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A Budapesti Polgárőr Szövetség 47 tagegyesületből áll. Minden tagegyesület rendelkezik a törvényben 

megahatározott rendőrségi együttműködési megállapodással. 

Több szervezet rendelkezik együttműködési megállapodással, mely a Katasztrófavédelem és a 

Polgárőrség között köttetett meg, illetve számos együttműködési megállapodásokkal állami és civil 

együttműködő szervezetekkel, melyek a munka hatékonyságát növelik.  Sok fővárosi Polgárőr 

Egyesület kiegészítő tevékenységként katasztrófavédelmi, tűzvédelmi, tűzmegelőzési feladatoka is 

ellát, melyet a Katasztrófavédelem helyi szerveivel, önkéntes mentőcsoportokkal közösen vagy 

önállóan végeznek. 

A Fővárosra jellemző továbbá, hogy specializált polgárőr egyesületek alakultak, vagy vettek fel 

tevékenységi körükbe olyan feladatokat melyet a polgárőr alaptevékenység kiegészítéseként 

végeznek. Ilyen tevékenység a motoros, lovas, vízi és egészségügyi polgárőri feladatok ellátása. A 

legújabb tevékenységünk az ifjúságot érintő feladtok ellátása. Megalakult az ifjú polgárőri feladatokat 

támogató tagozatunk, mely a közösségi szolgálatos diákok mellett, a nyári gyakorlatot végző 

rendészeti tanulók fogadását és az iskolákban megalakított polgárőri alapszervezetek segítését végzi. 

Az együttműködéseket leginkább befolyásolja a vezetői, középvezetői és a végrehajtó állomány közötti 

perszonális kapcsolat, mely a Budapesti Rendőrfőkapitánysággal, illetve annak kerületi szerveivel is 

kiválónak minősíthető. Jellemző a végrehajtó állományra, hogy jó kapcsolatban vannak a szolgálatot 

ellátó polgárőrökkel, jó az információ áramlás és számítanak egymás munkájára, segítségére.  

A Budapesti Rendőr-főkapitányság összehangoló koordinációs értekezletet tart minden héten, melyre a 

központi szervektől a kerületi kapitányságokig minden polgárőr szervezet meghívott. Itt az elöttük álló 

feladatokat egyeztetik és koordinálják a közösen rendelkezésre álló erők és eszközök elosztását. Ez 

rendszeres kapcsolattartást jelent minden vezetői szinten. Rendhagyónak mondható a Budapesti 

Polgárőr Szövetség együttműködése a BRFK Közrendvédelmi Főosztállyal, hiszen minden nagy állami 

rendezvény biztosításába bevonják a polgárőröket, ahol egyidejűleg nagy létszámmal vesznek részt a 

munkában a polgárőrök. Ebben a speciális feladatban kiemelkedő szerepet vállal a Központi Polgárőr 

Egyesület. 

Nagyot lendített a BPSZ tevékenységén az EU soros elnökségi feladatokra történő felkészülés. Azóta is 

kiemelkedően működnek azok a szolgálati rendszerek, melyeket akkor kellett szükségszerűen 

létrehoznunk. A BPSZ Központi Támogató Csoportja, Ügyeleti szolgálata azóta is az akkor 

meghatározott elvek szerint végzi a tevékenységét, ezzel mutatva és támogatva a polgárőrök mellett a 

teljes fővárosi lakosságot. Az akkor kitalált egyedi láthatósági mellényünk kisebb módosítással 

országosan elterjedt. A szolgálati szabályzatba bekerült az igazolvány kötelező viselése, ezzel is 

segítve a nem idevaló vagy ál polgárőrök kiszűrését a társszervek és saját Ellenőrzési Csoportunk 

részére. A jelenleg országosan elfogadott gépjármű arculat kialakítása is ebben az időszakban történt. 
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Természetesen a Polgárőrség működésében rendkívül fontos a helyi Önkormányzatokkal, hiszen a 

polgárőr feladatok ellátása akkor tud hatékonyan megvalósulni, ha a Polgárőrség, Rendőrség, 

Önkormányzat háromszög biztos alapokon áll az együttműködés megalapozza a közös munka sikerét. 

Az önkormányzati együttműködések tekintetében megállapítható, hogy az egyesületek több mint 

felénél kiegyensúlyozott kapcsolat létesült. A polgárőrök részt vesznek az önkormányzati 

szakbizottságok munkájában, több helyen kerületi önkormányzati képviselők is aktív polgárőrök, 

valamint szerepel a támogatásuk az önkormányzatok éves költségvetésében hosszú ideje. 

A kerületek jelentős részében az együttműködés sokkal szélesebb körben valósul meg mint amit a 

megállapodás tartalmaz, mert fontos tartalommal és hatékony közös tevékenységgel van megtöltve. A 

megszokott közös rendőr - polgárőr járőr szolgálatok mellett kiegészül a közösen végzett tevékenység 

prevenciós munkával, mely a fiataloktól a szépkorúakig mindenkit felölel, hiszen a sértetté  - áldozattá 

válás megelőzése minden korosztályt érint. Természetesen minden korosztályt a rá leginkább 

leselkedő veszélyek elkerülésére készítünk fel. A programok között a cyber-megfélemlítéstől az 

„unokázós” csalásokig minden megtalálható. 

Jellemző szinte az összes polgárőr egyesületre, hogy tevékenységük alakítása, a szükséges 

infrastruktúra beszerzése a társ szervek munkájának hatékonyságát hivatott növelni. 

Sok helyen önkormányzati támogatásként gépkocsikat, robogókat és kerékpárokat biztosítottak a 

megfelelő infrastruktúra mellett a hatékony polgárőr tevékenység elősegítése érdekében. Az 

egyesületek nagy többsége önkormányzati ingatlant is kapott a hatékonyság, lakosság támogatás 

kialakításának érdekében. Ezekben az önkormányzati ingatlanokban végzik a lakosság számára is 

elérhető prevenciós tevékenységüket, fogadják a bejelentéseket és bűnmegelőzési – vagyonvédelmi 

tanácsadást is végeznek.  

Sok fővárosi polgárőr egyesület kiegészítő tevékenységként katasztrófavédelmi és tűzvédelmi 

feladatokat is ellát. Együttműködéssel rendelkeznek a Katasztrófavédelemmel és rendszerint tagjai a 

járási mentőcsoportoknak is.  

