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Olyan Biztonsági őr végzettséggel rendelkező szakembereket vártunk a képzésre, akik a 

végzettség megszerzésével képessé válnak az alábbi tevékenységek ellátására: 

- biztosítják a megközelítési és 

távozási útvonalakat, 

- felügyelik a parkolási rendet, 

- ellenőrzik a részvételi jogosultságot, 

- megakadályozzák a tiltott tárgyak 

bevitelét, ruházat és 

csomagátvizsgálást végeznek, 

- tájékoztatást adnak a rendezvény 

szabályairól, 

- irányítják a résztvevők mozgását, 

- biztosítják a rendezvény 

szereplőinek védelmét, 

- eltávolítják a rendezvényt 

akadályozó, zavaró személyeket, 

- biztosítják a rendezvény 

helyszínének környezetét, veszély esetén közreműködnek a kiürítésben 

 

A sport rendezvényeken kívül a kulturális rendezvények és a zenés – táncos 

rendezvények is nagy tömegeket vonzanak. A sokszor súlyos sérülésekhez, néha tragédiához 

vezető rendbontások megelőzése, a konfliktusok feloldása nagy felelősséggel jár, megköveteli 

a szakmai hozzáértést.  

A személy és vagyonvédelem, valamint a rendezvények biztosítása mind-mind speciális 

területet képvisel, sajátos módszerekkel. 

 



Komoly a felelőssége e területen mindenkinek, hiszen egy szakszerűtlen intézkedés, a 

könnyelműség, vagy a szakma előírásainak és az azt szabályozó jogszabályoknak be nem 

tartása, a szükséges ismeretek hiánya, emberéletbe kerülhet. 

 

Sajnálatos példa erre a West - Balkán szórakozóhelyen történt tragédia. A szervezők 

felelősségét is vizsgálta a Budapesti Rendőr-főkapitányság. A pesti szórakozóhelyen három 

fiatal lányt tapostak halálra, miután pánik tört ki a hatalmas tömegben. 

 

Ez a tragédia hívta életre a 23/2011. (III. 8.) Korm. rendeletet a zenés, táncos rendezvények 

működésének biztonságosabbá tételéről. 

 

 

Példák sora igazolja, hogy a 

rendezvények biztosítását kellő 

hatékonysággal, csakis sajátosan erre a 

célra kiképzett szakemberek tudják 

ellátni. 

 

 

Ehhez pedig elengedhetetlenül 

szükséges a megfelelő szintű, és 

minőségű oktatás, melyet különböző 

jogszabályok is megkövetelnek. 

 

 

 

A magasabb rendű tanúsítást lehetővé 

tevő államilag elismert szakképesítés az 

OKJ-s Rendezvénybiztosító 

szakképzés, melyet a „Biztonságodért 

2001 Alapítvány” jelentős támogatásával 

szervezett meg a LINÉ 2001 Oktatási és 

Szolgáltató Bt.   

 

Célunk az volt, hogy a 

Rendezvénybiztosító képzettséget 

megszerző biztonsági őrök 

elhelyezkedését megkönnyítsük továbbá, 

hogy a rendezvénybiztosítás és 

vagyonvédelem területén dolgozó kollégákat segítsük a napi szakmai munkájuk színvonalas 

elvégzésében.  

 

Továbbra is várjuk a Biztonsági őr Kollégák jelentkezését a „Biztonságodért 2001 

Alapítvány” által támogatott Rendezvénybiztosító őri képzésre, illetve a többi ráépülő szakra, 

mint Bankőr, Fegyveres biztonsági őr, Pénzszállító. 

 

 

Székesfehérvár, 2012.08.23. 
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