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Szervezetek Szövetsége 
1145. Budapest, Laky Adolf u. 36. 
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Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége 

 

„Nem a hitvány tespedtség, hanem a tevékeny élet tanát kívánom hirdetni, a gürcölő és 

törekvő életét, a keményen dolgozó és küzdelmes életét”  

 

   Theodore Roosevelt híres mondata akár a polgárőrök mottója is lehetne, lévén ennek 

szellemében végezzük törvényben meghatározott feladatainkat. Járőrszolgálatok, akciók, 

gépjármű-felderítés, iskolai előadások, képzések, rendezvénybiztosítások, önkéntes 

tűzoltás, műszaki mentés. elsősegélynyújtás és még számtalan olyan feladat, mely mára a 

polgárőrök alapfeladatai közé tartoznak. Teszik ezt önként, ellenszolgáltatás nélkül, saját 

szabadidejük terhére. Teszik ezt azért, hogy szűkebb és tágabb lakókörnyezetük egy 

biztonságosabb, élhetőbb hely legyen. Hogy szeretteik, lakótársaik nyugodtan hajthassák 

álomra fejüket, hogy mindig legyen valaki, akihez fordulhatnak. Teszik ezt úgy, hogy 

hatósági jogkör nélkül, az önkéntesség és a tenni akarás elvén segítik a hivatásos bűnüldöző, 

katasztrófavédelmi és egyéb szervek, hatóságok munkáját. És teszik mindezt úgy, hogy az 

elmúlt egy-két évben igen komoly mértékben megnövekedtek a polgárőrökkel szemben 

támasztott hatósági, intézményi és lakossági elvárások.  

 

   A polgárőrség Magyarországon törvényesen működő, lakossági önszerveződésű, a 

szilárdabb közrend és közbiztonság érdekében társadalmi bűn- és baleset-megelőzési, 

gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint környezetvédelmi céllal megalakult szervezet, mely 18 

éves múltra tekint vissza. A közbiztonság javítása, a lakosság szubjektív biztonságérzetének 

növelése mára már elképzelhetetlen a polgárőrök munkája nélkül. A Budapesti és 

Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége (BPSZ) több ezer fős tagságával, az 

egyesületek technikai eszközeivel, hely- és személyismeretével, a lakosság bizalmával 

felvértezve igen hatékonyan tudja segíteni mind a hivatásos rendvédelmi szerveknek, mind 

az önkormányzatoknak, mind az intézményeknek a bűnmegelőzés terén az élhető és 

biztonságos környezet érdekében végzett tevékenységét. A főváros kerületeiben működő 

polgárőr egyesületek olyan szaktudással, tapasztalattal, információval és kapacitással 

rendelkeznek, melyek komoly segítséget nyújthatnak az önkormányzatok számára a 

különböző közbiztonsági stratégiák, koncepciók kidolgozásához, a különböző prevenciós 

programok megszervezéséhez és működtetéséhez. Következetesen tartjuk magunkat ahhoz az 

alapszabályban is rögzített elvhez – és ez minden polgárőr egyesületre, szövetségre, minden 

egyes polgárőrre igaz -, hogy a polgárőrségtől és a polgárőri szolgálattól abszolút távol 

tartjuk a politikát. A polgárőrség megalakulása óta politikamentes, pártsemleges. A polgárőr 

politikai tevékenységet, propagandát nem folytat és nem is folytathat. Ez egy „szakmai” 
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alapon, szakmai elvek mentén felépített szervezet, mely fennállásának 20 éve alatt csak a 

szakmai tevékenységgel foglalkozott és amely a jövőben is így kíván tenni. 

 

 

- Szervezeti felépítés 

o OPSZ tagja, megyei szövetség szintű 

o 75 tagegyesület, 3000 polgárőr 

 Teljes OPSZ taglétszám 4 %-a, melynek fő oka a minőségi szemlélet 

 

Minőségi szemlélet, minőségi polgárőrség 

A BPSZ egyik alapelve, hogy nem áldozzuk fel a minőséget a mennyiség oltárán, melynek 

egyik legfontosabb eleme mennyiségi növekedés helyett a szolgálatellátás minőségének, a 

polgárőrök felkészültségének, az együttműködésből eredő feladatok magas színvonalú 

ellátásának fejlesztésére fordítunk nagyobb figyelmet. Meggyőződésünk, hogy 2 jól 

felkészült, kellő kommunikációs és konfliktuskezelő képességgel rendelkező polgárőr több 

eredményt produkál, mint 4 olyan, aki nem rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal. 2 jól 

felszerelt és jól szervezett aktív egyesület hatékonyabban látja el feladatait, mint 4 komoly 

forráshiánnyal és szakmai hiányosságokkal küzdő kevésbé aktív társa. Félreértés ne essék: a 

minőségi szemlélet nem azt jelenti, hogy a BPSZ egy zártkörűen működő szövetség, ahová 

csak kihalásos alapon nyer felvételt egy új egyesület. Mindössze arról van szó, hogy fő 

elképzelésünket – maga színvonalon működő, hatékony, kulturált és képzett polgárőrség – 

nem adjuk fel a rövidtávú taktikai előnyökért (pl. támogatások, pályázatok nagyobb 

összege, stb). 

 

Nézzük a minőségi polgárőrség néhány kulcselemét: 

   A Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége – a Fővárosi Közgyűlés 

támogatásával – éjjel-nappal működő, jól felszerelt és hatékony ügyeleti szolgálatot 

működtet, mely a BPSZ központjában (Budapest, XIV., Laky adolf u. 36) kapott helyet. A 

BPSZ Ügyelet tevékenységét a rendőrségi bevetésirányítás egyfajta kistestvéreként is 

aposztrofálhatjuk, lévén egyedülálló módon 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, PTT, EDR, mobiltelefon, 

internet), melyekkel hatékonyan tudják segíteni a közterületi szolgálatot ellátó polgárőröket.  

   A BPSZ Ügyelet folyamatos kapcsolatban áll a Budapesti Rendőr-főkapitányság 

központi ügyeletével, valamint a bűnügyi régiós ügyeletekkel is. Újdonságként említhetjük a 

folyamatos kapcsolattartásra igényt tartó szervezetek között a Fővárosi Polgári Védelmi 

Igazgatóságot, a Fővárosi Közterület-felügyeletet, a Budapesti Közlekedési Zrt-t. Az 

összehangolt és minőségi szolgálatellátáshoz elengedhetetlen feltétel a társszervekkel való 

folyamatos kapcsolattartás.  
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   Fontos szerep hárul rá a különböző nagyszabású, nagy létszámot és szervezőmunkát 

igénylő akciók, feladat-végrehajtások (pl. Sziget Fesztivál, sport- és kulturláis 

rendezvények, katasztrófahelyzetek, kiürítések lsd. Balaton utcai gázrobbanás vagy BAH-

csomópontnál talált bomba, stb) lebonyolítása során, lévén a helyszíni intézkedő 

polgárőrvezető mellett az ügyelet feladata a kapcsolattartás és az akció háttérbiztosítása.  

   A széleskörű együttműködésnek és a megnövekedett igényeknek köszönhetően – az 

ügyelet tehermentesítését elősegítendő – sikeresen pályáztunk egy mobil bevetésirányító 

gépjármű beszerzésére, melyet reményeink szerint áprilisban már munkába áll. Ehhez 

kapcsolódik a Központi Irányító Csoport felállítása is, melynek tagjai a több egyesületet 

érintő közös szolgálatellátás megszervezése és irányítása.  