Meg kell említeni az országban egyedi, rendőrségi Tevékenységirányítási Központokkal és a többi 

társszerv ügyeletével kialakított azonnalos kommunikációt biztosító EDR rendszer használatát. Minden 

kerületi polgárőrség rendelkezik a BRFK által a részükre egyedi módon biztosított EDR készülékkel, 

valamint központi tartalékban ugyanilyen számú rádiókészülék található. A központi tartalék rádiók a 

BPSZ által koordinált nagyszabású feladatoknál, katasztrófa és rendkívüli időjárási helyzetekben 

biztosítanak a kerületi rádiókkal megegyező módon kommunikációs lehetőséget a társzervek 

ügyeleteire. A rendőrség az Ügyeletünk által info-kommunikációs rendszeren átküldött, valamint az 

EDR rádiókon történő bejelentkezéssel, percnyi pontossággal tisztában van a szolgálatban lévő 

fővárosi polgárőr létszámáról, helyzetéről és bevethető állapotáról. Így a közös munka a napi 

szolgálatok során is megvalósul minden egyes szolgálat során.  

Ismeretségünkön sokat javított a prevenciós és az ifjúság irányába nyitott programok működtetése. A 

Cyber megfélemlítés elleni, a közösségi  szolgálatok népszerűsítésére indított „50 óra feltöltődés” , a 

„Kalandvágyból felelősség” elnevezésű toborzó programunk, az „Ovi-Suli-Doki” programhoz történő 

kapcsolódásunk kiemelt érdeklődésre tart számot, kapacitás hiányában több felkérést is el kell 

utasítanunk. A heti rendszerességű professzionális programok tartása túlmutat lassan az önkéntes 

alapokra szerveződött végrehajtási módon. 

 

Polgárőr Egyesületek 

Negatív tendenciának értékeljük a Polgárőr Egyesületek „elöregedését”. Legfontosabb célunk 2018-

ban a polgárőr toborzás, mely helyi egyesületi szinteken, központilag oktatási intézményekben, nagy 

rendezvényeken kerül végrehajtásra. Elengedhetetlenül fontos a tagság számának növelése mellett az 

ifjú generáció bevonása a polgárőr munkába. 



 

Tizes nagyságrendű azon egyesületeink száma ahol nem biztosított az utánpótlás, így a tagok 

kiöregedtek. Ezen egyesületek mellett látható, hogy új szervezetek jöttek létre, melyek hatékonyan 

meg tudták szólítani a kerületi lakosságot, így nincs olyan kerület a főváros területén ahol ne működne 

polgárőr egyesület. 

Sajnos az is tapasztalható, hogy az önkéntes tevékenység visszaszorulóban van, egyre nehezebb az új 

tagok toborzása, és a régiek motiválása. A munkahelyi – iskolai elfoglaltságok megnövekedtek, és a 

bármilyen önkéntes tevékenység harmadik helyre került a munka – család – önkéntesség rangsorban.  

A Budapesti Polgárőr Szövetség vezetésének fontos feladata, hogy támogassa a Polgárőr 

Egyesületeket, annak vezetőit, a toborzási tevékenység végzésében, szövetségi szinten kapjanak az 

egyesületi vezetők a toborzáshoz szükséges referencia anyagot és egységes arculatú szórólapot, 

tájékoztató kiadványokat.  A BPSZ vezetése sok esetben a kerületi Önkormányzatok vezetésével 

közvetlenül segíti ezt a tevékenységet, ehhez minden technikai és egyéb segítséget nyújt. Az elmúlt 

években azokban az esetekben, mikor érezhető deficit volt a Polgárőrségek és az Önkormányzat, 

Rendőrség együttműködésében, a Szövetség vezetése egyeztetést kezdeményezett a 

Polgármesterekkel, illetve a Rendőrkapitányokkal és szinte mindenhol sikerült a kialakult problémákat 

feloldani és megoldásokat találni a hatékony együttműködésre. Több kerültben problémát jelent, hogy 

a polgárőr szervezetek megalakulása idején egy kerületben több polgárőr egyesület jött létre. Sajnos 

azt tapasztaltuk, hogy ezek az Egyesületek sok esetben nem a hatékony együttműködésen dolgoznak, 

hanem rivalizálnak egymással, mely esetekben a BPSZ feladata ezeket kezelni és egyensúlyban 

tartani. Az is tény, hogy több Polgárőr Egyesület szűnt meg a fenti okok miatt, de ezeken a helyeken a 

meglévő tagok vagy integrálódtak másik helyi polgárőr egyesületbe, vagy új Polgárőr Egyesületet 

hoztak létre, így a tagság létszáma minimálisan csökkent. Pozitív tendenciának értékeljük, hogy a 

2017. év második felében , köszönhetően az interaktív prevenciós munkának és a toborzásnak, sok 

fiatal kereste meg belépési szándékával akár a BPSZ-t, akár a helyi egyesületeket. A fehér folt 

Budapest térképén az V. kerület, az elmúlt 25 év alatt itt nem sikerült Polgárőr Egyesületet létrehozni. 

Ennek oka, hogy Budapest üzleti központjában kevés, illetve elöregedett a lakosság. Ezt a hiányt 

fedezi a Központi Polgárőr Egyesület, hiszen ebben a kerületben  ennek az Egyesületnek a tagjai 

látnak el szolgálatot. 

 

 



 
Oktatás, képzés 

 
Kiemelten fontos feladatként kezeljük a polgárőrnek jelentkezők, illetve a polgárőrök oktatását, 

képzését, továbbképzését, vizsgáztatását. Havonta egy alkalommal tartunk oktatást a polgárőr 

alapvizsga anyagából, mely természetesen nemcsak frontális előadásnak tekinthető, hanem interaktív 

módon nyújt lehetőséget az ismeretanyag megismerésére, a kérdések megválaszolására. 

 

Speciális továbbképzéseket szerveztünk azon polgárőrök számára, akik az alapfeladat mellett más 

szakfeladatot is elvégeznek, tekintve a rendezvénybiztosításokra, közlekedési akciókra, és egyéb 

tevékenységekre.  

A képzések kivitelezését a polgárőrség saját állományából kiválasztott nagy oktatási tapasztalattal bíró 

rendészeti szakemberek végzik. Sok esetben a Rendőrség által delegált képzéssel foglalkozó hivatásos 

állományú rendőrök is részt vesznek a képzésben, oktatásban. 

 
A Budapesti Polgárőrség Magyarország legnagyobb bűnmegelőzéssel foglalkozó civil szervezeti 

szövetségének tagjaként, a civil felelősségvállalás eszközével vállal szerepet a bűnmegelőzésben és a 

közbiztonság javításában a főváros területén. Szövetségünk, több mint 1500 polgárőr munkáját 

összefogva, 47 egyesület technikai eszközeivel, hely- és személyismeretével, a lakosság bizalmának 

támogatását élvezve segíti a hivatásos rendvédelmi szerveknek, önkormányzatoknak és az 

intézményeknek a bűnmegelőzés terén az élhető és biztonságos környezet érdekében végzett 

tevékenységét. Polgárőreink önkéntesen, szabadidejükben látnak el mintegy 20-féle szolgálat típust, 

éves szinten több mint 20 000 alkalommal.  

