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Preambulum
A megállapodást kötő felek felismerve, hogy céljaik alapvetően közösek: a Magyar Köztársaság gazdasági rendjének, az állampolgárok életének, testi épségének és vagyonának védelme érdekében, megállapodnak abban, hogy a rendelkezésre álló erők, eszközök koncentrálásával, egymás tapasztalatainak átadásával, lehetőségeik eredményesebb felhasználásával támogatják és kölcsönösen segítik egymást.
Elfogadva a modern társadalom biztonságvédelmének alappillérében a társadalmi együttműködésen alapuló katasztrófa- és bűnmegelőzés kiemelt szerepét, a biztonság megteremtésének
komplex megközelítésére építve együttműködésüket a kölcsönös előnyök szellemében, egymás függetlenségének tiszteletben tartásával, a jogszabályokban előírt módon gyakorolják.
A Felek kinyilvánítják, hogy ismerik egymás tevékenységét, szervezetük és mozgalmuk alapelveit és irányultságát, melyeket a közös cél érdekében elismernek és tiszteletben tartanak.
Kötelezettséget vállalnak arra nézve, hogy ezen megállapodást saját tagszervezeteik tudomására hozzák, és elősegítik a tagszervezetek, (megyei szövetségek és egyesületek) valamint az
egyes tagok együttműködését.
A Felek tevékenységeik összehangolása, saját és tagszervezeteik érdekeinek közös védelme,
hatékony működésükhöz szükséges pénzügyi, technikai, személyi és szervezési feltételek
megteremtésének együttes előmozdítása érdekében – különösen a pályázati lehetőségek hatékonyabb kihasználása végett – együttműködési megállapodást kötnek.
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A Felek az alábbi együttműködési területeken végzik tevékenységeik összehangolását:
I. Szervezeti élet
1. A felek
a) éves (féléves) feladataikat tartalmazó munkatervet, programot, feladattervet stb. és az
éves munkáról szóló beszámolót, tájékoztatót, jelentést az azt elfogadó testületi döntést követően nyolc munkanapon belül egymásnak kölcsönösen, a tájékoztatás érdekében megküldik,
b) a szervezeteiket érintő jelentős eseményekről, rendezvényekről, megmozdulásokról,
programokról kölcsönösen tájékoztatják egymást,
c) egymás országos szintű rendezvényein vezető tisztségviselőik útján képviselik szervezeteiket,
d) a tevékenységüket érintő jogszabályok kiadására, módosítására vonatkozó kezdeményezéseiket egymás tudomására hozzák, a tervezetek véleményezésébe egymást bevonják, megjelenő kiadványaikat egymás számára biztosítják,
e) nemzetközi kapcsolataik ápolása során keresik a közös szereplés lehetőségeit, továbbá
segítik egymás szereplését az országos, területi és helyi médiában.
2. Bármely Fél felkérésére soron kívül tájékoztatást adnak a másik fél által feltett, az együttműködést érintő kérdésekre.
3. A Felek szorgalmazzák és támogatják olyan egyesületek, illetve egyesületeik szövetségei
létrehozását és működését, amelyek tevékenységében az MTSZ, az MPVSZ és az OPSZ
célkitűzései körébe tartozó feladatok egyaránt megjelennek, s amelyek működése legalább
egy-egy kistérség biztonsági problémáinak komplex kezelésére, megoldására kiterjed.
4. A Felek elősegítik, hogy területi (megyei, fővárosi) szövetségeik legkésőbb 2007. június
30-áig regionális együttműködési megállapodásra lépjenek.
II. A működési feltételek biztosítása
1. A Felek a külön kijelölt képviselőik útján, munkaszervezetük és tagszervezeteik segítő
közreműködésével folyamatosan kutatják azokat a hazai, továbbá az Európai Unió által
biztosított és más külföldi pályázati, illetve támogatási lehetőségeket, amelyeken a közös
pályázati megjelenésük biztosíthatja a működési vagy más céltámogatások sikeres elnyerését. Ezen pályázatok kidolgozását és benyújtását az erre kijelölt, eseti közös pályázat-előkészítő munkacsoportjaikkal látják el.
2. A fenti módon benyújtott, és sikeres pályázataik esetén, a pályázati összegeket a Felek regionális támogatásokra fordítják, amelynek célját, módját, mértékét, a felhasználás ellenőrzését és az elszámolás rendjét az erre a feladatra létrehozott közös bizottságuk határozza
meg. A regionális támogatások további felhasználásáról, a kistérségek egyesületei, vagy
szövetségei számára történő megítéléséről a Felek regionális (területi) együttműködési fórumai döntenek.
3. A Felek a Magyar Köztársaság éves költségvetése tervezése előtt igényeiket a lehetőségeknek megfelelően összehangolják és azt időben, lehetőleg közösen képviselik.
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III. Oktatás, tudományos élet
1. A Felek gondoskodnak arról, hogy tagjaik alap- és továbbképzése során a másik két Fél
feladatkörébe tartozó ismeretek oktatására is sor kerüljön. A Felek erre vonatkozó tematika-javaslataikat és a képzés tananyagát egymásnak megküldik.
2. A Felek kölcsönösen részt vesznek egymás tudományos fórumain, támogatják egymás –
kiemelten a Magyar Rendészettudományi Társaság keretében végzett – tudományos, kutatási feladatait.
3. A Felek megállapodnak abban, hogy 2007. április 1-jéig elkészítik, és tagszervezeteik részére kiadják az I/3. és I/4. pontokban előirányzott kistérségi és regionális együttműködés
kialakításának és működtetésének módszertani útmutatóját.
4. A Felek évente legalább egy esetben – első alkalommal 2007. június 30-áig – közös konferencia keretében tekintik át együttműködésük tapasztalatait, a közös társadalmi szerepvállalásuk eredményeit a tűzbiztonság, a katasztrófavédelem és a bűnmegelőzés területén,
s határozzák meg az elkövetkezendő időszak munkájának stratégiai feladatait.
IV. Záró rendelkezések
1. Jelen együttműködési megállapodást a Felek a területi (helyi) szervezeteiknek az aláírását
követő nyolc munkanapon belül megküldik azzal, hogy tevékenységükkel, feladataik végrehajtásánál törekedjenek a megállapodás szellemének az érvényre juttatására és lehetőségeiknek megfelelően a területi, helyi szervezetek hasonló együttműködését szorgalmazzák.
2. A Felek az együttműködésből adódó feladataik folyamatos figyelemmel kísérésére, összehangolására, a szükséges egyeztetések végrehajtására kijelölik:
az MTSZ részéről: Békés János urat, ( 0620 320 8866 )
az MPVSZ részéről: Szász József urat, ( 0630 526 0342 )
az OPSZ részéről: Kövér Gábor urat, ( 06302199896 )
3. A Felek az együttműködési megállapodás tartalmát évente egy alkalommal saját testületi
üléseiken értékelik, s arról egymást kölcsönösen tájékoztatják.
4. Jelen együttműködési megállapodást Felek határozatlan időtartamra kötik. Az együttműködési megállapodás hatályát veszti, amennyiben bármely Fél azt írásban, indokolással ellátva felmondja.
Budapest, 2006. ……………
Dr. Bende Péter
tűzoltó vezérőrnagy
Magyar Tűzoltó Szövetség
elnöke

Dr. Túrós András
ny. rendőr altábornagy
Országos Polgárőr Szövetség
elnöke

Orovecz István
ny. polgári védelmi vezérőrnagy
Magyar Polgári Védelmi Szövetség
elnöke

