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a Szem6ly-, Varyonv6delmi 6s Magdnnyomoz6i Szakmai Kamara (a tovrlbbiakban:
SzVMSzK) 1135 Budapest, Szegedi fit37-39., valamint

azOrszflgos Rend6r-fdkapitinysig (a tov6bbiakban: ORFK) 1139 Budapest, Teve u. 4-6. (a
tov6bbiakban egyiitt: Felek) k<iz<!tt.

A Felek, egyet6rtve abban, hogy az egyiittmtikdd6sben rejl6 lehet6s6gek kiaknrizasa a jogsza-
b6lyok betartisdt, a szakma tisztul6si folyamatdnak feler6sit6s6t szolgSlja, az akibbi egyiitt-
miikrid6si megrillapod6st kdtik.

Altalinos rendelkez6sek

l. A Felek tev6kenys6g6t 6s egyiittmtikrid6s6t meghatiroz6 f6 jogszab6lyok:
a) a szemdly- 6s vagyonv6delmi, valamint a mag6nnyomoz6i tev6kenys6g szabrilyair6l

sz6l6 2005. 6vi CXXXIII. trirv6ny,
b) a szem6ly- 6s vagyonv6delmi, valamint magrinnyomoz6i tev6kenys6g szabilyair6l sz6-

16 2005. 6vi CXXXII. tdrv6ny v6grehajt6sir6l sz6l622/2006. (IV. 25.) BlvI rendelet,
c) akozigazgat6si hat6s6gi eljrir6s 6s szolg6ltatils illtalinos szab6lyair6l sz6l6 2004. (:vi

CXL. trirv6ny,
d) a Bi.intet6 Trirv6nykdnyvr6l sz6l6 1978. 6vi IV. t<irv6ny,
e) az inform6ci6s Onrendelkezdsi jogr6l 6s az informdci6szabadsiigr6l sz6l6 2011. 6vi

CXII. t<lrvdny.
f) a szab6lys6rt6sekr6l, a szabitlys6n6si eljar6sr6l es a szab6lys6rt6si nyilvrlntart6si rend-

szerrol sz6l6 2012. 6vi II. trirv6nv.

2. A meg6llapod6s c6lja a szem6ly- 6s vagyonv6delmi, valamint a magilnnyomoz6i tev6-
kenys6g v6gzds6vel kapcsolatos jogs6rt6sek felderit6se 6s visszaszorttisa 6rdek6ben a Fe-
lek tev6kenys6g6nek dsszehangol6sa, egym6s tev6kenys6g6nek krilcsrinris segit6se.

A Felek jogai 6s kiitelezetts6gei

3. A meg6llapod6s v6grehajtrlsriban r6szt vesznek:
a) az SzVMSzK 6s teriileti szervei;
b) az iitalinos rend6rs6gi feladatok elliltdsitra l6trehozott szerv eset6ben (a tov6bbiakban:

Rend6rs6g) az Orszttgos Rend6r-f<ikapitrinys6g (a tov6bbiakban: OMK), a megyei
(budapesti) rend6r- fokapitanysAgok, valamint a rend6rkapitrinysrigok.

4. Az egyiittmtikdd6s szintjei:
a) az SzVMSzK 6s az ORFK hatriskdr6be tartozik az egyiittmtikdd6s eg6sz6re vonatkoz6,

illetve a kiemelten kezelend6 feladatok meghat6roz6sa;
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b)aZ SZVMSZK tertileti szeⅣ ei 6s a megyei(budapesti)rend6r‐ %kapiZ● ySagok,illetve a

rend6rkapitttlysagok hatttkё rёbe tartozik a rendszeres,sztiksё g csetё n aやlyalnatOs

kapcsolattartas,cgrittlnikё d6siik〔狙taltts,illetve a helyi viszonyokb61 ad6d6 felada―

tainak meghat奮 oZasa,ak。 歯 ёt feladat vёgrehatas“an a napi feladatok meghat`mz多

sa,a koordinaci6 ёs kolllzultici6 folyamatoss亀 狙ak biZtOsitasa.

5.A soronkivilis6get igё ny16 eD慮■mmcOdё s_allllakjellcgё b61 k,vctkez6en― azon a szer―

vezeti szinten realiz狙6dik,allnely a dё nt6shez sziiksё ges info.11.aci6k birtokaban rnarad6k¨

talanul szolg嵐 巧a aZ eredmё nyessё get.

