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MEGALLAPODAS
RKSZ ,1085
amely l6trejiitt egyr6szr6l a Rend6szeti Kik6pz6k Sz0vets6ge (tovibbiakban
Budapest, Kiss J6zsef u. 2.) k6pviseli Gy0rki GEza iigrvezet6 elniilq
mSsr6szr6l a Szem6ly-, varyonv6delmi 6s Magfnnyomoz6i Szakmai Kamara
(tov6bbiakban Kamar",tt3S Budapest, Szegedi irt37-39.) k6pviseli N6met Ferenc elndk
(egytittesen: Felek) ktizdtt az alulirott helyen 6s napon'

egyes rend6szeti feladatokat ell6t6 szem6lyek tev6kenys6g6r6l, valamint egyes
torv6nyeknet<L istotateriil6s elleni fell6p6st biztosit6m6dosit6sar6l2012fvi CXX. tdrv6ny
ellffi6 szem6lyek, a seg6dfeliigyel6k,
6ovabLiatUan: Tv.), valamint a rend6szeti feladatokat
valamint a szem6ly- 6s vagyondrdk k6pz6s6r61 6s vizsgintatisir6l sz6l6 681 2012.(XII.14)
BM. Rendelet (tov6bbiakban: R) felhatalmazilsa alapjin figyelemmel a Kamara 6s a BM
Oktat6si, K6pz6si 6s Tudomdnyszervez6si F6igazgat6s6g (tov6bbiakban: BM OKTF) ktiz<itti
meg6llapoditsra- a szem6ly-6s vagyon6rdk gyakorlati oktat6s6ban 6s vizsgtvtatilsban t0rt6n6
krtzremriktid6s v6grehqthsira az altbbi egytittmtikdd6si megrillapodSst kdtik meg.

A Felek iv

-

L
Az eryiittmiiktid6s c6lja, tartalma

1.1

Az eryiittmiikiid6s c6lja:
6s a R-ben el6irt - a szem6ly- 6s vagyondrdk gyakorlati k6pz6s6re
vonatkoz6- szakmai ismeretek magas szinvonalt oktatas6ban k<izremiik<id6s,
el6segiWe a Kamara 6s a BM OKTF k<izdtti egytittmiikdd6si meg6llapod6s

a) a Tv.-ben

hat6lyosul6s6t,

b) a

vagyonv6delmi szakmai gyakorlati kepzes segit6se, szinvonalSnak

6s

min<is6g6nek emel6se,

c)

a vagyonv6delem teriilet6n a kultur6lt, szakszeru 6s etikus int6zked6si magatart6s
terjeszt6se

d) hozzbjuul6s a vagyonv6delem

teriilet6n a hat6kony k6pzdsi 6s tov6bbk6pz€'si

rendszer mrikddtet6s6hez
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1.2

Az eryiittmiikdd6s tartalma

a)

:

az RKSZ a tagsilga kdr6b6l olyan gyakorlati oktat6kra tesz javaslatot a Kamara
rdsz6re, akik alkalmasak a Tv.-ben el6irt ismeretanyag - a R-ben szabf"lyozott
Szakmai- 6s vizsgakrivetelm6nyek alapjrin- a gyakorlati oktat6s 6s vizsgira
felk6szit6s v6grehajtrlsara.
Kdvetelm6ny a sportszakmai fels6fokf vegzettseg - vagy ktizd6sportban, illetve
harcmriv6szetben elismert fokozat-, tovribb6 mag6nbiztons6gi tapasztalat vagy
legal6bb biaons6gszewezoi szakmai kdpesit6s. A Kamara a kamarai tags6ggal
rendelkez6 oktat6t vizsgabizotts6gi tagnak is j eldlheti.

b)

az RKSZ a gyakorlati k6pz6sre alkalmas, oktat6termeit a kdpzes 6s vizsg6ztat6s
c6lj6b6l a Kamara rdszlre felajanlja

c)

a Kamara az oktatilst 6s vizsgi"ztathst az illtala <issze6llitott -{s a BM OKTF 6ltal
j6vahagyou- oktat6i esvizsgirztat6i n6vjegyzdkben szerepl<ik bevon6s6valv6gzi.

d)

az RKSZ 6s a Kamara oktat6i a Kamara iiltal osszeSllitott, 6s a BM OKTF Sltal
progritm alapjan oktatnak.

j 6vrlhagyott k6pz6si

e)

a Kamara az RKSZ oktat6i rdszlre a R-ben meghatfirozott oktat6i es vizsgi,ztathsi

dijat ftzeti, a felmeriilt egy6b dologi kdlts6gek ellent6telez6se -

kiildn

meg6llapod6sban rcgzitett dijt6tel szerint- szinrla 6s teljesit6sigazol6s ellen6ben
tdrt6nik.

IL
Kapcsolat tartis, egyiittmiikiid6s
2el

A Felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen megSllapod6s szerinti egyiittmrik<id6s

az

riltaluk kij eltilt kapcsolattart6k ktizvetit6s6vel val6sul meg.
soriln esetlegesen felmeriil6
vit6s k6rd6sek megold6sa els6sorban a kapcsolattart6k :iatjirlr', indokolt esetben a jelen
meg6llapod6st a16ir6k d<int6s6vel t<irt6nik.

2.2

A Felek megrlllapodnak abban, hogy az egyiittmrik<ld6s

2.3

A

Felek meg6llapodnak abban, hogy jelen meg6llapod6st 6rint6 k6rd6sekben
tcirekednek az <isszehangolt v6lem6ny kialakit6sara 6s annak azonos tartalmri
kommunikaciojdra.

2。

4

A Felek kijelentik, hogy a jeten meg6llapodiist a jogszabillyiviitozdsok bektivetkezdse
eset6n feltilvizsgriljak 6s a sztiks6ges m6rt6kben m6dositjak a meg6llapodiisukat.
Felek az egyuttmtikriddsi meg6llapod6s tekintet6ben kapcsolattartSsra az alilbbi
Szewezeti egysdget, illetve szem6lyeket jelolik ki:

A

a

Rend6szeti Kik6pz6k Szdvets6ge rcszercl

a

sport-technikai szakigazgat6

(eln<ikhelyettes)
r6sz6rol a Kamara oktat6si elntikhelyettese

ゎ¶
[惧

ⅡI。
ZttH6 rendelkez6sek
3。

l A Felek megttlapodnak abban,hogy jelen lneLalapOttS annak d赫
hmyb■ 6S h血 。zatlan i re sる 1.
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