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Szervezeti beszámoló

A Budapesti Polgárőrség idén ünnepelte hivatalos alapításának 20 éves évfordulóját.  Akkor 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, 2013-ra elmondható, hogy Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége
közel 2000 polgárőr munkáját összefogva, 61 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, Halásztelek, Maglód, Nagykovácsi, Szentendre, Szigetmonostor, Üllő,
Vecsés településeken működő polgárőr egyesületek munkáját fogja össze. 2013 folyamán a BPSZ
elnökségének döntése értelmében több egyesület, mint a Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és
Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület és az Omega Készenléti Polgárőr Egyesületet felvételéről
döntött.

Az elfogadott alapszabály szerint a hatékony munkavégzés érdekében, a korábbi évek
szervezetfejlesztési és korszerűsítési koncepciója alapján kabinetrendszert alakítottunk ki. A
kabinetek a szakfeladatok végrehajtásáért felelnek. Az adminisztratív tevékenységünk
hatékonyságát segíti az OPSZ által biztosított 1 fő irodai dolgozó is.

A Budapesti Polgárőrség az elmúlt év mindkét kiemelkedő katasztrófahelyzetére történő állami reagálásban
részt vett.

Országos Polgárőr Szövetség Katasztrófavédelmi bizottság tagja a BPSZ alelnökeként kapta a riasztást az
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól márciusban a rendkívüli havazás miatt kialakult
katasztrófahelyzet miatti országos szintű polgárőri részvételre. A Budapesti Polgárőrség Központi Ügyelete
haladéktalanul, a polgárőrség szolgálati szabályzata alapján átalakult országos polgárőr ügyeletté és
összehívásra került az irányítási törzs. A riasztástól számított 2. órában 60 fő polgárőr állt indulásra készen az
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság objektumánál. Kiegészülve hivatásos katasztrófavédelmi
munkatárssal késedelem nélkül elindultak az érintett területre. Az első útba indított mentőcsapatban
szervezésünk alapján Budapesti, Heves és Nógrád megyei polgárőrségek tagjai vettek részt. Az OKF
felkérésére folyamatos szervezés kezdődött polgárőrök körében, az időszakosan útba indított mentőcsapatok
létszámának biztosítására. A polgárőrök közötti szervezés mellet az OKF kérésére online felületeken is
szerveztünk a lakosság köréből. Az érintett időszak alatt ügyeletünk folyamatosan országos ügyeletként,
megerősítve tevékenykedett. Logisztikai, híradó és döntéstámogatói feladatokat is ellátva.

A Dunai árvíz védekezési tevékenységéből is kivettük a részünket. A Főváros területén több ponton, a III.,
IV., XIII.,XXII. kerületi valamint a Szentendrei, Horány szigeti és Dunabogdányi területeken vettek részt
polgárőreink az védművek építésében, őrzésében. Természetesen a BPSZ Központi Ügyelete a hatályos
szabályzat szerint átalakult OPSZ Főügyeletté és összehívásra került az Irányító Törzs is. Az Irányító Törzs
kihelyezett helyszíni törzset is működtetett, valamint az OPSZ Katasztrófavédelmi alelnöke, aki egyben a BPSZ
Elnöke, mint a törzs vezetője helyszínen is koordinálta a tevékenységet. A védekezési időszak alatt országos
szintű kommunikációt és szervezési tevékenységet hajtottunk végre, a folyamatos polgárőri közreműködés
biztosítása érdekében. Hatékonyságunkat nagyban növelte az Országos Műszaki Irányító Törzsben történő
részvétel lehetősége is, ami által közvetlen információáramlás valósult meg a védekezésben résztvevő állami
és önkormányzati szervezetekkel, hatóságokkal. Megemlíteni szükséges a Zuglói Polgárőrség közreműködését
az infrastruktúra biztosítása miatt.