6.Az etttumttё dёs sorm a Felek kё zё■おlmerti16宙 tム kёrd6sekben az eg"血依ёd6Sre

kiielё lt megfele16 szinti vezet6k egyeztet6st kё vet6en dёntenek.

7.Abban az esetben,ha a rend6rkaphmysag a szemё ly― ёs vagyonvё delmi,valaIIlint a ma―

zembengamyomoz6i tevё kenysё g ellen6rzё se

rez tudomttt,a vonatko%jOgszab          halad6
SzVMS」くilletёkes teriileti szervez∝ a,6s          をis me

ges info.・ 1.lk〕 i6kat.

8.Az SzVMS2K ёS a teriileti szervei a tudomム」αL jutO■ bttCSelekmё nyek,valamint a

Rend6rs6g hatttbr6be tartoz6 szabttys6■ ёsek gyanuJa eset6n az eU奮ムlef01ytatおをa ille―

“

kes rend6五 szervllel fettelentё st tesznek.

9。 A Rend6rs6g v狙1到亀 hOgy ha“由kё

“

be tartoz6 olyan Ы
“

selelmёnyekben vagy Smyo―

sabb szabttysё rtёsekben,alnelyckben vagyon6rnek a SZ01gttati feladatai ell力
t`も嵐val kap―

csolatban szerepe volt,a Rend6rs6g segisと ga巧両taZ SZVMSzK― nak a helyzetё■6に lёS‐

hez 6s a vagyon6H tevё kenysё g elerrlzё sёhez.

10。

e16szёr az SzVMSzK―nttjelentkez6k a sziikSё ges nyomtatvttOkkal egメ 1■ az SzVMS2K

teriileti szeⅣ eilx,lis a"chessdk.

H・

A器鵠淵飢脇鵬   :∬:肝簡諸嘲謂鼈I鰍
a httpノ/― .p01iCe.hu oldalon.

12.Az SzVMSzK v狙 1痢 a,hOgy tenleti szervei nё kozt可よ a tagOkat ёs a vttldkOzttOk

ru16sёt.

B棚鯖e却獣 轟'思itts霧棚 艦 珈饉 I
csoportos beszed6sёvel biztosiJよ a kё relmek gyOrs intё zёsё t。
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14. A Rend6rs6g a 13. pontban foglaltak v6grehajt6sa 6rdek6ben v6llalja, hogy
a) a megyei (budapesti) rend6r-fokapitrlnys6gok az illet6kess6gi tertilettik<in mrik0d6 (fi-

6kteleppel rendelkez6) v6llalkoziis iigyintdz6j6t6l 6tveszik az kfunyititsuk al6 tartoz6
rend6rkapitrinys6gok hataskdr6be tartozo (az ott lak6hellyel rendelkezo), a v6llalkoz6s
rlltal foglalkoztatott term6szetes szem6lyek igazolvany iranti k6relmeit, azok mell6kle-
teit, valamint a k6relmez6nek a v6llalkoz6s iigyintdzoje reszerc irrisban adott elj6rrisi
k6pviseleti megbiz6s6t, majd az iratokat az eljhrilwa illet6kes rend6rkapitrlnys6gnak
tov6bbftjak;

b) a k6relmek 6tv6tel6re - az tigyint6z6s zsrifolts6grinak elkeri.il6se 6rdek6ben - iitemezet-
ten, c6genk6nt, a megyei (budapesti) rend6r-fokapit6nys6g ngyintlzbjdvel elore egyez-
tetett id<ipontban kertil sor;

c) a rendorkapitrinys6gok a k6relem elutasit6siir6l sz6l6 dcintdst kizar6lagazngyfllr6sz6-
re tov6bbitjrik;

d) a szdmit6g6pen elo6llitott igazolvinyokat az ORFK a megyei (budapesti) rend<ir-
f6kapitrinysiigokhoz ktildi vissza, amelyek gondoskodnak az igazolvitnyoknak a v6llal-
koziisok k6pvisel6i riszdre trirt6n6 dokument6lt fitadhsira;

e) sziiksdg ds lehetos6g szerint a rend6rkapitlnys6gokon elkiilcinitett iigyf6lfogadils kere-
t6ben fogadjrlk az tigyfeleket.

