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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, szorosan együttműködve a 

BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitánysággal. 

A beszámolót készítette: 

 

 Szászvárosi Zsolt 
 Pesterzsébeti Polgárőrség | elnök 

Budapest, 2016. június 29.  
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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, aminek keretében az erdő lovaglás elől el nem zárt 
területén lovas járőrszolgálatot is elláthat, 

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) a közterületen közbiztonsági, bűnmegelőzési, valamint bűnüldözési célból elhelyezett 
képfelvevő által rögzített felvételek megfigyelésében, 

e) a rendezvények helyszínének biztosításában, 
f) a Rendőrségről szóló törvény alapján a rendőrkapitány, a megyék (főváros) tekintetében a 

rendőrfőkapitány és a polgárőr szervezet működési területén illetékes helyi önkormányzat 
által létrehozott bűnmegelőzési és közbiztonsági, valamint baleset-megelőzési bizottság 
munkájában, 

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

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

i) a körözött tárgyak, személyek és holttestek azonosításában és felkutatásában, valamint 
j) a közforgalmú vasúti személyszállítási szolgáltatás rendjének biztosításában. 
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2. Szolgálatok 

Az egyesület 2016. év első felében 57 esetben rendőrrel közös, 58 esetben önálló szolgálatot látott 
el összesen 2793 órában. Az önkéntes, ellenszolgáltatás nélkül adott szolgálatokat 18 fő tag látta el. 

A polgárőr – szolgálatban – közfeladatot ellátó személy, aki ugyanazokkal a jogokkal és 
kötelezettségekkel rendelkezik, mint bármelyik állampolgár. A bűnmegelőzési feladatok ellátása 
keretében a polgárőrségnek nincsenek hatósági jellegű jogosítványai, a rendőrséggel közös szolgálat 
esetén hivatalos személy támogatójaként látják el feladatukat. 

Rendőri szerv 
megnevezése 

Rendőrséggel közös 
szolgálat ellátása 

Polgárőrség önálló 
szolgálat ellátása 

Eset 
[db] 

Rendőri 
létszám 

[fő] 

Polgárőr 
létszám 

[fő] 
Óra 

Eset 
[db] 

Fő Óra 

BRFK XX. és XXIII. 
Kerületi 

Rendőrkapitányság 
57 106 65 1691 58 174 1102 

A rendőrséggel közösen ellátott szolgálat során történt intézkedések: 

Rendőri szerv 
megnevezése 

Rendőrséggel közös szolgálat ellátása során történt intézkedések 

Szabálysértési 
feljelentés 

[db] 

Büntető 
feljelentés 

[db] 

Személyi szabadságot 
korlátozó intézkedések 

Helyszíni bírság 

Előállítás 
[db] 

Elfogás 
[db] 

Fő ezer Ft 

BRFK XX. és XXIII. 
Kerületi 

Rendőrkapitányság 
12 3 9 7 20 195 

A kiváló fegyelmi helyzetet támasztja alá, hogy sem a szolgálatok rendszeres ellenőrzése, sem a 
Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szövetség Kontroll Csoportja által végzett szúrópróbaszerű 
ellenőrzés sem talált még említésre méltó hibát az ellenőrzéseik során. 

3. 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. 

A tagjaink közé várjuk az önként tenni akaró korlátozottan cselekvőképes, azaz a tizennegyedik 
életévét betöltött, nem cselekvőképtelen, büntetlen előéletű, alapfokú iskolai végzettséggel és e 
tevékenység végzéséhez írásbeli törvényes képviselői hozzájárulással rendelkező fiatalokat, ifjú 
polgárőröket is. 
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A Pesterzsébeti Polgárőrség nagy szeretettel fogadja a közösségi szolgálatra jelentkező, a XX. 
kerület és a környékén élők (itt lakók, dolgozók, tanulók) közösségének nagyobb biztonságáért, 
nyugalmáért a társadalom tagjainak szolidaritásán alapuló, az állampolgárok öntevékenységét 
kifejező, a személyeknek és közösségeiknek más vagy mások javára ellenszolgáltatás nélkül, 
önkéntes tevékenységet végző, tenni akaró állampolgárokat, diákokat is. 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben foglaltaknak megfelelően az iskolai 
közösségi szolgálat megszervezésében az Iskola és a Fogadó fél megállapodásban rögzítettek 
alapján működnek együtt. 