 

A BPSZ Ellenőrzési és Szolgálatokat Segítő Csoportja a BPSZ Elnöke közvetlen 

alárendeltségében ellenőrzi a jogszerű, szakszerű, kulturált és biztonságos szolgálatellátást, 

valamint segítséget nyújt a különböző problémák, anomáliák kezelésében. Tevékenysége 

2010-től kibővült a pályázati vállalások betartásának, a polgárőrök felszerelésével 

kapcsolatos rendelkezések betartásának, valamint a rendőrséggel közös szolgálatellátás 

szakszerűségének ellenőrzésével is. Tevékenységükről, felfedéseikről, észleléseikről írásban 

tájékoztatják a BPSZ elnökét. Az Ellenőrzési és Szolgálatokat Segítő Csoport 

tevékenységének hatásai már rövid távon érezhetőek voltak, jelentősen csökkent azon 

nemkívánatos jelenségek száma, melyek megingathatták a polgárőrségbe vetett lakossági 

és intézményi bizalmat. 

 

 

A minőségi szemlélet egyik legjobb fokmérője az aktív szövetségi élet.  

   Alapelvünk, hogy a szövetség van az egyesületekért és nem fordítva. A folyamatos és 

kétirányú információáramlás, a hiteles tájékoztatás, a nyíltság és a nyilvánosság a szövetségi 

élet alapkövei. A közös gondolkodás, a nyílt és egyenes beszéd, az újító szándékra való 

nyitottság biztosítják, hogy nem kallódhatnak el a jó ötletek, elképzelések, ugyanakkor nem 

maradnak rejtve a hibák és hiányosságok és nem söpörjük a szőnyeg alá a problémákat 

sem. 
   Folyamatos akciókkal, közös szolgálatellátással, közös programokkal igyekszünk közelebb 

hozni egymáshoz az egyesületeket és az egyes polgárőröket, tapasztalataink szerint így lehet 

egy erős csoporttudattal rendelkező, hatékony és egységes polgárőr szövetséget létrehozni. 

   A minőségi polgárőrség kialakítása során óhatatlanul felmerült a kérdés, hogy akkor most 

ki lehet polgárőr és kinek nincs helye a minőségi polgárőrségben. Lesz-e emiatt szakadás a 

polgárőrségen belül ? Meggyőződésünk, hogy a polgárőrségben minden olyan embernek 

helye, szerepe és feladata van, aki magáénak vallja a polgárőrség értékeit, célkitűzéseit, 

normáit és önként, saját szabadideje terhére tenni akar környezete biztonságáért. Nem 

számít hány éves, hol lakik, milyen nemű. Ugyanúgy nem számít, hogy milyen gyorsan fut 

és hány fekvőtámaszt tud csinálni. Azzal sem foglalkozunk, hogy a jelentkező feketeöves 

karatemester vagy csellóművész. Nem számít, hogy 8 általánost végzett vagy éppen 

egyetemi tanár. Mindössze az számít:  

- megfelel-e a polgárőrré válás követelményeinek 

- magáénak vallja-e a polgárőrség célkitűzéseit, értékeit 

- hajlandó-e önként tenni szűkebb vagy tágabb környezete, lakótársai, embertársai 

biztonságáért 
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Ha ezekre a kérdésekre igenlő választ ad, akkor közöttünk a helye. Magától értetődik, hogy 

egy éltes korú, deres halántékú polgárőrtől nem feltétlenül várható el, hogy megküzdjön pl. 3 

termetes, kigyúrt gépjárműfeltörővel, mert nem biztos, hogy megvannak a fizikai képességei. 

Ugyanakkor egy 18-20 éves fiatal polgárőrtől nem feltétlenül várható el, hogy pl. 

nyugdíjasok számára tartson előadást áldozattá válás témakörben, mert nem biztos, hogy 

elegendő élettapasztalattal rendelkezik, hogy hitelesen tudja előadni mondandóját. Hiszünk a 

generációk szakmai alapú ötvözésében és a „megfelelő embert a megfelelő feladatra” 

elvben. Látjuk, halljuk, tapasztaljuk, hogy a fiatalabb és az idősebb generációk a közös cél 

érdekében jól megférnek egymás mellett, együtt dolgoznak, tapasztalatot cserélnek, fejlesztik 

egymást. Természetesen ez nem megy mindig, mindenhol zökkenőmentesen, de az egyénre 

szabott feladatokkal, a különböző tevékenységek elkülönítésével és korrekt 

kommunikációval ezek a problémák gyakorlatilag teljes mértékben kezelhetőek. 

Hangsúlyozom – és erre a vezetőképző tréningeken is többször utaltunk – sok tekintetben az 

egyesületi vezetőkön, a választott tisztségviselőkön múlik, hogy mennyire képesek egységes 

csapatot alakítani ebből a sokszínű és sokoldalú társaságból, de erre a képzési rendszer 

ismertetése során térnék vissza. 

 

Jogszabályi háttér 

   A polgárőrség több okból kifolyólag is kiemelkedik a bűn- és balesetmegelőzési céllal 

alakult civil szervezetek közül. Ezek közül a legfontosabb a jogszabályi háttér. A 

polgárőrségről szóló 2006. évi LII. törvény négypárti egyetértéssel került elfogadásra, így az 

egyetlen olyan civil szervezetté váltunk, mely törvény alapján végzi önként vállalt feladatait. 

A polgárőr törvény hatályba lépését követően lehetőség nyílt olyan magas szintű 

együttműködési megállapodások megkötésére, melyek jelentősen hozzájárultak a lakosság 

szubjektív biztonságérzetének növeléséhez, a jogsértések számának visszaszorításához, 

illetve lehetőséget biztosított bűnmegelőzés és a közbiztonság területén tevékenykedő 

hivatásos és önkéntes szervek tevékenységének összehangolására. 2009. szeptember 1-én 

lépett hatályba a 2009. évi LXXXIV. törvény, mely jelentős változásokat hozott a 

polgárőrség életébe.  

- egyértelműen rendeződött a polgárőr fokozott jogi védelme, mely a rendőrségi törvény 

változása miatt egy rövid ideig nem volt egyértelmű. A ma hatályos jogi szabályozás alapján 

a polgárőr tevékenysége során közfeladatot ellátó személy. 

- a polgárőr – együttműködési megállapodás alapján – az óvodák és általános iskolák 

közelében a gyermekek biztonságos közlekedése érdekében jelzőőri tevékenységet végezhet. 

Ez egy roppant fontos előrelépés volt, lévén a polgárőri jelenléttel mind a balesetmegelőzési, 

mind a bűnmegelőzési szempontokat érvényesíteni tudjuk. 

- a jelzőőri tevékenységhez kapcsolódik, hogy a polgárőr közúti közlekedési baleset 

helyszínén a rendőrség megérkezéséig önállóan, azt követően a rendőrség felkérésére 

végezhet jelzőőri tevékenységet. Ezzel egy igen komoly űrt sikerült betömni, lévén a 

polgárőrség eddig is részt vett a közúti közlekedési balesetek helyszínbiztosítási feladataiban, 

de nem volt jogszabályi felhatalmazása arra, hogy ezt a hatóság megérkezéséig önállóan is 

megtegye. 