15. A Felek a targyk<irben szervezett szakmai rendezv6nyekre, tov6bbk6pz6sekre, konferenci-
{tka egymirs k6pviseloit meghivjrlk. Az egyi.ittmtik<id6sen alapul6 eredmdnyeikr6l kcilcsci-

ntisen ti$1koztatjik egymast, illetve a m6dian keresztiil a nyilvilnoss6got.

16. A Felek a Rend6rs6g btinmegel6z6si tev6kenysdgenek el6segitdse 6rdek6ben lehet6sdgeik
szerint kdzcis rendezv6nyek, kiadv6nyok ftjrin mutatjrik be az Sllampolgdrok szinnflra az

oket fenyeget6 - kiilcinris tekintettel a vagyon elleni - btincselekm6nyek megel<iz6s6nek
lehet<is6geit.

17. A Felek tcirekednek arra, hogy
a) az SzVMSzK 6s a Rend6rs6g megfelelo szintti szervei k<iz<itti egyiittes, illetve ktiztis

kommunik6ci6 ker0lj <in kialakit6sra;
b) az egymLis k<izcitti inform6ci6aramlisr6l, targyal6sokr6l, 6ll6spontjukr6l - dsszehan-

golt kommunik6ci6 ritjan - egyeztetnek.

18. A Felek egym6s v6lem6ny6re, 6llSspontj itra a megitllapodrlsban nem szerepl6 harmadik fe-
lek (pl. elektronikus, irott sajt6) irfunyhba a kiadott eseti kdzlemdnyekben hivatkozhatnak,
an6l egymrissal lehetos6g szerint el6zetesen egyeztetnek, illetve ut6lag tdjdkoztatjitk egy-
m5st.

19. A 17. pontban foglaltak v6grehajtiisdra a kommunik6ci6s tertiletet 6rint6 kijeldlt kapcso-

lattart6k:
a) az SzVMSzK r6sz6rol az SzVMSzK mindenkori kommunikrici6s vezetoje;
b) az ORFK r6sz6rol az ORFK Hivatal Sz6viv<ii Iroda.

Zhr6 renilelkez6sek

20. A Felek a meg6llapodas tartalmifi lrintb jogszabrllyok v6ltoziisa eset6n ktilcscinOsenkez-
dem6nyezik a megrillapod6s szi.iks6ges m6dosit6sait.
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21. A Felek b6rmelyike jogosult jelen meg6llapod6st - 30 napos felmondrisi hatr{.rid6vel -
irrlsban felmondani.

22. A Felek a meg6llapodiisban rrigzitettek v6grehajt6sSval kapcsolatos tapasztalataikat 6vente

- atixgyfvet kdveto 6v marcius 31. napj6ig - k<iz<isen 6rt6kelik.

23. A meg6llapodds az al6irits6t k6vet6 5. napon l6p hat6lyba,6s ezzel egyidejtileg a Felek kd-
ziitt 2006. jrilius 6-6n l6trejdtt egyiittmrik<id6si megrillapod6s, valamint az azt m6dosit6
2009. augusztus I 4-6n l6trejcitt egyiittmtikrid6si meg6llapodils hatillydt veszti.

24. A Felek ktitelezetts6get v6llalnak arra, hogy a meg6llapod6s hat6lyba l6pds6t k<ivet6en az
abban foglaltakr6ltdjlkonatjdk azirinyitrisuk al6tartoz6 szerveiket, valamint arra, hogy a
megdllapod6s v6grehajt6si szintjei szerint kapcsolattart6 szem6lyeket jeldlnek ki, 6s en6l
e gymrist ti$ 6ko ztatj ek.

25. A Felek kezdemdnyezik jelen meg6llapod6s tiikr6ben az fuinyiti.suk al6 tartoz6 szerveik-
ndl k6tdtt megtillapod6sok feltilvizsgiiatitt 6s m6dositiisdt, amelyekben a helyi sajtitossri-
goknak megfelel6 feladataikat 6s a kapcsolattartasdrt felel6s szemdlyekethatirozzfukmeg.

( , n(
Budapest, 2012. .Ft**t.. ..V.9:.....

a Szem6ly-, Vagyonv6delmi 6s Magannyo-
moz6i Szakmai Kamara r6,sz6rol

N6met Ferenc
SzVMSzK orsz6gos elndke

azOrszilgos
Rendor-f6kapi

orszigos rend6
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