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Szervezeti beszámoló 

A Budapesti Polgárőrség több mint 20 éve azzal a céllal alakult, hogy a lakosság szubjektív 

biztonságérzetének növelésével részt vállaljon a bűnmegelőzésben és a közbiztonság javításában. 

A kezdeti, pár száz fős létszám az elmúlt több mint két évtizedben folyamatosan nőtt, 2012-re elmondható, 

hogy Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége közel 2000 polgárőr 

munkáját összefogva, 62 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. A Szövetség Budapest összes kerületében valamint 

Budaörs, Csévharaszt, Ecser, Gárdony, Gomba, Gödöllő, Halásztelek, Maglód, Mogyoród, Nagykovácsi, 

Solymár, Szentendre, Szigetmonostor, Üllő, Vecsés településeken működő polgárőr egyesületek munkáját 

fogja össze. 2012 folyamán a BPSZ elnökségének döntése értelmében több egyesület mint a Fóti Közhasznú 

Polgárőr Egyesület, Erzsébetvárosi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület, Soroksári Polgárőr Egyesület Rákosmenti 

Polgárőr Egyesület, Belvárosi Polgárőr Egyesület  felvételéről döntött.  

 

Szervezeti működésünket szakterületnek megfelelően 4 kabinet, Szervezési-, Ügyviteli, Infó- 

kommunikációs valamint az Ifjúsági, Sport és Karitatív kabinet segítette.   

 

Szervezési kabinet: A BPSZ által elfogadott alapszabályban markánsan el kívánta különíteni az egyes 

szakfeladatok végzésére létrehozott szervezeti egységeit. Az elnökségben helyet kapott a szervezési 

tevékenység koordinációját végző személy alelnöki tisztségben. A szervezeti felépítés szerint a Szervezési 

kabinetet önálló kabinetvezető irányítja, aki a szervezési alelnök iránymutatása alapján végzi ezt a 

tevékenységet. Jelen pillanatban nem sikerült alkalmas személyt találni a kabinetvezetői feladatok 

elvégzésére, ezért a közgyűlés által megválasztott alelnök végzi a kabinetvezetői tevékenységet is. A kabinet 

mindennemű központi felkérésre reagál, szervezi a feladatok végrehajtását, működteti a központi ügyeletet, 

helyszínen irányítja a központi feladatok végrehajtását. Előkészíti a stratégiai megállapodásokat. Szakmai 

beszámolókat és anyagokat, szolgálati ügyekben előterjesztéseket készít. Tagja felügyeli az EPIR rendszert és 

a BPSZ levelező rendszerét. Szolgálati kérdésekben képviseli szervezetet.  

A kabinet által koordinált eseményeken jelentős számú polgárőr tevékenykedik, ilyenkor kiemelten fontos a 

megfelelő kinézet, a rendezet formaruha és a polgárőrök szakszerű és precíz intézkedései. A kabinet 4 fő 

polgárőrrel és 2 fő hivatásos rendőrrel működik. Tervezzük a feladatkörök kiszélesítése miatt a Fővárosi 

Közterület Felügyelet képviselője mellett a Fővárosi Katasztrófavédelmi Főigazgatóság képviselőjét is bevonni 

a kabinet által végzett tevékenységbe.  

Jelentős előrelépés, hogy sikerült elérni, hogy a magyar polgárőrséget a Közigazgatási és Elektronikus 

Közszolgáltatások Központi Hivatala regisztrálta és kiadott a részünkre országosan használandó hívóneveket, 

és bekerültünk az általuk kezelt országos hívónév könyvbe az állami szervezetek közé. Ez alapján kialakítottuk 

és segítettünk bevezetni a BPSZ új hívónév rendszerét.   

A felkérésnek eleget téve, számos alkalommal segítjük az Országos Polgárőr Szövetség munkáját. Az 

Országos Polgárőr Szövetség felé rengeteg felkérés érkezik. Ezek fővárosi teljesítését a BPSZ tagegyesületei 

végzik, melynek szervezését is végezzük. Ilyen feladatok voltak pl: 

- az OPSZ-t támogató alapítvány által rendszeresen évről – évre megtartott rendezvényének biztosítási 

feladatainak megszervezése 

- OPSZ részére átadandó gépkocsik transzportálása BM telephelyről átadási helyre. 

- OPSZ központi rendezvények helyszíneinek biztosítási és beléptetési feladatainak ellátása (pl.: 20 éves 

OPSZ, OPSZ közgyűlések, október 23-i rendezvény, stb.)  

