
 

 

 

 

 

 

BESZÁMOLÓ 

a Pesterzsébeti Polgárőrség 2017. évi tevékenységről 

a Pesterzsébeti Polgárőrség közgyűlése részére, 
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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 Polgárőr Szövetség 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 és a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Rendészeti 

Osztályával. 

A beszámolót készítette: 

 

 Szászvárosi Zsolt 
 Pesterzsébeti Polgárőrség 
 elnök 

Budapest, 2018. január 11.  
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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. 

A céljaink megvalósítása érdekében az egyesület 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. 

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

Az egyesület tagjai munkájukat ellenszolgáltatás nélkül végzik. 



4/7 

2. Szolgálatok 

Az egyesület 2017. évben a BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitánysággal közösen összesen 
59 alkalommal 89 fő 2023 órában, önállóan 65 alkalommal 152 fő 733 órában teljesített szolgálatot. 
A Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Rendészeti Osztályával 11 esetben 
14 fő 277 órában adott önkéntes szolgálatot. 

Részt vettünk Gyulai István Általános Iskola által szervezett az alsó és felső tagozatos farsang és a 
sportcsarnokban megrendezett FitKid Országos Fitnesz bajnokság rendezvények biztosításában, a 
Nagy László Általános Iskola és Gimnázium alapítványa által szervezett bál biztosításában és 
segédkeztünk a Duna part takarításában is a hivatásos halőrökkel és sporthorgászokkal közösen 
folytatott szemétszedésben. 

A szeptemberi iskolakezdéskor zebra szolgálatot 21 alkalommal 5 fő polgárőr hajtotta végre 
esemény nélkül, biztosítva a gyermekek közlekedését. 

A fáklyás futás lebonyolításában 10 fő rendőr munkáját 5 fő polgárőr segítette. 

A mindenszentek és halottak napja körüli temető szolgálat hat napjában, napi 4 polgárőr segítette 
a rendőrség munkáját. Ebben az évben a hat nap alatt sem a temető területén, sem annak környékén 
bűncselekmény nem történt. 

Az önkéntes, ellenszolgáltatás nélkül adott szolgálatokat 18 fő egyesületi 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 valamint a 
rendészeti feladatokat ellátó szervekkel közös szolgálat esetén hivatalos személy támogatójaként 
látják el feladatukat. 

Rendőri szerv  Rendőrséggel közös szolgálat ellátása Polgárőrség önálló szolgálat ellátása 

BRFK XX. és XXIII. 
ker. Rkaps. 

eset 
rendőr 
létszám 

[fő] 

polgárőr 
létszám [fő] 

óra eset 
polgárőr 

létszám [fő] 
óra 

01. hó 3 6 3 90 6 16 85 

02. hó 4 8 4 114 5 13 72 

03. hó 6 10 7 127 9 18 155 

04. hó 7 13 7 176 4 9 101 

05. hó 5 10 5 134 5 11 60 

06. hó 3 6 3 81 2 9 59 

07. hó 2 5 3 30 5 12 55 

08. hó 6 15 12 240 3 7 34 

09. hó 3 5 3 78 22 46 52 

10. hó 9 45 28 650 1 3 18 

11. hó 9 20 12 265 3 8 42 

12. hó 2 3 2 38 0 0 0 

Összesen 59 144 89 2023 65 152 733 
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Szervezet megnevezése 

Rendészeti Osztállyal közös szolgálat ellátása 

eset 
rendész 
létszám 

fő 

polgárőr 
létszám 

fő 
óra 

Önkormányzat Rendészeti Osztálya 14 25 14 277 

 

A rendőrséggel közösen ellátott szolgálat során történt intézkedések: 

Rendőri szerv 
megnevezése 

Rendőrséggel közös szolgálat ellátás során történt intézkedések 

Szabs. Büntető 
Szem. szab. korl. 

intézkedések 
Helyszíni bírság 

Feljelentés Feljelentés előállítás elfogás fő ezer Ft 

BRFK XX. és 
XXIII. ker. 

Rkaps. 
11 2 2 5 38 480 

 

A kiváló fegyelmi helyzetet támasztja alá, hogy sem a szolgálatok rendszeres ellenőrzése, sem a 
Budapesti Polgárőr Szövetség Kontroll Csoportja által végzett szúrópróbaszerű ellenőrzés 
hiányosságot nem állapított meg. 

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 alapszabályában foglaltakat, 
valamint 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. 

A Pesterzsébeti Polgárőrség nagy szeretettel fogadja a közösségi szolgálatra jelentkező, a XX. 
kerület, Pesterzsébet 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 
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polgárőri tevékenységet népszerűsítő programokon, valamint a polgárőrség törvényben 
meghatározott kiegészítő tevékenységében. 

