
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Beszámoló 
a Pesterzsébeti Polgárőrség 2014 évi tevékenységről 

 
 

a Pesterzsébeti Polgárőrség közgyűlése részére, 

a Budapest Főváros XX. kerület, Pesterzsébet Önkormányzata részére a 
SZ/2014/9 számú Működési célú támogatás államháztartáson kívül egyéb civil szervezet 

részére Támogatási szerződés szerint, 
 

a Budapest Főváros XX. kerület, Pesterzsébet Önkormányzata 
Jogi, Igazgatási és Közbiztonsági Bizottság részére, 

 
a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége részére a 

G-122/1/2014/BPSZ-26. sz. Támogatási szerződés szerint 
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A közbiztonság és a közrend megteremtése és fenntartása az állam alapvető joga és kötelessége. A 

közbiztonság és a közrend fenntartásában részt venni kívánó, a környezetük biztonságáért 

felelősséget érző állampolgárok számára a polgárőrség nyújt cselekvési lehetőséget. E tiszteletre 

méltó tevékenység elismerése és megbecsülése fejeződik ki a polgárőrök védelmének és 

támogatásának állam általi garantálásával. A közbiztonság megszilárdításában fontos szerepet 

betöltő önkéntes társadalmi szerveződés hatékony működésének biztosítása, valamint e 

szerveződéseknek a rendőrséggel, az önkormányzatokkal, a rendészeti szervekkel és a lakossággal 

való együttműködése kereteinek meghatározása érdekében az Országgyűlés megalkotta a 2011. évi 

CLXV. törvényt a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól. 

 

A Pesterzsébeti Polgárőrség a működési területén lakossági önszerveződésű, a szilárdabb közrend 

és közbiztonság érdekében, - társadalmi bűn- és baleset-megelőzési, gyermek- és ifjúságvédelmi, 

környezetvédelmi, valamint tűz- és katasztrófavédelmi céllal – 1995. évben megalakult polgárőr 

egyesület. A Pesterzsébeti Polgárőrség a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek 

Szövetsége és az Országos Polgárőr Szövetség tagja, tevékenységét a vonatkozó jogszabályok és az 

Országos Polgárőr Szövetség belső szabályzóinak betartásával végzi. 

 
 
A beszámolót készítette: 
 

 

  
 
 
 Szászvárosi Zsolt 
 Pesterzsébeti Polgárőrség | Elnök 
 
 
 
 
 
Budapest, 2015. január 16. 
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1. Célok, feladatok 

A Pesterzsébeti Polgárőrség legfőbb feladata a bűncselekmények megelőzése, a vagyonvédelem 

érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő polgárok összefogása, rendszeres működésük 

összehangolása, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. 

Egyesületünk a céljaink megvalósítása érdekében együttműködik az általános rendőrségi feladatok 

ellátására létrehozott szervvel, a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel, továbbá együttműködik 

az egyéb rendvédelmi szervekkel, az önkormányzati tűzoltóságokkal és az önkéntes tűzoltó 

egyesületekkel, az állami és önkormányzati szervekkel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszervével, 

a közlekedési hatósággal, a környezet- és természetvédelmi szervekkel, a mezei és természetvédelmi 

őrszolgálatokkal, az erdészeti szakszemélyzettel, a hivatásos vadászokkal, más polgárőr 

egyesületekkel, valamint települési önkormányzatokkal. 

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 közelében 

jelzőőri tevékenységet lát el. 

Kiegészítő feladatként önkéntesen közreműködik 

a) a katasztrófákra történő felkészülés, a katasztrófák elleni védekezés és a helyreállítás, 
újjáépítés feladataiban, valamint a polgári védelmi szervezetek tevékenységében, továbbá a 
környezet veszélyeztetésének, károsításának megelőzésében és elhárításában, 
következményeinek felszámolásában, 

b) a baleset-megelőzési, az áldozatvédelmi, a közlekedésbiztonsági, állat-, környezet- és 
természetvédelmi tevékenység támogatásában, a lakosság és az önkormányzatok közötti 
kapcsolat erősítésében, 

c) az otthonában élő fogyatékos személy védelmében, a polgárok és javaik védelmében, az 
állami és önkormányzati vagyon megóvásában, 

d) rendezvények helyszínének biztosításában, 
e) a Rendőrségről szóló törvény alapján a rendőrkapitány és a polgárőr szervezet működési 

területén illetékes helyi önkormányzat által létrehozott bűnmegelőzési és közbiztonsági, 
valamint baleset-megelőzési bizottság munkájában, 

f) az önálló, valamint közös feladat- vagy szolgálatellátás útján az együttműködő szervek 
szakmai tevékenységének segítésében, 

g) a polgárőr egyesület feladataival összefüggő oktatási, kulturális, ismeretterjesztő 
tevékenységben, 

h) a körözött tárgyak, személyek és holttestek azonosításában és felkutatásában, valamint 
az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv hatáskörével összefüggő feladatok 
ellátásában. 
 