- OPSZ Központi véradás 

 

A Szervezési kabinet tagjai végzik a kapcsolattartást az együttműködő szervezetek képviselőivel. Többek 

között a NAV adóügyi és pénzügyőri szerveivel és vezetővel, BRFK különböző szerveivel és vezetőivel, ORFK 

szerveivel, Katasztrófavédelem helyi és országos szerveivel, Fővárosi Vízművekkel, Munkaügyi hatósági 

szervezetekkel, Népegészségügyi szervekkel, Környezetvédelmi hatóságokkal. Részt veszünk a BPSZ 



képviseletében ezen szervezetek rendezvényein, tanácskozásain, a polgárőrséget érintő szakmai 

munkájukban.        

A BRFK és a BPSZ közötti együttműködési megállapodás előkészítésében is részt vettünk. A több lépcsős, 

minden részletre kiterjedő egyeztető megbeszélések során sikerült egy olyan megállapodást aláírni, melyre 

büszke lehet a BPSZ. 

A Nemzeti Adó és Vámhivatallal évekkel korábban megkötött keretszerződés felülvizsgálata megtörtént. A 

NAV –al megkötendő megállapodás részleteinek kialakítása folyamatban van. 

A rendőrségi ügyeletek tevékenység irányító központtá történő átszervezése megkezdődött, az ehhez történő 

csatlakozás, az együttműködés kialakítása megkezdődött. Jelentős változás elé néz a teljes magyar 

polgárőrség kommunikációja.  

A BPSZ polgárőr szakmai irányításában is közreműködtünk. Szakmai előterjesztések, tanulmányok köthetőek a 

tagok tevékenységéhez. Az OPSZ Elnökének felkérésére az EDR rendszer országos bevezetésének 

lehetőségeivel kapcsolatban állítottunk fel munkacsoportot, melybe a Közigazgatási és Elektronikus 

Közszolgáltatások Központi Hivatala, az Országos Rendőr-főkapitányság, az Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. munkatársait kértük fel.  

Felkérésre kidolgoztunk egy lehetséges variánst az országosan bevezethető polgárőr formaruhával 

kapcsolatban, melyben gyakorló, hétköznapi és társasági ruházati ötletek és láthatósági mellény is 

megtalálható.  

 

Ügyviteli kabinet: A BPSZ mindennemű ügyviteli és gazdasági tevékenységét hajtja végre. Végzi a 

nyilvántartást és az adatkezelést. 

Infó-kommunikációs kabinet: A BPSZ külső és belső, írott vagy élőszavas kommunikációját végzi. 

Üzemelteti a www.bpsz.hu szervert, a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokat. Szervezi a megjelenéseket és a 

közleményeket. 2012 folyamán megújításra került a Budapesti Polgárőrség hivatalos honlapja, a 

www.bpsz.hu. Az eddigi honlap struktúráját áttekinthetőbbé és felhasználhatóbbá tettük. Az átalakítás 

folyamatos több országos elérésű rendszert kell még aktiválnunk rajta. Év végén a kabinet feladatai 

megosztásra kerültek a Szervezési és az Ügyviteli kabinet között.   

Ifjúsági, sport és karitatív kabinet: Új elemként jelent meg hangsúlyosan a tevékenységeink között, ezért 

szükséges volt a megfelelő szintre emelni. Tevékenységei között megtalálható többek között az 

Állatvédőrséggel való kapcsolat tartás vagy a Baptista szervezettel történő együttműködés.  

 

Központi támogató csoport 

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

Csoportot, melynek feladata a BPSZ-hez érkező magasabb szintű, precízebb, egységesebb feladat 

végrehajtás. Tagjai előzetes válogatás alapján kerülhetnek be. Feltétel a megfelelő vizsgák megszerzése, 

kiemelkedő polgárőr tevékenység, abszolút feddhetetlenség. Elláttuk a csoport tagjait egységes felső 

ruházattal, melynek legjellemzőbb eleme az egyedi kialakítású láthatósági mellény, mely megfelel a 

szabványoknak, a viselhetőség feltételeinek és teljesen egyedi megjelenést biztosít. A csoport a főváros 

területén bekövetkezett káresemények következményeinek felszámolásában és kiemelt rendezvények 

lebonyolításában vesz részt elsősorban logisztikai és biztosítási területen. A csoport az EU elnökség befejezése 

után tovább folytatta tevékenységét. Felismertük annak jelentőségét, hogy az előre kialakított, magasabb 

szintű  felkészítéssel, egységes forma ruházattal rendelkező csoport eredményesen tud reagálni mindazon 

felkérésekre, megkeresésekre és rendkívüli helyzetekre melyekkel folyamatosan találkozunk működésünk 

során.  

