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Fegyveres Biztonsági Őrségek  

XII. 

Országos Szakmai Csapatversenye 

 

Versenykiírás 

 
 

 

 

 VERSENYKATEGÓRIA: Csapatverseny 

 

 

A verseny szervezői:  

 

Magyarországi Fegyveres Biztonsági Őrök Szakmai Egyesülete  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem SE Lövész Szakosztály 

 

 

A verseny fővédnöke: dr. Christián László r. dandártábornok NKE oktatási rektor-helyettes 

                                          

 

A verseny célja:  

 

Az állam működése és a lakosság ellátása szempontjából kiemelkedően fontos létesítményeket 

őrző fegyveres biztonsági őrségek szakmai tudásának és fizikai állóképességének összemérése.  

Egymás segítése, a csapatszellem, az összetartozás erősítése. A verseny további résztvevői 

hagyományainknak megfelelően a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, illetve az Óbudai Egyetem 

hallgatói csapatai, akik a feladatokat ugyanúgy végrehajtják, azonban értékelésük külön történik. 
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A VERSENY LEBONYOLÍTÁSA 

  

 

A verseny jellege: Egyfordulós, komplex csapatverseny, különböző kategóriákban  

 

Jelentkezés feltételei:  

 

A csapatok tagjai aktív állományban lévő fegyveres biztonsági őrök lehetnek.  

Őrségeként (kötelezettekként) több csapat is indítható. A csapatok létszáma 4 fő+1 fő tartalék, 

melybe beletartozik az 1 fő csapatvezető. 

 

Időpontja:     2022. október 8.(szombat) 

 

Helyszín:     Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Aréna  

1089 Budapest Diószegi Sámuel u. 25.sz. 

 

Jelentkezési határidő:   2022. szeptember 1. (a szándék jelzése írásban) 

Nevezési határidő:   2022. szeptember 15. (jelentkezési lap megküldése) 

 

Nevezési díj:  29.000.-ft/csapat  

 

 

A nevezési díj befizetését az Egyesület alábbi számlaszámára kérjük teljesíteni,” Fegyveres 

Biztonsági Őrségek XII. Országos szakmai versenye” megjelöléssel. 

 

10300002-10480432-49020018  

 

 

Program 

Érkezés a helyszínre:      08.00.-ig  

 

Regisztráció:       07.30-tól 08.30.-ig  

 

Megnyitó:       09.00.-től 09.10.-ig 

 

Verseny kezdete:      09.15.-től 

 

Eredményhirdetés:      16.00.-17.00 között 

 

Étkezés: A verseny napján a csapatoknak a meghívott vendégeknek, és a verseny 

lebonyolításában résztvevő rendezők és szervezők részére ebédet biztosítunk.  

A csapatokkal érkező szurkolói tábor étkeztetéséről a csapatoknak kell gondoskodni.  

 

Ebéd: 12.30 -15.00-ig folyamatosan  

     

A versennyel kapcsolatban érdeklődni lehet  

Szigeti Lajos elnöknél 

06-30-663-4186 
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 A VERSENY SZABÁLYAI  

 
 

1. Általános szabályok 

 

A versenyre a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 

1997. CLIX. törvény hatálya alá tartozó fegyveres biztonsági őrségek jelentkezhetnek. Továbbá, 

jelentkezhetnek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, valamint az Óbudai 

Egyetem nappali tagozatos jogviszonnyal rendelkező hallgatói. A csapatoknak nem lehetnek 

tagjai olyan személyek, akik nem fegyveres biztonsági őrök, illetve az egyetemi csapatok 

esetében azok sem, akik egyetemi tanulmányaikat befejezték, hallgatói jogviszonyuk megszűnt. 

 

1.1.    Kategóriák 

Az alábbi kategóriák kerültek kialakításra: 

 

1. JUNIOR A 
190/2011(IX.19) kormány rendelet az atomenergia alkalmazása körében a fizikai 

védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről 

hatálya alá tartozó őrségek csapatai, amelyek tagjai 45 éves vagy annál fiatalabb 

csapattagokból állnak.  

Amennyiben egy, egyébként SENIOR A kategóriába tartozó csapat, hajlandó 

megmérettetni magát a JUNIOR A kategóriában, akkor nevezést benyújtó szervezet 

dönthet úgy, hogy a JUNIOR A kategóriába nevezi a csapatot. 