Tevékenységünk során a hatékony fellépés, a szolgáltató és segítő jelleg maximális biztosítása 

érdekében szükséges és hasznos a szakmai szervezetekkel történő együttműködés. Stratégiai 

partnereink: Budapest Főváros Önkormányzata, Budapesti Rendőr-főkapitányság, Fővárosi 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Budapest Főváros Közterület-felügyelete a Belügyminisztérium 

Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsa, és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális 

Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóság.   

Az elmúlt év kiemelt rendezvénye 

„A társadalmi bűnmegelőzés nemzetközi és gazdálkodási sajátosságai” 

Nemzetközi Polgárőr Konferencia 

 



A Budapesti Polgárőrség kétnapos nemzetközi konferenciáján 8 ország, közel 200 vendége vett részt. 

A magyar és angol nyelven folyó tanácskozáson a kormányzat-, rendészeti szakmai szervezetek, a civil 

és gazdasági szervezetek képviselői, szakemberei kaptak meghívást. A résztvevők megvizsgálták, hogy 

hazánkban milyen eszközökkel fejleszthető a társadalmi- és vállalati felelősségvállalás, valamint a 

határon túlról érkező előadók előadásain keresztül betekintést nyertek a külföldi bűnmegelőzési 

szervezetek, polgárőrségek által végzett tevékenységbe és gazdálkodásukba.   

A konferencia első napján került bejelentésre a Fővárosi Közbiztonsági- és Bűnmegelőzési Tanács 

(FKBT) megalakításának szándéknyilatkozata, amely a fővárosi bűn- és baleset-megelőzés és a 

katasztrófavédelem területén dolgozó szervezetek szakmai fórumaként kíván működni. 

 

Kocsis Máté Józsefváros polgármestere, fővárosi önkormányzati és rendészeti tanácsnok, a 

konferencia fővédnöke halaszthatatlan elfoglaltsága miatt levélben köszöntötte a résztvevőket. Mint 

írta: a migrációs nyomás miatt az Európai Uniónak és Magyarországnak is egészen új kihívásokkal kell 

szembenéznie, amelynek során mind a magyar rendőrség, mind a polgárőrség derekasan helyt áll, és 

egész Európa számára példát mutat. 

A konferencián előadást tartott Magyarország kormányának két tagja is, Csampa Zsolt 

Belügyminisztérium önkormányzati koordinációért felelős helyettes államtitkára és Dr. Viski József, a 

Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztési programokért felelős helyettes államtitkára előadásában azt 

mutatta be, hogy a kormányzat milyen eszközökkel járul hozzá a polgárőrség működéséhez.  

Kun-Szabó István vezérőrnagy, miniszteri biztos a hazafias és honvédelmi nevelés társadalmi 

bűnmegelőzésben betöltött szerepét mutatta be a résztvevőknek.   

Bucsek Gábor rendőr vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, Budapest rendőrfőkapitánya előadásában a 

Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Budapesti Polgárőr Szövetség összehangolt, stratégiai 

együttműködésének területeit mutatta be, mint mondta: a rendőr hivatása, a polgárőr önzetlensége.    

Dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke az állam és a polgárőrség 

együttműködéséről tartott előadásában kiemelte, hogy az elmúlt negyedévszázadban végzett 

szolgálatának köszönhetően: mára a polgárőrség közbiztonsági kincsé vált.   



dr. Hatala József Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke a polgárőrségnek a Nemzeti Bűnmegelőzési 

Stratégiában betöltött szerepéről tartott előadást.  

Varga Ferenc tű. dandártábornok, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, egyben a 

konferencia védnöke az önkénteseknek a fővárosi katasztrófavédelemben betöltött szerepét mutatta 

be.  

Kardos Pál, az Országos Polgárőr Szövetség alelnöke, a Budapesti Polgárőr Szövetség elnöke 

összegezte a konferencia mindkét napján elhangzott előadásokat. Hajós hasonlattal élve összegezte a 

konferencián elhangzott előadások üzenetét: a tengeren bármilyen jó lehet, bármerről fújhat a szél, 

ha a kapitány nem tudja, hogy merre van a part. Mint elmondta, azt tartaná valódi sikernek, ha a 

konferencia résztvevői is úgy éreznék, hogy segítséget kaptak abban, hogy jól tudják meghatározni az 

útirányt.   

 

Steiner Attila, a Budapesti Polgárőr Szövetség gazdasági-ügyviteli alelnöke, az Országos Polgárőr 

Szövetség volt gazdasági főreferense két előadást is tartott a konferencián, első előadásában a 

Budapesti Polgárőrségnek a főváros közbiztonságában betöltött helyét és szerepét, valamint a 

szövetség gazdálkodását és stratégiáját mutatta be. A második napon megtartott prezentációjában 

pedig a Budapesti Polgárőrség által elindított „Behálózva” cyber megfélemlítés-elleni mintaprogramot 

mutatta be.      

A konferencia egyik célja a nemzetközi kapcsolatok ápolása és a határon túli bűnmegelőzés 

támogatása volt, ezért a Budapesti Polgárőr Szövetség 8 országból hívott résztvevőket. A külföldről 

érkező előadók a saját országukban működő polgárőrségeket, valamint a bűnmegelőzésben betöltött 

szerepüket mutatták be az előadásaik során.  

- James F. Albrecht, Pace University professzora, NYPD volt kapitányságvezetője a New York-

ban és az Amerikai Egyesült Államokban működő polgárőrségek működését mutatta be.  

- Az angliai polgárőrségről Alan Seldon, New Scotland Yard bűnügyi bevetési parancsnoka 

tartott előadást.  



- Indrek Saluvee, az Észtországi Biztonsági Szolgálatok parancsnoka az észt bűnmegelőzési 

szervezetk tevékenységéről tartott előadást.  

-  Az írországi önkéntesek szerepét Ms. Noreen McBrien főfelügyelő, a Garda Siochána elnökségi 

tagja mutatta be.  

- Richard Johns, a Kanadai Westbank Városi Polgárőrség vezetője a kanadai polgárőrség 

működését mutatta be.   

- Mester András, a Kárpátmedencei Polgárőr Szövetségek Fórumának tagja a kárpátaljai 

polgárőrségek működéséről, és a magyar polgárőrségnek ehhez nyújtott támogatásáról tartott 

előadást.  