1.1. Szolgálatok 
2014. évben 14 fő polgárőr adott 150 alkalommal szolgálatot, összesen 1669 órában. 

- 40 esetben rendőrrel közös szolgálatot láttunk el, ebből 
o 19 alkalommal közlekedési akcióban, 
o 5 alkalommal rendezvénybiztosításon, 
o 16 alkalommal közös járőrszolgálatban vettünk részt. 

- 105 esetben önálló szolgálatot adtunk, ebből 
o 67 alkalom önálló járőrszolgálat, 
o 2 alkalom iskolai rendezvénybiztosítás, 
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o 36 alkalom gyalogos átkelőhely biztosítás. 
- 2 esetben részt vettünk az Önkormányzat Rendvédelmi Osztályával közös szolgálatban 
- 3 esetben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársaival végeztünk közös 

ellenőrzést. 
 
Polgárőreink önálló szolgálataik ellátása során, még ha nagyon csekély számú is volt szolgálatok 

száma, egy esetben egy négyemeletes társasházi tűzre felfigyelve értesítették a hatóságokat és 

kiérkezésükig két az égő lakásban alvó személy vertek fel álmukból. Ezen kívül három esetben értek 

tetten gépkocsi feltörőket, akiket az értesített és a helyszínre kiérkező rendőröknek adtak át. 

1.2. Tagság 
A Pesterzsébeti Polgárőrség nyílt szervezet, tagja lehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes, 
büntetlen előéletű személy, aki nyilatkozatával önként vállalja a polgárőri szolgálat ellátását és 
magára nézve kötelezőnek ismeri el a polgárőri szolgálat ellátásának rendjével kapcsolatos részletes 
szabályokat, amit az Országos Polgárőr Szövetség által kiadott szolgálati és etikai szabályzat állapít 
meg, valamint elfogadja a Pesterzsébeti Polgárőrség célkitűzéseit és az alapszabályban foglaltakat 
és vállalják a tagdíj fizetését. 
 
Az egyesület regisztrált taglétszáma 22 fő. 2014. évben 2 fővel bővült és kilépett 1 fő. Sikeres 
polgárőr alapvizsgát tett a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége előtt mind 
a 22 fő és polgárőr igazolvánnyal 18 fő tag rendelkezik. 
Megemlítem, hogy 3 fő 17 éves fiatal csatlakozott az egyesületünkhöz, akik a törvény szerint 
polgárőrök 18-adik életévük betöltéséig nem lehetnek, de segítik munkánkat a közösségi 
oldalainkon és weboldalunkon való publikálásokban. 
 

1.3. Technikai felszerelés 
Budapest XX. kerület, Pesterzsébet Önkormányzata támogatását próbáltuk minél hatékonyabban 

és sikeresen felhasználni arra, hogy több szolgálatot adjunk, minél többet tegyünk a kerület 

közbiztonságáért, az állampolgárok biztonság érzetének növeléséért. Az egyesület tulajdonában 

lévő 14 éves szolgálati gépkocsink - amely előzőekben 5 évig a kerületi Rendőrkapitányságon 

teljesített szolgálatot - javíthatatlanná, üzemképtelenné vált, de a kapott támogatás gazdaságos 

beosztásának köszönhetően sikerült egy fiatalabb, sokkal jobb állapotú Skoda Octavia 1.4 típusú 

személygépkocsit beszereznünk, amely a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek 

Szövetsége (BPSZ) pályázatán nyert pénzből a törvényben előírtaknak megfelelően feliratozásra 

(matricázásra) került. A járőrszolgálatok ellátása ma már az új felmatricázott gépkocsival történik.  
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Az Önkormányzattól kapott támogatásból és a BPSZ pályázatán nyert pénzből Polgárőreink közül 

a legtöbbet szolgálatba kijáró 10 főt, szintén a törvényi előírásoknak eleget téve, polgárőr öltözettel 

láttuk el, amely öltözet gyártásában nagyon nagy segítséget és támogatást kaptunk a szintén 

pesterzsébeti székhelyű Kazur Uniform Zrt.-től. 

Civil pályázaton elnyertük a HANKOOK TIRE Magyarország Kft. támogatását - 

Abroncsadományozási Programjának keretében 4 db  Hankook márkájú gumiabroncsot kaptunk. 