 

Ellenőrzési csoport 

 
Budapesten egyedülálló az általunk régóta alkalmazott szolgálat és tevékenység ellenőrzési rendszer. A 2012-

es évben az Ellenőrzési Csoport 47 esetben látott el tervezett vagy ad-hoc ellenőrzési szolgálatot. Tagjaink az 

ellenőrzések során megközelítőleg 7.000 km-t tettek meg, közel 600 szolgálati órát teljesítve ezzel. A 
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csapaterő és összevont központi szolgálatok, kiemelt rendezvények mindegyikén részt vett legalább egy fő 

csoporttag. 

A feltárt szabálytalanságok és hiányosságok száma a tavalyi évhez képest jelentősen csökkent, csak kirívó 

eseménnyel már nem találkoztunk. Ez a csökkenés visszavezethető az oktatásokon és az OPSZ vizsgákon 

rendszeresen elhangzó szabályismertetésekre és a tiltott eszközök egyre kisebb számú alkalmazására. Az 

információval és a különböző szolgálati órák manipulálására irányuló visszaélések száma is jelentősen 

lecsökkent, köszönhetően a felderítésnek, a hozzáférések felülvizsgálatának és a folyamatos ellenőrzéseknek. 

Ennek érdekében továbbra is folyamatosan monitorozzuk a Facebook és bpsz.hu tagságát, valamint az EPIR 

log fájljait, és figyelemmel kísérjük az ott történő változásokat, bejegyzéseket is. 

A csoport továbbra is külön figyelmet fordított az URH és EDR kommunikációk ellenőrzésére. A forgalmazások 

többsége megfelelő, de szükséges lenne a rádióforgalmazási szabályokat szabályzatba fektetni, oktatni. Az 

ügyelet, túlterheltsége okán többször is elérhetetlen volt, ennek okait vizsgáltuk, és a személyi problémákat 

megoldottuk, megbeszéltük. A csoport létszáma egy fővel kevesebb lett, mert Demény Kálmán FEB tagsága 

nem teszi lehetővé Kontroll Csoport tagságát, így a csoportból kilépett. Helyére egyelőre nem került felvételre 

senki. 

 

 

Polgárőr törvény  

 

Ez év elején lépett hatályba a Polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. 

törvény. Az új törvény pontosan meghatározza a polgárőr egyesület működtetésének kritériumait, 

nyilvántartásának módját, és az ellenőrzés formáit. A törvény által meghatározott jelzőőri tevékenység 

kiterjesztése és szabályozottsága alapján a polgárőrök hatékonyabban tudnak segítséget nyújtani az oktatási 

intézmények környezetében. A szolgálati formák törvényi meghatározása pontos keretek közé szorítja a 

polgárőrök lehetőségeit, a szabályok megsértése esetén a felelősségre vonásról is rendelkezik  

A törvény által több, a főváros agglomerációjában tevékenykedő polgárőr egyesület területi elhelyezkedése 

folytán nem lehet BPSZ tagegyesülete 2012. december 31-ét követően. Az újonnan életbelépő törvény érinti a 

tagegyesületek elnevezését és az alapszabályokat is, valamint kötelezően előírja a megyei rendőr-

főkapitánysággal történő megállapodás aláírását. Azon egyesületeknek amelyek a támasztott 

követelményeknek nem tudtak eleget tenni szintén megszűnt a BPSZ és ezáltal az Országos Polgárőr 

Szövetségi tagságuk, ennek következtében polgárőr tevékenységet nem láthatnak el a 2013 január 1-től. 

Az Egyesületek zökkenőmentes megfelelését az új törvénynek a BPSZ Ügyviteli Kabinete segíti, a törvényi 

változások által szükségessé vált intézkedések megtételéhez, a tagegyesületek részére alapszabály, illetve 

együttműködési megállapodás-mintát készítettünk.  

A törvény változásával az oktatás, a formaruha, a kommunikáció kérdései mind megválaszolásra kerültek.   

