
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Beszámoló 
a Pesterzsébeti Polgárőrség 2015 évi tevékenységről 

 
 

a Pesterzsébeti Polgárőrség közgyűlése részére, 

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

 
a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége részére a 

G-122/5/2/2015 pályázat 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, 2016. január 21.  
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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 

2015. évben 19 fő polgárőr adott 287 alkalommal szolgálatot, összesen 3291 órában. 

A szolgálatban töltött idő 137 alkalommal (91%) és 1622 órával (97%) haladja meg a 2014 évi 
szolgálatokat. 
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Szolgálati alkalmak: 

- 159 esetben rendőrrel közös szolgálatot láttunk el, 
- 103 esetben önálló szolgálatot adtunk,  
- 24 esetben részt vettünk az Önkormányzat Rendvédelmi Osztályával közös szolgálatban és 
- 1 esetben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársaival végeztünk közös 

ellenőrzést. 

A szolgálatok több mint felében (55%) a kerületi Rendőrkapitánysággal közös szolgálatot láttunk 
el, amely nagyon jól mutatja a Pesterzsébeti Polgárőrség és a XX. és XXIII. kerületi 
Rendőrkapitányság kiváló együttműködést. 

Minden szolgálati alkalom bejelentésre kerül a kerületi kapitányságon, a Budapesti és 
Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetségének központi ügyeletére és minden szolgálatról 
írásos jelentés készül. 
Havonta összesítő statisztika készül a szolgálatokról a XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányságon, 
amely továbbításra kerül a Budapesti Rendőr-főkapitányság felé. 

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 2015 évi záró taglétszáma 22 fő. A létszám 2015. évben 28 főre is kibővült, de 6 fő ki 
is lépett. Ennek legfőbb oka, hogy a tag elköltözött, ill. kevés szabad idejében már nem tud 
szolgálati feladatokat ellátni. 

Sikeres polgárőr alapvizsgát tett a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége 
előtt mind a 22 fő és polgárőr igazolvánnyal 20 fő tag rendelkezik. 

1.3. Technikai felszerelés 

Budapest XX. kerület, Pesterzsébet Önkormányzata és a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr 

Szervezetek Szövetsége támogatását próbáltuk minél hatékonyabban és sikeresen felhasználni arra, 

hogy több szolgálatot adjunk, minél többet tegyünk a kerület közbiztonságáért, az állampolgárok 

biztonság érzetének növeléséért. 

2015 évben sikerült a gépjármű felismeréshez használt Rendszámfelismerő rendszerünket 

korszerűbb, mobiltelefon alapú, hatékonyabb, nagyobb kamera felbontású rendszerre - 

kedvezményes áron kicserélnünk - amely a jelenleg legfrissebb szoftverrel ellátva segíti a polgárőrök 

és közlekedési akciókban a rendőrség munkáját. 

Sajnos a pénzügyi keretünk az idei évben nem tette lehetővé, hogy tovább bővítsük az állomány 

formaruhával való ellátását, de 10 db láthatósági mellény beszerzésével bővítettük a felszerelésünket. 

A megnövekedett adminisztráció, a beszámolók, az elszámolások és írásos pályázati anyagok miatt 

beszerzésre került egy darab multifunkciós, színes, tintasugaras nyomtató (nyomtat, szkennel, 

fénymásol). 
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2. 2015 évi pénzügyi adatok 

 

3. 2016 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. 

A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény új elemként 
lehetőséget ad arra, hogy a 14. életévet betöltött, de a 18. életévüket be nem töltött személyek is 
lehessenek polgárőrök. Az Országos Polgárőr Szövetség toborzó kampányt hirdetett, hívjuk és 
várjuk a fiatalokat, akik a jogszabály által kötelezően előírt közösségi szolgálatot teljesíthetik civil 
szervezeteknél, így a polgárőr egyesületeknél is. 

A korábbi években a BPSZ által nagy sikerrel lebonyolított minősített polgárőr képzést 2016. évben 
folytatni fogják. Január hónaptól három hó képzési időszak következik, amelynek keretében 
minden érdeklődő polgárőr részére elméleti és gyakorlati képzést indítanak, szervezett formában. 
A képzés keretében megismerkedhetnek a polgárőrök az új jogszabályi változásokkal (új Polgári 
Törvénykönyv, új Büntető Törvénykönyv, új polgárőr törvényi előírások) és gyakorlati képzés 
keretében intézkedéstaktikai fogásokat sajátíthatnak el. A képzésre egyesületünkből 7 fő 
jelentkezését adtuk le. 

A szolgálatot adó állomány formaruházattal való ellátása törvényi kötelezettségünk. A korábbi 
években 10 fő részére tudtunk pólót, nadrágot, zubbonyt és láthatósági mellényt biztosítani, de a 
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hideg téli időszakra is szeretnénk télikabáttal ellátni a tagságot. Ezen kívül folytatjuk a teljes tagság 
komplett formaruha felszereléssel való ellátását. 
Az egyesület tulajdonában lévő formaruhák átadás – átvétellel kerülnek kiosztásra, amelyről külön 
nyilvántartás vezetünk. 

A befolyt támogatásokból szeretnénk beszerezni közlekedéstechnikai eszközöket, forgalomirányító 
tárcsát, terelőbólyát, amelyeket közlekedési balesetnél, iskoláknál, óvodáknál tudnánk használni a 
biztonságosabb jelzőőri tevékenység ellátására. 

2016 évben az egyesület tulajdonában lévő gépkocsi műszaki vizsgája lejár. A műszaki vizsgára való 
felkészítés és vizsgáztatás komolyabb összegű ráfordítást igényel. 

Célunk az egyéni felszerelések fejlesztése is. A még működő 17 éves zseblámpáink már elavultak, 
és törvényben engedélyezett gázspray-vel sem rendelkeznek a tagok. 

Fontos feladatunk, hogy a Polgári Törvénykönyv módosulása miatt az egyesületünk alapszabályát 
is módosítanunk kell. 

4. 2016 évi pénzügyi terv 

 
 
Határozati javaslat: 
Pesterzsébeti Polgárőrség közgyűlése: 
A közgyűlés elfogadja a Pesterzsébeti Polgárőrség 2015. évi munkájáról szóló beszámolót. 
 
 
Budapest Főváros XX. kerület, Pesterzsébet Önkormányzata Jogi, Igazgatási és 
Közbiztonsági Bizottság: 
A Bizottság elfogadja a Pesterzsébeti Polgárőrség 2015. évi munkájáról szóló beszámolót. 
 


