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I.

CÉGÜNK BEMUTATÁSA

A Vagyonvédelmi Országos Kiképző Központ Kft-t. 2010 nyarán alapítottuk. Döntésünket a
felnőttképzés és a felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás területén hosszú évek alatt
összegyűlt tudás, tapasztalat, kapcsolatrendszer, a kiváló tanfolyamszervező és oktató gárda
meglétére alapoztuk.
Tevékenységünk fő profilja a középfokú, iskolarendszeren kívüli felnőtt OKJ-s szakképzés folytatása.
A magánvállalkozás változásait, a Cégbíróság 2010. szeptember 1-jén jegyezte be. A cég adatai:
cég neve:
cég rövidített neve:
székhelye:
tevékenysége:

cég e-mail címei:

cégjegyzékszám:
telefon/fax:
NMH engedély szám:

Vagyonvédelmi Országos Kiképző Központ Kft.
VOKK-MV Kft.
2462 Martonvásár, Rákóczi út 2.
Szakmai középfokú oktatás
- Oktatást kiegészítő tevékenység

-

M.n.s.egyéb oktatás

-

Munkaközvetítés

kikepzokozpont@gmail.com
info@vokk.hu
vokkmv@invitel.hu
07-09-014263
+36/22/460-263
E-000160/2014

A bejegyzést követően szakembereinkkel elkészítettük a jogszabályokban előírt dokumentumokat,
megteremtettük az oktatás személyi és tárgyi feltételeit. Éves képzési terv alapján 2011 januárban
kezdtük el a Biztonsági őr tanfolyamok és a Fegyverjártassági vizsgák megszervezését.
Rövid időn belül az ország egyik legmeghatározóbb cégévé váltunk. Munkánk magas szakmai
színvonalát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az OKJ és az oktatási rendszer 2013 szeptemberi
szigorítását követően a Nemzeti Munkaügyi Hivataltól az országban elsők között kaptuk meg
engedélyünket az új Személy- és vagyonőr oktatásra. Képzési programunkat felnőttképzési
szakértő és felnőttképzési szakmai szakértő minősítette.
Az a tapasztalatunk, hogy az utóbbi években Magyarországon rengeteg, többségükben alulképzett, a
szakma gyakorlására alkalmatlan biztonsági őr került a munkaerő piacra. Emiatt a biztonsági
cégeknek akár 30-40 embert is végig kell interjúztatniuk mire legalább egy, az igényeiknek megfelelő
munkavállalót találnak. Éppen ezért minőségpolitikánkban azt fogalmaztuk meg, hogy olyan
szakembereket képezzünk, akik megállják a helyüket a szakmában és felkészültségükkel tovább
öregbítik cégünk hírnevét. Tanárainkat is ennek a célnak megfelelően választottuk ki, hogy tanulóink a
legjobbaktól tanulhassanak.
Külön büszkeség számunkra, hogy tanulóink nem holmi fénymásolt jegyzetekből vagy csak kizárólag
vizsgakérdésekből tanulnak, hanem saját, magas színvonalon megírt tankönyvünkből, ami a
jogszabályi követelményeken túl is tartalmaz ismereteket, amelyekre megítélésünk szerint egy jól
képzett személy- és vagyonőrnek munkavégzése során szüksége lehet.
2011 januártól 6746 fő biztonsági őrt képeztünk ki, valamint több mint 400 fő számára tettük
lehetővé a fegyverjártassági vizsga letételét.
Szerződés alapján tanulóink szakmai vizsgáztatását az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti
Szervek Kiképző Központja végzi.
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II.