A ciprusi delegációt vezető Demetris Demetriou, az EU és Nemzetközi Rendőri Együttműködés 

Főigazgatóságának igazgatója megköszönte, hogy részt vehetett a konferencián, mind elmondta, úgy 

véli, hogy a jó gyakorlatok megismerése nagy segítséget nyújt az ő számukra is.   

Dr. Avi Bleier Nemzetközi Biztonsági- és Terrorizmus Elleni Intézet elnöke a társadalmi 

felelősségvállalásról, Christopher von Harsdorf Project- és csoportvezető az erőszakos szélsőségesek 

általi törekvések megelőzéséről és elhárításáról beszélt előadásában.  

A konferencia első napját Dr Christián László r. alezredes, PhD, egyetemi docens, a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszékének vezetője 

moderálta, aki „Komplementer rendészet” címmel tartott előadást. A konferencia második napját Dr. 

Németh József r. alezredes, a Rendőrség Tudományos Tanácsának elnöke moderálta.  

Huber Károly, Felelős Társadalomért Közhasznú Alapítvány kuratóriumának elnöke, Európai Preventív 

Intézet programigazgatója a társadalmi felelősségvállalás jelentőségéről tartott előadást.  

Huszti Zalán, a Felelős Társadalomért Közhasznú Alapítvány Megfélemlítés Programjának 

Diáknagykövete, ifjú polgárőr az iskolai és az iskolán kívüli cyber-megfélemlítésről tartott előadást. 

Dr. Tóth Olga, a Magyar Tudományos Akadémia TK Szociológiai Intézetének tudományos 

főmunkatársa  a fiatalok bűnmegelőzésről alkotott véleményét mutatta be előadásában.  

 

 

 

 

 

Kalandvágyból felelősség 

 

 

 



A fiatalok megszólítása és egy átfogó toborzókampány megvalósítása régóta halogatott felelőssége a 

Budapesti Polgárőrségnek, amely a 2015-ös év folyamán elfogadott polgárőr törvénymódosítással, az 

„ifjú polgárőr” szerepkör megjelenésével elkerülhetetlenné vált. A jogszabály meghatározza, hogy az 

ifjú polgárőr a feladatai ellátása keretében közreműködhet például az állampolgárok tájékoztatásában, 

jegyzőkönyvek és más iratok előkészítésében, katasztrófák elleni védekezésben és helyreállításban, 

elvett dolog őrzésében és szállításában, a baleset-megelőzési, az áldozatvédelmi, a 

közlekedésbiztonsági, állat-, környezet- és természetvédelmi tevékenység támogatásában, a lakosság  

és az önkormányzatok közötti kapcsolat erősítésében, az otthonában élő fogyatékos személy 

védelmében, az állami és önkormányzati vagyon megóvásában, vagy akár a polgárőr  egyesület 

feladataival összefüggő oktatási, kulturális, ismeretterjesztő tevékenységben. A törvény rendelkezik az 

ifjú polgárőr igazolvánnyal történő ellátásának jogszabályi feltételeiről, annak tartamáról, kiadásának 

menetéről. 

A 2015 májusi törvénymódosítás elfogadását követően a Budapesti Polgárőrség haladéktalanul 

hozzálátott kommunikációs platformjainak és csatornáinak megújításához, átfogóan a 14-25 év közötti 

korosztályt megcélozva.      

Modern, fiatalos, barátságos arculat kialakítását követően átalakította online kommunikációs 

felületeit: honlapját, valamint a Facebook közösségi médiafelületen működő oldalát. Több filmet is 

forgatott a polgárőr szolgálattípusokról, új szórólapot és plakátot, valamint 2 sajtófalat is készített. 

Felvette a főváros területén működő mintegy 250 közép- és 22 felsőfokú oktatási intézménnyel a 

kapcsolatot, hogy iskolai roadshow keretében kitelepüléseken, interaktív előadásokon ismertesse 

meg a fiatalokkal a polgárőrséget, valamint a közbiztonság megteremtésében vele együttműködő 

hivatásos- és civil szervezetek tevékenységét. 

A kampány hatékonyabb megvalósításának érdekében együttműködést kötött a Budapesti 

Rendőr- főkapitánysággal és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, mely megállapodást a 

2015. szeptember 10-én megtartott sajtónyilvános kampányindító rendezvényen írtak alá a 

szervezetek vezetői. 

A megcélozni kívánt korosztály elérésére, az általuk elsősorban használt közösségi és egyéb 

médiafelületek aktívabb bevonásáért Facebook kampányt is indítottunk, melynek eredményeképpen 

a Budapesti Polgárőrség Facebook oldalát követők száma 1000 fölé emelkedett. 

Az iskolai roadshow előkészítése során többször is tartottunk felkészítő alkalmakat az 

előadóknak, ahol a résztvevő szakemberek Topa Zoltántól, a Nemzeti Bűnmegelőzés Tanács 

munkatársától és egymástól is kaptak ötleteket a fiataloknak szóló előadások interaktívabb és 

élménydúsabb megtartásához. Jelenleg is átdolgozás alatt van a középiskolásokra fokuszált 

interaktív iskolai tanórasegédlet, amely a célközönség nyelvén, kortárs segítők és rendészeti 

bűnmegelőzési szakemberek bevonásával hitelesen mutat be minket. 

A középiskolásoknak kötelezően elvégzendő iskolai közösségi szolgálat népszerűsítéséhez, szintén 

új arculattal, „50 óra feltöltődés!” elnevezéssel indítottunk kampányt, amelybe már nemcsak a 

fiatalokat, hanem az őket tanító pedagógusokat és az intézmények vezetőit is bevonjuk. 

 

Megkezdtük két fővárosi oktatási intézményben a polgárőr alapszervezet kialakítását. Az iskolák 

delegáltak vezetőket, és biztosítják a szükséges infrastruktúrát az intézményekben. A széles körű és 

mindenre kiterjedő ifjú polgárőri felkészítés ebben a formában valósítható meg leginkább. 
 



  

 

 Az eddigi tapasztalataink szerint az előadásokat követően, szinte minden átlagos iskolai osztályból 6 – 

8 fő fiatal jelentkezik hozzánk, akik egyesületbe történő beilleszkedését ifjúsági koordinátor segíti. 

A toborzás legfontosabb célja, hogy kialakuljon egy olyan „közösségi rendészetű” szemlélettel 

rendelkező generációt, akik tevékenyen működnek közre a főváros bűnmegelőzési feladataiban.  

Szervezetünkön belül célul tűztük ki a belső kommunikáció fejlesztését. Ennek érdekében az 

egyesületek és a tagok részére is egy játékos programot hirdettünk, melynek keretében a résztvevők 

olyan értékes eszközöket nyerhettek, amellyel segítettük a szolgálatellátásukat. Az elnyerhető 

eszközök: telefonok, tabletek, felszereléshez tartozó-, egyéni védőeszközök, és formaruhák voltak. 