- a következő fontos változás a gázspray használatával kapcsolatos és amivel kapcsolatban 

komoly gondjaink vannak. Jogszabály lehetővé teszi, hogy a polgárőr szolgálatellátása során 

gázsprayt tartson magánál, illetve jogos védelem esetén használja is azt. Ugyanakkor a 

gázspray beszerzéséről, tárolásáról, visszavételéről, stb szóló IRM-rendelet csak 
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decemberben jött ki és olyan előírásokat (pl. a rendőrségi beszerzéssel egy időben lehet csak 

igényelni) és hiányosságokat (pl. nincs csak általánosságban van meghatározva a 

rendőrségtől vásárolhat gázspray típusa) tartalmaz, mely egyelőre bizonytalanná teszi a 

polgárőrök gázspray-vel való ellátását. Kicsit amolyan róka fogta csuka, hogy jogunk van rá, 

csak lehetőségünk nincs. 

- nagy eredményként értékeltük, hogy a jogszabály foglalkozik a rendőrség és a polgárőrség 

közötti együttműködés szabályaival. Ezzel kapcsolatban engedjenek meg egy kis kitérőt. 

Budapest 12 kerületében van egynél több polgárőr egyesület. Ennek oka túlnyomórészt 

abban keresendő, hogy az azonos kerületben lévő egyesületek jellemzően egy-egy 

településrész biztonságában érintettek, ott fejtik ki tevékenységüket, ugyanakkor folyamatos 

jó kapcsolat áll fenn közöttük. Néhány esetben személyes okokból, kicsivel több esetben 

szakmai okokból alakítanak egy kerületen belül több önálló egyesületet. Az elmúlt években a 

rendőrkapitányságok praktikussági okokból (egy kapitányság – egy polgárőrség) általában 

egy egyesülettel kötöttek együttműködési megállapodást, ami azt eredményezte, hogy a többi 

kerületbeli egyesület és a rendőrség között gyakorlatilag nem volt értékelhető kapcsolat, ami 

negatívan befolyásolta a polgárőri szolgálatellátás hatékonyságát. A jogszabályi változással 

azon polgárőr egyesületek is lehetőséget kaptak az együttműködés kialakítására, akik eddig 

ebből „adminisztrációs” okokból nem tehették. Hozzáteszem, az elmúlt években ez a 

jelenség Budapest Rendőrfőkapitánya elismerésre méltó hozzáállásának köszönhetően már a 

jogszabály hatályba lépése előtt is visszaszorulóban volt, a mi szempontunkból a törvény 

mindössze egyfajta hab volt a tortán. 

- a polgárőr törvény módosítása még egy nagyon fontos változást hozott az életünkben, 

melyet terveink beigazolódásaként értékeltünk és amely szorosan kapcsolódik a BPSZ egyik 

sikertörténetéhez, a képzéshez. 

 

Képzés 

Lehet a polgárőrnek jó szándéka, tettvágya, motivációja, egyesülete, szövetsége, törvénye, 

gázspray-e, fokozott jogi védelme. Az egész azonban mit sem ér, ha nincsen tisztában azzal, 

hogy tevékenységét milyen jogi keretek között, milyen módon, milyen lehetőségekkel 

végezheti. Mit sem ér, ha nem tudja hogyan kell egy felmerülő jogsértést jogszerűen, 

szakszerűen, biztonságosan, arányosan és kulturáltan kezelnie. Mit sem ér, ha nem ismeri az 

egyes esetekre vonatkozó eljárási rendeket. Mit sem ér, ha nem képes felismerni, 

beazonosítani azokat a közterületi jogsértéseket, melyekkel szolgálat közben találkozhat. És 

mit sem ér, ha nem ismeri azoknak a hatóságoknak, szerveknek a működését, protokolljait, 

melyeknek polgárőri szolgálatával önként segítséget szeretne nyújtani.  

   A polgárőrség szervezetén belül az elmúlt évben háromszintű képzési rendszer működött: 

- alapismereti 

- továbbképzés 

- vezetőképzés 

Az alapismereti képzést – mely minden polgárőr számára kötelező – az Országos Polgárőr 

Szövetség egy egységes tematika alapján a polgárőr egyesületek hatáskörébe utalta. Voltak 

egyesületek, akik komolyan vették az alapismereti képzést, szívvel-lélekkel tanultak, 

vizsgáztak. Azonban sajnos voltak olyanok, akik inkább a „na jó, megvolt” elvet képviselték 

és közel sem vették komolyan a szakmai fejlődést. Ennek eredményeként égbekiáltó 

különbségek alakultak ki az egyesületek és az egyes polgárőrök felkészültsége, valamint a 

szolgálatellátás minősége között. A képzési hiányosságok, illetve a nem-tudásból táplálkozó 



6 

 

téves ismeretek és szemléletek miatt sajnos sok olyan nemkívánatos jelenséget 

tapasztaltunk, amely alapvetően volt alkalmas arra, hogy megingassa a polgárőrségbe vetett 

lakossági bizalmat. A skála a „minekmenjekéntanfolyamra” polgárőrtől a 

„majdénmegmondomarendőrnekmitkellcsinálni” kategórián át egészen a magát 

terrorelhárítónak gondoló polgárőrig terjedt. A BPSZ vezetése szerencsére időben felismerte 

a problémát, amihez nagyban hozzájárult a polgárőrök és a rendőrök közötti komoly 

együttműködés kialakulása, illetve az ebből fakadó többletfeladatok megjelenése. Az 

Ellenőrzési Csoport aktivitásának növelésével, a helyi képzések beindításával, valamint 

tudatos szervezőmunkával sikerült a nemkívánatos jelenségek számát nullához közelítő 

értékre szorítani, ezzel párhuzamosan a BRFK és a BPSZ közötti együttműködést kivételesen 

magas szintre emelni, mindezek eredményeként pedig az égbekiáltó különbségeket 

megszüntetni. A folyamatos rendőr-polgárőr szolgálatellátás miatt jogosan merült fel az 

igény egy rendőrségi szempontok által összeállított, rendőrségi oktatók bevonásával 

lebonyolított komplex közös képzési rendszerre. 

   A komplex képzési program tematikáját úgy állítottuk össze, hogy azok kifejezetten a 

közterületi szolgálatellátás során felmerülő jogsértésekre, azok kezelésére és a rendőr-

polgárőr közös szolgálatellátásból eredő speciális feladatokra koncentráljanak. Fő célunk 

volt, hogy a képzés eredményes elvégzésével a polgárőrök teljes mértékben alkalmassá 

váljanak a rendőrség szakmai munkájának magas színvonalú támogatására. Másodlagos, de 

ugyanakkor nagyon fontos cél volt a polgárőrök tanulás iránti vágyának újraélesztése, lévén 

tagjaink túlnyomó többsége évekkel, sok esetben évtizedekkel ezelőtt befejezte tanulmányait. 