2. SENIOR A 

190/2011(IX.19) kormány rendelet az atomenergia alkalmazása körében a fizikai 

védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről 

hatálya alá tartozó azon őrségek csapatai, amelyek tagjai 45 éves kor feletti 

csapattagokból állnak. 

A SENIOR A kategóriában 45 éves vagy annál fiatalabb versenyző NEM 

indulhat. 

A JUNIOR és SENIOR csapatok „átjárhatósága” tehát csak egyirányú lehet, a 

szigorúbb követelmény választásával. 

3. JUNIOR B 

A fenti rendelet hatálya alá nem tartozó fegyveres biztonsági őrségek csapatai, 

amelyek tagjai 45 éves vagy annál fiatalabb csapattagokból állnak. 

Amennyiben egy, egyébként SENIOR B kategóriába tartozó csapat, hajlandó 

megmérettetni magát a JUNIOR B kategóriában, akkor nevezést benyújtó szervezet 

dönthet úgy, hogy a JUNIOR B kategóriába nevezi a csapatot. 

 

SENIOR B 
190/2011(IX.19) kormány rendelet az atomenergia alkalmazása körében a fizikai 

védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről 

hatálya alá nem tartozó azon őrségek csapatai, amelyek tagjai 45 éves kor feletti 

csapattagokból állnak. 

A SENIOR B kategóriában 45 éves vagy annál fiatalabb versenyző NEM 

indulhat. 
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A fenti rendelet hatálya alá nem tartozó fegyveres biztonsági őrségek esetében, a 

SENIOR A és B kategóriában induló csapatok tagjainak az akadálypályát 

nem kell végrehajtaniuk. 

 

4. EGYETEMI CSAPATOK kategória, mely nappali tagozatos hallgatói 

jogviszonyban álló egyetemi hallgatók csapataiból áll. 

 

A csapatok kategóriába sorolásának kapcsolatát az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

 
1.2. Kategória minimum követelmények 

 

Egy kategóriában akkor indítanak versenyt a szervezők, ha a versenyző csapatok száma 

minimum 2. Amennyiben a nevezések során kiderül, hogy egy adott kategóriában indulni 

szándékozó csapatok száma nem éri el a 2-öt, a szervezők értesítik a nevezést beküldő 

szervezet képviselőjét, hogy a kategóriában nem indítanak versenyt. Ekkor a nevezést benyújtó 

szervezet visszavonhatja a nevezést, illetve módosíthatja a nevezését más kategóriára (senior → 

junior). Erre a Kategóriákra vonatkozó szabályok értelmében lehetősége van. 

 

2. Nevezési szabályok 

 

Nevezni a kitöltött nevezési lap beküldésével lehet. Több csapat indítása esetén, külön-külön 

kitöltött nevezési lapon kell elküldeni a nevezési szándékot. A nevezési lapon meg kell adni a 

csapattagok életkorát és azt a kategóriát, amelyben az adott csapat indul. 

Mivel a nevezési lap benyújtásakor – a jelentkezéskor – még nem ismert, hogy elegendő számú 

csapat indul-e az adott kategóriában, a nevezés akkor válik érvényessé és véglegessé, amikor a 

szervezők visszajelzése alapján a nevezést benyújtó döntést hoz a kategóriában induló csapatok 

száma alapján. A nevezés érvényessé válását követően kell átutalni a nevezési díjat. 

 

A versenyzés megkezdésének kizárólagos feltétele a nevezési díj befizetésének 

igazolása előzetesen, de legkésőbb a helyszínen. (pl.: feladóvevény, átutalásról fénymásolat 

stb.) A befizetési bizonylatot a csapatvezetők érkezéskor a regisztráción adják le.  
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3. Veszélyhelyzettel kapcsolatos szabályok 

 

A védettségi igazolvány megléte a versenykiírás pillanatában nem feltétel, azonban a szervezők 

a verseny időpontjában hatályos rendelkezéseket alkalmazzák. Amennyiben jogszabály előírja a 

védettségi igazolvány meglétét, a verseny szervezői érvényesíteni fogják ezt az előírást. 

Amennyiben az Egyetem ilyen helyzetben felfüggeszt minden rendezvényt, úgy a verseny nem 

kerül megtartásra.  

