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A személy- és vagyonıri szakmában is egyre inkább elıtérbe kerül a specifikáció, az 
egyes szőkebb szakterületek feladatainak ellátására való felkészítés és felkészülés 
kérdése. Jelzi ezt a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara, 
valamint a Magyar Labdarúgó Szövetség között létrejött együttmőködési megállapodás 
is, amely a sporttörvény és a vagyonvédelmi törvény vonatkozó rendelkezéseinek 
végrehajtása érdekében született. 
 A rendezvények, s ezen belül is a labdarúgó mérkızések rendjének biztosítása az 
általános vagyonıri ismereteken túl a sajátos feladatra való felkészülést igényel a 
részvevıktıl. Ezt kívánja biztosítani a kamara – az együttmőködési megállapodás 
értelmében – azoknak a tagjainak, akik sportrendezvény-biztosítási feladatokat látnak 
el, vagy a jövıben ezen a területen is szeretnének dolgozni. Számukra a kamara 
továbbképzı tanfolyamokat indít. Az MLSz pedig, amely „érdekelt abban, hogy a 
labdarúgó mérkızések biztonságának biztosítása megfelelı szakértelemmel rendelkezı 
személyek által történjen” (Együttmőködési Megállapodás), szabályzatba foglalta, 
hogy 2008. január 1. után csak ilyen tanfolyamot végzett és abból eredményesen 
levizsgázó személy- és vagyonırök foglalkoztathatók labdarúgó bajnoki 
mérkızéseken. 
 A tanfolyamra rendezvénybiztosítással foglalkozó vállalkozások jelenthetik be - nevet, 
címet, kamarai azonosítót tartalmazó listát mellékelve - személy- és vagyonıri 
végzettséggel, valamint érvényes kamarai igazolvánnyal rendelkezı dolgozóikat annál 

a területi kamarai szervezetnél, amelynek tagjai. A hallgatók 20 óra elméleti és 10 óra 
gyakorlati képzésen vesznek részt, majd jogi és szakmai gyakorlati ismeretekbıl 
tesznek vizsgát. A tanfolyam ingyenes, csupán a 8.000 Ft vizsgadíjat  kell megfizetni. 
Az eredményes vizsgát tett hallgatónak fel kell keresnie a területi kamarai szervezet 
ügyfélszolgálatát, ahol a személy- és vagyonır kamarai igazolványának hátlapján 
igazolják a sportrendezvény-biztosítási végzettséget, s ez jogosítja fel a bajnoki 
labdarúgó-mérkızések biztosításában való részvételre. Mivel a továbbképzı 
tanfolyamok meghatározott létszámmal indulnak, az érdeklıdıknek – különös 
tekintettel a biztosításban érdekelt vállalkozásokra – célszerő minél elıbb jelentkezni, 
hogy jövıre is végezhessék ezt a tevékenységet. Figyelembe kell venni azt is, hogy a 
kötelezı gyakorlat miatt a tanfolyamokat az MLSz versenynaptárában szereplı 
mérkızések idıpontjához kell igazítani. 

 


