
Az SzVMSzK Pest Megyei Szervezete pályázatot hirdet szakmai vizsgabizottsági képviselıi  
feladatok ellátására.  
A pályázatok folyamatosan benyújthatók, elbírálásuk minden év április hónapjában, április 30-ig  
történik. Érvényesnek azok a pályázatok tekinthetık, amelyek - figyelemmel a közoktatásról  
szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, a szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvényben és a  
kapcsolódó jogszabályokban foglaltakra - megfelelnek A Személy-, Vagyonvédelmi és  
Magánnyomozói Szakmai Kamara kamarai szakmai vizsgabizottsági képviselık kiválasztásáról,  
felkészítésérıl és delegálásáról szóló szabályzata elıírásainak. 
  
A szabályzat letölthetı PDF formátumban 

 
A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara kamarai szakmai 

vizsgabizottsági képviselık kiválasztásáról, felkészítésérıl és 
 delegálásáról szóló szabályzata  

 
 
 
A 2005. évi CXXXIII. törvény 38. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakra tekintettel a szakmai 

vizsgabizottságban a Kamarát képviselık kiválasztásának, megfelelı szintő felkészítésének és 

delegálásának biztosítására az országos Elnökség az alábbi szabályzatot alkotta.  

 

                                I. A kamarai vizsgabizottsági képviselık kiválasztása: 
 
1. A területi szervezetek elnökségeinek a kamarai vizsgabizottsági képviselık kiválasztására a Kamara 

Oktatási Bizottsága koordinálásával pályázati felhívást kell közzétenniük (elsı alkalommal 2008. 
január 31-ig).  

 
                                             II. A pályázatok személyi feltételei:  
 
2. Kamarai vizsgabizottsági képviselı lehet az a természetes személy, aki 

-         aktív tagja a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 
illetékes területi szervezetének, 

-         eredményesen pályázott a vizsgabizottsági képviselıi tisztség ellátására, és  
-         vállalja, hogy az e témában szervezett kamarai felkészítéseken részt vesz. 

 
3. A benyújtandó pályázat tartalma:  

-         kitöltött jelentkezési lap (2. sz. melléklet) 
-         szakmai önéletrajz 
-         végzettség igazolása  
-         kitöltött nyilatkozatok (3. 4. sz. mellékletek) 
-         szükséges gyakorlat igazolása (5. sz. melléklet). 

     (A pályázati kiírás részletes feltételeit az 1. számú melléklet tartalmazza.) 
 
 
                                                III. A pályázatok elbírálása 
 
4. A beérkezett pályázatok együttes elbírálására területi szervezetenként évente egy alkalommal kerül 

sor, minden év április hónapjában, legkésıbb a hónap végéig. 
     (Elsı alkalommal 2008. április hónapban, április 30-ig.)  
 
5. A pályázatok elbírálásának elıkészítését a területi szervezetek oktatási szakcsoportjai vagy felelısei 

végzik. Az elıkészítés során a benyújtott pályázatok anyagát – az 1. sz. mellékletben kértek alapján 
– áttekintik és a hiányzó tartalmi elem tekintetében a pályázat benyújtóját egy alkalommal 
hiánypótlásra felhívják. Amennyiben a felhívott a hiánypótlásnak nem tesz eleget a pályázatok 
elbírálásának idıpontjáig, pályázati anyaga elutasításra kerül.  

 
6.  A pályázatokról az illetékes területi elnökség dönt.  



 
                                                IV. Mandátum és névjegyzék 
 
7. A sikeresen pályázó vizsgabizottsági képviselık mandátuma - pályázatuk elbírálásától számított - öt 

évre szól, róluk a területi szervezetek névjegyzéket vezetnek, mely névjegyzéket az országos 
szervezet honlapján és a saját honlapjukon is közzéteszik. A sikeres pályázót az illetékes területi 
elnök Megbízólevéllel látja el (6. sz. melléklet). 

 
8.  A lejárt mandátum érvényesítésére új pályázatot kell benyújtani.  
 
9. A területi elnökség minden év április hó 30. napjáig felülvizsgálja a vizsgabizottsági képviselık 

névsorát, illetve az abban szereplık tevékenységét.  
 

10. A felülvizsgálat során - szükség szerint – a területi elnökség dönt a névjegyzékbıl való törlésrıl és a 
tevékenység felfüggesztésérıl. A döntés ellen jogorvoslatnak van helye. A fellebbezést a 
határozatot hozó területi szervezet elnökéhez a határozat közlését követı 15 napon belül lehet 
benyújtani. A benyújtott fellebbezést a területi szervezet elnöke haladéktalanul, de legkésıbb 8 
napon belül megküldi felülbírálatra a Kamara elnökének. A fellebbezésrıl a Kamara elnöke dönt. 
A Kamara elnökének döntése ellen további jogorvoslatnak helye nincs. 

 
 
                                                        V. A felkészítés  
 
11. Valamennyi sikeresen pályázó vizsgabizottsági kamarai képviselı részére kötelezı felkészítést 

tartani a névjegyzékbe felkerülését, mandátum megújítást követıen, illetıleg indokolt – pl. 
szakmai vizsgáztatást érintı jogszabályváltozás - esetben soron kívül.  