Az elmúlt esztendőben is jelentős számú felkérés érkezett a Budapesti Rendőr-főkapitányság különböző
szerveitől és sport vagy kulturális szervezetektől különféle feladatokban történő közreműködésre. Megemlíteni
szükséges a futball mérkőzések külső biztosítási feladataiban, a kerületi vagy régiós fokozott ellenőrzésekben,
speciális akciókban, közlekedési akciókban, rendezvénybiztosítási feladatokban, világháborús
robbanószerkezetek miatti kiürítési feladatokban, állatvédelmi rendezvényekben, halottak napi biztosítási
feladatokban történő közreműködésre.
Fokozott ellenőrzések közül az egyik legjelentősebb az Újpesti „Megszállás” elnevezésű volt. Itt 70 fő polgárőr
látott el szolgálatot közösen a rendőrökkel. Közlekedési akciók közül kiemelkedett az összevont
gépjárműfelderítési akció, ahol a Főváros legjelentősebb útvonalain vettünk részt az ellenőrzésekben speciális
rendszerekkel. Rendezvénybiztosítások egyik legjelentősebbike a „Meleg” felvonulás külső zárási feladataiban
történő részvétel volt. Itt a rendőrség felkérésére több mint 150 fő volt egyidejűleg szolgálatban.
Világháborús robbanószerkezet miatti kiürítésben és zárásban, több esetben is részt vettünk, ezek közül
kiemelkedő volt a Várbazár, és az Északi összekötő vasúti hídnál talált szerkezetek miatti feladatellátás. Az
Állatvédőrség több napos rendezvényén is biztosítási feladatokat láttunk el.  A SOTE futó és az Olimpiai
bizottság kerékpáros szakági szövetség versenyén is részt vettünk jelentős létszámmal és felelősséggel.

A „Te szedd” országos környezetvédelmi akciónap országos szervezését is BPSZ alelnök végezte. A feladatban
a Főváros és agglomerációjában több tucat helyen végeztük a találkozási pont felelősi tevékenységet.

Szervezési kabinet: A szervezeti felépítés szerint a Szervezési kabinetet önálló kabinetvezető irányítja, aki a
szervezési alelnök iránymutatása alapján végzi ezt a tevékenységet. 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 rendezett formaruha és a szakszerű feladatellátás. A kabinet tagja 4 fő polgárőr és 2 fő
hivatásos rendőr. Tervezzük a feladatkörök kiszélesítése miatt a Fővárosi Közterület Felügyelet képviselője
mellett a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 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.
Az idei év egyik legjelentősebb eredménye, hogy sikerült a kerületi polgárőrséget EDR használati lehetőségét
biztosítani. Budapesti Rendőrfőkapitánya és Rendészeti helyettese segítette azt az előkészítő tevékenységet,
melynek eredménye kézzelfoghatóvá vált elsőként, a magyar polgárőrség történetében. A szolgálatot ellátó
polgárőrök a hatályos rendelkezéseknek megfelelően, nem sértve az adat biztonság követelményét
rádiókapcsolatban vannak a kerületi rendőrkapitányságokkal. Megvalósult a régóta áhított, és a szolgálatok
aktivitására, hatékonyságára leginkább jó hatással lévő fejlődés következő lépcsőfokát elérni.

A kabinet feladatkörébe tartozik az Országos Polgárőr Szövetség közterületi, rendezvénybiztosítási
tevékenységének megsegítése. Az Országos Polgárőr Szövetség felé rengeteg felkérés érkezik. Ezek fővárosi
teljesítését a BPSZ tagegyesületei végzik, melynek szervezését is végezzük.

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, Országos Vízügyi Főigazgatósággal, a Magyar
Honvédséggel, 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 módosításában is részt vettünk. A több lépcsős,
minden részletre kiterjedő egyeztető megbeszélések során sikerült egy olyan megállapodást aláírni, mely
lehetővé teszi az EDR kommunikáció biztosítását.