2. 2014 évi pénzügyi adatok 

2014 év 

Nyitó egyenleg         424 280     

Bevétel 

Tagdíj           40 000     

Kocsi eladás         200 000     

BPSZ támogatás         380 000     

NAV Szja 1%         127 063     

PE. Önk.      2 000 000     

Összesen:     2 747 063     

Kiadás 

BPSZ tagdíj -         35 100     

Kazur - Ruházat -      180 442     

MKB Bank -         45 602     

Gépkocsi (üzemanyag, biztosítás, cégautó adó) -   1 303 120     

Gépkocsi vétel -      910 000     

Egyéb (domain név, szerszám, posta) -           5 604     

Könyvelő -         30 000     

Összesen: -  2 509 868     

Záró egyenleg         661 475     

3. 2015 évi terv 

 
Továbbra is szolgálatot adó tagok és támogatók toborozása a legszükségesebb ahhoz, hogy fő 
feladataink maradéktalanul elláthassuk és még több szolgálatot tudjunk adni. A tagtoborzást 
folytatjuk az internet oldalunkon, valamint a közösségi portálokon. Megpróbáljuk figyelem felhívó 
és tagtoborzó plakátok kihelyezését a legforgalmasabb intézményekben. A Pesterzsébet újságban 
hónapról-hónapra megjelenik az egyesületről egy cikk, ezzel is felhívjuk a kerületünk lakosainak 
figyelmét egyesületünkre. 
 
Az egyesület rendelkezik a lopott gépjárművek felderítéséhez használt két darab technikával, ami 
elavult, korszerűtlen, de még jól használható. A rendszer használata nagyban segíti és a jövőben is 
segítheti a Rendőrség munkáját, melyet a megtartott közlekedési akciók eredményei is 
bizonyíthatnak. A rendőrnek nem kell sok gépkocsit megállítani, csak azokat, melyek a 
rendszámfelismerő rendszer előszűrésén fennakadnak. A rendszer segítségével nem csak a lopott, 
körözött gépkocsikat, személyeket lehet kiszűrni, de a forgalomból kivont, kitiltott gépkocsikat is.  
A rendszámfelismerő rendszer nagy segítségére lehetne az Önkormányzat Rendészeti osztályán 
dolgozóknak is abban, hogy a parkolókban elhagyott forgalomból kivont lejárt műszaki 
érvényességgel álló autókat jobban ki tudják szűrni. Tapasztalataink szerint a főváros belső 
kerületeiből előszeretettel hoznak ki a tulajdonosaik öreg forgalomból kivont, lejárt műszaki 
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engedéllyel rendelkező járműveket tárolásra melyek aztán itt is maradnak. Ezek a járművek könnyen 
a fém tolvajok prédájává válhatnak, ami ezt követően a kerületi Rendőrkapitányságnak okoz majd 
munkát. Vagyis sok hasznos dologra is lehetne használni a rendszereinket, melyekkel továbbra is 
szívesen állunk a hatóságaink rendelkezésére. 
Az elavult rendszámfelismerő rendszerünket szeretnénk 2015 év folyamán lecserélni, ehhez 
szükséges a gépkocsiban használt laptopot, kamerát és az alkalmazást is lecserélnünk. Ennek 
tervezett költsége előzetes számításaink szerint meghaladja az ötszázezer forintot, ehhez szeretnénk 
anyagi támogatást szerezni. 
 
További szolgálatot adó kollégák ruházattal való ellátása törvényi kötelezettségünk, ehhez is 
megpróbálunk anyagi támogatást szerezni. 
 
Szeretnénk még beszerezni a befolyt támogatásokból közlekedéstechnikai eszközöket, 
forgalomirányító tárcsát, terelőbólyát, amelyeket közlekedési balesetnél, iskoláknál, óvodáknál 
tudnánk használni a biztonságosabb jelzőőri tevékenység ellátására. 

4. 2015 évi pénzügyi terv 

2015 év 

Nyitó egyenleg          661 475     

Bevétel 

Tagdíj          100 000     

BPSZ támogatás          100 000     

NAV Szja 1%             80 000     

PE. Önk.       1 500 000     

Összesen:      1 780 000     

Kiadás 

BPSZ tagdíj -          35 000     

Kazur - Ruházat -        150 000     

MKB Bank -          50 000     

Gépkocsi (üzemanyag, biztosítás, cégautó adó) -        825 000     

Gépjármű felismerő rendszer -        650 000     

Egyéb (domain név, szerszám, posta) -          10 000     

Könyvelő -          60 000     

Összesen: -    1 780 000     

Záró egyenleg          661 475     

 
 
 
 
 
 
Határozati javaslat: 
Pesterzsébeti Polgárőrség közgyűlése: 
A közgyűlés elfogadja a Pesterzsébeti Polgárőrség 2014. évi munkájáról szóló beszámolót. 
 
 
Budapest Főváros XX. kerület, Pesterzsébet Önkormányzata Jogi, Igazgatási és 
Közbiztonsági Bizottság: 
A Bizottság elfogadja a Pesterzsébeti Polgárőrség 2014. évi munkájáról szóló beszámolót. 