A SZEMÉLY- ÉS VAGYONŐR MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI
KÖVETELMÉNYEI

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
A szakképesítés azonosító száma (OKJ):

32 861 01

Szakképesítés megnevezése:

Személy- és vagyonőr

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám:

320-450

2. PÁLYATÜKÖR
A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):
FEOR
száma
5254

FEOR megnevezése
Vagyonőr, testőr
Egyéb egyszerű szolgáltatási és
szállítási foglalkozások

9238
9231

Portás, telepőr, egyszerű őr

A szakképesítéssel betölthető
munkakör(ök)
Személy- és vagyonőr
Parkoló őr
Ipari, kereskedelmi intézet, oktatási
intézmény, egészségügyi intézmény
portása,
Múzeumi teremőr

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
-

őrzést végez különböző védelmi szintű létesítményekben
ellátja a belső és a közterületi járőrszolgálatot, helyszín-ellenőrzést végez a riasztásra
kivonuló szolgálat tagjaként
szállítmánykísérési feladatokat végez
biztosítja a pénz-, értékszállítást a létesítmény területén
parkolási ellenőrként szolgálatot teljesít
intézkedik rendkívüli eseményekkor, szükséghelyzetekben, közveszély-elhárításban
elfogja a bűncselekményen és szabálysértésen tetten ért személyt
eltávolítja a rendezvényt akadályozó, zavaró személyeket
kezeli az összeköttetésre szolgáló és a telepített biztonságtechnikai eszközöket,
rendszereket
alkalmazza a támadáselhárító eszközöket és a kényszerítő testi erőt a szakmai
szabályok szerint
személyek és gépjárművek be- és kiléptetését végzi az őrutasításban előírtak szerint
a szállítmányok, csomagok, okmányok ellenőrzését végezi az őrutasításban előírtak
szerint
tájékoztatást ad az ügyfeleknek az intézkedés indokáról, a felhatalmazásáról, az
intézkedés elleni panaszkezelés eljárásáról
helyszínbiztosítást végez
elsősegélynyújtást és újraélesztést végez
elemzi az információkat és rögzíti a szolgálati dokumentumokban
szolgálatot vesz fel, és ad át
együttműködik a feladat-végrehajtásban érintett hatóságokkal
konfliktus- és stressz kezelést végez

A szakképesítéssel rendelkező képes:
-

őrzést végezni különböző védelmi szintű létesítményekben
ellátni a belső és a közterületi járőrszolgálatot, helyszín-ellenőrzést végezni a riasztásra
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-

kivonuló szolgálat tagjaként
szállítmánykísérési feladatokat végezni
biztosítani a pénz-, értékszállítást a létesítmény területén
parkolási ellenőrként szolgálatot teljesíteni
intézkedni rendkívüli eseményekkor, szükséghelyzetekben, közveszély-elhárításban
elfogni a bűncselekményen és szabálysértésen tetten ért személyt
eltávolítani a rendezvényt akadályozó, zavaró személyeket
kezelni az összeköttetésre szolgáló és a telepített biztonságtechnikai eszközöket,
rendszereket
alkalmazni a támadáselhárító eszközöket és a kényszerítő testi erőt a szakmai
szabályok szerint
személyek és gépjárművek be- és kiléptetését végezni az őrutasításban előírtak szerint
a szállítmányok, csomagok, okmányok ellenőrzését végezni az őrutasításban előírtak
szerint
tájékoztatást adni az ügyfeleknek az intézkedés indokáról, a felhatalmazásáról, az
intézkedés elleni panaszkezelés eljárásáról
helyszínbiztosítást végezni
elsősegélynyújtást és újraélesztést végezni
elemezni az információkat és rögzíteni a szolgálati dokumentumokban
szolgálatot felvenni, és átadni
együttműködni a feladat-végrehajtásban érintett hatóságokkal
konfliktus- és stressz kezelést végezni

Kapcsolódó szakképesítések:
A kapcsolódó szakképesítés, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés
azonosító
megnevezése
a kapcsolódás módja
száma
33 861 02
Testőr
szakképesítés-ráépülés
53 861 05
Fegyveres biztonsági őr
szakképesítés-ráépülés
33 861 01
Kutyavezető-vagyonőr
szakképesítés-ráépülés

3. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet
szerinti
azonosító száma
megnevezése
10348-12
Magán-biztonságvédelmi alapfeladatok
10383-12
Objektumőri feladatok
10384-12
Személy-, és vagyonőr speciális feladatai
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III.