Céljaink érdekében képzési programunk összeállításánál az alábbi fő szempontokat 

érvényesítettük: 

- keltsük fel érdeklődésüket a fejlesztés, képzés iránt 

- ösztönözzük őket az egyéni fejlesztésre, tanulásra 

- ne éljünk vissza az önkéntességgel, ne vegyünk el sok időt a polgárőrség miatt egyébként 

is szűk szabadidőkeretből 

- szituációs gyakorlatokon,  tapasztalaton, „élményen” keresztül fejlesszük ismereteiket 

- interaktív konzultációkkal adjunk lehetőséget a közös gondolkodásra, a 

problémafelvetésekre, esetmegbeszélésekre 

- a fenti szempontok nem menjenek a képzés minőségének rovására 

 

Pedagógusokkal, oktatókkal, szakemberekkel történt többszöri konzultációt követően a 

leghatékonyabb megoldásnak a konzultációs időpontokkal kibővített, de önképzés alapú 

elméleti, valamint a teljes egészében gyakorlati szempontú gyakorlati intézkedéstaktikai 

képzési forma bizonyult.  

 

Elméleti képzés sajátosságai: 

   Az előzetesen kiadott tematika, tananyag, felkészülési kérdések, vizsgatételsorok lehetővé 

tették, hogy a polgárőrök saját akaratukból, saját szabadidejükben, saját képességeiknek 

megfelelő ütemben készüljenek a szaktanfolyamot lezáró vizsgára, ugyanakkor minden 

polgárőr számára lehetőség nyílt, hogy a nehezebb vagy nem egyértelmű anyagrészeket akár 

a konzultációs időpontokban szóban, akár tetszőleges időpontban elektronikus úton 

megbeszéljük.  
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A konzultációkat 4 téma köré építettük fel: 

1. jogi ismeretek 

A 4 téma közül egyértelműen a jogi ismeretek blokk volt a legnehezebb és a legnagyobb 

anyagrész, ezért a konzultációk során főleg a polgárőr jogaival, kötelezettségeivel, a 

polgárőri szolgálatellátással szorosan összefüggő jogi szabályozásra fektettünk hangsúlyt. 

Főbb oktatási kérdések: alkotmányos alapjogok, büntetőjog általános és különös rész, 

szabálysértési jog, polgárőrségről szóló törvény. 

2. közrendvédelmi ismeretek 

A rendőr-polgárőr közös szolgálatellátáshoz nélkülözhetetlen ismeretek. Főbb oktatási 

kérdések: rendőri intézkedések, kényszerítő eszközök, helyszínbiztosítás, 

rendezvénybiztosítás 

3. közlekedési ismeretek 

A KRESZ és a polgárőr törvény változásai, valamint a hatékony balesetmegelőzési 

tevékenység megkövetelik a közlekedési ismeretek fejlesztését, bővítését, melyekre a 

konzultációk és az oktatási kérdések összeállítása során kiemelt figyelmet fordítottunk. 

4. bűnmegelőzési ismeretek 

A polgárőrség megelőző szervezet, ezért alapvető elvárás minden polgárőr felé, hogy 

tisztában legyen a különböző bűnmegelőzési programokkal, aktívan vegyen részt a 

prevenciós szempontok érvényesítésében, valamint a különböző programok (SZEM, Egy 

iskola-egy polgárőr, stb) működtetésében. Főbb oktatási kérdések: bűnmegelőzés 

alkotmányos követelményei, közösségi megelőzés színterei, bűnmegelőzési programok 

 

Gyakorlati képzés sajátosságai 

A 40 órás intézkedéstaktikai képzés a közterületi járőrszolgálat során alkalmazható taktikai 

elemek, eljárási rendek, önvédelmi fogások elsajátítását célozza. A gyakorlati elemek 

megismertetése és begyakorlása mellett kiemelt figyelmet fordítunk a különböző szituációk 

lemodellezésére, ezen keresztül a polgárőri „intézkedések” szakszerűségének, a polgárőrök 

mentális felkészültségének javítására és a rossz beidegződések korrigálására. Az 

intézkedéstaktikai képzés összhangban van a rendőrség intézkedéstaktikai képzési 

programjával, lévén alapvető elvárás, hogy a polgárőr képes legyen szakszerű segítséget 

nyújtani az intézkedő rendőrnek. Főbb oktatási kérdések: intézkedést befolyásoló 

körülmények, személy- és társbiztosítás, eljárás szabálysértés és bűncselekmény esetén, 

helyszínbiztosítás feladatai, közbiztonságra különösen veszélyes eszközök, önvédelmi 

fogások, jelzőőri tevékenység, gázspray használata, illetve ezek begyakorlása mesterségesen 

előidézett extrém stressz-helyzetben. 

 

Vizsga 

Nagy öröm és megtiszteltetés volt számunkra, hogy a BRFK nem csak az oktatás, hanem a 

vizsgáztatás lebonyolításában is magas színvonalon képviseltette magát. A vizsgabizottságok 

összeállításakor kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy lehetőség szerint olyan  

kapitányságvezetők és főosztályvezetők vizsgáztassanak, akik állománya már 

együttműködik, illetve együtt kíván működni a polgárőr egyesületekkel. Így lehetőség nyílik, 

hogy a rendőri vezetők közvetlenül is megbizonyosodjanak a polgárőrök felkészültségéről, 

az oktatás minőségéről. Mind a polgárőrség, mind a rendőrség részéről szigorúan tartottuk 

magunkat ahhoz az elvhez, hogy csak olyan polgárőr kapja meg az eredményes vizsgát 

bizonyító tanúsítványt, aki valóban rendelkezik a szükséges tudással. Nem volt érdekünk, 
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hogy humánusság és a szép statisztikai számok okán minden résztvevő eredményesen 

levizsgázzon. Arra törekedtünk, hogy a tanúsítvány valós tudást jelentsen. 2009. nyarától 

kezdve 270 polgárőr vett részt a minősített polgárőr szaktanfolyamon, akik közül 182 tett 

eredményes (közülük 66 kiváló minősítésű) elméleti vizsgát. 

   Az intézkedéstaktikai képzésen külön vizsgát nem szerveztünk, hanem a 40 óra alatti 

összteljesítményt, illetve egy a képzés során megismertetett elemekből álló ún. 

„akadálypályát” kellett teljesíteniük, mindezt mesterségesen előidézett stresszhelyzetben. A 

elméleti vizsga elveinek megfelelően gyakorlati tanúsítványt is csak az kapott, aki valós 

tudással rendelkezett, ennek megfelelően a képzésen résztvevő 120 polgárőr közül 92 

szerzett megfelelt, közülük 23 fő kiválóan megfelelt minősítést. 

 

Értékelés, visszacsatolás, beillesztés 

   Fontosnak tartjuk, hogy visszacsatolást kapjunk a résztvevőktől. Értelemszerűen 

elsősorban nem a jó dolgokra, hanem a problémákra, hiányosságokra, fejlesztendő 

területekre voltunk kíváncsiak, mert ezek ismeretében tudjuk még hatékonyabbá alakítani a 

képzési rendszereket. A tavalyi turnusból érkezett visszacsatolások értékelésekor 

megállapítottuk, hogy ugyan a konzultációk és a gyakorlati képzések színvonala kifejezetten 

jó értékelést kapott, szervezési és adminisztrációs kérdésekben azonban voltak 

gyermekbetegségek. Az idei első turnust az észrevételek figyelembe vételével szerveztük 

meg és örömmel jelenthetem, hogy sem szervezési, sem adminisztrációs területen nem ért 

bennünket kritika.  