Az egyesület taglétszáma 2017. évben 2 fővel nőtt, valamint 1 fő középiskolás látott el közösségi 
szolgálatot a Pesterzsébeti Polgárőrségnél. 

Az egyesület regisztrált taglétszáma 25 fő, ebből vizsgázott 24 fő. Polgárőr igazolvánnyal 
rendelkező tag 22 fő. 

4. Pénzügyi adatok 

Bevételek 

Tagdíj               47 500      

Pesterzsébet Önkormányzata          1 000 000   

Országos Polgárőr Szövetség             132 000      

NAV 1%             149 454      

Összesen          1 328 954      

 

Kiadások 

Bank -             49 758      

Pályázat díjak -               4 000      

Domain név -               3 810      

Könyvelés -             60 000      

Posta -                  790      

Ruha -           117 892      

Tagdíj BPSZ -             41 400      

Adatkártya (Rendszámfelismerő) -           148 882      

Közgyűlés -           138 981      

Felszerelés -           928 246      

Gépkocsi üzemeltetés -        1 025 841      

Összesen -   2 519 600* 
 

*A 2016. évben elnyert 1,17MFt NEA támogatás 89%-a 2017. évre áthúzódóként került elszámolásra. 

Gépkocsi üzemeltetés részletei 

Ablakmosó -           1 690      

Benzin -       786 143      

Cégautó -       105 600      

Kocsi -         48 760      

Súlyadó -         10 175      

Biztosítás -         73 473      

 

5. Képzés 

2017-ben a Budapesti Polgárőr Szövetség és a Terrorelhárítási Központ (TEK) által szervezett 
elméleti képzésen vettünk részt, ahol a nemzetközi és hazai terrorizmus, valamint az egyre növekvő 
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erőszakosságot mutató szervezett bűnözés elleni feladatokkal, a Magyarország 
terrorfenyegetettségének helyzetével kapcsolatos beérkező információk elemző és értékelő 
feladataival ismerkedtünk meg. Megvizsgáltuk a TEK munkája során a polgárőrség által adott 
támogatás lehetőségeit, esetleges terror fenyegetettség esetén ellátandó faladatokat. A képzést 2018. 
évben folytatjuk, kibővítve gyakorlati oktatással is. 

6. 2018. év 

Továbbra is a szolgálatot adó tagok és támogatók toborozása a legszükségesebb ahhoz, hogy fő 
feladatunkat maradéktalanul elláthassuk és még több szolgálatot tudjunk adni. 

Az egyesületünk nagy hangsúlyt fektet a fiatalok megszólítására, lehetőséget biztosítva a kötelező 
közösségi szolgálat ellátására és ifjú polgárőrök toborzására. 

A szolgálatot adó állomány – törvény által előírt – ruházattal való ellátása megvalósult, de új tagok 
belépése miatt folyamatos feladat. Az egyéb egyéni felszerelések (pl.: elemlámpa), időközben 
elhasználódott ruházatok pótlása, beszerzése is folytatódik tovább. 

Pályázatot nyújtunk be a Hankook Abroncsadományozási programba, amelyen az egyesület saját 
tulajdonában lévő gépkocsihoz 4 db gumiabroncsot szeretnénk elnyerni. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított forrásból, a Nemzeti Együttműködési Alap 
2016. évre vonatkozó NEA-16-M jelű „Civil szervezetek működési célú támogatása 2016." című 
pályázaton elnyert támogatásból a rendszámfelismerő rendszer hardver elemeit kicseréltük, 
korszerűsítettük új laptop és új kamera beszerzésével, így újult erővel, megfelelő technikai 
felszereléssel tudjuk tovább folytatni a forgalomból kivont, körözött gépkocsik felderítését segítve 
a Rendészeti osztály és a Rendőrség munkáját. 

Kiemelt feladatunknak tekintjük 2018. évben az ifjú polgárőrök és az iskolai közösségi szolgálatukat 
a Pesterzsébeti Polgárőrségnél végző fiatalok kábítószerekkel kapcsolatos ismereteinek bővítését, 
előadások, ismeretterjesztő kiadványok, drogprevenciós programok közös tervezését, kialakítását, 
megvalósítását, a kerületi iskolákban való bemutatását a Drogellenes Nemzeti Stratégiával 
összhangban, szorosan együtt működve a kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal, valamint 
a kerületi Rendőrkapitánysággal. 

Határozati javaslat: 

- A Bizottság elfogadja a Pesterzsébeti Polgárőrség 2017. évi munkájáról szóló beszámolót. 