 

Technikai fejlődés 

A Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége eddig is rendelkezett egy mobil vezetési 

ponttal, ami az Újpesti Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek köszönhetően az alkalmazási lehetőségek 

és az eddigi tapasztalatok szükségessége alapján jelentős fejlesztésen ment keresztül. Kiváló segítséget nyújt 

a több szereplős akciók résztvevőinek a hatékony munkavégzésre, nemcsak mobil irodaként, hanem mozgó 

vezetési pontként vagy akár rendszámfelismerő rendszerként is igénybe vehető.  

A technikai fejlesztés elméleti állomásaként lehet jellemezni a kommunikációs eszközeink fejlődése érdekében 

tett lépéseinket. A korszerűsítés célja az Egységes Digitális Rádió rendszer irányába lett kijelölve a 

biztonságos kommunikáció és a hatékony együttműködés érdekében.   



A Budapesti Polgárőrség által kialakított Egységes Polgárőr Informatikai Rendszert is továbbfejlesztettük. 

Nyilvántartásra, adat rögzítésre kizárólag ezt a saját fejlesztésű szoftvert használjuk. A használat lehetőségét 

felajánlottuk más megyei polgárőrségek részére is, akik közül többen csatlakozni is fognak hozzánk. 

Képzés, oktatás  

2012 folyamán született meg a polgárőrök képzésében és szakmai ismereteik bővítésében való rendőrségi 

közreműködés feladataira és tematikájára vonatkozó átdolgozott képzési terv. Az eddig polgárőr alapismereti 

képzést felváltja a magasabb szintű képzés és ismeret megszerzés. A polgárőrök ezáltal még hatékonyabban 

és szervezettebben vehetnek részt a főváros bűnmegelőzési feladataiban. A BPSZ polgárőrei eddig is csak az 

alapismereti vizsga letétele után láthattak el önállóan feladatokat, illetve Budapesten került megszervezésre 

eddig csak a polgárőr elméleti és gyakorlati emeltszintű képzés, de kijelenthető, hogy az új képzési anyag 

megszületése nagyban hozzájárul az eddig végzett tevékenységünk színvonalának emeléséhez és 

professzionális polgárőrség megteremtéséhez a főváros polgárainak érdekében.     

Hírek, események 

Emlékfa állítással emlékeztünk meg elhunyt polgárőr társainkról. 2008-ban hunyt el Zsombor György a 

Budapesti és az Országos Polgárőrség alapítója. Neki és az összes elhunyt polgárőrnek állítottunk emléket a 

Budapesti Polgárőrség XIV. kerületi központjának udvarán. A megemlékezésre több száz polgárőr érkezett, 

nemcsak a Fővárosból, hanem az ország több pontjáról is. Jelen voltak állami és társadalmi szervezetek 

vezetői valamint a rendvédelmi szervek vezetői is. 

Az év egyik legjelentősebb polgárőr intézkedése és ezzel a legnagyobb megtérült kárösszeg a több mint 900 

millió forint értékben eltulajdonított mobil telefon készülékek rendkívül gyorsan történő megtalálása és a 

tettesek elfogása a rendőrséggel közösen a Főváros XVIII. kerületében. Az intézkedésben több kerület 

polgárőrei vettek részt.   

2012 folyamán biztosítottunk több városrészre kiterjedő sport és kulturális rendezvényeket, sőt 

balesetmegelőzési programunk részeként immár szervezőként - rendezőként is részt vettünk fővárosi szintű 

rendezvények tervezésében és lebonyolításában. Az 56-osok terén rendezett ÉLET-ÚTON elnevezésű baleset 

megelőzési rendezvény egyik rendezőjeként szerepeltünk. A kiállított prevenciós eszközök között megtalálható 

volt a nyári időszak egyik kiemelkedő baleseti veszély forrásaként jelentkező motoros szimulátor. 

Kipróbálhatták a gépkocsivezetők is, megtapasztalhatták, mit és hogyan látnak a motorosok, ezáltal talán 

kevesebb ilyen baleset történik. Ezen a rendezvényen közös bemutatóban vettünk részt a Fővárosi 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársaival is, bemutattuk még az általunk alkalmazott egyéb prevenciót 

segítő eszközeinket, mint a részegszemüveget, melynek segítségével játékos feladatok során érzékeltetjük az 

alkohol okozta mozgás koordináció változást és annak akadályozó tényezőit. Bemutatásra került egy 

radarelven működő preventív sebességjelzőt is, mellyel „biztonságos gyorsulási verseny”-t is szoktunk 

rendezni.    

