
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

Zuglói Közbiztonsági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1145 Budapest, Laky Adolf u. 36. 
képviseli: Kovács-Csincsák László ügyvezető 
Cg.: 01-09-952185 
Adószám: 23084454-2-42 
Bankszámlaszám: 16200120-18521205 
mint üzemeltető (a továbbiakban: ZKNP)

másrészről

Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület
székhely: 1145 Budapest, Laky Adolf utca 36. 
adószáma: 19651934-2-42 
képviseli: Kardos Pál elnök 
mint használó (a továbbiakban: ZPÖ)

együttes említésük esetén: Felek között, az alulírott napon és helyen, az alábbiak szerint.

1. Felek rögzítik, hogy a ZPÖ székhelyét képező 1145 Budapest, Laky Adolf u. 36. szám 
alatti objektumot (továbbiakban: Objektum) a ZKNP üzemelteti. Az Objektum 
helyiségében működik a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége 
(továbbiakban: BPSZ) Ügyeleti központja (továbbiakban: Ügyelet), mely elsődlegesen a 
BPSZ, de emellett az Objektumban ugyancsak székhellyel rendelkező Zuglói Polgárőr és 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Zuglói Önkormányzati Rendészet, továbbá a ZKNP 
tevékenységét is szolgálja, így Zugló közbiztonsági célú feladatellátásának fontos eleme 
és letéteményese. Az Ügyeleti központ működését a ZPÖ biztosítja a BPSZ felé, oly 
módon, hogy az üzemeltetést végző társasággal szerződéses jogviszonyt létesít.

2. A BPSZ és a ZPÖ egyes tevékenységit más helyszínen végzi. Jelen együttműködési 
megállapodás 1. pontjában foglaltakra figyelemmel azonban az Ügyelet Objektumban 
tartása indokolt, melyben a Felek egyetértenek. A ZKNP kijelenti, támogatni kívánja a 
ZPÖ - és ezen keresztül a BPSZ tevékenységét, e célból biztosítja a BPSZ részére 
ügyelet feladatellátásának lehetőségét és armak feltételeit, a megállapodás 3. pontjában 
foglalt díjazás ellenében.

3. A ZPÖ az Ügyelet üzemeltetéséért havi 70.000,- Ft + ÁFA (azaz hetvenezer forint plusz 
általános foTgaTíni adŐjT szolgáltatási díjat Tizet a ZKNP részére. A ZPÖ a szolgáltatási 
díjat a ZKNP által a BPSZ - nek nyújtott szolgáltatás ellenértékeként fizeti meg, mely díj 
a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges működési költségeket tartalmazza. Felek a 
szolgáltatási díjat az „Alhaszonkölcsön szerződés” alapján a jelen pontban rögzített, 
kedvezményes összegben állapítják meg. A Felek úgy állapodnak meg, hogy a



szolgáltatási díjat a ZPÖ évente két részletben teljesíti, adott év június 30. napjáig 
420.000,- Ft + ÁFA (azaz négyszázhúszezer forint plusz általános forgalmi adó), adott év 
december 31. napjáig úgyszintén 420.000,- Ft + ÁFA (azaz négyszázhúszezer forint plusz 
általános forgalmi adó) összeget köteles megfizetni a ZKNP Magnet Banknál vezetett 
16200120-18521205 számú bankszámlájára.

4. Az Ügyelet az alábbi feladatokat látja el, melyek a ZPÖ közreműködésével a ZKNP 
munkatársain keresztül valósulnak meg:

- Fogadja a polgárőrök hívásait.
- Regisztrálja a szolgálatokat az EPÍR rendszerben.
- Szolgálat végén eseményjelentöt készít.
- Rendszámlekérést hajt végre a polgárőrök hívásai alapján.
- Rendkívüli helyzet bekövetkezése esetén koordinatív feladatokat hajt végre.
- Rádiópróbát hajt végre heti rendszerességgel a TIK központtal.
- Kapcsolattartás a HUNGAROCONTROLL radar állomásaival (rendkívüli esemény 

bekövetkezése esetén.)

5. A ZPÖ vállalja:

Biztosítja a technikai feltételeket, hátteret

- EDR BRFK
- EDR OKF
- URH BPSZ

működtetéséhez.

Kapcsolatrendszert biztosít az alábbi társszervek ügyeletéivel:

- BRFK
- FKI
- OKF
- NAV
- FÖRl

melynek köszönhetően a kerületben bekövetkezett eseményekkel kapcsolatban gyors és 
hatékony reagálási lehetőséget, továbbá információcserét biztosít a polgárőrségnek, a 
Zuglói Önkormányzati Rendészetnek, valamint a ZKNP-nek.

Az Ügyelet soron kívül értesül olyan eseményekről melyek érintik, befolyásolja az itt 
lakók mindennapi életvitelét. Ilyen esetek lehetnek: tűz, elemi csapás, katasztrófa helyzet, 
veszélyes időjárási körülmény, baleset, forgalmi akadály, stb., ezzel a ZKNP feladataival 
összefüggésben aktív kommunikációs felületet, információáramlást biztosít.

A kommunikációs csatornák (Marathon Terra, EDR, BM vonal elérés) kiterjedtebbek, 
kevésbé érinti a kimaradás veszélye, mint a publikusan elérhető rendszereket.

Az Ügyelet közvetlen eléréssel rendelkezik a BRFK Központi Ügyelete (TIK), OKF - 
FKI Müveletirányítás felé. Prioritással biztosít kapcsolattartást, mely Zugló 
vonathozásában rendkívül fontos.

Az Ügyeletet menedzselő szervezet vezető tisztségviselőin keresztül közvetlen kapcsolat 
valósul meg a kerületi rendőrségek, tűzoltóságok, katasztrófavédelmi kirendeltségek 
vezetői felé.



Ezek az előnyök némelyike a vezetőségen keresztül érhetőek el, némelyike pedig az 
Ügyeletnek helyt adó szervezetnek is lehetőséget biztosítanak.

6. Az Ügyeletesek speciális képzését a ZPÖ finanszírozza és szervezi.

7. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a 
hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak.

A Felek jelen megállapodást annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2016. május jK'-, Budapest, 2016. május
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