 
12. A felkészítésen való részvételt elmulasztó kamarai képviselı csak ennek pótlása után delegálható 

vizsgára.  
 
13. A felkészítı továbbképzést a Kamara Oktatási Bizottságának szakmai koordinálásával, a 

felkészítésért felelıs személy irányításával legkésıbb minden év június 15-ig – elsı alkalommal 
2008. június 15. napjáig - meg kell tartani. A felkészítésért felelıs személyt a területi elnökségnek 
ki kell jelölnie.  

      A felkészítı továbbképzések régiós szervezésben is megtarthatók. 
 
 
                                             VI. A delegálások irányelvei 
 
14. A vizsgabizottsági képviselıt az adott vizsgára a területi szervezet elnöke delegálja.  
 
15. A delegálást a területi szervezet oktatási szakcsoportjának vezetıje, illetve az oktatási felelıs 

készíti elı, a vizsgákra történı kirendeléssel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat a területi 
szervezet titkára végzi. 

 
16. A delegálás során a kirendelést kérı szervek névszerinti kérése nem vehetı figye         lembe.   
 
17. Nem jelölhetı kamarai vizsgabizottsági képviselınek az a személy, aki: 
      - a vizsgaszervezıvel munka-, vagy polgári jogviszonyban áll, az adott vizsgaszer- vezı által 

szervezett szakképesítı vizsgára, 
      - a vizsgára történı felkészítést végzi, az általa felkészített hallgatók vagy felnıttképzésben 

résztvevık szakképesítı vizsgájára.  
 
18. A névjegyzékben szereplı vizsgabizottsági képviselık számára havi két vizsgánál több kirendelés 

csak kivételesen indokolt esetben adható. 



 
19. A kirendelések során ugyanannál a vizsgaszervezınél, illetve képzést folytató intézménynél 

havonta kettınél több kirendelés ugyanazon képviselıt illetıen nem adható. 
 
20. Annak a képviselınek a delegálhatóságát, aki az egyeztetett kijelölésnek önhibájából nem tesz 

eleget, a területi elnökség döntése szerint meghatározott ideig, de legalább 1 évig fel kell 
függeszteni. 

 
 
                                                  VII. Záró rendelkezések 
 
21.  Jelen szabályzat 2008. január 22. napjától hatályos. 
 
22. Átmeneti rendelkezésként 2008. június 15-ig az a személy is delegálható a szakmai 

vizsgabizottságba kamarai képviselınek, aki jelen szabályzat hatálybalépését megelızıen 
kijelölésre kerülhetett, amennyiben nem áll rendelkezésre a területi szervezetnél olyan személy, aki 
a jelen szabályzatban foglalt feltételeknek már megfelel (sikeresen pályázott és a felkészítésen részt 
vett).  

 



1. számú melléklet 
 
 

Pályázati felhívás a kamarai vizsgabizottsági képviselık névjegyzékbe történı felvételéhez 
 
A kitöltött és aláírt jelentkezési lap benyújtásával lehet pályázni. A névjegyzékbe való felvételi 
kérelem, a területi szervezet elnökének címezve, a szervezet székhelyén személyesen, vagy postai úton 
nyújtható be. 
Beadási határidı: minden év március 31-ig (elsı alkalommal 2008. március 31-ig). 
Elbírálás idıpontja: a szabályzat 4. pontjában meghatározottak szerint. 
 
A pályázathoz csatolni kell (amennyiben korábbi pályázathoz nem került benyújtásra): 
 

1.      Részletes szakmai önéletrajzot. 
2.      A hatályos jogszabályokban elıírt végzettséget, szakképzettséget tanúsító oklevél 

(oklevelek) másolatát. 
3.      A szakmai gyakorlati idı meglétére vonatkozó igazolást (5. sz. melléklet). 
4.      A 3. és 4. sz. mellékletben lévı nyilatkozatokat. 

 
 
  
                                                                                                       



 2. számú melléklet 
  
      JELENTKEZÉSI LAP 

Az SZVMSZK által delegált vizsgabizottsági képviselık 
 névjegyzékébe kerüléshez 

 
Név (leánykori név is):  ______________________________________ 
 
Kamarai azonosító:   ______________________________________ 
 
Születési hely, idı:   ______________________________________ 
 
Anyja leánykori neve:  ______________________________________ 
 
Lakcíme:    ______________________________________ 
 
Értesítési cím (ha a lakcímtıl eltérı)  ____________________________________ 
 
Telefonszáma:   ______________________________________ 
 
Faxszám:                                     ________________________________________  
 
E-mail címe:   _______________________________________ 
 
Végzettsége:   ______________________________________ 
 
Tudományos fokozata:  ______________________________________ 
 
Foglalkozása:   ______________________________________ 
 
Beosztása:   ______________________________________ 
 
Munkahely neve:   ______________________________________ 
 
         címe:  ______________________________________ 
 
         telefonszáma.  ______________________________________ 
 
         Fax, e-mail címe: ______________________________________ 
 
 
 
Szakképesítések  (aláhúzással jelölendı): 

Személy- és vagyonır     (Biztonsági ır) 
Biztonságszervezı I., Biztonságszervezı II.   (Biztonságszervezı I.)            
Elektronikus és mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelı (Biztonságtechnikai szerelı, kezelı) 
Magánnyomozó      (Magánnyomozó) 

      
 
Alulírott kamarai tag kérem, hogy az általam benyújtott jelentkezési lapon és mellékleteiben foglaltak alapján az SZVMSZK 
jelen területi szervezete által delegált vizsgabizottsági képviselık névjegyzékébe felvenni szíveskedjenek.  
 
