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Iktatószám:  

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

AZ NKE RTK BIZTONSÁGI SZAKIRÁNYON FOLYÓ KÉPZÉS TÁMOGATÁSÁRA 

 

amely létrejött egyrészről 

 

Név: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Székhely: 1083 Budapest, Ludovika tér 2. 

Képviselő: Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, NKE RTK Dékán 

Érintett egyetemi szervezeti egység neve:
1
 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi 

Kar 

Érintett egyetemi szervezeti egység címe: 1083 Budapest, Üllői út 82. 

Adószám: 15795719-2-42 

Statisztikai számjel: 15795719-8542-312-01 

Intézményi azonosító: FI 99859 

Elérhetőség: 

telefon: +36 (1) 432-9000 

e-mail cím: rtk_mort@uni-nke.hu 

 

(a továbbiakban: Egyetem)  
 

másrészről 

 

Név: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

Képviselő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

Adószám: 15724540-2-03 

Költségvetési törzsszáma: 724540 

Elérhetőség:  

telefon: +36 (76) 513-513 

e-mail cím: polgármester@kecskemet.hu 

Az együttműködésben közreműködő partner szakmai felelőse: Dr. Homoki Tamás 

alpolgármester 

Elérhetőség: 

telefon: +36 (76) 513-513 

e-mail cím: homoki.tamas@kecskemet.hu 

 
(a továbbiakban: szakmai partner) között a mai napon az alábbi feltételekkel: 

 

1. Az együttműködési megállapodás célja és tárgya 

 

A jelen megállapodás célja és tárgya az Egyetem Rendészettudományi Karán működő biztonsági 

szakiránynak, illetve a Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszéknek, valamint a 

képzésben résztvevő
2
 hallgatóknak (a továbbiakban: hallgató) a támogatása jelen megállapodásban 

meghatározottak szerint. 

 

2. Az együttműködési megállapodás célja 

 

A biztonsági szakirány nappali és levelező munkarendben tanulmányait folytató hallgatók elméleti és 

gyakorlati ismereteinek bővítése, az adott szakterületen kiemelkedő szakmai kompetenciával 

rendelkező személyek egyetemi képzésbe történő bevonásával, valamint a képzés portfóliójának 

bővítése a magánbiztonsági szereplők által felajánlott lehetőségek és támogatások révén.  

                                                           
1
 amennyiben előre megállapítható az érintett Kar, karközi Intézet 

2
 amennyiben előre meghatározható a képzés 
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3. Az együttműködés helyszíne: 

 

3.1. Az oktatási tevékenység támogatásának helyszíne: az NKE-RTK székhelye és/vagy
3
 a szakmai 

partner által kijelölt külső helyszín. 

 

 

4. A megállapodás időtartama 

 

Az együttműködési megállapodás határozatlan időre szól. 

 

 

5. A biztonsági szakirányon folytatott képzésért felelős tanszék: Magánbiztonsági és 

Önkormányzati Rendészeti Tanszék (a továbbiakban: Tanszék) jogai és kötelezettségei 

 

5.1. A Tanszék lehetőségei szerint törekszik biztosítani a szakmai partner által felajánlott 

szolgáltatások integrálását a képzés rendszerébe. A képzés kötöttségeiből adódóan ugyanakkor ez nem 

jelenti, hogy a felajánlott szolgáltatás maradéktalanul beépülhet a képzésbe.  

 

5.2. A szakmai partner által nyújtandó szolgáltatásokhoz szükséges adatokat, információkat a Tanszék 

rendelkezésre bocsátja, a hallgatók jelenlétét a foglalkozásokon biztosítja. A szakmai ismeretanyag 

átadásához szükséges dologi és infrastrukturális feltételeket az NKE-RTK létesítményeiben a szakmai 

partner által delegált oktató rendelkezésére bocsátja.  

 

5.3. A Tanszék köteles a szakmai készségek, képességek komplex fejlesztési folyamatában a szakmai 

partnerek értékelése alapján közreműködni.  

 

5.4. A Tanszék tantárgyi szakmai felelőst jelöl ki az együttműködés során, akinek személyéről írásban 

(e-mail útján) tájékoztatja a szakmai partnert.
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5.5. A szakmai partner által delegált oktató közreműködésével tartott előadásokon és gyakorlati 

órákon a hallgatói részvétel kötelező, mert ezen foglalkozások a tantárgyi struktúra részét képezik. 