 

„Behálózva” cyber-megfélemlítés elleni mintaprogram 

 

Behálózva 

Kiemelt figyelmet fordítunk a prevenciós tevékenységre, elsősorban a fiatal korosztályra jellemző 

veszélyek vonatkozásában. Az elmúlt másfél évtizedben számos zuglói általános és középiskolával 

alakítottunk ki szoros kapcsolatot, folyamatosan keressük azokat a felületeket, amelyek révén 

naprakész formában tudjuk a fiatalokat felvilágosítani, illetve segíteni. 

Szakmai tapasztalatok alapján elmondható, hogy a 9-15 év közötti korosztályra nagyon negatív hatást 

gyakorol az internetes közösségi felületeken keresztül terjedő úgynevezett cyberbullying jelenség. A 

magyarul cyber-megfélemlítésnek nevezett jelenség az, amikor a szóbeli és/vagy a közösségi 

megfélemlítést elektronikus technológiák (chat, blog, mobil alkalmazások, e-mail, SMS, MMS, 

vonalas telefon, stb.) használatával valósítják meg. Ide tartozik a bűncselekménynek minősülő 

internetes és telefonos zaklatás, valamint egyéb, jogszabályellenesnek nem minősülő 



megfélemlítésre irányuló cselekedet, amelynek célja az egyén tekintélyének, önbizalmának, 

erőpozíciójának és társadalmi státuszának rongálása.   

A Budapesti Polgárőrség 2016-ban indította el cyber-megfélemlítés elleni programját. A 

„Behálózva” program célkitűzése, hogy ráirányítsa a figyelmet a hazánkban minden harmadik 

9-15 év közötti gyermeket érintő probléma jelentőségére, és segítséget nyújtson ahhoz, hogy 

a cyber-megfélemlítés a diákok, a szülők és a pedagógusok együttes bevonásával váljon 

megelőzhetővé és kezelhetővé.  

A BPSZ tagszervezeteként a Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület fontosnak tartotta 

a program Zuglóban történő megvalósítását, és az Álmos Vezér Téri Gimnázium és Általános 

Iskolában megvalósuló pilot-projektet követően 2017 őszén Zugló Önkormányzat 

támogatásának köszönhetően két zuglói általános iskolában is, a Hermann Ottó Általános 

Iskolában, és a Kaffka Margit Általános Iskolában szervezte meg az egész napos képzést.  

 

Hermann Ottó Általános Iskola  

 
 

A Hermann Ottó Általános Iskolába 2017. december 11-én valósult meg a Behálózva program. 

A délelőtti órákban megtartott interaktív előadásokon 330 felső tagozatos diák vett részt. Az 

élménydús előadást Topa Zoltán rendőr őrnagy, a Belügyminisztérium Nemzeti 

Bűnmegelőzési Tanács főelőadója tartotta a Than Károly Ökoiskola diákjai és ifjú polgárőrök 

bemutatójával kiegészítve.     



A délelőtti interaktív bemutatókat követően Topa Zoltán a tanári kar részére is tartott szakmai 

előadást a fiatalokra jellemző közösségi viselkedésről.   

A program Magyarországon is egyedülálló kezdeményezésnek számít, ezért a Budapesti 

Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési előadói is részt vettek a bemutatókon. 

Az újszerű szakmai programról a Zsaru Magazin kétoldalas cikkben számolt be.  

 

 

 

Kaffka Margit Általános Iskola  

A Kaffka Margit Általános Iskolába 2017. december 14-én valósult meg a Behálózva program. 

A diákoknak és tanári karnak szóló előadásokat szintén Topa Zoltán rendőr őrnagy, a 

Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács főelőadója tartotta a Than Károly 

Ökoiskola diákjai és ifjú polgárőrök bemutatójával kiegészítve.     



 

 

Infó-kommunikációs fejlesztés  

 

A Budapesti polgárőrség számos alkalommal lát el sokszereplős központi irányítású és precízen 

koordinált tevékenységet, amelynek a megvalósításához csak részben rendelkezik modern technikai 

eszközrendszerrel. A szolgálatellátáshoz használt info-kommunikációs eszközökön keresztül, adatokat, 

képeket és pozicionáláshoz alkalmazható szoftvereket használunk, mely hatékonyabbá teszi a 

tevékenységünket. Emellett lehetőségünk nyílt az EDR rendszerben használt eszközeink számának 

bővítésére. A jelenlegi kerületenként rendelkezésre álló 1db eszköz nem volt elegendő arra, hogy a 

központilag végrehajtott feladatok során minden egységünk biztonságos, és folyamatos kapcsolatot 

nyújtó hangalapú kommunikációs eszközt használhasson. A jelen pillanatban meglévő analóg rádió 

rendszer által nyújtott szolgáltatások közel sem elégségesek, a társzervek által használt rendszer 

biztosítja a közvetlen kapcsolat lehetőségét, az átjárhatóságot és mindezeket olyan formában, hogy az 

adatvédelmi követelményeknek is megfeleljünk. A meglévő eszközök eddig csak a vezetői állomány 

részére volt biztosított, de most lehetőség nyílt a rendszer fejlesztésére. Ennek keretében 15 darab 

EDR rádióval bővült a felhasználható eszközök száma, mellyel közvetlen kapcsolat biztosítható a 



rendőrséggel és legújabb együttműködésünknek köszönhetően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

járőreivel is. 

A Budapesti Polgárőrség régóta használja az Egységes Polgárőr Informatikai Rendszert, mely 

döntéstámogató és vezetésbiztosító információkat szolgáltat, valamint segíti a Szövetség ügyviteli 

tevékenységét. A rendszer statisztikai adatszolgáltatásra is alkalmas, melyen keresztül pontosan 

mérhető egyes polgárőrre lebontva a végzett tevékenység. 

A szakmai növekedés nehezen képzelhető el az informatikai rendszerek és szoftverek fejlesztése 

nélkül. Ehhez segítségként igénybe vesszük a nonprofit szektor részére kínált lehetőségeket, a 

jogtiszta szoftverekkel csökkenthető annak kockázata, hogy programhiba, vagy károkozás következzen 

be informatikai oldalról. Hosszú távon tervezve költségcsökkenés érhető el ezen programok 

igénybevételével. 

A folyamatos informatikai fejlesztés, a modern infó-kommunikációs eszközök, programok használata 

szükségszerű. Ezért megkezdtük az EPIR a ma igényeit kiszolgáló és informatikai biztonság 

szempontjából is megfelelő  új verziójának kialakítását. A program nagyobb szabadságot és pontosabb 

adatokat fog szolgáltatni, melyek elengedhetetlenek a mindennapi polgárőr tevékenység szervezése és 

teljesítése során. Megemlítenénk a GPS alapú bevetésirányítási és a gazdasági folyamatokat kiszolgáló 

moduloknak a tervezését.  
 