   Üdvös jelenség volt, hogy az Országos Polgárőr Szövetség is felismerte a képzési 

hiányosságokat és szükségleteket, így 2010-től kezdve egységes képzési struktúra került 

kialakításra. Nem akarjuk feladni eddigi képzési eredményeinket, ezért az Országos Polgárőr 

Szövetséggel történt egyeztetést követően a BRFK és a BPSZ közös képzési rendszerét a 

„továbbképzés” kategóriába sikerült beilleszteni. 

 

Vezetőképzés 

A minőségi szemlélet kialakításához, a jogszerű, hatékony és gazdaságos működéshez, az 

egyesületen belüli és kívüli kapcsolattartáshoz, illetve az együttműködéshez 

elengedhetetlenül szükséges a polgárőr vezetők képzése. Az elmúlt években ez jellemzően a 

választott egyesületi tisztségviselőkre (elnök, alelnök, titkár) koncentráltunk, azonban egyre 

inkább előtérbe került az az elmélet, hogy az utánpótlás kinevelése érdekében ki kell 

terjeszteni az egyesületek napi ügyeit kezelő polgárőrökre (szolgálatvezetők, stb) is. Az 

elmélet bevált, 2009-től kezdve – szakítva az elmúlt évek évi 8 órás, szeminárium-jellegű 

képzéseire - negyedéves rendszerben évi minimum 36 órában (mely igény szerint tovább 

bővíthető) fejlesztjük az egyesületi vezetők képességeit.  

 

 

Önkéntes tűzoltó képzés 

   Ha azt mondjuk, hogy a képzés sikerágazat volt, akkor ehhez szervesen kapcsolódik az 

önkéntes tűzoltók képzése. Tekintettel arra, hogy a polgárőrök derekasan kiveszik részüket a 

különböző káresemények, katasztrófahelyzetek kezelésében, indokolttá vált, hogy 

tevékenységüket ezen a vonalon is szakszerűen lássák el. A Fővárosi Tűzoltó-

parancsnoksággal és a Budapesti Tűzoltó Szövetséggel karöltve 2009-ben elindult az 

önkéntes tűzoltó képzés, melynek eredményeként megközelítőleg 200 polgárőr szervezett 
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önkéntes tűzoltói képesítést, valamint 8 BPSZ-tagegyesület alakult át polgárőr és önkéntes 

tűzoltó egyesületté. A tűzoltó összekötő aktív közreműködésével, valamint együttműködő 

partnereink segítségével heti rendszerességgel tartunk gyakorlatokat, folyamatosan részt 

veszünk a hivatásos és önkormányzati tűzoltóság munkájában, továbbképzéseket szervezünk 

(kisgépkezelői, stb), illetve segítjük az önkéntes tűzoltó egyesületté is átalakult egyesületek 

felszerelését, tevékenységét.  

 

Pedagógus polgárőrök képzése 

   Mint említettem, a különböző bűnmegelőzési programok működtetése, a prevenciós 

szempontok érvényesítése igen komoly szerepet játszik tevékenységünkben. Az IAPA 

Nemzetközi Polgárőr Szövetség segítségével lehetőséget teremtettünk azon pedagógus 

végzettséggel rendelkező polgárőreink képzésére, akiknek munkájuk (tanító, tanár, stb) során 

folyamatos lehetősége nyílik a gyermekekkel és fiatalokkal való aktív kommunikációra. Sok 

tekintetben szakítottunk a klasszikus megelőzési gyakorlatokkal (pl. határozott tiltás, tanár-

diák, előadó-hallgató viszony, stb), nagyobb hangsúlyt fektettünk a meggyőzésre és a 

szemléletformálásra, így sikerült kialakítani egy közvetlen, aktív és bizalmas viszonyt a 

polgárőrök és a tanulók között. Ehhez nyújtott óriási segítséget a pedagógus polgárőrök 

képzése, ami biztosította egy olyan szakértőgárda összeállítását, akik országos szinten is 

példaértékű, eredményes és színvonalas prevenciós munkát folytatnak. 

 

Együttműködés rendszere    

 

Többször került már szóba az együttműködés. A Budapesti és Agglomerációs Polgárőr 

Szervezetek Szövetsége egyik legnagyobb erőssége a széleskörű, hatékony és valós 

együttműködési rendszer. Meggyőződésünk, hogy az azonos területen tevékenykedő állami, 

önkormányzati és civil szervezetek közötti kapcsolat nélkül nem lehet eredményes munkát 

végezni.  

   A BPSZ együttműködési rendszere a kölcsönösségen, az aktív tevékenységen, a közös 

munkán és a folyamatos, kétoldalú információáramláson alapul. A minőségi polgárőrség 

elvén csak olyan szervezettel kötöttünk együttműködési megállapodást, melyek hasonló 

elveket vallanak és melyekkel biztosított a közös munka lehetősége. Sorrendiség és a 

teljesség igénye nélkül megemlítenék néhányat: 

Budapesti Rendőr-főkapitányság 

A BRFK-val minden tekintetben példaértékű, kivételes és kiemelkedően hatékony az 

együttműködés. A már említett közös képzési és az összekötői rendszer mellett az 

együttműködés legfontosabb területe a közös szolgálat. 2009-től kezdve 10 fővárosi 

kerületben tervezett, szervezett és koordinált közös rendőr-polgárőr járőrszolgálat került 

bevezetésre, ezzel az érintett kerületekben gyakorlatilag megkétszereződött a reagálásra 

képes rendészeti szakemberek száma. Napi szintű, állandó közös járőrszolgálatot 

működtetünk a Közlekedésrendészeti Főosztállyal, heti 2-3 alkalommal adunk közös 

szolgálatot a BRFK Közrendvédelmi Főosztályával és a Bevetési Főosztállyal. A rendszeres 

közös szolgálatok mellett az aktuális bűnügyi, közbiztonsági, közlekedésbiztonsági 

igényeknek megfelelően minimum negyedévente tartunk nagyszabású – a médiának 

köszönhetően komoly nyilvánosságot kapó –  és legfőképpen eredményes akciókat. A 

folyamatos, napi kapcsolatnak és közös munkának köszönhetően a polgárőrök már kvázi 

„segédrendőrként” funkcionálnak, a rendőrök partnerként kezelnek bennünket és 
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folyamatosan igényt tartanak a munkánkra. A BRFK vezetőivel közös szándékunk volt, hogy 

a jelenlegi valóban kivételes együttműködést még magasabb szintre emeljük, melynek egyik 

legfontosabb területe az ügyeleti rendszerek összehangolása. Az erre vonatkozó egyeztetések 

megtörténtek, az együttműködés „online”. 

   A rendőrségi együttműködés másik fontos szereplője a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság. 

Jogelődjével – a Budapesti Határőr Igazgatósággal kialakult kiváló munkakapcsolatot egy 

ideig beárnyékolta az integrációt követően megalakult Repülőtéri Rendőr Igazgatóság 

speciális helyzete és feladatrendszere. 2009-től kezdve azonban polgárőreink heti 2-3 

alkalommal vesznek részt a Ferihegyi Nemzetközi Repülőtér és a légiközlekedés 

biztonságának fokozásában, az illegális migráció elleni küzdelemben.  

