Együttműködési megállapodás
amely létrejött
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.)
képviseletében eljáró dr. Vida Ildikó, elnök,

valamint
az Országos Polgárőr Szövetség (a továbbiakban: OPSZ) (székhelye: 1077. Budapest, Király u. 71.)
képviseletében eljáró dr. Túrós András, elnök
(a továbbiakban együtt: Felek) között.
Magyarország gazdasági rendjének védelme érdekében, valamint a Magyarország területén elkövetett
jogsértések felderítése, megszakítása, megelőzése, megakadályozása, az elkövetők elleni hatékony
fellépés érdekében, a rendelkezésre álló erők, eszközök koncentrálásával, egymás tapasztalatainak
átadásával, lehetőségeik eredményesebb felhasználásával a megállapodó Felek kölcsönösen segítik – a
jogszabályokban is előírt – közös feladatok eredményesebb végrehajtását.

A fentiek érdekében a Felek közösen vállalják, hogy
1./ a vám, a jövedéki, a fémkereskedelem ellenőrzési, az adó, a szabálysértési és büntető, valamint az
OPSZ működését szabályozó jogszabályokban meghatározott feladatokat – az együttműködés
céljának megvalósítása érdekében történő – esetenként közösen hajtják végre;
2./ az együttműködés során a szakmai feladatok teljesítéséhez az együttműködő Felek az
alaptevékenységük veszélyeztetése nélkül egymásnak segítséget nyújtanak, közös akciókat
szerveznek és hajtanak végre;
3./ a Felek kölcsönösen biztosítják az egymás tevékenységéhez szükséges és a bűnmegelőzéssel
összefüggő információkat, biztosítják az átadott adatok bizalmas kezelését, megakadályozzák
azok illetéktelen személy tudomására jutását;
4./ évente egy alkalommal értékelik a vám-, a jövedéki, a fémkereskedelmi és az adójogszabályok
érvényesülésének helyzetét, a vonatkozó jogellenes cselekmények elkövetésének főbb jellemzőit,
módszereit, a bűnmegelőzés lehetőségeit, az együttműködés tapasztalatait és jövőbeni formáit;
5./ az együttműködési feladatok koordinálására a felek állományukból összekötőket jelölnek ki:
a NAV részéről: Magyari Adrienn pénzügyőr alezredes, főosztályvezető-helyettes
NAV KH Rendészeti és Központi Ügyeleti Főosztály
Elérhetősége: telefon: 456-9598/1104 mellék; fax: 476-5051;
e-mail: magyari.adrienn@nav.gov.hu
az OPSZ részéről: dr. Soos László Károly, OPSZ jogásza
Elérhetősége: telefon: 06-1-221-5983; fax: 06-1-221-5983;
e-mail: dr.soos.laszlo@t-online.hu
és

Zámbó Péter, OPSZ szakmai alelnöke
Elérhetősége:

telefon: 06-30-901-0218
e-mail: zambo.peter1@chello.hu
zambop@orfk.police.hu
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A NAV az együttműködési megállapodásban foglaltak teljesülése érdekében vállalja,
hogy
6./ az OPSZ kijelölt állománya részére igény szerint előadót, oktatási (bemutató) anyagokat,
eszközöket biztosít a jövedéki szakismeretekről, a hatáskörébe tartozó jogellenes
cselekményekről a leggyakrabban előforduló elkövetési módszerekről, a jogsértés felderítése
esetén követendő eljárásokról;
7./ tájékoztatja az OPSZ-t az illetékes nyomozó- és szabálysértési ügyben eljáró igazgatóságok
címéről, telefon és egyéb elérhetőségekről, az azokban bekövetkezett változásokról;
8./ a NAV KH Rendészeti és Központi Ügyeleti Főosztálya ügyelete (a továbbiakban NAV Központi
Ügyelet) – a NAV Bevetési Főigazgatóság, valamint a NAV vám- és pénzügyőri regionális
főigazgatóságok ügyeletei (a továbbiakban: főigazgatóságok ügyeletei) útján – intézkedik járőr
helyszínre küldéséről, ha annak igénye a rendelkezésre álló adatok alapján megalapozottnak
tűnik;
9./ a polgárőr mozgalom társadalmi elfogadottságának emelése érdekében a NAV tagjain keresztül
népszerűsíti a polgárőr mozgalom célkitűzéseit, az általa teljesített feladatok szükségességét,
továbbá saját személyi állományát felkészíti a polgárőrökkel való együttműködésre;
10./ a NAV rendszeréből kivont, de a polgárőrség szolgálati feladatainak teljesítésére még alkalmas
technikai eszközöket, gépjárműveket eseti jelleggel, erre irányuló kérelem alapján, egyedi döntést
követően használatra átadja az OPSZ-nek.

Az OPSZ együttműködési megállapodásban foglaltak teljesülése érdekében vállalja,
hogy
11./ tájékoztatást ad szervezetéről, feladatairól, jogosultságairól, rendszeresen tájékoztatja a NAV
Központi Ügyeletet az OPSZ fővárosi és megyei szövetségeinek és azok vezetői címéről és
elérhetőségükről, továbbá az azokban bekövetkezett változásokról;
12./ folyamatosan értesíti a NAV Központi Ügyeletet a polgárőrség által kezdeményezett akciókról,
továbbá egyeztet ezen akciókhoz történő területi segítség kérdésében;
igény szerint közös akciókat szerveznek, felkérésre hatósági tanúként közreműködik, valamint
tájékoztatást ad, ha a járőrözése során a NAV hatáskörébe tartozó bűncselekmény vagy
szabálysértés, továbbá egyéb jogsértés elkövetését észleli;
13./ a polgárőrség lehetőségeinek felhasználásával népszerűsíti a NAV tevékenységét, a vám-, a
jövedéki, a fémkereskedelmi és az adójogszabályok betartásának szükségességét és fontosságát;
e szabályok betartása, valamint a vám, a jövedéki-, a fémkereskedelemmel összefüggő és az adó
bűncselekmények megelőzése érdekében a lakosság körében felvilágosító, meggyőző
tevékenységet folytat;
14./ az OPSZ Alapszabályában meghatározott közhasznú szolgáltatások igénybevételét igény szerint
biztosítja a NAV foglalkoztatottjai számára – mint szakmai továbbképzés, közbiztonsági
alapképzés és folyamatos továbbképzés; közbiztonsági vonatkozású tájékoztató előadások,
bemutatók, kiállítások, tanácsadások szervezése, tömegsport elősegítése, sportrendezvény
biztosítása formájában.
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