 
Dátum: ………………………………. 
 
   
 
 
 
                                                                                 ……………………………………. 
                                                                                                        Aláírás 
 
 
 
Mandátum érvényességének lejárata: ……………………………………………..        
                                                                      (Illetékes területi szervezet tölti ki!) 
 



 
 

3. számú melléklet 
 

 
NYILATKOZAT 

 
 
Alulírott 
………………………………………………………………………………..., az alábbi  
                                                    /név, kamarai azonosító/ 
 

nyilatkozatot 
 
teszem. 
 
Kijelentem, hogy vagyonvédelmi szakmai képzést folytató intézménynél, vagyonvédelmi 
vizsgaszervezınél oktatási tevékenységet, illetıleg vizsgára történı felkészítést  
                                                  
-   nem folytatok.* 
                                                                      
-   az alábbi helyen folytatok.* 
 
Képzést folytató intézmény, vizsgaszervezı neve, címe: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….. 
 
Vállalom, hogy delegálás esetén a Szabályzat 16. pontjában meghatározott érintettségemrıl 
soron kívül tájékoztatom az illetékes területi szervezet elnökét, és tudomásul veszem, hogy a 
Szabályzatban foglaltaknak megfelelıen az adott vizsgán kamarai képviselıként nem vehetek 
részt. 
                                                    
Dátum: …………………………………… 
 
 
            ______________________ 

                                                                                       aláírás       
 

(* A kívánt rész aláhúzandó.) 
 
 



4. számú melléklet 
 
 

  NYILATKOZAT 
 
 
Alulírott 
………………………………...…………………………………………………………………
…………………………………………………………/név, kamarai azonosító/ 
az alábbi 
 

nyilatkozatot 
 
 
teszem. 
 
Tudomásul veszem, hogy a pályázati jelentkezési lap adataiban és a csatolt mellékleteiben 
bekövetkezett változásokat az SZVMSZK illetékes területi szervezetének - a változás 
bekövetkezésétıl számított 30 napon belül - írásban be kell jelentenem. Kirendelés esetén 
soron kívüli bejelentési kötelezettségem van.  
 
Nyilatkozom arról, hogy pályázatom sikeressége esetén az elıírt felkészítéseken részt veszek 
és tudomásul veszem, hogy vizsgára csak ezek teljesítését követıen rendelhetnek ki. 
 
Hozzájárulok ahhoz, hogy a névjegyzékbe nevem, kamarai azonosítóm és mandátumom 
érvényességi ideje felkerüljön, a honlapon szerepeljen. 
 
 
Dátum: …………………………………. 
 
 
 
        __________________________ 
                                                                                                            aláírás 
                                                                                                           

 
  
 



5. számú melléklet 
 
 

  IGAZOLÁS 
 
  
 

Alulírott 
………………………...…………………………………………………………………………
………………………………………….………….(Név, milyen minıségben) 
igazolom, hogy 
.………………………………………………………….....……………………………………
……………………………..…………………………(Név, kamarai azonosító) 
 
 
Személy- és vagyonır*    (Biztonsági ır) 
 
Biztonságszervezı I., Biztonságszervezı II.* (Biztonságszervezı I.)            
  
Elektronikus és mechanikus vagyonvédelmi 
Rendszerszerelı*     (Biztonságtechnikai szerelı, kezelı) 
 
Magánnyomozó*     (Magánnyomozó) 
 
 
szakmai területen ………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………(hol, mettıl meddig) 
 
dolgozott, szakmai tevékenységet, gyakorlatot folytatott*. 
 
 
Dátum: …………………………………. 
 
 
 
 
                                                                                            _______________________ 
                                                                                                             aláírás 

            
 
 

*(a megfelelı aláhúzással jelölendı) 
 
 
 
 

                                                                                                                  



6. sz. melléklet 
 
 
 
 

MEGBÍZÓLEVÉL 
 
 
 Megbízom ……………………………………………………………………………-t, 
………………………………………………...…………………………………………………
……………………………………………………(név, lakcím, szem. ig. szám) 
 
hogy a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 
………….………………………………. Megyei Szervezete illetékességi területén szervezett 
……………………………………………… szakképesítı vizsgákon, kamarai 
vizsgabizottsági képviselıként részt vegyen. 
 
 
Ez a Megbízólevél ……………………….-ig, illetve visszavonásig érvényes. 
 
 
 
Dátum: …………………………………. 
 
 
 
 
                                                                              …………………………………… 
         területi elnök 
 