 

Önkormányzati együttműködés 

 

Ezek sorában az elmúlt évben kiemelkedő lehetőséget kaptunk a Fővárosi Önkormányzattól. 

Támogatásukkal fokozottan jelenhettünk meg bűnmegelőzési programjainkkal, láthatóbb 

szolgálatot tudtunk biztosítani és sor kerülhetett a BPSZ által megrendezett nemzetközi 

konferenciára is! A konferencia a 2011. évben lett megrendezve, de még a Fővárosi 

Önkormányzat 2010. évi támogatási időszakában ezért itt kell szót ejtenünk róla. 

 

2011. február 22-23-án a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége 

Nemzetközi Polgárőr Konferenciát szervezett a Rendőrtiszti Főiskolán. 

 

A konferencia megszervezésének célja volt, hogy bemutassa a civil kezdeményezések 

szerepét a közrend-közbiztonság fenntartásában, példákkal bizonyítsa, hogy nemzetközi 

trend a polgárőrségek alakulása, működése, valamint szoros együttműködése a helyi 

rendőrségekkel, hivatásos szolgálatot ellátó alakulatokkal. Tengerentúli és európai működési 

modellek segítségével bizonyítsa, hogy a civil szervezeteknek helye és fontos szerepe van a 

közterületi rend megőrzésében és a bűncselekmények megelőzésében. 

 

A konferencián neves, nemzetközi és magyar előadók által kitekintési lehetőséget nyújtott a 

külföldön működő polgárőrségekről, civil bűnmegelőzőkről, képet kaphattunk a magyar 

polgárőrség múltjáról, jelenéről és jövőjéről. 

 

A rendezvény fővédnöke Dr. Tóth Tamás r. dandártábornok, Budapest Rendőr-főkapitánya 

volt.  

 

A konferencia ünnepélyes megnyitóját Zsolnai József Budapest - Főváros Közbiztonsági 

tanácsnoka tartotta meg. Megnyitójában fontos tényezőnek tartotta a Budapesti Polgárőrség 

munkáját a Főváros közbiztonságának javításában a prevenciós célok elérésében. 

Mérföldkőnek tartotta a konferencia megszervezését nemzetközi szinten, mivel lehetőséget 

nyújt megismerni a Polgárőrség hazai munkáját, fejlődését, lehetőségeit, valamint betekintést 

nyújt más országokban működő Polgárőrségek működéséről.  

 

Előadást tartott Dr. Tóth Tamás r. dandártábornok, Budapest Rendőr-főkapitánya a „A 

Rendőrség és a polgárőrség együttműködése” címmel. Előadásában kiemelten fontosnak 

tartotta a Rendőrség és a Polgárőrség fővárosi együttműködését, melyben prioritásként 
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szerepel az oktatások, képzések közös megszervezése, a rendőr-polgárőr járőrszolgálatok 

működtetése, az ügyeletek közötti kommunikáció, valamint az aktuális feladatok közös 

megoldása. Elmondta, hogy az eredményeket megtartva tovább kell fejleszteni és erősíteni az 

együttműködést. 

 

Dr. Túrós András az Országos Polgárőr Szövetség elnöke bemutatta Polgárőrség múltját, 

működését és jövőbeni terveit. Előadásában a Polgárőrség megalakulásától napjainkig 

megismertette a konferencia résztvevőivel az Országos Polgárőr Szövetség megalakulását, 

fejlődési szakaszait. Kiemelt teljesítményként számolt be a polgárőrök munkájáról az árvízi 

védekezésben, a vörös iszap okozta katasztrófa nyomán kialakult helyzet felszámolásában, a 

vihar károk elhárításában. Ismertetésre kerültek a Polgárőrség tevékenységei, bemutatásra 

került az oktatási rendszer. 

 

Előadást tartott James F. Albrecht, a New York-i Pace Egyetem professzora, aki New York-

ban több éven keresztül Kapitányság vezetőként szolgált. Bemutatta a New York-i 

Polgárőrség (Auxiliary Police) történetét, létre jöttének körülményeit, képzési rendszerét, 

valamint struktúráját. 

  

Előadást tartott Alan Seldon főfelügyelő, a Scotland Yard alatt működő Polgárőrség (special 

constabulary program) egyik vezetője. Részletesen tájékoztatást adott a londoni polgárőrség 

működéséről, speciális egységeiről, képzési rendszeréről, felvételi követelményeiről. Kitért a 

szigorú oktatási követelményeknek megfelelő jogkörök megszerzésére, a polgárőrök által 

foganatosítható intézkedésekre, valamint átfogó képet nyújtott a Londoni Polgárőrség 

statisztikáiról, létszámadatairól és a működésbeli különbségekről. 

 

Brooke Webster Tartalékos Rendőrök Szövetsége (USA) elnöke az Egyesült Államokban 

működő  közbiztonsági feladatokat ellátó civil szervezeteket mutatta be. Ismertette a 

történelmi hagyományokat és a II. Világháború óta működő Polgárőrségek működését, 

fejlődését, a különböző államokban megmutatkozó különbségeket, az általa vezetett 

szervezet céljait. 

 

Richard Johns a királyi canadai lovasrendőrség hivatásos rendőre, a Westbank-i 

Polgárőrség vezetője a Kanadában működő Polgárőrségek munkáját mutatta be. 

Tájékoztatást adott a különböző tagozatok speciális munkájáról, képzési rendszerükről, 

céljaikról, létszám adataikról. Megtudhattuk, hogy Kanadán belül különböző államokban 

hogyan, milyen módon és mióta működnek Polgárőrségek. 

 

Előadást tartott Oláh László r. őrnagy, a Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési 

Osztályának vezetője. Értékelte a Budapesti Polgárőrség és a Bűnmegelőzési Osztály 

együttműködését, ismertette a közösen végrehajtott programokat. Bemutatta az 

együttműködés lehetséges területeit. Előadásában kitért arra, hogy még nagyon sok 

kiaknázatlan lehetőség van a Polgárőrség és a Rendőrség bűnmegelőzési szakterülete közötti 

együttműködésben. 
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Rozgonyi Zoltán Budapest – Főváros Zugló Önkormányzat közbiztonságért felelős 

alpolgármestere előadása következett. Speciális aspektusból közelítette meg egy 

önkormányzat és egy polgárőrség együttműködési lehetőségeit. Véleménye szerint a 

Polgárőrségnek, mint erős lokálpatrióta szervezetnek kiemelt szerepe van egy kerület 

életében. Fontos feladat a közbiztonság javítása, de legalább ilyen fontos az a prevenciós 

tevékenység, amelyet egy jól működő Polgárőrség helyi szinten biztosítani tud az 

állampolgároknak, óvodáknak, iskoláknak. Megosztotta azt a véleményt is, hogy hatékonyan 

csak úgy képes működni egy Polgárőrség ha jó a kapcsolata az önkormányzattal, a 

rendőrséggel és az egyéb társ szervezetekkel. Kiemelkedően fontosnak tartotta a nemzetközi 

kapcsolatokat, hiszen így lehetőség nyílik bepillantást nyerni a más országokban működő, 

önkéntes civil szervezetek munkájába, tevékenységébe. 