SZEMÉLY-ÉS VAGYONŐR KÉPZÉS TARTALMA
348. A Magánbiztonság-védelmi alapfeladatok megnevezésű, 10348-12 azonosító számú
szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Alkalmazza a tevékenység ellátásának alapvető jogszabályait
Beazonosítja a bűncselekményeket, szabálysértéseket
Helyszín-biztosítást végez
Jogszerűen és a szakmai szabályokban meghatározottak szerint
használja a támadás-elhárítási eszközöket és a kényszerítő testi erőt
Jelentést tesz a támadás-elhárítási eszköz és a kényszerítő testi erő
alkalmazásáról
Tájékoztatást nyújt az intézkedési jogosultságok gyakorlásával
szemben felmerülő panasz kivizsgálásáról
Közveszély esetén a szakmai szabályok szerint intézkedik
Kezeli az összeköttetésre szolgáló és tűzjelzést biztosító eszközöket
Szolgálatot ad és vesz át az általános előírások szerint
Alkalmazza a stressz- és konfliktuskezelés alapvető módszereit
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A magánbiztonsági tevékenységet végzők alkalmazási feltételei
A foglalkoztatásra irányuló jogviszonyok
Alapvető szakmai etikai, magatartási szabályok
Az intézkedés alapelvei (az önkéntes hozzájárulás, a legkisebb
korlátozás elve, a támadás-elhárítási eszközök és a kényszerítő testi
erő használatának feltételei)
A tevékenység során előforduló leggyakoribb bűncselekmények,
szabálysértések
A tevékenység során előforduló jogos védelmi és végszükséghelyzetek, intézkedések, cselekvések jogi megítélése
A büntető- és szabálysértési eljárás folyamata, szakaszai
A teendők közveszély esetén
A helyszínbiztosítás alapszabályai
A stressz- és konfliktuskezelés alapvető módszerei
A szolgálat átadásának, átvételének általános szabályai
Az összeköttetésre szolgáló és tűzjelzést biztosító eszközök
használatának szabályai
A támadás-elhárítási eszköz és a kényszerítő testi erő használatáról
szóló jelentés szabályai
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
szakmai készségek:
Elemi önvédelmi fogások
Az összeköttetésre szolgáló, tűzjelzést biztosító eszközök használata
Köznyelvi beszédkészség
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Szakmai nyelvi íráskészség
Számítógépes szövegszerkesztő program használata
Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Mozgáskoordináció
Stressz-kezelés
Társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
383. Az Objektumőri feladatok megnevezésű, 10383-12 azonosító számú szakmai
követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Alkalmazza a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat
Alkalmazza a tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi és
környezetgazdálkodási szabályokat
Jogszerű adatkezelést végez
Intézkedik a hatáskörébe utalt eseményekben
Elfogja a bűncselekményen, szabálysértésen tetten ért személyt
Alkalmazza a munkavégzésre alkalmas állapot előírásait
Átadja és átveszi az „őrutasításban” meghatározott eszközöket,
anyagokat, információkat
Végzi a személyek és gépjárművek be- és kiléptetését
Végzi a szállítmányok, járművek, menetokmányok, csomagok
ellenőrzését
Tájékoztatást ad az ügyfeleknek
Kezeli a rábízott kulcsokat
Ellátja a fegyverek tárolásával és kiadásával kapcsolatos feladatokat
Ellátja a telefonközpontos feladatokat
Ellátja a belső járőrszolgálatot
Intézkedik a liftben rekedtek mentésében
Veszély esetén közreműködik a kiürítésben
Együttműködik a feladat-végrehajtásban érintett hatóságokkal
Rögzíti az információkat, eseményeket a szolgálati dokumentumokban
Kezeli a telepített biztonságtechnikai eszközöket, rendszereket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Munka- és tűzvédelem alapvető szabályai
Környezetvédelmi és környezetgazdálkodási előírások
Polgári jogi felelősség
Az adatkezelés szabályai
Az őr feladatai a különböző típusú objektumokban
Az objektumőrzés módszerei, formái, eszközei
Be- és kiléptetés általános szabályai
Csomag-, jármű-, szállítmány-, menetokmány-ellenőrzés szabályai
Az objektumvédelem fokozatai
Az intézkedés fajtái
A szolgálatra való alkalmas állapot jellemzői
Szolgálati dokumentumok fajtái és kezelésük
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Beléptető, ellenőrző és jelző rendszerek, berendezések, eszközök és
használatuk
A szükséghelyzetek és elhárításuk
A kiürítés szabályai
A konfliktuskezelés módszerei
szakmai készségek:
Támadás-elhárítási eszközök használata (kivéve lőfegyver, kutya)
A tetten ért személy elfogása
Köznyelvi beszédkészség
Beléptető, ellenőrző és jelző rendszerek, berendezések kezelése
Szakmai nyelvi íráskészség
Személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Döntésképesség
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Közérthetőség
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Következtetési képesség