A polgárőrségnél végzett közösségi szolgálat során a diákok részt vehetnek a polgárőrség 
mindennapi életében, oktatásainkon, képzéseinken, megismerhetik tevékenységünket. 
Végezhetnek adminisztratív munkát, internetes kutatásokat, segíthetnek a prezentációink, 
szórólapjaink összeállításában, terjesztésében és részt vehetnek az egyesülettel rendezvényeken, a 
polgárőri tevékenységet népszerűsítő programokon. 

Az egyesület taglétszáma 2016. év első félévében nem változott. 

Az egyesület regisztrált taglétszáma 22 fő, ebből vizsgázott 22 fő. Polgárőr igazolvánnyal 
rendelkező tag 20 fő. 

4. Képzés 

2016-ban az Országos Polgárőr Szövetség az oktatást, képzést tűzte ki zászlajára. Ennek keretében 
vett részt a tagság mintegy fele a Budapesti Polgárőr Szövetség és a Budapesti Rendőr-
főkapitányság által közösen szervezett emelt szintű képzésen, majd tett a Rendőrségi Igazgatási 
Központ Auditóriumában február 28-án megrendezett vizsgán sikeres írásbeli és szóbeli vizsgát. 

A négy elméleti és öt gyakorlati alkalomból álló, egész napos képzéssorozaton részt vett polgárőrök 
a jogi, bűnügyi, közlekedési, konfliktuskezelési, kommunikációs, intézkedés-taktikai és önvédelmi 
ismeretek birtokában képessé válnak magasabb színvonalú, jogszerű, szakszerű és biztonságos, 
önálló, vagy rendészeti szervekkel közös közterületi és bűnmegelőzési feladatok végrehajtására. Az 
elméleti képzés a büntető- és szabálysértésjog, a krimináltaktika, a közlekedésrendészet, a 
közrendvédelem és a bűnmegelőzési tevékenység témaköreit foglalta magába, ami kiegészült a 
jelzőőri feladatok elméleti és gyakorlati szabályainak megismertetésével, az ezzel kapcsolatos 
gyakorlati képzéssel, valamint az eredményes szolgálatellátás érdekében az elméleti képzés 
tudásanyaga kiegészült konfliktuskezelési ismeretekkel és a kommunikációs tudás elsajátításával is. 

Az egyesület elnöke az emelt szintű képzésen túl részt vett és sikeres vizsgát tett a május elején 
Pilisszentkereszten megrendezett legmagasabb szintű vezető képzésen, a Polgárőr Akadémián. Az 
Akadémián az egyesület vezetéséhez szükséges ismereteket jogi, gazdasági és rendészeti 
ismeretekkel szélesítették. 

5. 2016. év második félév 

Továbbra is szolgálatot adó tagok és támogatók toborozása a legszükségesebb ahhoz, hogy fő 
feladatunkat maradéktalanul elláthassuk és még több szolgálatot tudjunk adni. A Pesterzsébet 
újságban hónapról-hónapra megjelenik az egyesületről egy cikk, ezzel is felhívjuk a kerületünk 
lakosainak figyelmét egyesületünkre. 
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Az egyesületünk nagy hangsúlyt fektet a fiatalok megszólítására, lehetőséget biztosítva a kötelező 
közösségi szolgálat ellátására és ifjú polgárőrök toborzására. 

Az Önkormányzat által nyújtott támogatásnak köszönhetően az egyesület tulajdonában lévő 
gépkocsi javítása, műszaki vizsgáztatása megtörtént, a szolgálatot adó állomány – törvény által előírt 
– ruházattal, felszereléssel való ellátása folyamatban van. 

Pályázatot nyújtottunk be a Hankook Abroncsadományozási programba. 

Az egyesület rendelkezik a lopott gépjárművek felderítéséhez használt technikával. A rendszer 
használata nagyban segíti a Rendőrség munkáját, amelyet 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 használatával segítjük az Önkormányzat Rendészeti osztályának 
munkatársait is, a forgalomból kivont, már felderített, közterületen parkoló gépkocsik adatait 
továbbítjuk részükre. 

Tapasztalataink szerint a főváros belső kerületeiből előszeretettel hoznak ki a tulajdonosaik öreg, 
forgalomból kivont, lejárt műszaki 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 többletmunkát. 

Határozati javaslat: 

A Bizottság elfogadja a Pesterzsébeti Polgárőrség 2016. I. félévi munkájáról szóló beszámolót. 


