EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött
egyrészről az Országos Polgárőr Szövetség – továbbiakban: OPSZ – (1077 Budapest, Király utca
71., bírósági nyt. szám: 9.PK.66112/1/91, e-mail: kozpontiiroda@opsz.hu), képviselője: Dr. Túrós
András elnök,
másrészről a Magyar Közút Nonprofit ZRT. – továbbiakban: MK NZrt. – (1024 Budapest, Fényes
Elek utca 7-13., cégj.szám.:01-10-046265, e-mail: info@kozut.hu), képviselője: Mázsi Attila
vezérigazgató,
között az alábbi tartalommal.
A Megállapodó Felek rögzítik, hogy a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól
szóló 2011. évi CLXV. törvény (Pőtv.) 3. § (1) bekezdése szerint a polgárőr egyesület
alapfeladatként a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való
közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot, a közúti baleset
helyszínén valamint bölcsőde, óvoda, általános és középiskola közvetlen környezetében jelzőőri
tevékenységet lát el.
A Pőtv. 3. § (2) bekezdése kimondja, hogy a polgárőr egyesület az alapfeladatának minősülő
tevékenységén túlmenően kiegészítő feladatként önkéntesen közreműködhet a baleset-megelőzési
illetve közlekedésbiztonsági tevékenység támogatásában.
Fentiekre tekintettel az OPSZ vállalja, hogy a jelen együttműködési megállapodást a megyei
szövetségein keresztül ismerteti a polgárőr egyesületekkel, és támogatja a polgárőr egyesületeket
abban, hogy az alapfeladatuk teljesítése mellett önkéntesen közreműködjenek a jelen
együttműködési megállapodásban foglaltak szerint a baleset-megelőzési és közlekedésbiztonsági
tevékenység támogatásában (Pőtv. 3. § (2) bekezdés b) alpontja).
Az együttműködés kitűzött célja: az úthálózat és környezete polgárőrök által történő, fokozott
figyelemmel kísérése, az észlelt rendellenességek jelzése és ezen tevékenység ösztönző elismerése.

1. Az OPSZ vállalja, hogy a MK NZrt. vezérigazgatója által átadott megyei igazgatóságok
címjegyzéke alapján, a Megyei Polgárőr Szövetségek bevonásával kialakítja a két
szervezet közti megyei szintű kapcsolatot.
Az OPSZ támogatja, hogy az úthálózat és környezete polgárőrök által történő fokozott
figyelemmel kísérése keretében a polgárőr egyesületek tagjai járőrútjaik vagy egyéb
utazásuk során haladéktalanul jelezzék a megyei igazgatóságok diszpécser-központjainak
az utakon, utak mellett általuk észlelt rendellenességeket, balesetveszélyt jelentő
észrevételeket, vis major eseteket, és kiemelten figyeljék és kezeljék a közvagyon
védelmét.

Az OPSZ támogatja, hogy a polgárőr egyesületek jelentsék be az útburkolat hibájából,
felületi elváltozásából adódó, általuk észlelt, baleseti veszélyeket, a táblák, útműtárgyak
és a közlekedés biztonságát szolgáló egyéb eszközök (pl. hófogóhálók, védművek)
rongálását, hiányát. Az MK NZrt. megyei igazgatóságai megadják a bejelentéshez
szükséges információkat (diszpécserközpontok telefonszámai, a bejelentés kezeléséhez
szükséges információk, adatok, stb.)
2. Az MK NZrt. a fentiekben leírt együttműködésért és segítségért vállalja, hogy „KÖZÚT
BIZTONSÁGÁÉRT” elismerő címet alapít, amelyet a legaktívabb polgárőröknek és
polgárőr egyesületeknek adományoz, akik/amelyek a MK NZrt felé az 1. pontban
meghatározottak szerint eredményeket jelentő bejelentéseket tettek.
3. Az országos szintű elismerések adományozásával kapcsolatban az MK NZrt javaslatát az
OPSZ elnökével egyezteti, majd az elismerésre jogosultak körének véglegesítése alapján
az elismeréseket az Országos Polgárőr Napon az MK NZrt vezérigazgatója és az OPSZ
elnöke adja át. Évente 3-3 darab „KÖZÚT BIZTONSÁGÁÉRT” POLGÁRŐR elismerő
cím és „KÖZÚT BIZTONSÁGÁÉRT” POLGÁRŐR EGYESÜLET elismerő cím
átadására kerül sor.
Az MK NZrt megyei igazgatóságai az OPSZ megyei szövetségeivel közösen hozott
döntés alapján negyedévente 1-1 elismerő oklevéllel és a polgárőr szolgálat során
használható tárgyjutalom átadásával részesítik elismerésben a megye területén az
együttműködés céljait legjobban elősegítő polgárőrt és polgárőr egyesületet.

4. Az MK NZrt megvizsgálja az OPSZ tevékenységének egyéb módon történő támogatási
lehetőségeit is.
5. Fentieken kívül mindkét Fél vállalja, hogy az 1. pontban körülírt tevékenységgel
kapcsolatban tartandó értekezleteikre, megbeszéléseikre kölcsönösen meghívják egymást,
honlapjaikon, ismertetőikben feltüntetik, nyilatkozataikban megemlítik a másik Felet,
mint együttműködő partnert, utalva az együttműködés fontosságára.
Évente egy alkalommal mindkét Fél értékeli az előző évi tevékenységet, az
együttműködés hatékonyságát, eredményességét, és tervet készítenek a következő évi
együttműködésre.

6. Kapcsolattartó az OPSZ részéről: Pető Ernő OPSZ alelnök, (mobil: 06 30-6210021,
e-mail: titkar@bpkozlekedesipolgaror.org),
az MK NZrt. részéről: Duma Viktor közúti szolgáltató igazgató, (mobil: 06 30-971-7728,
e-mail: duma.viktor@kozut.hu)
7. Az OPSZ által támogatott és a polgárőr egyesületek által alapfeladatuk mellett –
lehetőségeik szerint – a baleset-megelőzés és a közlekedésbiztonság támogatása
érdekében végzendő tevékenységeket az 1. sz. melléklet, míg a megyei együttműködésre
kijelölt személyek listáját a 2. sz. melléklet tartalmazza.
8. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás tartalmával, az 1. pontban körülírt
tevékenységgel kapcsolatban tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, arról
kívülálló harmadik személy részére tájékoztatást a másik Fél előzetes tájékoztatását
követően jogosultak csak kiadni.
9. Sem az OPSZ-t, sem a polgárőr egyesületeket nem terhelheti kártérítési kötelezettség azért,
ha a polgárőr egyesület illetve annak tagja az alapfeladatának teljesítése közben észlelt
úthibákat, közúti jelzéshibákról vagy más kárveszéllyel járó hibákról illetve
körülményekről nem vagy nem haladéktalanul tesz bejelentést az MK NZrt. szervei részére.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a Felek működésével
kapcsolatban hatályos, vonatkozó jogszabályok, rendelkezések az irányadók.
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