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EGYUTTMUKODE
SI MEGALLAPODAS
Amely l6trejdtt eglr6szrdl a BM Okratisi K6pz6si 6$Tudominyszervezcsi Fdig&zgat6s6g
(2094 Nagykovacsi, Nagykov6csi rit 3. sz6m, tovribbiakban:BM OKTF), kepviselet€ben
elj6r6 dr. D:inos Val6r ny.i. r. dandrirtribornok f6igazgat6,
M6sr6szr6l a Budapesti Rend6r-f6krpitinysag (1139 Budapest, Teve utca 4-6.,
tov6bbiakban: BRFK), kepviselet€ben elj6r6 dr. T6th Tamds r, dand6rtibornok
renddrs6gi t&tricsos,Budapest renddrf6kapitinya,
Harmadr6szr6lBudenz J6zsef Altalinos Iskola 6s Gimnizium (1021 Budapest,Budenz ft
20-22.,tov6bbiakban:Budenz), kdpvisela6benelj6r6 Sz6kelyn6Nagr Zsuzsannaigazgat6
(a tovabbiakbaflegyiittesen:Felek)
kdzdtt az alulirott helyen6sid6benaz al6bbi tartalommal.

t.
Az egyiittmiikiiddsi meg6llapodfs c6lj&
l.

A Felek szakmai (biinmegel6z6si)kapcsolatainakelmdllt6se, ifris6gi biinmegel6z6si
progam kdzds kialakit6sa,kiildniis tekintettel a biztons6gosintemetezdsszab6lyainak
tapasztalatcser€jere,
valamint a biztoosrigoseletle nevel€siskolai kijziis pilot Fogram
kidolgozris6ra6smegval6sitasdra.
I
A BM OKTF kiitelezetts6sei

2.

A BM OKTF vi||aljal
a szakmaiprogramokkidolgoz6s6hozaz inAa$ruktualis hetterbiztositisaU
a pilot prograrntafl6ri keziktinyveinekelkeszit€setesazok eljuttatis6t a partnerel4ez;
a k€szszakmaiprogramok,anyagokgyakorlatbaval6 atiiltetesenekel<isegites6t;
kdzdskutatAsokban,felmdr6sekbenval6kdzremiik6dest;
az intemetbiztonsag t6m6ja irAnt nyitott szakemberek felkutatisat, kepz€sekbe,
tov6bbkspzesbeval6 bekapcsolasukat;
f; a Buderz iskola 3-4 osztrily6nakbevonds6valegy pilot programlebonyolitAsat.

a)
b)
c)
d)
e)

III.
A BRFK kiitelezetts6gei
3.

A BRFK a II. keriileti Rend6rk&pitinysig kiizremiikiid6se [tj6n tawi

vi alja:

a) a BRFK II. keriileti Rend<irkapit6nys6g
drintett rillomdny6nakr€szv6telCta pilot
b)
c)
d)

e)

f)

programban;
hogy javaslataikkal es tapasztalataikkalsegitik a p€dag6gusoknak6s gyerekeknek
kdszitettkiadvAnytisszeallitasat;
hogy el6addsokattartarak az iskola 61talig€nyelt t€mak&6kb€n;
hogy prevenci6s foglalkozris kereteben filmek bemutat6saval6s feldolgoz6s6val
valamint feladatok,teszt€kmegold6s6valinteraktiv m6don dsztdnzik a gyerekeketa
h€lyes magatartisi formek megismerdsdre,kialakit6s6ra, a tdrvdnyek, szab6lyok
betart6sfua:
hogy rcndezvenykeretdbenmegismertetika di6&oktal a rend6r<iknapi munk6j6t egy-egy szakteriilethezkdt6dve - tdrekedvekiildndsen ana, hogy a gyerekekbena
kdzteriiletsn szolgdlatot teljesit6 egyenruhrlsrillomfury fel6, a 1ehet6legnagyobb
bizalom kialakul4srit erjdk el (a megval6sit6segy d6lel6tt6t vagy d6lutrturtdlel fel
id6ben);
hogy a pilot program folyam6n szemelyes konzult6ci6 keret€ben biztositjdft a
pedag6gusokrCszerea felmedil6 igdnyekmegbesz6l6s6t,
probl6m6sesetekelernzes€t;
a Budenzbenval6 megielen6sthavi ket akalonmal biztositott

rv.
A Budenz kiitelezettsdsei
4.