BPSZ Ügyelet 

A Budapesti Polgárőrség 0-24 órában működő, jól felszerelt és hatékony ügyeleti szolgálatot 

működtet.  

Az Ügyelet tevékenysége a szolgálatellátás egyik kulcsszereplője. Percre pontos információkkal 

rendelkezik a BPSZ működési területén szolgálatot ellátó polgárőrök létszámáról, feladatáról, 

felszereléséről, mobilizálhatóságáról, valamint a foganatosított polgárőri „intézkedésekről”, 

beavatkozásokról, eseményekről, illetve segítséget tud nyújtani az aktuális „intézkedések” jogszerű, 

szakszerű és biztonságos lefolytatásában, megerősítő állomány küldésében, a jelzésadások 

továbbításában, az együttműködő partnerek értesítésében. 

 

 

A szolgálatellátás minősége javításának, továbbá a folyamatos és azonnali információáramlás 

biztosítása érdekében az ügyeletes rendelkezésére állnak mindazon technikai és kommunikációs 



eszközök (rendszámellenőrző, URH, EDR, mobiltelefon, internet, időjárási, közlekedési információk, 

Marathon Terra, stb.), melyekkel hatékonyan tudják segíteni a közterületi szolgálatot ellátó 

polgárőröket. 

A BPSZ Ügyelet állandó kapcsolatban áll a Budapesti Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási 

Központjával. A folyamatos kapcsolattartásra igényt tartó szervezetek között, a Fővárosi 

Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Nemzeti Adó- 

és Vámhivatal is szerepel. Az összehangolt és minőségi szolgálatellátáshoz elengedhetetlen feltétel a 

társszervekkel való folyamatos kapcsolattartás, melynek megújítása jelenleg is folyamatban van. 

Ennek keretében megosztott informatikai platformon keresztül történik a szolgálatok 

alapinformációinak megosztása, illetve a közös szolgálattervezés. 

Az Ügyeletre fontos szerep hárul a különböző nagyszabású, nagy létszámot és szervezőmunkát igénylő 

akciók, feladat-végrehajtások (pl. Sziget Fesztivál, sport- és kulturális rendezvények, 

katasztrófahelyzetek, kiürítések) lebonyolítása során, a helyszínen intézkedő polgárőrvezető mellett az 

ügyelet feladata a kapcsolattartás és az akció háttérbiztosítása.  Fontos kiemelni, hogy a BPSZ 

Központi Ügyelete minősített időszakban vagy katasztrófa helyzet idején előlép országos polgárőr 

ügyeletté, mivel ilyenkor szükségessé válik egy irányító törzs kialakítása. Az eltelt időszakban, több 

esetben is szükségessé vált az országos ügyeleti funkciók ellátása. A központi és a kerületi szolgálat 

ellátás színvonala és hatékonysága, megfelelő reakcióidő, a feladat ellátók tevékenységének 

koordinálása érdekében tervezzük egy olyan bevetés és műveletirányítási rendszer alkalmazását 

melynek segítségével láthatóvá válnak a közterületen szolgálatot ellátó polgárőrök, látható a bejárt 

útvonal, és kommunikálni lehet velük valós időben. 

 

Központi Támogató Csoport 

 

A 2011. évi soros EU elnökség idején alakult meg a kerületi polgárőrökből álló Központi Támogatói 

Csoport, melynek feladata a Budapesti Polgárőrséghez érkező magasabb szintű, precízebb, 

egységesebb feladat végrehajtást igénylő felkérésekre történő reagálás. Tagjai körébe előzetes 

válogatás alapján kerülhetnek be polgárőrök. Feltétel a megfelelő vizsgák megszerzése, kiemelkedő 

polgárőr tevékenység, valamint az abszolút feddhetetlenség. A csoport tagjai egységes polgárőr 

formaruházattal rendelkeznek. Elvárás, hogy minden központilag szervezett szolgálatban egységesen 

nézzenek ki polgárőreink. A csoport tevékenységének két fő iránya különböztethető meg, egyfelől a 

főváros területén bekövetkezett káresemények hatásainak felszámolásában és a kiemelt rendezvények 

lebonyolításában történő részvétel, valamint a főváros területén történő, célzott bűnmegelőzési 

járőrszolgálatok, akciók végrehajtása. 

 



 

A kiemelt rendezvénybiztosítások között megtalálható a Március 15-i, Augusztus 20-i, Október 23-i 

állami- és önkormányzati ünnepekhez, kiemelt kockázatú biztosításokhoz kapcsolódó, különféle szintű 

sportrendezvényekhez, bronz-, ezüst-, és aranyvasárnapi, halottak napi eseményekhez kapcsolódó 

feladat végrehajtás. A szolgálatok során jelzőőri, forgalomsegítési, útvonal biztosítási, bűnmegelőzési 

és információs – tájékoztató feladatokat látnak el a polgárőrök. A szolgálatok eredményes 

végrehajtása érdekében együttműködési megállapodást kötöttünk a Budapesti Rendőr-

főkapitánysággal és a Fővárosi Rendészeti Igazgatósággal is. Polgárőrök önállóan és közösen is látnak 

el szolgálatokat ezekben az esetekben. 

A BPSZ Központi Támogató Csoportjának másik fő feladatköre a főváros területén történő, célzott 

bűnmegelőzési járőrszolgálatok, akciók végrehajtása, aminek során formaruhában gyalogosan vagy 

gépkocsival az idegenforgalom szempontjából, a felkéréseknek megfelelő, valamint a saját információk 

alapján kiemelt területeken végezzük feladatunkat. Ezek a területek legjellemzőbben a Városliget, 

Margitsziget, a Budai Vár és a forgalmas közterületek. A kerületi hivataloktól és a Fővárosi 

Önkormányzattól érkező jelzések alapján kerül összeállításra a járőr útvonal, melyek érintésekor 

posztos szolgálatok és járőrtevékenység is megvalósul. 

A Központi Támogató Csoport fontos feladata továbbá, azon kerületek megerősítése, ahol valamilyen 

okból nem elég hatékony a polgárőr tevékenység. Ilyenkor a központi járőrszolgálat szervezése az 

ilyen területek köré szerveződik. 