 

A BPSZ együttműködő partnerei  

Tevékenységünk során, a hatékony fellépés, a szolgáltató – segítő jelleg maximális biztosítása érdekében 

szükséges és hasznos a szakmai szervezetekkel történő együttműködés. A BPSZ fő stratégiai partnere a 

Budapesti Rendőr-főkapitányság, Fővárosi Önkormányzat Bűnmegelőzési Bizottsága és 

Budapest Főváros Közterület-felügyelete.  

A Budapesti Rendőr-főkapitánysággal korábbi években kialakított rendkívül szoros munka kapcsolat 2012 

folyamán is eredményes volt .  A bevezetett új munkamódszerek és eljárási módok az együttműködés terén 

mind a felső vezetés, mind a középvezetői szinten azt eredményezték, hogy a polgárőrség – rendőrség 

munkája hatékonyabbá vált a végrehajtói szinten is. A közös képzési és az összekötői rendszer mellett az 

együttműködés legfontosabb területe a közös szolgálat és a folyamatos információ áramlás. A kerületi 



rendőrségek folyamatosan tájékoztatják a helyi polgárőrségeket a megtörtént bűncselekményekről, akik ez 

alapján tudják szervezni szolgálataikat legfőképp azokra a területekre ahol a bűncselekmény bekövetkezése 

valószínűbb. Fontos megemlíteni az előre szervezett közös rendőr-polgárőr járőrszolgálatot, ezzel az érintett 

területeken gyakorlatilag megkétszereződött a reagálásra képes rendészeti szakemberek száma. Napi szintű, 

közös járőrszolgálatot működtetünk a Budapesti rendőr-főkapitányság központi szerveivel mind közlekedési 

mind rendészeti vonalon. Egyedülálló a főváros és agglomeráció tekintetében a rendelkezésünkre álló 

rendszámfelismerő eszközök száma, melyeket napi rendszerességgel használnak helyi szinten közösen, évente 

több alkalommal fővárosi szinten. Ilyen esetekben általában 10 000 darab körüli azon járművek száma, 

melyet a rendőrök ellenőrizni tudnak a polgárőrség technikai eszközeinek segítségével.   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 

rendőrök partnerként kezelnek bennünket és folyamatosan igényt tartanak a munkánkra. A kiemelkedő 

együttműködés alapja az a 2012 októberében aláírt megállapodás, mely részletesen és mindkét félre nézve 

előnyösen, teljesíthetően tartalmazza mindazt amit hosszas előkészítés után a BPSZ Szervezési kabinetje és a 

BRFK illetékesei összeállítottak. Végeredményként szakszerű és hatékony stratégiai megállapodás született.  

 

A Fővárosi Önkormányzattal új alapokra helyeződött az együttműködés. A Fővárosi Önkormányzat 

közbiztonsági tanácsnoka felkérte a BPSZ elnökét a Rendészeti Egyeztető Fórum munkájában való 

közreműködésre illetve állandó meghívásra kerül a bűnmegelőzéssel, a közbiztonsággal kapcsolatos ülésekre 

is.  Az együttműködést tovább erősíti a Fővárosi Önkormányzat Közbiztonsági tanácsnokának, Kolozsi 

Jánosnak folyamatosan informálódott a BPSZ aktuális működése, tervei, lehetőségei tárgyában, ezáltal 

innovatív kapcsolat alakulhatott ki, ami mindenképpen pozitív hatással van az együttműködésre, a szövetség 

munkájára, hatékonyságára.  

 

Megújításra került a BPSZ és a Fővárosi Közterület-felügyelet közötti együttműködési megállapodás. A 

megállapodás keretében a felek vállalták, hogy a Felügyelet és a BPSZ által működtetett ügyeletek közötti 

kapcsolattartás szorosabbá válik, kölcsönösen lehetőséget biztosítanak a másik félnek szakmai ismereteik 

átadására valamint a közös munka során szerzett tapasztalatok kiértékelésére.  

A Nemzeti Adó és Vámhivatallal kötött megállapodás megújítása folyamatban van. Ennek ellenére folyamatos 

együttműködés valósul meg velük is.   