 

5.6. Az együttműködő partnerrel való rendszeres kapcsolattartás a Magánbiztonsági és Önkormányzati 

Rendészeti Tanszék oktatói állományának feladata. A kapcsolattartás rendjét jelen megállapodás az 

alábbiak szerint szabályozza:  

- a Tanszék oktatói telefonon, illetőleg e-mailben tartják a kapcsolatot a szakmai partnerrel 
- amennyiben a szakmai partner tanóra megtartására vonatkozóan tesz kötelezettségvállalást, az 

érintett tantárgyjegyző köteles a szakmai partnerrel szeptember 30-ig, illetve február 25-ig 

megállapodni az alábbi pontokban az adott félévre vonatkozóan: az érintett tantárgy 

megnevezése, kontaktórák száma, szakmai partner által oktatott tananyag tartalma, külső 

helyszínes órák száma és helyszíne. A szakmai partner elsődleges feladata a gyakorlati 

ismeretek közlése, a magánbiztonsági rendszer valós működésének bemutatása 
- amennyiben a szakmai partner nem tanóra megtartására vonatkozóan tesz 

kötelezettségvállalást, a Tanszék megkeresése alapján köteles vállalásai teljesítéséről, annak 

módjáról és ütemezéséről írásban tájékoztatást adni 
 

6. Az együttműködő partner jogai és kötelezettségei 

 

6.1. A szakmai partner vállalja, hogy az alábbiakban meghatározott vállalásai révén támogatja a 

biztonsági szakirányon folyó képzést a jelen megállapodásban rögzített feltételek mellett. 

                                                           
3
 a megfelelő rendelkezés kiválasztandó 

4
 szükség szerint alkalmazandó rendelkezés, keretjellegű megállapodás esetén, ha előre nem határozható meg a felelős(ök) 

személye 
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6.2.  A szakmai partner valamennyi támogatásra irányuló vállalása önkéntes és ellentételezés nélküli. 

Az ezzel kapcsolatos bármilyen felmerült költség és kiadás is a szakmai partnert terheli. 

 

A szakmai partner által nyújtható szolgáltatások: 

 önkormányzati rendészeti tevékenységgel kapcsolatos választható téma tanóra keretében 

történő ismertetése, 

 szakmai gyakorlat elvégzésének biztosítása a 2021/2022. tanévtől az Önkormányzat 

költségvetési szerveként működő Kecskeméti Városrendészetnél, mely szervezet országosan 

kiemelkedő az önkormányzati rendészeti tevékenység vonatkozásában, 

 szakmai gyakorlat elvégzésének biztosítása a 2022/2023. tanévtől Kecskemét Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatalánál a helyi közbiztonság biztosításában történő közreműködéssel 

összefüggő tevékenységek vonatkozásában (pl. tiltott közösségellenes magatartásokkal 

összefüggő eljárások, térfelügyeleti kamerarendszer telepítése és működtetése, polgárőr 

egyesületekkel történő együttműködés), 

 szakkonzulensi tevékenység ellátása a hallgatók szakdolgozata vonatkozásában. 

 

7. Kapcsolattartás, együttműködés 

 

7.1. A Felek egyező akarattal rögzítik, hogy a jelen megállapodásban foglaltak megvalósítása 

érdekében kölcsönösen együttműködnek, folyamatosan tájékoztatják egymást a jelen megállapodás 

alapján teljesítendő feladatokról és megszerezhető tapasztalatokról. 

 

7.2. A Felek a kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik ki: 

- a tanszék részéről: 

Név: Tóth Levente, tanszékvezetői feladatokkal mb. egyetemi tanársegéd, NKE-RTK 

Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék, illetve az általa megjelölt személy(ek). 

E-mail cím: toth.levente@uni-nke.hu, rtk_mort@uni-nke.hu 

Tel.: +36 (1) 432-9074/19200 

 

- a szakmai partner részéről: 

 

Kecskeméti Városrendészet részéről 

Név: Dr. Német Zsolt 

E-mail cím: varosrendeszet@kecskemet.hu 

Tel.:+36 (76) 503-220 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről: 

Név: Dr. Mayer Endre jegyző 

E-mail cím: jegyzo@kecskemet.hu 

Tel: +36 (76) 513-513 

 

7.3. Az együttműködést aláíró szakmai partner a biztonsági szakirányon folytatott képzés 

támogatásáért az NKE-RTK-val, mint a képzésért felelős felsőoktatási intézménnyel szemben sem 

eseti jelleggel, sem időszakosan visszatérően anyagi igénnyel nem lép fel. 