A Nemzeti Adó és Vámhivatallal évekkel korábban megkötött keretszerződés felülvizsgálata megtörtént. Az új
együttműködési megállapodás ez évben megtörtént. A megállapodás alapján az együttműködés hagyományos
területei mellett a polgárőrök szakmai felkészítésében is részt vesznek. Ennek eredménye volt az a képzés
ahol több mint 200 polgárőr került felkészítésre a közös feladat ellátásnál követendő magatartás mellett az
önálló szolgálatok során észlelt NAV érdeklődésre számot tartó cselekmények felismerésére.

A rendőrségi ügyeletek tevékenység irányító központtá történő átszervezése megkezdődött, az ehhez történő
csatlakozás, az együttműködés kialakítása folyamatban van. 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 az országosan bevezetésre kerülő polgárőr formaruhát, melyet az OPSZ Elnöksége
elfogadott, és BM rendeletben kerültek meghatározásra annak jellemzői.

Ügyviteli kabinet: A BPSZ mindennemű ügyviteli és gazdasági tevékenységét hajtja végre. Végzi a
nyilvántartást és az adatkezelést.
Kommunikációs és sajtófelelősi rendszer: 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 kapcsolattartás 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.
A csoport munkáját megsegitendő került megépítésre egy Mobil Vezetési Pont, mely minden központi
biztosításnál és elhúzódó feladat végrehajtásoknál, valamint a rendőrség felkérésére kivezénylésre került. Az
Újpesti Polgárőrség és ÖTE által elkészített járműben megtalálható minden olyan technikai eszköz ami az
irányítási és helyszíni vezetési feladatokhoz elengedhetetlenül szükséges. Számítógép, nyomtató, internet,
térképek, EDR és analóg rádiórendszerek. A jármű 6 fő kényelmes irodai szintű elhelyezését biztosítja minden
időjárási körülmény között. Külső áramellátást nem igényel.



Ellenőrzési csoport

Budapesten egyedülálló az általunk régóta alkalmazott szolgálat és tevékenység ellenőrzési rendszer. Az
Ellenőrzési Csoport a 2013-as évben 34 esetben hajtott végre általános és 15 esetben célzott ellenőrzést a
BPSz illetékességi területén. Az ellenőrzések során kirívó szabályszegést csak rgy esetben állapított meg, mely
során igazolvány bevonás is történt. A többi esetben megállapított szabálytalanságokat a helyszínen minden
esetben sikerült orvosolni.
Az ellenőrzések hatékonyságát és sikerességét nagyban elősegítette az ebben az évben bevezetett EDR
rendszer, mely segítségével könnyebben tudnak a csoporttagok kapcsolatot létesíteni a szolgálatban lévő
polgárőrökkel, illetve az EDR állomások egyéni meghívásával könnyedén felfedhető az esetlegesen a
bejelentkezési kötelezettségének eleget nem tevő, de szolgálatban lévő polgárőr. Az új kommunikációs eszköz
új feladatokat is vont maga után. A bevezetése óta folyamatosan monitorozzuk az EDR kommunikációt is, és
szükség esetén figyelmeztetjük a szolgálatos állományt a helyes rádióforgalmazási szabályok betartására. Erre
több esetben is sor került.
Az ellenőrzések során megközelítőleg 5000 km-t tettünk meg jelleges vagy fedett gépjárművekkel. A központi
akciók mindegyikén jelen volt a csoport valamely képviselője.
A 2013-as év végén a csoport létszáma 10 fő, egy tag felvétele 2014 első negyedévében várható.
Felszereléseink zömmel jó állapotban vannak, de zubbony és nadrág beszerzése szükséges a jövő évben.

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 használati lehetőségének tovább
fejlesztésének irányába lett kijelölve a biztonságos kommunikáció és a hatékony együttműködés érdekében.

A Mobil vezetési Pont kárhelyszíni kommunikációs rendszerének továbbfejlesztése megoldásra váró
folyamatban lévő feladat.

Fejlesztés alatt van egy táblagépre alapuló rendszer mely a polgárőrök szolgálati feladatait segíti elő. Az
eszköz a ki – és bejelentkezéseket, a műveletirányítást, jelzésadást segíti elő, továbbá helyszíni adminisztratív
segítséget lesz képes nyújtani.