384. A Személy-, és vagyonőr speciális feladatai megnevezésű, 10384-12 azonosító számú
szakmai követelménymodul tartalma:
Parkolás-ellenőrzést végez
Biztosítja a rendezvény megközelítési és távozási útvonalait
Ellenőrzi a részvételi jogosultságot a rendezvényen, megakadályozza
a tiltott tárgyak bevitelét
Eltávolítja a rendezvényt akadályozó, zavaró és a jogtalanul otttartózkodó személyeket
Alapvető pénzintézeti biztosítást végez
Végrehajtja a szállítmánykísérési utasításban meghatározott
feladatokat
Ellátja a közterületi járőrszolgálatot
A riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként feladatot lát el
A speciális feladatok ellátása során adódó konfliktusokat kezeli
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A parkolás szabályai közterületen
A parkolás-ellenőri tevékenység szabályozása és szabályai
A mechanikus és elektronikus adatrögzítők használata
A pótdíjfizetési kötelezettségről való tájékoztatás szabályai
A rendezvénytípusok
A tömegrendezvények biztosításának alapvető szabályai
A közbiztonságra különösen veszélyes eszközök és a
kapcsolatos teendők

velük
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A kényszerítő testi erő alkalmazhatóságának esetei és módjai a
rendezvénybiztosítás, a szállítmánykísérés, a pénzszállítás, a kivonuló
szolgálati tevékenység során
Szállítmánykísérési, pénzszállítási feladatok ellátásának alapvető
előírásai
A gépjármű és a speciális védőeszközök átvételének és leadásának
szabályai
A pénzintézetek biztosításában érintett szervezetek és azok
felelőssége
A pénzintézeti biztosítás alapvető szabályai
A közterületi járőrözés szabályai
A riasztásra kivonuló szolgálat tagjának feladatai és felelőssége
Intézkedési sorrend, a belépés szabályai a riasztási helyszínen
A konfliktuskezelés eszközrendszere a magánbiztonsági tevékenység
során
szakmai készségek:
Kiemelés csoportmunkában
Önvédelmi fogások használata támadás-elhárításban, a kivezetésben
Személyi védőeszközök használata
Személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció
Önfegyelem
Terhelhetőség
Társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Kommunikációs rugalmasság
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
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IV.

