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VI. Veszprém Megyei Vagyonőr Verseny versenykiírása 

 

 

1. 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 Veszprém Megyei 

Szervezete, a Vagyonőr Alapítvány támogatásával. 
 

3. A verseny időpontja: 
 

2012. szeptember 15-én (szombat) 10.30 – 12.30-ig  

(technikai értekezlet 10.15 - 10.25-ig) 
 

4. A verseny helyszíne: 
 

Sobri Jóska Bakonyi Kalandpark Kislőd - Vashámor 
 

5. A verseny nevezési és részvételi feltételei: 
 

A versenyre 3 fős csapatokkal lehet nevezni. 
 

A nevezés feltétele az aktív Veszprém megyei kamarai tagság. 
 

Nevezési határidő: 2012. szeptember 11. 
 

Nevezési díj: 3.000,- Ft / csapat.  
 

A nevezési díjat a nevezési lap beküldésekor, de legkésőbb 2012. szeptember 11-ig kell 

befizetni a Vagyonőr Alapítvány pénztárába, illetve a 72900051-10503463 számú 

számlájára. 
 

6. A verseny díjazása: 
 

 Érem, oklevél, pénzdíj  

I. helyezett  60.000,- Ft / csapat 

II. helyezett 45.000,- Ft / csapat 

III. helyezett 30.000,- Ft / csapat 
 

Ezen felül a szponzorok által esetlegesen felajánlott különdíjak. 
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7. Versenyszámok: 
 

a) Írásbeli teszt: 

A teszt kitöltéséhez ismerni kell a 2005. évi CXXXIII törvényt, a büntető törvény és a 

büntető eljárásról szóló törvény leglényegesebb, a szakmai munkához kapcsolódó 

részeit. Az írásbeli tesztlap kitöltéséről és az értékelésről a technikai értekezleten 

részletes eligazítást adunk. 
 

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) Légpisztoly lövészet: 

A gyakorlat során a 3 fős csapatnak egy 15 léggömbből álló célcsoportot kell minél 

rövidebb idő alatt megsemmisíteni. A gyakorlati végrehajtás és értékelés részletezése 

a technikai értekezleten. 
 
 

8. A verseny értékelése: 
 

A versenyben a csapatok helyezését az egyes versenyszámokban kapott pontok 

összessége határozza meg. Pontegyenlőség esetén a zsűri dönt a helyezésről. 
 

9. A zsűri tagjai: 

 

Babják László   a zsűri elnöke         

Basticz Nándor   a zsűri tagja        

Kerék Zoltán         a zsűri tagja       

Rácz László   a verseny titkára        
 

 

10. Óvás: 
 

Óvást a verseny befejezését követően 12.50 óráig a zsűri elnökének kell benyújtani. 

Óvási díj : 3.000,- Ft/óvás.  

Az óvási díjat a Vagyonőr Alapítvány képviselőjének kell befizetni az óvással egy 

időben. 
 

 

 

A Vagyonőr Versennyel kapcsolatban további információ, felvilágosítás kérhető a fenti 

elérhetőségek valamelyikén Rácz László verseny titkárnál. 
 

 

 
 

 

 
 

Szervező Bizottság 
 
 

 