 

 

4. A verseny technikai szabályai 

 

A csapat összeállításának megváltoztatására a verseny kezdetéig van lehetőség, a verseny menete 

közben erre már nincs mód. Új elem a szabályokban, hogy minden csapat az 1 fő tartalékot saját 

belátása szerint – indoklás nélkül – bármely versenyszám előtt cserélheti a verseny teljes 

időtartama alatt, akár több alkalommal. Ugyanakkor megkezdett versenyszámok folyamatában 

(pl. akadálypályán, lőtéren) csere nem hajtható végre. Ahonnan több csapat is nevez, és 

mindegyik rendelkezik tartalékkal, csak az adott csapathoz rendelt tartalék versenyzővel 

gazdálkodhat.  

 

4.1. A fizikai feladatok szabályai 

A versenyszámok idejének mérését stopperórával/lövészeti órával kell végezni az adott 

pályaszakaszon. Nem fogadható el a karórával, vagy mobiltelefonnal történő időmérés 

eredménye. 

 

A fegyverek szét és összeszerelésénél csak a versenyző csapatok és a bírók lehetnek jelen. A 

csapat időeredményét az utolsó csapattag befejezett feladata határozza meg. 

 

Esetleges sérülés, vagy bármely ok miatt 3 főre fogyatkozott csapat a csapatversenyben már 

nem vehet részt. Az elért teljesítmények csapatként már nem vehetők figyelembe.  

 

A verseny és a versenyszámok szabályain változtatni a verseny ideje alatt nem lehet. 

 

 

A csapatok megérkezésüket követően a regisztrációs pultnál rajtszámot húznak. Ugyancsak 

itt kapják meg a csapatok a járőrlapot, valamint a karszalagokat melyet a versenyzőknek 

a verseny teljes ideje alatt a csuklón viselniük kell. A regisztrációs pultnál érkezéskor kell 

leadniuk a csapatoknak a korábban megküldött biztonsági rendszabályokat tartalmazó 

nyomtatványt kitöltve és aláírva. Továbbá le kell adni a GDPR nyilatkozatot arra 

vonatkozóan, hogy a verseny teljes ideje alatt az érintett csapattagok hozzájárulnak fénykép 

és videófilm készítéséhez, valamint ezen felvételek internetes médián (web, facebook stb.) 

való megjelenéséhez.  
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A versenyen végrehajtásra kerülő feladatok 

 

I. Több feladatból álló akadálypálya leküzdése (ügyességi és fizikai állóképességi) 

 

II.  Pisztoly lőgyakorlat végrehajtása (csapatszíntű) 

 

III. Gépkarabély részleges szét és összeszerelése (csapatszíntű) 

 

IV. Elméleti feladat megoldása (jogi-szakmai e-learning portálon keresztül) 

 

4.2. Elméleti-teszt feladatok megoldásával kapcsolatos szabályok 

 

Az elméleti-teszt feladatok lebonyolításához a szervezők elektronikus (e-learning) oktatási 

portált (Moodle) alkalmaznak, amelyet a Magyarországi Fegyveres Biztonsági Őrök Szakmai 

Egyesülete üzemeltet. A teszt során az előre elkészített kérdésbankból véletlenszerű 

kiválasztással valamennyi csapat ugyanazt a 30 kérdést kapja, de különböző sorrendben.  

A feladatok megoldására minden csapatnak ugyanannyi idő áll rendelkezésére azonos kezdettel. 

A tesztek megoldására alkalmazott elektronikus felület elérhetőségét a szervezők biztosítják 

minden versenyben részt vevő csapat számára egyedileg kiosztott azonosító-jelszó páros 

segítségével. A csapatok egyedi azonosítóit és jelszavát harmadik féllel megosztani nem szabad. 

A tesztek megoldását minden csapat önállóan hajtja végre. A teszt megoldásához a 

versenyzőknek rendelkezniük kell csapatonként egy internet csatlakozásra (WiFi, vagy 4/5G) 

alkalmas notebookkal vagy tablettel vagy okostelefonnal. Az okoseszközökről és azok 

megfelelő működőképességéről a csapatokat nevező szervezeteknek kell gondoskodniuk.  

A tesztek eredménye a teszt lezárásakor azonnal láthatóvá válik a szervezők és a versenyzők 

számára is, biztosítva az értékelés objektivitását.  

 

  

A szervezők a verseny előtt néhány héttel minden résztvevő számára lehetőséget biztosítanak 

az oktatási portál használatának kipróbálására egy gyakorló teszt hozzáférésével. 