KÉPZÉS ÉS VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

Tanfolyamra jelentkezés feltételei:
- betöltött 18. életév
- cselekvőképesség
- Európai Unió tagállamának állampolgársága
- 8. évfolyam elvégzését tanúsító alapfokú iskolai végzettség igazolása
- foglalkozás-egészségügyi orvosi alkalmasság igazolása
- a vagyonvédelemről szóló jogszabályoknak megfelelő erkölcsi alkalmassági feltételek megléte
Személyi feltételek:
- képzési programunk szerint a minimum csoportlétszám 10 fő, a maximum 25 fő
- több csoport egyidejű indításához is rendelkezünk a szükséges személyi feltételekkel
Tárgyi feltételek: A cégüknél tartott tanfolyam esetén a tárgyi feltételek minimálisak:
- a létszámnak megfelelő szék és asztal
- tábla, a táblának megfelelő írószerrel, oktatástechnikai eszközök.
Eszközök:
- Támadás elhárítás eszközei
- Elsősegélynyújtás, újraélesztés eszközei
- Hírösszeköttetést biztosító eszközök
- Kézi detektor
- Telepített beléptető rendszerek, tűzjelző és riasztó rendszerek
- Számítógép Office-programokkal
Az eszközöket intézményünk, illetve a területi szakmai gyakorlat helyszínét biztosító vagyonvédelmi
cég bocsátja rendelkezésre.
Tanfolyamok időbeosztása:
- Külső tanfolyamok esetében a képzés 4 hónapot vesz igénybe. Az oktatásokat hét végi
napokon tartjuk 8-8 órában (Elmélet, gyakorlat aránya: 40-60 %).
- Belső tanfolyamok esetében a megrendelő igényeihez igazítjuk az oktatási napokat.
- Az általunk szervezett, folyamatban lévő külső és belső tanfolyamokra is be lehet csatlakozni.
Ebben az esetben a felzárkózás érdekében szükség szerint konzultációs lehetőséget
biztosítunk a becsatlakozott tanulók számára.
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
- A BM rendeletben előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele a tanfolyam
végén. Az erről kiállított igazolás.
- Az összefüggő munkahelyi szakmai gyakorlat igazolása: az iskolai rendszeren kívüli
szakképzésben az összefüggő munkahelyi szakmai gyakorlat időtartama: 40 óra, a képzés
utolsó szakaszában, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara minősítési
rendszerében erre feljogosított, a gyakorlati képzés feltételeivel rendelkező szakképzési
hozzájárulásra kötelezett vagyonvédelmi gazdálkodó szervezetnél.
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Vizsgadíj befizetése.
Vizsgára jelentkezési lap, Nyilatkozat büntetlen előéletről, Foglalkozás-egészségügyi orvosi
alkalmasság igazolása, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata.
Csoportjaink komplex szakmai vizsgáit az ORFK Rendészeti Szervek Kiképző Központja szervezi a
benyújtott engedélykérelmünk és dokumentumok alapján.
A vizsgacsoportok létszáma a hatályos jogszabály szerint minimum 10 fő, maximum 35 fő.
Javító vizsgára is van lehetőség, bár a cégünk által felkészített tanulók közel100%-a vizsgázik
sikeresen (A 6.746 fő tekintetében a bukási arány 0,08 %). A javító vizsga ára 20000 Ft.
A fentiekkel kapcsolatban felmerülő további kérdések esetén szívesen állunk rendelkezésükre .

FEGYVERJÁRTASSÁGI VIZSGA

V.

A magyar jogszabályok szerint a fegyverjártassági vizsga kötelező minden civil személynek, aki
golyós, sörétes, vagy maroklőfegyvert szeretne tartani, használni akár munkavégzésre, önvédelemre,
vagy sportcélokra.
Fegyveres vagyonőrként munkát vállalni csak szigorú feltételek mellett lehetséges. Munkatársunk a
képzés keretében segítséget nyújt hallgatóinknak abban is, hogy a sikeresen letett fegyvervizsgát
eredményesen tudják felhasználni mindennapi életük során.
Fegyvervizsgára felkészítő tanfolyamainkon a jelentkezők elméleti és gyakorlati oktatás keretében
sajátíthatják el a biztonságos fegyverkezelés szabályait. A képzés során a tananyag oktatásán túl:
- megbeszéljük a tipikus vizsgakérdéseket,
- felhívjuk a figyelmet a „beugrató” kérdésekre, a rendszeresen előforduló hibákra, amelyek
miatt gyakran még az egyébként alaposan felkészült vizsgázók is megbukhatnak a
fegyvervizsgán.
A felkészüléshez e-mailben vagy postai úton biztosítjuk a tansegédletet.
Munkatársunk korábban a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság hivatásos állományú tagjaként
szolgálva oktatta a fegyverhasználatot, illetve végezte a fegyvertartással kapcsolatos ügyintézéseket,
vizsgáztatásokat.
A képzés tartalma (fegyvernemek):
- maroklőfegyver (pisztoly)
- sörétes lőfegyver
- golyós lőfegyver
Részvétel feltételei:
- nagykorúság (18. betöltött életév)
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet (a vizsgához nem kell erkölcsi bizonyítvány, az csak a vizsga letétele után kötelező,

-

amennyiben munkavállalás céljából fegyvertartási engedélyt vált ki a tanuló)
egészségi alkalmasság (nem kell orvosi igazolás)