 

Prof. Dr. Sárkány István ny. r. vezérőrnagy, egyetemi tanár, Rendőrtiszti Főiskola rektora 

előadását az oktatásra és a képzés fontosságára építette fel. Fontosnak tartotta, hogy ez a 

nemzetközi konferencia a főiskolán került megrendezésre, hiszen ebből is tapasztalható, 

hogy a Rendőrség és a Polgárőrségek stratégiai partnerek. Bevezetésként felvázolta a 

Főiskola képzési rendszerét, valamint beszámolt az átalakulások folyamatáról. Kiemelt 

feladatnak tartotta a magyar Polgárőrség, így a Budapesti Polgárőrség életében is a képzési, 

oktatási rendszerek fontosságát, jelentőségét. Kifejezte azon szándékát, hogy a magyar 

felsőoktatási oktatási rendszerben egyedülálló szerepet betöltő Rendőrtiszti Főiskola partner 

kíván lenni a polgárőrök képzésében, oktatásában. Bemutatta a Főiskola történetét, 

jelentőségét a rendészeti képzésen belül. Fontosnak tartotta, hogy a rendészeti képzés a 

magyar fiatalok körében kiemelkedő népszerűségnek örvend, ezt mutatja az évről-évre 

mérhetően kimutatható túljelentkezők száma. 

 

Dr. Tóth Gábor r. vezérőrnagy, az IAPA nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgatójának 

előadása került sorra. Prezentációja első része az IAPA létrejöttéről, illetve szervezeti, 

strukturális felépítéséről nyújtott információkat a részt vevők számára. A létrehozatal 

okainak megismertetése, felsorolása után a szervezeti felépítés részletes ismertetése 

következett. Az IAPA története nem mondható réginek, hiszen a szervezet 2008-ban jött létre 

azzal a céllal, hogy összekötő kapocs szerepét töltse be a különböző országokban működő 

Polgárőrségek között. Fő cél azoknak a lehetőségeknek a biztosítása volt, hogy más 

nemzetek polgárőrei megismerhessék egymás munkáját, megoszthassák egymással 

tapasztalataikat, szakmai kapcsolatok épüljenek ki közöttük. 

 

prof. Popper György IBSSA elnökének előadásában üdvözölte a konferencia részt vevőit, 

előadóit, valamint örömét fejezte ki, hogy mint egy másik nemzetközi szervezetnek a 

vezetője részt vehet ezen a konferencián és megoszthatja gondolatait a megjelentekkel. Az 

általa vezetett nemzetközi szervezet (Nemzetközi Testőr- és Biztonsági Szolgálatok 

Szövetsége) lényegesen hosszabb múltra tekinthet vissza, mint az IAPA. Elmesélte 

Szervezetük megalakulásának céljait, tájékoztatást adott programjaikról és az együttműködés 

lehetőségeiről. Mint a civil biztonság részt vevői fontosnak tartja a vagyonvédelmi területen 

dolgozó szakemberek és az önkéntes közbiztonságért elhivatottan tenni akaró polgárőrök 

együttműködését. 
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A Fővárosi önkormányzat 2010. év végén elkezdte a fővárosi aluljárók rendjét kialakítani. 

Ebben a programban, mely a hajléktalanok, illegális közterület használók és egyéb jogsértő 

cselekményt végrehajtók kezelésére lett meghirdetve, jelentős óraszámban és létszámmal 

részt vettünk.  

 

A konferencia mellett közösségi terek biztonságát fokozhattuk, illetve a támogatás révén 

felkészülhettünk a 2011. évi  EU soros elnöki feladatainak biztosítási tevékenységére. Mivel 

a BRFK kapta meg a teljes időszak biztosítási feladatait, ezért tevékenységünk területe 

kiszélesedett.   

 

   Az együttműködés további fontos szereplői a területi önkormányzatok. Ugyanakkor talán a 

legnagyobb különbségek is a területi polgárőr szervezetek és az önkormányzataik 

kapcsolatában jelennek meg. Ideális esetben adott egy jól szervezett, jól képzett, aktív 

polgárőr egyesület és egy jól működő, anyagi és erkölcsi támogatást nyújtani tudó és akaró 

(ennek fejében feladatot meghatározó és beszámoltató) önkormányzat. Jelen állás szerint ez 

az ideális eset a legritkább. Elvünk, hogy a problémákra megoldást keresünk, nem pedig a 

szőnyeg alá söpörjük, ezért igyekeztünk feltárni az okokat.  

 

Az egyesületek egy része sajnos egyelőre nem tudott alkalmazkodni a megnövekedett 

elvárásokhoz, a minőségi szemlélethez. Vagy azért, mert nem áll rendelkezésükre az ehhez 

szükséges szellemi potenciál, vagy azért mert a polgárőrség elmúlt 18 évének rutinjait 

lassabban tudják átalakítani, nem tudták még teljesen átvenni, átültetni a minőségi 

szemléletet.  

Az önkormányzatok részéről: 

a) ismeretek hiánya 

Talán az egyik legjellemzőbb ok. Az önkormányzatok sok esetben nem tudják, hogy a 

polgárőrség milyen tevékenységet végez, milyen feladatra alkalmazható, milyen lehetőségek 

vannak benne, illetve hatósági jogosultságok hiányában nem látják a polgárőrök hasznát. 

b) támogatási lehetőség, hiánya 

A polgárőr egyesületek túlnyomórészt önkormányzati támogatásból biztosítják működésüket, 

mely a BPSZ tagegyesületek tekintetében az évi 50.000 forinttól az évi 10 millió forintig 

terjed. Számos esetben az önkormányzatok nem tudnak támogatást biztosítani, melyet még 

az is tetéz, hogy egy kerületben több polgárőr egyesületi is működik. Kisebb számban, de 

előfordul, hogy nem is áll szándékában támogatást nyújtani.  

A közeljövő egyik legnagyobb feladata az önkormányzatok és a polgárőrség közötti 

együttműködés színvonalának emelése, olyan szintű újraélesztése, amely mindkét fél 

kölcsönös megelégedésére szolgál. 

 

Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 

 

Az Adóhivatallal történő 2008. évben megkezdett együttműködésünk az elmúlt évre 

kiszélesedett. Heti rendszerességgel történt közös szolgálat ellátás, most már az ország 

területén, ott ahol a fővárosi adóhivataloknak hivatalos ügyben kellett eljárniuk. Az 

együttműködési megállapodás előkészítését megkezdtük, reméljük hamarosan sor kerül 

ennek megkötésére is.  
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Fővárosi Tűzoltóparancsnokság 

 

A Főváros és agglomerációjában tevékenykedő polgárőr és önkéntes tűzoltó egyesületek 

mellett, idén már sor került a hagyományos polgárőr egyesületeknek is együttműködésére a 

tűzoltósággal. A rendezvények és események helyszíneinek biztosításában egyre inkább részt 

vesznek a polgárőr szervezetek, ilyenkor általában jelző őri tevékenységet végeznek, de 

segítenek a kiürítésben, és a lakosság kiértesítésében is. Az önkéntes tűzoltó képzés tovább 

folytatódott, az eddigi négy fővárosi szervezet mellett megkezdte a felkészülést a IV., XVII. 

kerület polgárőr egyesülete is. A már régebb óta működő egyesületek közös gyakorlatokon 

és felkészüléseken vesznek részt. A polgárőr szolgálattal ellentétben bázisukon várnak 

készenlétben a következő bevetésig. A várakozás sem telik haszontalanul. Ilyenkor elméleti 

és gyakorlati képzést tartanak a szolgálatparancsnokok.  