A Központi támogató Csoport tevékenysége az idegenforgalmi szezonban fokozott módon kerül 

megszervezésre. Lehetőségeink szerint a kiemelt területeken, ahol nagyszámú látogató várható vagy a 

forgalom erősödése előre jelezhető, polgárőreink jelen vannak. A járőr tevékenységet ellátókat 

igyekezünk oly módon összeállítani, hogy idegen nyelvtudással hatékonyan tudjanak segítséget 

nyújtani az idelátogatóknak. Az idegenforgalmi idény kiegészül a nemzetközi sport- és kulturális 

rendezvényekkel is. A feladataink végrehajtásának módját egyeztetjük a rendészeti szervekkel, 

összehangoljuk tevékenységünket. 

A járőrszolgálataink során kiemelt figyelmet fordítunk a Főváros VIII. kerületére. A megújult 

városrészek vegyesen a történelmi helyekkel, kiemelt figyelmet érdemelnek. A Központi Támogató 

Csoport rendszeresen végez bűnmegelőzési járőrszolgálatokat ezeken a területeken, kiegészítve a 



helyi polgárőrség tevékenységét. A kerületben létrejött polgárőrség túlszárnyalja a korábban itt 

működő polgárőrségek munkáját és hatékonyságát. Szükség volt a megújulásra, a létszámbővítésre és 

a szemléletváltozásra, mert a területen olyan mértékű fejlesztések történtek melyek igényelték ezt. A 

közös szolgálat ellátást, a fokozott járőrtevékenységet, a mindennapi aktív jelenlétet igénylik az itt 

élők. 

A Budapesti Polgárőrség által üzemeltetett jelleges gépjárművek és motorkerékpárok felhasználása a 

Központi Támogató Csoport által történik. A járműpark az idei évben motorkerékpárok mellett, 

kiegészült egy csapatszállító járművel, amelyre a nagy létszámú biztosításoknál van leginkább 

szükség.  

 

Budapest Önkéntes Mentőszervezet 

 

Az önkéntes mentőszervezetek a járási, és települési szinten szerveződnek. Alapfeladatuk, hogy 

segítsék a hivatásos katasztrófavédelmi szervezetek munkáját szükség esetén. A mentőszervezetek 

tevékenysége mentőkutyás személykeresés és romkutatás, alpintechnikával végzett magasból mentés, 

vezetés-irányítási pont kialakítása, árvízi védekezés, víz alatti mentés, USAR városi kutató-mentő 

feladat, légi felderítés, tűzoltás, műszaki mentés és kárterületi rendészeti feladat. 

A főváros területén már korábban megalakultak a kirendeltségi mentőszervezetek, melyeknek tagjai 

voltak a polgárőr szervezetek. A Katasztrófavédelem célul tűzte ki, hogy a Fővárosi Központi 

rendeltetésű mentőszervezet mintájára, a régiós mentőszervezetek bevonásával alakuljon egy a teljes 

Főváros lefedésére szolgáló mentőszervezet. 

A három fő kontingens, a polgári védelmi, tűzoltási – műszaki mentési és polgárőri szervezetek 

fővárosi képviselői megalkották a szervezet alapját és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

segítségével létrejött a szövetség. Meghívásra és felvételre kerültek a további szükséges 

szakterületeket képviselő szervezetek. Így kiegészülve alkalmassá vált önállóan teljes körű 

mentőszervezeti tevékenység végrehajtására. 

A mentőszervezetek életében fontos állomás volt a nemzeti minősítő gyakorlat végrehajtása. Ennek 

keretében az ellenőrző és felügyelő hivatásos katasztrófavédelmi állomány vizsgálta annak minden 

apró részletét, hogy a szervezet megfelelően felkészült a tevékenységének végrehajtására. 

 

A mentőszervezet és tagjaiként a fővárosi polgárőr egyesületek már több gyakorlaton és felkészítésen 

vettek részt. A cél, amelyet kitűztünk magunk elé a nemzetközi minősítés megszerzése.  

 

BPSZ Motoros tagozata 

Az elmúlt időszakig gyalogos és gépkocsizó szolgálatokat láttunk el. Részt vettünk különféle akciókban 

és fokozott ellenőrzésekben, segítettük a Közlekedésrendészet tevékenységét az állami 

ünnepségekhez kapcsolódó terület zárási és kiürítési feladatokban. A Budapesti Rendőr-

főkapitánysággal történő közös tevékenység a rendőrség igénye alapján kiegészül további 



együttműködési területekkel.  A BRFK Közlekedésrendészete jelezte, hogy a motoros szolgálati 

területen is ki kellene alakítanunk az együttműködést. A Budapesti Polgárőrség tagszervezetei részéről 

több mint húsz fő jelezte részvételi szándékát, ebben a speciális tevékenységben. A BPSZ megkezdte 

a felkészülést. Ennek keretében egyéni védő és technikai eszközök kerültek beszerzésre, és ezzel 

párhuzamosan megkezdődött a felkészítés, mely az ORFK ROKK és a BRFK KLFO szakemberei 

közreműködésével történik. 

 

 

Az elmúlt évben csatlakozott szervezetünkhöz az Első Motorvéd Polgárőr Egyesület is. Tagjai 

kifejezetten a motoros szolgálat ellátás céljából alakították ki szervezetüket és feladatrendszerüket.  

A motoros szolgálatok ellátásával kapcsolatos újabb mérföldkőként megalakult az Országos Polgárőr 

Szövetség Motoros Tagozata. Az OPSZ MT szakmai műhelyként szervezi és tervezi az ország motoros 

polgárőreinek tevékenységét. Az OPSZ MT elnökségében túlnyomórészt budapestiek kaptak helyet.  

 

Budapesti Polgárőrség Vizi Tagozata  

Az eddigiek során a budapesti polgárőrök szolgálatellátása a közúton végzett feladatokra 

specializálódott. Az elmúlt években azonban megnőtt az igény, hogy a Duna fővárosi szakaszán, a vízi 

közútvonalon is végezzünk közös járőrszolgálatot a Budapesti Rendőr-főkapitányság Dunai 

Vízirendészeti Rendőrkapitányságának járőreivel.  

A vízi járőrszolgálat-ellátást indokolja, hogy ez a szakasz jelentős személy- és áruforgalmi útvonal, 

valamint kiemelkedő mértékű a vízi sportok kedvelőinek és a fürdőzés céljából használók jelenléte is.  

A vízen történő szolgálatellátáshoz szükségessé válik a Budapesti Polgárőrség Vízi Tagozatának 

létrehozása, amelyhez felhasználjuk a Magyarországon több helyen is működő vízi polgárőrségek által 

szerzett tapasztalatokat.  