 

 

Pontazonosság esetén történő eljárás: 

 

Amennyiben az összesített (végső eredmények esetén) a kategóriákon belüli csapatok között 

pontazonosság áll elő úgy a lövészet eredménye dönti el a végső sorrendet.    

 

 

5.    Értékelés 

 

 

                    A VERSENY ÉRTÉKELÉSE KATEGÓRIÁNKÉNT TÖRTÉNIK 

 

        I.-III. Helyezett csapat 

Serleg, oklevél, valamint minden csapattagnak érem. A vándorserleg korábban 

bevezetett gyakorlata megszűnik, így a továbbiakban nem kerül ilyen címen kiosztásra. 
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                               Különdíjak kerülnek átadásra, valamennyi kategóriában 

 

        Legeredményesebb lövészetet végrehajtó csapat  

   I. II. III. helyezett 

 

A legeredményesebb akadálypályát teljesítő csapat  

I.II. III. helyezett 

 

A legeredményesebb gépkarabély szét és összeszerelés 

                                                                 I.II. III. helyezett 

 

Legeredményesebb szakmai-jogi ismereteket nyújtó csapat  

    I. II. III. helyezett 

 

EGYÉB TUDNIVALÓK 

 

Öltözet: Minden csapatnál a rendszeresített gyakorló ruházat, surranó/bakancs, őrségi 

hovatartozás feltüntetésével (sportcipő nem engedélyezett, kivéve az egyetemi csapatok) 

Felszerelés: Rendszeresített szolgálati pisztoly, pisztolytáska, 2 db üres tár, (egyetemi 

csapatoknál saját szervezésben) derékszíj vagy taktikai öv. Lőszert a lőtérre vinni tilos! A 

Szükséges lőszermennyiséget a szervezők biztosítják a csapatok részére. 

 

Hatósági szolgálati igazolvány: A versenyzők hozzák magukkal FBŐ hatósági szolgálati 

igazolványukat, melyet a regisztráció során be kell mutatni. Ennek hiányában a szolgálati 

igazolvány igénylő lapot (másolatát) mutassák be. 

 

Az egyetemi csapatok hallgatói jogviszonyát a küldő tanintézmény igazolja a jelentkezési lap 

aláírásával és leadásával. 

 

Óvás: Az utolsó versenyszám befejezése utáni 20. percig írásban a versenyt szervező MFBŐSZE 

részére adható be. Az óvásról a verseny szervezéséért és lebonyolításáért felelős MFBŐSZE, 

valamint az NKE Lövész Szakosztály SE képviselői döntenek. 

 

Nevezési lap:  

Szeptember 15-ig kérjük a kitöltött nevezési lapokat a szükséges adatokkal megküldeni.  

 

Postai úton: Szigeti Lajos MFBŐSZE 2145 Kerepes Szalmavirág u.10. 

E-mailen: info@mfbosze.hu 

 

Mindenkinek eredményes felkészülést kívánunk! 

 

Üdvözlettel, 

 

 

Kerepes, 2022. augusztus 1. 

 

             Szigeti Lajos 

                            elnök 

mailto:info@mfbosze.hu
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     NEVEZÉSI LAP 

   (fegyveres biztonsági őrségek részére) 

 

 

         Fegyveres Biztonsági Őrségek  

XII. Országos Szakmai Csapatversenyére 

              2022. október 8. 

 

Résztvevők 

 

   

Név beosztás szolg. ig. száma életkor 

    

    

    

    

Tartalék:  

 

               

Csapatnév és a csapatvezető neve, telefonszáma:  

 

Kategória:    junior                        senior 

 

(a választott kategóriát kérjük aláhúzással megjelölni) 

 

 

……………………….2022……………………….hó………nap  

 

 

 

 

...............................................  

                  aláírás 
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     NEVEZÉSI LAP 

   (egyetemi csapatok részére) 

 

 

         Fegyveres Biztonsági Őrségek  

XII. Országos Szakmai Csapatversenyére 

              2022. október 8. 

 

Résztvevők 

 

   

Név beosztás 

  

  

  

  

Tartalék: 

 

               

Csapatnév és a csapatvezető neve, telefonszáma:  

 

 

 

 

……………………….2022……………………….hó………nap  

 

 

 

 

...............................................  

                  aláírás 

 