A felkészítés és a vizsga menete:
- A jelentkezőnek elküldjük a tankönyvet, amit önállóan kell megtanulnia (a tananyag jellegéből
adódik a szó szerint bemagolás), valamint rendelkezésükre bocsátjuk a jogszabályban feltüntetett
vizsgakérdések kidolgozását.
- A Fegyverjártassági vizsga és a felkészítés egy napon zajlik (vasárnapokon).
- Délelőtt 09.00 órától 13.00 óráig tart az elméleti felkészítés.
- Ezt követi az írásbeli (tesztlap kitöltése), majd a szóbeli vizsga.
- A vizsga harmadik része a gyakorlati vizsgafeladat végrehajtása (lövészet pisztollyal és
kispuskával).
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A vizsga típusa és a bizonyítvány:
- Hatósági vizsga: a Budapesti Rendőr-főkapitányság bizottsága vizsgáztat.
- Sikeres vizsga esetén a helyszínen megkapják a bizonyítványt.
Megjelenés:
- hétköznapi, vagy sportos öltözetben
- személyazonosító okmánnyal és lakcímkártyával
- a felkészítő tananyaggal, jegyzetfüzettel és kék golyós tollal
Helyszín:
- ORFK Rendészeti Szervek Kiképző Központ Lőtere

-

Budapest, XIV. kerület, Mexikói út 20-22.

VI. ÁRAJÁNLAT
Árajánlatot kiállító adatai:

Árajánlatkérő adatai:

Vagyonvédelmi Országos Kiképző Központ Kft.
2462 Martonvásár, Rákóczi F. u. 2.
adószám: 14240209-1-07
cégjegyzékszám: 07-09014263
telefon: 30/948 2646
weboldal: www.vokk.hu
engedély szám: E-000160/2014
Árajánlat kelte: 2014.06.06
Megnevezés
Személy- és vagyonőr tanfolyam /fő
OKJ: 32 861 01
Az ár tartalmazza az oktatás árát
a 40 órás kötelező szakmai gyakorlat árát,
tananyagot valamint a vizsgadíjat is.

Fegyverjártassági vizsga/fő
Az ár tartalmazza a felkészítést
maroklőfegyverre valamint golyós és sörétes puskára
valamint a vizsgadíjat mind a három fegyvernemre

mennyiség/fő

eredeti ár/fő

kedvezményes ár/fő

130 000 Ft

110.000 Ft

28 000 Ft

20.000 Ft

Összköltség:
A fenti kedvezményes árat minimum 20 fő képzésére kötött szerződés esetén tudjuk biztosítani.
Kisebb létszám esetén a költségek emelkednek.
Az árajánlat kapcsán felmerülő kérdésekben munkanapokon 8.00 és 16.00 óra között folyamatosan
rendelkezésükre állunk a 30/981-19-83-as telefonszámon.
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VII.

REFERENCIÁK

Biztonsági őr, illetve személy- és vagyonőr képzések:

•

AUCHAN Magyarország Kft.

•

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (160 fő)

•

Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület (Győr)

•

FŐKERT Nonprofit Zrt.

•

Gyöngyösi Őrangyal Vagyonvédelmi Kft.

•

Kőrős-Maros Nemzeti Park Igazgatósága

•

Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány

•

MICHELIN Hungária Abroncsgyártó Kft. (90 fő)

•

Outplacement-DUNAFERR „Foglalkoztatásért” Alapítvány

•

Postások a Postásokért Alapítvány

•

Rendért-Zalai Közbiztonsági és Polgárőr Egyesület

•

Trenkwalder Személyzeti Szolgáltató Kft. (Budapest)

•

Utcai Szociális Segítők Egyesülete (Tatabánya)

•

Váci Földváry Károly Polgárőr Egyesület

•

VÉD-SZ Védelmi és Általános Szolgáltató Kft. (Dunaújváros)

Egyéb képzések:
•

Belváros-Lipótváros Közterület-felügyelet részére intézkedéstaktikai (elméleti,
gyakorlati) továbbképzés

Tananyag készítése, biztosítása:
•

Országos Rendőr-főkapitányság (rendőrségi objektumok őrzése céljából 200 fő
Fegyveres biztonsági őr képzéséhez)
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