 

8. A megállapodás megszűnése 

 

8.1. A jelen megállapodást bármelyik fél a másik fél súlyos szerződésszegése esetén a másik félhez 

intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal megszüntetheti. Az azonnali hatályú 

felmondásra okot adó körülmény észlelése esetén az arra hivatkozó fél köteles írásban, rövid határidő 

biztosítása mellett a másik felet a szerződésszegés megszüntetésére és az együttműködés teljesítésére 

írásban felszólítani. Ezen határidő eredménytelen eltelte esetén gyakorolható a jelen pontban rögzített 

felmondási jog.  

 

8.2. A Felek a 8.1. pont alkalmazásában súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen, de nem 

kizárólag az együttműködési kötelezettség teljesítésének a szakmai gyakorlat megszervezését, 
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lebonyolítását ellehetetlenítő vagy súlyosan akadályozó elmulasztását, valamint a Felek jelen 

megállapodásban foglalt kötelezettségeinek ismételt megszegését. 

 

8.3. A jelen megállapodást bármelyik fél a másik félhez intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal 

indokolás nélkül – legalább 30 napos felmondási idő biztosításával – megszüntetheti azzal, hogy eltérő 

megállapodás hiányában a felmondás közléséig megkezdett szakmai vállalást megfelelően be kell 

fejezni.
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9. Vegyes és záró rendelkezések 

 

9.1. A jelen megállapodás módosítására csak írásban, közös megegyezéssel van mód. 

 

9.2. Ahol a jelen megállapodás írásbeli közlésről rendelkezik, azon – a jelen megállapodás 

megszüntetésére vagy módosítására vonatkozó nyilatkozat kivételével – a Felek a képviselőjük vagy a 

jelen megállapodásban kijelölt kapcsolattartójuk útján történő elektronikus közlést is értik. 

 

9.3. Amennyiben bármelyik félnél jogutódlás következik be, úgy a jelen megállapodást a jogutód 

változatlan feltételekkel köteles teljesíteni. Amennyiben az együttműködés ideje alatt a szakmai 

partner jogutód nélkül szűnik meg, úgy köteles ajánlatot tenni a hallgatók számára megfelelő 

együttműködő partnerről, a tanszék előzetes írásbeli értesítése és jóváhagyása mellett. 

 

9.4. A Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodásból eredő esetleges vitás kérdéseket 

elsősorban egymás közötti egyeztetés útján rendezik.  

 

9.5. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései az 

irányadóak. 

 

9.6. A Felek rögzítik, hogy tiszteletben tartják egymás személyhez fűződő jogait, különös tekintettel a 

természetes és jogi személyeket is megillető jó hírnév védelmére. 

 

9.7. A  szakmai partner a jelen megállapodás aláírásával egyúttal kijelenti, hogy a feladatai ellátásához 

szükséges valamennyi feltétellel rendelkezik. A Felek kijelentik, hogy a jelen pontban foglalt 

rendelkezések nélkül a jelen együttműködési megállapodást nem kötötték volna meg. 

 

9.8. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodást évenként értékelik, amennyiben 

szükséges, a tapasztalatok alapján felülvizsgálják és a megállapodást annak szellemében 

korszerűsítik.
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A felek a jelen 4 oldalból (és mellékletből) álló megállapodást közös értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. A jelen megállapodás 4 db egymással mindenben 

megegyező eredeti példányban készült, melyből 2 db példány a szakmai partnert, 2 db példány az 

Egyetemet illeti meg. 

 

Budapest, 20… év …….. hónap ……… nap 

 

 

……………………….………..……. 

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

szakmai partner 

………..……………..…….. 

Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, 

dékán 

 

                                                           
5
 több évre vagy határozatlan időre szóló megállapodás esetén alkalmazható; , javasolt hosszabb felmondási időt 

meghatározni 
6
 több évre vagy határozatlan időre kötött megállapodás esetén javasolt az alkalmazása 