A Duna fővárosi szakaszán több területen is vannak olyan jellegű, kiemelt biztosítást igénylő sport- és 

kulturális rendezvények, amelyek alkalmával hatékonyan tudnánk bűn- és baleset-megelőzési 

szolgálatokat végrehajtani a közösség érdekében. A parti utak mentén üdülők, csónakházak, 

lakóépületek, szórakozóhelyek találhatóak, és természetvédelmi területek húzódnak, védett nővény- 

és állatvilággal, amelyek védelme szolgálati jelleggel ellátott járműveken, formaruhában végzett 

szolgálatellátást igényel, part menti szolgálatokkal kiegészítve.     

A vízen történő szolgálatellátás a szigorúan szabályozott engedélykötelezettség mellett speciálisan 

felszerelt jármű- és eszközparkot, és szaktudással rendelkező polgárőröket igényel. A szükséges 

eszközök, beszerzésének és a tagozat leendő állományának kiképzésére vonatkozó feladatok 



előkészítése megkezdődött, folyamatosan keressük azokat a lehetőségeket, amellyel meg tudjuk 

teremteni a feltételeit a Budapesti Polgárőrség Vizi Tagozatának megteremtését.    

Jelenleg folyamatban van a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Budapesti Polgárőrség között 

érvényben lévő együttműködési megállapodás módosításának előkészítése, amely által lehetővé válna 

a fővárosi polgárőrök vízen történő szolgálatellátása.   

 

A megkezdett programok mind azt szolgálják, hogy a Budapesti Polgárőrség hatékonysága humán és 

szakmai irányból is növekedhessen, válaszul a ránk váró kihívásokra. 

 

Rendkívüli feladat ellátások 

Határvédelmi feladatok 

Az Újpesti Polgárőrség a BPSZ tagszervezeteként részt vesz az OPSZ Határvédelmi tagozatának 

munkájában. Ennek keretében jelentős tevékenységet végeznek Magyarország déli határának védelme 

érdekében. Bár a szolgálat helyszíne messze esik az alaprendeltetési feladatok helyétől, tapasztalható, 

hogy polgárőreink lelkesen vesznek részt ebben az embert próbáló feladatban is. A határvédelmi 

feladatok teljesítése során megközelítőleg 1000 óra szolgálatot teljesítettek polgárőreink, ez alatt 65 fő 

illegális határátlépővel szembeni intézkedésben vettek részt.   

Lomtalanítás 

 

A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság felkérése alapján a lomtalanítás időszakában a X. 

kerületben rendkívüli problémaként jelentkezett, hogy a lomisok jelentős méretű szeméthegyet 

hordtak össze. A lomtalanítási anyagokat kb. 500 méter hosszan és 2 méter magasan hordták össze 

és folyamatosan szállították ide illegálisan a hulladékot. A céljuk, hogy itt háborítatlanul válogathassák 

szét és készítsék elő értékesítésre a hulladékból kinyerhető anyagokat. Mivel ez a lakóházakhoz 

nagyon közel került elhelyezésre a szabálysértés ténye és a jellege mellett közegészségügyi 

problémákat is kezdett jelenteni. A terület biztosítására a jelzés után pár órával megjelentünk és 

folyamatosan jelenléttel akadályoztuk meg a további szabálysértések elkövetését.  

A helyszíni tapasztalatok alapján kialakítottuk a kapcsolatos a Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes 

szervezetével és a főváros területén a továbbiakban végrehajtott lomtalanításokra közös, 

többszereplős akciókat szerveztünk, a hatékonyabb fellépés érdekében.  

 

Tour de Hongrie kerékpárverseny befutójának biztosítása 

 

Július 2-án került sor a Tour de Hongrie elnevezésű kerékpárverseny budapesti befutójának rendőri 

biztosításában történő szolgálatra. A szolgálatban 85 fő polgárőr vett részt. 

Feladataink a budapesti teljes szakaszának meghatározott csomópontjaiban rendőrrel közösen és 

önállóan is, jelzőőri feladatok ellátása volt. A szakasz a Váci úton kezdődött és a Városligetig tartott.  

A feladatban gyalogos, gépkocsizó és motoros polgárőrök vettek részt.  

A Városligeti szakaszon végrehajtott feladat jelentette a legnagyobb kihívást a nagyszámú és jelentős 

gyalogos forgalom miatt, mivel a kerékpárosok útvonalán a zárás időszaka alatt semminemű forgalom 

nem volt megengedett. 

 

A feladatot 85 fő, 27 gépkocsival, 1 mozgó vezetési ponttal és 12 motorkerékpárral hajtotta végre. 

 

 

 



 

Budapest Pride biztosításában történő közreműködés 

 

Július 7-én került sor a Budapest Pride elnevezésű rendezvény előbiztosítási feladataiban a BRFK 

felkérése alapján végrehajtott szolgálatra. A feladat a rendezvény miatt elrendelt ideiglenes 

közlekedési szabályoknak történő érvény szerzés, a terület leürítése és jármű mentesen tartása volt. A 

feladatban 40 fő polgárőr vett részt 19 gépkocsival.  

 

Július 8-án került a Budapest Pride elnevezésű rendezvényre. A rendezvény biztosításában a 

polgárőrség a BRFK felkérése alapján 19 fővel vett részt. A feladat, a rendezvény tervezett 

útvonalának közlekedési zárási feladataiban történő közreműködés volt. A polgárőrök a rendezvényen 

jelzőőri feladatokat hajtottak végre. A feladatot 19 fővel, 8 gépkocsival és 2 motorkerékpárral 

hajtottuk végre. 

 

FINA vizes világbajnokság biztosítási feladataiban történő közreműködés 

 

A BRFK felkérése elsősorban a kerületekből elvont rendőri erők helyettesítésére vonatkozott. Van 
olyan kerület, ahol napszakonként csak egy járőrt tudnak kiállítani, ezért kiemelten fontos a rendészeti 

feladatokban történő közreműködés. Ezeket a polgárőr járőröket közvetlen TIK irányításba vonták.  

 
Emellett önálló biztosításra megkaptuk a FINA Városligeti helyszínének kijelölt parkolóját. A helyszín 

biztonsági felmérése alapján, a BRFK RSZ BO egyetértése alapján, változó létszámmal, napszaknak 
megfelelően végeztük a feladatot 4-8 fő polgárőr közreműködésével. 

 
A BRFK Közlekedésrendészete különböző igényeket jelzett felénk. 

 

A megnyitó időszakára 15 főt 
Delegáció előbiztosítási feladataira 30 főt 

Az útvonal biztosításokra feladatonként 15 főt kértek. 
 

A közlekedésrendészeti feladatokban történő közreműködés a teljes FINA biztosítás időszakában 225 

fő volt 1800 órában.  
 

A FINA Balatonfüreden megtarott rendezvényeihez felkérés alapján 13 főt delegáltunk a helyi 
biztosítási feladatokban történő közreműködésre. 

 

 

Budapest, 2018. április 19. 
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