 

Tevékenységi területei 

o Önálló figyelő-jelző járőrszolgálat 

 Egyesületek működési területein önállóan, helyi önkormányzattal és 

rendőrséggel egyeztetve 

 Posztos járőrszolgálat óvodák, általános iskolák, bűnügyileg fertőzött 

területek, frekventált közösségi terek 

 Biztonságos iskola, biztonságos folyosó 

o Bűn- és balesetmegelőzési feladatok 

 Iskolai prevenciós programok 

 Jelzőőri tevékenység (óvodák, általános iskolák) 

 Közösségfejlesztő, szabadidő hasznos eltöltését célzó programok 

 Sportversenyek 

 gyermek- és ifjúsági rendezvények 

 családi programok, rendezvények 

 egészséges életmóddal, egészségmegőrzéssel kapcsolatos feladatok 

o Egyéb feladatok 

 

 

Statisztikai adatok: 

 

összesen
bűnmeg- 

előzési

közle- 

kedési

határ- 

ren- 

dészeti

elfogás
tetten- 

érés

eltűnt 

személy 

felku-

tatása

jelzés- 

adás

segít- 

ség- 

nyúj-

tás

egyéb

819 644 311 763 298 040 9 648 875 78 012 644 321 44 2 116 5 201 399

Rendőrséggel együtt

Összesen

Polgárőrök szolgálatban eltöltött órái

Egyéb 

rendvé-

delmi 

szerv-

vel

Intézkedések

 
 

 

 

 

 



15 

 

A 2010. év jelentősebb eseményei polgárőr szemmel: 

 

május – kelet Magyarország, árvíz 

 

A Belügyminiszter felkérése után, az OPSZ Elnöke felkérte az ország polgárőreit a 

segítségnyújtásra. Ebben a helyszíni segítségen túl, ami polgárőrök, önkéntes tűzoltók, 

szakfelszerelések biztosításában mutatkozott, a BPSZ Központi Ügyelete átalakult országos 

művelet irányító és információs központtá. A szolgálat létszámát megdupláztuk és így 

szerveztük és koordináltuk a polgárőrség országos segítségnyújtási feladatait.    

 

október 4. – Kolontár, ipari katasztrófa 

 

Bár nem a főváros és agglomerációjának közvetlen környezetében helyezkedik el, de a 

katasztrófa bekövetkeztekor a Fővárosi Polgári Védelemi Igazgatósággal történő „online” 

kapcsolattartás miatt késedelem nélkül értesültünk az eseményről. Az önkéntes tűzoltók 

készenlétben tartott szerei közül azonnal útnak indultunk 5 járművel. A helyszínen az 

életmentés, vagyontárgyak biztonságba helyezése, eltűnt személyek kutatása, tűzoltás és 

műszaki mentés volt a feladatunk. Az első órák után folyamatosan egyeztetve a helyi 

védelmi bizottsággal, az ő igényeik alapján szerveztük szolgálatainkat. A helyszín 

biztosítása, adományok összegyűjtése és eljuttatása mellett a Magyar Honvédségnek 

nyújtottunk segítséget a központi bázisukon történő logisztikai tevékenységben. Ekkor is a 

riasztástól számított első órában 52 fő polgárőr kezdte meg a feladat végzését.     

 

Problémák 

- jogszabályi hiányosságok 

o gázspray-vel kapcsolatos IRM-rendelet késése és realitásának hiánya 

o figyelmeztető jelzéssel kapcsolatos szabályok módosítása 

- szervezeti problémák 

o polgárőr egyesület, polgárőrséghez való tartozás szigorú jogi szabályozásának 

hiánya 

o inaktív egyesületek megszüntetése 

o büntetlen előélet ellenőrzésének akadályai 

o képzés lassú üteme 

o szemléletformálás lassú üteme 

o adminisztrációs és beszámolási problémák 

o igazolványok kiadásával kapcsolatos problémák 

o mennyiségi és statisztikai szemlélet 

o fegyelmi és etikai helyzet kezelése 

 

Jövő feladatai 

- önkéntesség értékének erősítése 

- egységes megjelenés, egységes felkészültség, egyedi arculat 

- fejlett kommunikációs tevékenység 

- alternatív közbiztonsági szervezetek alakítása helyett a polgárőrség támogatása 

- aktívabb nyitás az önkormányzatok felé, bűnmegelőzési munkabizottságok 

- bűnmegelőzési központok, segítségnyújtó pontok rendszerének kialakítása 
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- képzés, továbbképzés 

- támogatási rendszerek korszerűsítése 

- minőségi és eredményorientált szemlélet kialakítása 

 

Zárszó 

 

   „Egy deka prevenció annyi, mint egy kiló gyógyító munka”. A Budapesti és 

Agglomerációs Polgárőr Szövetségnél valljuk, hogy a megelőzés mindig könnyebb, 

célravezetőbb, hatékonyabb és nem utolsósorban olcsóbb, de legalábbis gazdaságosabb mint 

a gyógyítás. Polgárőreink ennek szellemében végzik törvényben meghatározott feladataikat. 

Járőrszolgálatok, akciók, gépjármű-felderítés, iskolai előadások, képzések, 

rendezvénybiztosítások, önkéntes tűzoltás és még számtalan olyan feladat, mely mára a 

polgárőrök mindennapjai közé tartoznak. Teszik ezt önként, ellenszolgáltatás nélkül, saját 

szabadidejük terhére. Teszik ezt azért, hogy szűkebb és tágabb lakókörnyezetük egy 

biztonságosabb, élhetőbb hely legyen. Hogy szeretteik, lakótársaik nyugodtan hajthassák 

álomra fejüket, hogy mindig legyen valaki, akihez fordulhatnak. Teszik ezt úgy, hogy 

hatósági jogkör nélkül, az önkéntesség és a tenniakarás elvén segítik a hivatásos bűnüldöző, 

katasztrófavédelmi és egyéb szervek, hatóságok munkáját. És teszik mindezt úgy, hogy az 

elmúlt egy-két évben igen komoly mértékben megnövekedtek a polgárőrökkel szemben 

támasztott hatósági, intézményi és lakossági elvárások.  

 

   A biztonságos környezet, a kulturált és egészséges társadalom mindannyiunk közös vágya. 

Az alapvető erkölcsi-etikai normák értékének visszaadása, a család szerepének megerősítése, 

a jogszabályok betartása és betartatása, a szemléletformálás mind olyan előttünk álló közös 

feladat, mely nincs tekintettel nemre, korra, lakóhelyre, vagyoni helyzetre vagy éppen 

politikai meggyőződésre. Olyan feladat, mely nem vagy csak nagyon nehezen megoldható az 

egyén, az ember tevékeny élete nélkül. A magunk részéről készek vagyunk alkalmazkodni a 

kor kihívásaihoz, érdekeltek vagyunk az önkormányzatok és hivatalos szervek segítésében, 

támogatásában, a társadalom szemléletének formálásában, hogy ne a „hitvány tespedtség, 

hanem a tevékeny élet tana” formálja közös jövőnket.  

 

2011. január 15. 

 

Kardos Pál 

elnök 