A Budenzvillalja:
a) hogy az oszt6lfdn6kiik l. oszt6lyt6l a 8. oszt6llyal beztu6an vSlladjik az
€vfolyamoknak k6sziilt modulfiizetek 6s munkaflizetek segits€g€vel a program
tematikaszerinti oktat{is6taz oszt6lf6ndki 6dkon;
b) hogy a sziil6i &tekezleteken t'jikozl]atja a sziil6ket az iskolaban indul6
egyiittmrikijddsimegdllapodrisceljair6l, a beme foglaltak megval6sitisrir6l;
c) hogy informdci6katteszk6zz6 a prograrnokr6laz iskola honlapj6n;
d) dprilisban vagy m6jusban eg6sz iskol6t megnozgat6 kiizleked€s biztonsegi nap
szeNezeseL

Kapcsol&ttrrt6s

5.

Az Eg/iittmiik6d6si Meg6llapod6sv€grehajt6sasoriin a kapcsolattart6szem6lyek:
a) A BM OKTF r6sz6r61:dr. Baracsi Katalin titkirs6gvezet6, baracsik@,rvki.police.hu,
teI: 395-3500.+36205146412
b) A BRFK reszedl: Batki Timea r.6magy BRFK II. kedileti Rend6rkapit6nys6gmb.
hivatalvezet6,BatkiT@budapest.police.hu
te1.tBM: 42-104,+3620961,9193
c) A Budenz resz€t6l: Szdkel)'ndNagy Zsuzsannaigazgat6, sznzs@ludenz.sulinet.hu,
tel: +36204279365
A megallapoddsban
megfogalmazotte$riithniik6des megval6sit6sr4ban
a kapcsolattart6
j6mak
szem6lyek
el, de a megillapoddsm6dosit6sa,felmondrisaaz ah a16ft6vezet6k
hat6skcire.

vt.
A kiilts6gek visel6se
7.

A felek az oldalukonfelmedil6 kdlts6geketmagukviselik.

vIL
Az Eg/iittmiikiid6si Meg6llapodis 6rv6ny€ss6ge
Jelen meg6llapod6sta felek hatArczatlaniddre kdtik, arnelyetb6rmelyik fel jogosult a
m6sik f6lhez int6zettir6sbeli nyilatkozatritj6n 60 naposfelmond6siid6vel felmondani.
9. A megrillapod6sa felek cgyet€,rt€s€vel kizrir6laginisban- m6doslthat6.
10. Jelen meg6llapod6s&telmez6s€ vagy v€gehajtAsa solin brirmely felmedild kerddst
vagy probl6m6taz aldir6 felek k<ilcs6ndsegyet€rt€s€vel
kell megoldani
I l. Jelen6t (azazijt) oedeti p€ld{nybankdsziilt, 3 sztunozottoldalb6l 5116Megrillapod6sta
felek elolvasast es egyiittes 6rtelmez6st k6vetden, mint akaratukkal mindenbsn
megegyez6tiq6k al6.
12. Jelenrnegallapoddsa Felek 6ltali al6ir5s6tk<iva6 naponl€p hat6lyba.
8.
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Kdsziilt: 5 eredetipdldenyban
Kapjak 1 pld. BRFK
I pld. ORFK
I pld. BM Oktatesi,Kfuzdsi 6sTudoru4nyszervezesi
F6igazgat6srg
1 pld. BRFK II. keriileti Rend6rkapilinysAg
I pld. BudenzJ6zsefAltalanosIskola 6s Girul.izium