Jelenleg érvényben levő együttműködési megállapodásaink:  

 

Együttműködő partnereink: 

 

Megállapodás tárgya / Együttműködés területei: 

Budapesti Rendőr-főkapitányság  Bűnözés elleni fellépés, Bűnmegelőzés, Közbiztonság, 

javítása, Baleset megelőzés, Vagyonvédelem  

Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság  

(jogutódja: FKI) 

Káreseti kommunikáció, Képzés és továbbképzés, 

Adatszolgáltatás, Információcsere  

Pest Megyei Tűzoltó Szövetség Együttműködés katasztrófa helyzetekben, Egymás 

munkájának segítése 

Budapest Főváros Közterület-felügyelete   Budapest közterületeinek általános rendje, szabálysértések 

és bűncselekmények megelőzése, csökkentése  

Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság  

(jogutódja: FKI) 

Környezetet veszélyeztető természeti és civilizációs 

katasztrófák megelőzése, Károsító hatások védekezése során 

keletkező feladatokban történő együttműködés  

Rendészeti Biztonsági Szolgálat (REBISZ) 

(Szervezet új elnevezése: 

 Készenléti Rendőrség)  

Bűnmegelőzés, Közrend és közbiztonság védelme, kutyás-

lovas bemutatók megtartása, Rendszerből kivont eszközök 

átadása, BPSZ rendezvények segítése  

Vám- és Pénzügyőrség Központi Járőrszolgálat 

Parancsnoksága (Szervezet új elnevezése: 

közrend és közbiztonság védelme, Állampolgárok élet- és 

vagyonvédelme, EU tagság magyarországi feladatai 



 NAV Bevetési Főigazgatóság) kölcsönös segítése  

Baptista Szeretetszolgálati Egyházi Jogi 

Személy- Utcafront Menedék  

Hajléktalanokkal és kábítószerfüggőkkel kapcsolatos komplex 

segítői tevékenység  

Cerberos Állatvédő Egyesület  Állatkínzás megelőzése, visszaszorítása, Állatvédelem, Közös 

képzés  

Magyar Posta Zrt.  Polgárőr Magazin terjesztése  

Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

Természetes és épített környezetvédelme, Környezetet 

károsító cselekmények megelőzése, Budapest és 

agglomeráció területén illegális kommunális hulladék 

lerakatok felszámolása, Természeti értékek megóvása  

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága Természeti értékek és területek tájak általános védelme, 

fenntarthatóság  

Együttműködési megállapodás előkészítése van folyamatban a Pest megyei rendőr-főkapitánysággal és a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Vám és Pénzügyőri Főigazgatóságával. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2012. évi működésünk számokban 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

2012. évben felkéréseknek eleget téve 236 esetben működtünk közre. Ezek a feladatok,melyeknél a 

BPSZ Szervezési kabinetje végezte koordinációt a következőek voltak:  

 Közlekedésrendészet sebességmérés, rendszámfelismerő akció, TISPOL ellenőrzés, kiürítés  

 BRFK hatósági tanúskodás 

 NAV hatósági tanúskodás 

 TEK gyakorlat 

 OKF avatási ünnepség az Oroszlános udvarban 

 Autómentes nap 

 Március 15-i állami ünnepség biztosítása 5 helyszínen 

 Az Országos Rendőr-főkapitányság és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által 

megrendezett Országos rendőr és tűzoltónap városligeti rendezvényének biztosítási feladataiban, az 

elmúlt évek hagyományát követve részt vettünk, már a megelőző napoktól egészen a befejezéséig. 

 A Magyar Olimpiai Szövetség Kerékpáros szakág által szervezett országos kerékpár verseny fővárosi 

szakaszát, mely a IV. kerülettől a V. kerület Parlamentig terjedt ki, szintén biztosítottuk jelentős 

számú polgárőr részvételével. 

 A Budapesti Polgárőrség biztosításával zajlott le a jubileumi Mindszenty zarándoklat Máriaremetére 

 A kiemelt kockázatú sportrendezvények környezetében, ahol közlekedési forgalomkorlátozásra is sor 

kerül forgalomsegítési feladatokat hajtottunk végre. Egyik legjelentősebb biztosítás volt az UTE- 

Ferencváros mérkőzés. 

 Rendőrség felkérésére és velük közösen a Halottak napja környéki fokozott forgalom miatti temető 

biztosítás több kerületi polgárőrség közreműködésével az összes fővárosi temetőnél. 

 

 



 
 

Az egyesületek számának látható csökkenése a tagrevíziónak valamint a hatályba lépett új polgárőr 

törvénynek a következménye. Továbbra is elsősorban a minőségi szemlélet és nem a mennyiségi adatok 

preferáltak számunkra. 
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Polgárőr alapvizsga 
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