
 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

 
amely létrejött egyrészről 

 

a Magyar Labdarúgó Szövetség (Budapest, Kánai út 314/24 Hrsz.; a továbbiakban: MLSZ), 
 

másrészről 

  

a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (Budapest, Szegedi út 37-39.; a 
továbbiakban: SzVMSzK) 

 

között, ( a továbbiakban: Felek) az együttműködést meghatározó 2004. évi I. Törvény, a 2005. évi CXXXIII. 

Törvény, és az 54/2004. (III. 31.) Kormányrendelet szakszerű és hatékony végrehajtásának elősegítése céljából, 

alulírott napon, az alábbiak szerint:  

 

 

1.    Felek a labdarúgó mérkőzések biztonságos megrendezése és lebonyolítása érdekében rögzítik az 

együttműködés területeit, és az érdekeik érvényesülését biztosító súlyponti kérdéseket. 

 

2.    SzVMSzK a 2005. évi CXXXIII. Tv. 38. § (1) bekezdés d.) pontja alapján jogosult kidolgozni a 

szakképzés és a szakmai továbbképzés követelményszintjeit, a szakmai minősítő rendszert, közreműködni 

a szakképzésben és a vizsgáztatásban. 

 

3.    MLSZ érdekelt abban, hogy a labdarúgó mérkőzések biztonságának biztosítása megfelelő 

szakértelemmel rendelkező személyek által történjen. 

 

4.    Felek ennek érdekében a jelen megállapodásban foglaltak szerint együttműködnek. 

 

5.    SzVMSzK vállalja: 
 

a) a sportrendezvény-biztosítási szakmai továbbképzés megszervezését és  lebonyolítását,  

b)   igény esetén a sportrendezvény-biztosítási szakmai továbbképzés elméleti oktatásának 

megszervezését, lebonyolítását, 

c) a sportrendezvény-biztosítási vizsgára való elméleti felkészítést és a vizsga megszervezését, 

lebonyolítását, 

d)   azt, hogy az elméleti képzés során kizárólag a kamara által elfogadott vizsgaszabályzatban 

felsoroltak tarthatnak előadást, 

e)  a gyakorlati oktatáshoz szükséges oktatók biztosítását, 

f)  a vizsgára való felkészítéshez, és a szakmai továbbképzés lebonyolításához kapcsolódó 

adminisztráció ellátását, 

g) a vizsgaszabályzatban foglaltak szerint a sikeres vizsgát tett személy- és vagyonőröknek erről szóló 

hivatalos igazolással történő ellátását, 

h)  az MLSZ Biztonsági Bizottsága által delegált személynek vizsgabizottsági tagként történő 

részvételét a szóbeli vizsgáztatáson. 

 

6.    SzVMSzK az 5. pontban foglaltak teljesítéséről saját költségén gondoskodik. 
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7.  MLSZ vállalja, hogy: 
 

a) a gyakorlati oktatás megvalósulása érdekében biztosítja annak feltételeit, hogy a sportrendezvény-

biztosítási szakmai továbbképzésen résztvevő személyek részére a gyakorlati oktatás egy 

alkalommal üres stadionban, egy alkalommal bajnoki mérkőzésen megtörténhessen, valamint 

b)    a labdarúgó gyakorlati képzésen való megjelenésről hivatalos igazolást ad ki, mely egyben a 

szóbeli vizsgára bocsátás egyik feltétele. 

 

8.    MLSZ a 7. pontban foglaltak teljesítésével kapcsolatosan felmerülő költségeket viseli. 

 

9.    MLSZ szabályzatában rögzítésre került, hogy 2008. január 1. után labdarúgó bajnoki mérkőzésen csak a 

közösen kiképzett és eredményes vizsgát tett személy- és vagyonőrök foglalkoztatására kerülhet sor. 

 

10.    Felek közösen vállalják, hogy: 
 

a) folyamatosan egyeztetnek az együttműködési megállapodás gyakorlati végrehajtásáról (MLSZ 

részéről: az MLSZ Főtitkára, az MLSZ Biztonsági Bizottság elnöke, SzVSzMK részéről az 

SzVSzMK elnöke, az elnök által kijelölt személy), valamint a tapasztalatokról 2007. december 

31-ig egyeztetést tartanak, melyen elhangzottakat írásban rögzítik, 

b)      az együttműködési megállapodás végrehajtásáról folyamatosan tájékoztatják a   hírközlő 

szerveket. 

 

11.   Záró rendelkezések: 
 

Jelen együttműködési megállapodás az aláírása napján lép hatályba. 

Szerződő felek rögzítik, hogy jelen együttműködési megállapodást a Felek határozatlan időre kötik. 

Felek az együttműködési megállapodást közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.  

Az együttműködési megállapodást bármelyik fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával 30 

napos határidővel felmondhatja. 

 

SzVMSzK és MLSZ kötelezettséget vállalnak arra, hogy szorosan együttműködnek és valamennyi 

labdarúgást érintő  biztonsági kérdésben kötelezően egyeztetést folytatnak, valamint e kérdésekben 

döntéseiket közösen hozzák meg. 

 

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Ptk. rendelkezései az irányadók. 

 

Jelen megállapodást Felek elolvasás és kölcsönös megmagyarázás után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt aláírják.  

 

 

 
 
B u d a p e s t, 2007. július 16.  
 

 

 

 

 

 

 

                    Kisteleki István      Német Ferenc 
                                           MLSZ elnöke    SzVMSzK elnöke 

 


