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E gytittmiíködési Megállapodás

Mely létrejott az Magyar Biztonsági Vállalkozások Munkaadói SzÖvetsege -
továbbiakban MB\trMSZ - (szekhely: 1152 Budapest, Szentmihályi út 35') és az
Alapítvany a Rendvédelmi és Magánbiztonsági oktatásért és Kutatásért -
továbbiakban REMOK - (székhely: 1037 Budapest orban Balazs u.37 .III. em.
6. ), továbbiakban fel ek kozÓtt.

A felek kijelentik, hogy az egytittműkodés kozos céljai}i elérése, a hatékonyság
novelése és az oktatís és a tudomany fejlesztése érdekében történik.

A REMOK az együttműkodés keretében vállalja az alábbiakat:

1. Lehetőséget n}ttjt mtikodése keretei kozott az MBYMSZ
tevékenysé gének és eredményeinek promotiilásához.

2. Lehetőséget nyujt az MBVMSZ számára oktatási intézrnényekben torténő
meg|elenésre" előadások tartásara.

3. KozÖs képzési tervek kidolgozásában és a projektek lebonyolításában
vesz részt az MBVMSZ -el.

4. Lehetőséget nffit az MBVMSZ tagiai által készített tudományos munkrík
széles kÖrii publikálásara.

5. Konferenciák szervezésével publikációs lehetőséget nyujt.
6. Az MBVMSZ _el közös páLyiruatokon indul, a megpá|yÍnott

tevékenységben kozreműkodőként részt veSZ.

AZ MBVMSZ az együttműkÖdés keretében vállalja az alábbiakai:

1. AZ MBVMSZ elismeri, hogy a REMOK kozérdekii célok megvalisítását
kezdennényezi'

2. A REMOK általbiztosított oktatási, ismeretterjesztő programok
lebonyoiításához szakértő előadÓkat delegál.
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3- Az MBYMSZtagainkereszttil promotalja a REMOK tevékenys égét, az
alapítvanyi célok megvalÓsítasához sztikséges anyagl fedezet
adományozás, szponzorácii _ megteremtéséhez segítséget nyujt.

4. KÖzös képzési tervek kidolgozrÍsában és a projektek lebo''yótiia'au*
vesz részt a, REMoK-kal.

5. A REMoK-kal kozo s pályáaatokon indul, támogatást nyujt a REMOK
szám ara a saj át Önálló pály áaataű< elkészítésében 

"

A jelen EgyüttműkÖdési Megállapodas a későbbiekben további pontokkal
egészít}ető ki, a felek egyetértése alapjan.
Az oknatot, mint akaratukkal megegyezot afelek képvisetői alaírásukkal
hitelesítik.
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