
SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. székhely:1145 
Budapest,Laky Adolf u. 36(posfacím: 1145 Budapest,Laky Adolf u. 36), 
cég]egyzékszám:01-09-952185, mint Megbízó, valamint a Vagyonvédelmi 
Országos Kiképző Központ Kft. a továbbiakban Képző cég, székhely; 2462, 
Martonvásár, Rákóczi Ferenc utca 2. szám, nyilvántartási szám: 01022-2010, NMH 
engedély száma: E-000160/2014/A001, adószám: 14240209-1-07,
bankszámlaszám (K&H); 10403174-50526575-71901007) mint Megbízott között az 
alábbiakra vonatkozóan:

1. A Megbízó megrendeli a Képző cégtől a

Személy- és vagyonőr OKJ száma: 32 861 01

Modulok Tanulmányi 
időtartam (óra) Elméleti órák száma . Gyakorlati

száma
órák

Magán
biztonságvédelmi
alapfeladatok

100 40 60

Objektumőri
feladatok

100 40 60

Személy- és
vagyonőr speciális 
feladatai

75 30 45

Modulzáró vizsgák 5
Összesen 280 110 165
Vagyonvédelmi 
cégnél letöltendő
szakmai gyakorlat

40

Összesen 320 óra

tanfolyam és vizsga lebonyolítását.

2. A Megbízó beiskolázza Képző cég fenti tanfolyamára 1 fö munkavállalóját. 

Név: Mészáros Zoltán 

Anyja neve:

Születési helye, ideje;!

Lakcím:'

Telefonszámi



3. Az 1. pontban megnevezett képzés

• írásbeli vizsga időpontja: 2015.07.25. szombat 10:00-11:30.

• Gyakorlati (szóbeli) vizsga időpontja: 2015.08.01. szombat 9:00-13:00

A képzés és a szakmai vizsga helyszíne:

1149, Budapest, Sylvester János Református Gimnázium, 
Szakközépiskola és Szakképző Intézmény, Pillangó park 3-5.

4. A Megbízott vállalja, hogy:

a) az elméleti és gyakorlati képzést lebonyolítja,
b) a képzés helyszínén a személyi és tárgyi feltételeket biztosítja,
c) a tanfolyam ideje alatt jelenléti ívet vezet,
d) a Képzésben résztvevő részére tansegédletet, eszközöket biztosít,
e) a tanórák megtartására szakmailag elfogadott és a megfelelő iskolai 

végzettséggel rendelkező tanárokat és szakoktatókat biztosít,
f) a Képzésben résztvevő gyakorlaton való részvételét biztosítja,
g) a tanfolyam befejeztével a sikeres modulzáró vizsgák abszolválást 

követően igazolást ad ki,
h) az írásbeli és gyakorlati vizsgákat a jogszabályi kereteknek megfelelően 

megszervezteti, amennyiben
Képzésben résztvevő teljesíti a vizsgára bocsátás feltételeit, melyek:

• modulzáró vizsgák eredményes letétele,
• iskolai végzettséget igazoló dokumentum,
• vizsgadíj befizetésének igazolása.
• kötelező szakmai gyakorlat letöltéséről az igazolás és a 

gyakorlati hellyel kötött szerződés egy példánya
i) sikertelen vizsga esetén tájékoztatást ad az első javítóvizsga 

lehetőségéről.

Az esetleges sikertelen szakmai vizsga a Megbízottnak nem róható fel.

5. Megbízó vállalja:

• biztosítja megnevezett hallgató részvételét a tanfolyami foglalkozásokon és a 
kötelező 40 órás szakmai gyakorlaton.

6. A Képzésben résztvevő képzési költsége egy főre vonatkozóan: 

Az oktatás költsége: 90 000 Ft, azaz kilencvenezer forint.



Az ár tartalmazza a Tansegédlet árát is.

Területi szakmai gyakorlat díja: 10 000 Ft, azaz tízezer forint.

A vizsga díja: 30 000 Ft, azaz harmincezer forint.

Megbízott a gyakorlat díját az azt biztosító vagyonvédelmi cégnek, a szakmai
vizsga díját pedig a vizsgaszervezőnek utalja át.

6.1 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a fenti feladatok ellátásának 
díja 130 000 Ft/fő, azaz százharmincezer forint.

6.2 Megbízó vállalja, hogy a Megbízott által, jelen szerződésnek megfelelő 
összegben kiállított számlát, a számla átvételétől számítva, egy 
összegben, átutalással 30 napos határidővel kiegyenlíti.

8.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 
szabályai irányadók. Az esetleges jogvitát a felek megkísérlik békés úton 
rendezni.

A felek e Szerződést áttanulmányozták, közösen értelmezték, és mint 
akaratukkal, mindenben megegyezőt aláírják:

Martonvásár, 2015. március 28.

0’'09-9S2,ss

VOKK-Mv. Kft. 
mint Megbízott

. VagyoBvédeími 
Országos Kiképző Központ ÍCfí. 

Cég,j.: 07-09-014263 
2462 Martonvásár, Rákóczi út 2. 

Adószám: 14240209-1-07


