
1/3 

 

„Megvédelek”  
III. Fejér Megyei Vagyonőr Verseny versenykiírása 

 

1. A verseny célja: 

Lehetőséget biztosítani a megyében dolgozó vagyonőröknek, elméleti, gyakorlati 

tudásuk és szakmai rátermettségük bizonyítására, ismereteik bővítésére, egymás 

megismerésére. 

 

2. A verseny szervezője: 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér Megyei 

Szervezete 

3. A verseny támogatói: 

„Biztonságodért 2001” Alapítvány  

Véd-SZ Kft. 

Tolna-Őr Kft 

 

4. A verseny fővédnöke: 

dr. Varga Péter r. ezredes Fejér megye rendőrfőkapitánya 

5. A verseny védnökei: 

Kárpáti Zoltán SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet elnöke 

Cseh István Fejér Megyei Polgárőr Szövetség elnöke 

dr. Lenkei Antal „Biztonságodért 2001” Alapítvány kuratóriumának elnöke 

 

6. A verseny időpontja:  

2014. május 31. (szombat) 10.00-13.00-ig 

       (techn. értekezlet 09.30–10.00) 

7. A verseny helyszíne:  

Dunaújvárosi Lőtér területe       

 (2400 Dunaújváros, Lőtér út 1.) 
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8. A verseny nevezési és részvételi feltételei: 

A versenyen a Fejér Megyében lévő vagyonvédelmi vállokozások (egyéni vállalkozó) 

nevezhetnek háromfős csapattal (egy póttagot meg kell jelölni).  

a.) Nevezési határidő:    2014. május 25. 1200 

b.) Nevezési díj:      20.000,- Ft/ csapat, amit a nevezési lap beküldésekor, a 

„Biztonságodért 2001” Alapítvány számlájára K&H Bank Zrt: 10201006-

50146956 számlára kell befizetni.  

Az utalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a vállalkozás adószámát és azt, 

hogy: „Támogatás”, mely befizetésről a vállalkozások az Alapítványtól igazolást 

kapnak. 

A „Biztonságodért 2001” Alapítvány a verseny támogatójaként a felmerülő 

költségeket finanszírozza. (Pl: versenyzők étkezése, díjazása, egyéb költségek)  

 A nevezési lapot és a befizetés banki igazolását a fejer@szvmszk. hu E-mail címre 

kell megküldeni. 

 

9. A verseny díjazása: 

Serleg, oklevél: I,- II. és a III. helyezett csapat tagjai részére 

Külön díj: Serleg, oklevél elismerés.  

Aki a szakmai-, a gyakorlati faltatokat a legrövidebb idő alatt és a legkevesebb 

hibával teljesíti.  A lőgyakorlatot legjobban teljesítő versenyző.  

Oklevél: valamennyi versenyző részére 

Szponzorok által felajánlott különdíjak 

 

10. Versenyszámok: 

 

a.) Írásbeli teszt:  

A teszt kitöltéséhez ismerni kell a 2005. évi CXXXIII. törvényt, a 2012. évi 

CXX. törvényt, a Büntető törvénykönyv, a Büntető eljárásról szóló törvény és a 

Szabálysértési kódex leglényegesebb, a szakmai munkához kapcsolódó 

részét. Az írásbeli tesztlap kitöltéséről és az értékelésről a technikai 

értekezleten részletes eligazítást adunk. 
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b.) Szituációs gyakorlati feladatok: 

A szituációs gyakorlati feladatok az objektumőrzés, a kereskedelem és a 

pénzszállítás körében teendő intézkedések egy részét takarják. A feladatok 

megoldásához a leglényegesebb önvédelmi fogások ismerete szükséges. A 

technikai értekezleten részletes tájékoztatást adunk. 

c.) Lövészet 

A versenyszám egyéni nevezés alapján kerül lebonyolításra, melynek 

eredménye nem számit bele az első két versenyszámban elért eredménybe. 

 

  

11. A verseny értékelése: 

A versenyben a csapatok helyezését az egyes versenyszámokban kapott pontok 

összessége határozza meg. Pontegyenlőség esetén az elért helyezés az elméleti 

tesztlap kitöltési ideje alapján kerül megállapításra. 

 

12. A zsűri tagjai: 

Dr. Hegedüs Nóra Éva r. alez. a zsűri elnöke 

Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály vezetője 
 

Molnár Jenő a zsűri tagja, 

SZVMSZK Fejér Megyei Szervezete Oktatási Szakcsoport tagja 

 

Gazda Gábor a zsűri tagja, 

Dunaújvárosi Lövész Sportegyesület Szituációs lövész Szakosztály vezetője 

 

Kőhalmi László a verseny titkára 

 

13. Kizárás: 

A versenyző ittas, vagy bódult állapotban érkezik a verseny helyszínre, vagy az 

ittasság ellenőrzést megtagadja. A versenybírók utasításait nem hajtja végre.  

 

14. Óvás: 

- Óvást a verseny befejezését követően 1330 óráig a zsűri elnökének - írásban 

történő alapos indoklással - lehet benyújtani.  