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.



A képzési programunkat az elmúlt esztendőben folytattuk. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Rendészettudományi Karán egyetemi tanárok által a jelzőőri és a helyszínbiztosítói tevékenység ismereteiről
tartottak képzést. Részt vettek tagjaink a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán
megtartott polgárőrképzésen, ahol egyetemi tanárok a jelzőőri és helyszínbiztosítói feladatok magasabb szintű
végrehajtására készítették fel polgárőreinket. Ezt a célt szolgálta a Nemzeti Adó-és Vámhivatal képzésén
történő részvétel is. Természetesen továbbra is minden polgárőrünk rendelkezik a minimális követelményként
meghatározott polgárőr alapvizsgával, melyet helyben kiegészítettünk annak érdekében, hogy akár önállóan,
akár rendőrrel közös szolgálat ellátás során hatékonyabban segíthessük Zugló város lakosságát! Törvény
biztosította lehetőségeink szakszerű alkalmazása érdekében, a Polgárőr törvényhez kapcsolódó BM és egyéb
rendeletek hatályba lépése miatt is szükséges és fontos a folyamatos képzés megszervezése, mely
önkénteseink számára kötelező.

Hírek, események

Az elmúlt évben ünnepeltük a Budapesti Polgárőrség hivatalos megalakulásának 20. évfordulóját. Az
ünnepségen több száz polgárőr vett részt. Ez alkalomból kerültek átadásra az V-X-XV-XX éves polgárőr
szolgálat elismerései, kiemelkedő tevékenység elismeréséért Arany – ezüst – bronz szolgálati kitüntetések. A
rendezvényünket megtisztelte az Országos Rendőr-főkapitányság, a Fővárosi Önkormányzat, a Budapesti és
Pest megyei Rendőr-főkapitányság, a kerületi rendőrkapitányságok, a Katasztrófavédelem vezetése is. Az
ünnepségen Dr. Túrós András OPSZ elnök csapatzászlót adományozott szervezetünknek.

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 információáramlás. 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 közreműködése,



aki 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.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósággal
kötöttünk együttműködési megállapodást, mely a hagyományos együttműködés mellett a képzésre is kiterjed.
Ennek eredményeképpen megtartásra került több mint 200 fő polgárőr részére a közös szolgálatok mellett az
önálló feladat végrehajtás során a NAV hatáskörébe tartozó bűncselekmények észlelése esetén követendő
eljárási rend.

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:
 NAV Bevetési Főigazgatóság)

közrend és közbiztonság védelme, Állampolgárok élet- és
vagyonvédelme, EU tagság magyarországi feladatai
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

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-

magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri

Főigazgatósága

közös szolgálat ellátás, képzés - oktatás

Együttműködési megállapodás előkészítése van folyamatban a Pest megyei rendőr-főkapitánysággal és a
Magyar Honvédség Védelmi Hivatalával.

2013. évi működésünk számokban



Közrendvédelmi szolgálat gépjárművel 6104 alkalom
Közrendvédelmi szolgálat gyalogosan 1519 alkalom
Helyszínbiztosítás 258 alkalom
Rendezvénybiztosítás 1811 alkalom
Posztos szolgálat 502 alkalom
Iskolabiztosítás 2104 alkalom
Rendkívüli esemény során 255 alkalom
Természetvédelmi szolgálat  201 alkalom
Prevenciós előadás 116 alkalom
Egyesületi ügyeleti szolgálat 458 alkalom

Közterület felügyelővel közös szolgálat 85 alkalom
Postaszolgálat , postás kísérés 69 alkalom
Térfigyelő szolgálat 33 alkalom
Rendőrrel közös közrendvédelmi szolgálat 4225 alkalom
Rendőrrel közös közlekedésrendészeti szolgálat 309 alkalom
NAV-al együttműködés 59 alkalom
OPSZ Katasztrófavédelmi szolgálat 880 alkalom


