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Vezetői összefoglaló 

 

A Budapesti Polgárőrség fennállásának közel negyedévszázados történetében a 2015-ös év több, 
jelentőségteljes változást is hozott, amely a Szövetség egészét érintő szemléletváltás és megújulást indított el, 

illetve eredményezett. 
Az átalakulás legjelentősebb kiváltó oka, hogy a Magyar Országgyűlés 2015. május 12-én módosította a 

polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. Törvényt.  
A törvénymódosítás értelmében megyei polgárőr szövetségnek, csak a saját közigazgatási megye határon 

belül működő egyesület lehet tagja, ezáltal a BPSZ életében meghatározó szerepet betöltő, 12 agglomerációs 

településen működő egyesület, és mintegy 360 polgárőr BPSZ tagsága szűnt meg.    
Szintén a törvénymódosítás által vált lehetővé a 14-18 év közötti fiatalok „ifjú polgárőrként” történő bevonása 

és önkéntes szerepvállalása a szervezet munkájában. A Budapesti Polgárőr Szövetség a törvénymódosítást 
követően több lépcsőben látott hozzá kommunikációs platformjainak és csatornáinak megújításához, átfogóan 

a 14-25 év közötti korosztályt megcélozva. Az új arculat kialakítását követően 2015. szeptember 10-én 

sajtónyilvános eseményen indította el a „Kalandvágyból felelősség!” elnevezésű toborzókampányát.   
A 2015-ös év során került sor a BPSZ elnökségének tisztújítására is, ahol az eddigi elnökség és további egy fő, 

Kaiser József a Józsefvárosi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke kapott bizalmat.  
A rendőrség felkérésére a Magyarországot is érintő illegális migráció okozta problémák kezelésében is 

szerepet vállaltak a budapesti polgárőrök, folyamatosan, több helyszínen, a fővárosi tranzitzónák és 

környezetének felügyelete, másrészt az ebből fakadó rendőri feladatok miatt keletkező közbiztonsági deficit 
kezelésében történő közreműködéssel.  

A Budapest Mentőszervezet megalakításában és 2015. október 6-7-8-án megtartott nemzeti minősítő 
gyakorlatán is közel 100 fő polgárőr vett részt a Katasztrófavédelem felkérésére. 

Az év folyamán több kiemelt tűzeset, katasztrófa helyzet is történt a főváros területén, ahol polgárőreink a 
lakosság védelmi intézkedésekben szintén aktívan részt vettek, ilyen volt többek között a SOTE 

tornacsarnokánál jelentkező kiemelt tűzeset is.   

A nyár végi időszakban 2 alkalommal is, több napon keresztül viharkárok okozta események felszámolási 
feladataiban is közre működtünk, ebben az időszakban a jelzőőri tevékenység, a terület zárási és a kárhely 

felderítési feladatok képezték feladataink nagy részét.  
Előkészítettük a 2016-os évben megvalósuló emelt szintű elméleti és gyakorlati polgárőrképzést is, melyet a 

Budapesti Rendőr-főkapitánysággal közösen szervezünk tagjaink részére. Célja a résztvevő polgárőrök 

magasabb szintű szakmai felkészítése a hatékonyabb közterületi munka,  a prevenciós tevékenység és a 
rendőrséggel közös szolgálatok eredményes végrehajtásánaka érdekében.  

Szövetségünk folyamatosan új utakat keres, hogy a tagszervezeteink életét és szaktevékenységét a lehető 
leghatékonyabbá tegyük, jelenleg is két új, a vízi- és a motoros tagozat előkészítése zajlik.  

Informatikai fejlesztés keretében egy olyan központi bevetés irányító és kommunikációs rendszert kívánunk 
bevezetni és tagjaink rendelkezésére bocsátani, mely hasonlatosan működik a rendőrség műveletirányítási 

eszközeihez.  

Folyamatosan üzemeltetjük az EPIR rendszert, melynek segítségével a rendőrség és a többi társszerv által 
elvárt adatokat tudunk szolgáltatni, amelynek során, a közterületen szolgálatot ellátó polgárőrök mozgási 

területei és elérhetőségei a közös munka alapinformációjaként szolgál.   
 

 

 
 

 
 

 
 

 

[IE1] megjegyzést írt: ebben nem vagyok biztos hogy ilyet 
csináltunk 

[IE2] megjegyzést írt: nem értelmes mondat 
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2015. évi szolgálati alkalmak alakulása  

Közrendvédelmi  szolgá lat gépjárművel Közrendvédelmi  szolgá lat egyéb járművel
Közrendvédelmi  szolgá lat gya logosan Helyszínbiztos ítás
GFSZ,Matrix szolgá lat Egyéb Rendezvénybiztos ítás
Posztos  szolgá lat Iskola  bizt
Készenlét Rendkívül i  esemény
Természetvédelmi  járőr járművel Természetvédelmi  járőr gya logosan vagy lovon
Kutyás  szolgá lat Vasúti  , MÁV szolgá lat
Postaszolgá lat, postáskísérés Figyelő szolgá lat (10%)
Vöröskereszt, mentők, drogambulancia , patika Térfigyelő rendszer szolgá lat
Lovas  szolgá lat Természetvédelmi  szolgá lat
Rendőrrel  közös  közrendvédelmi  szolgá lat Rendőrrel  közös  közlekedésrendészeti  szolgá lat
Rendőrségnek - hatósági  tanú NAV - közös  munka, hatósági  tanú
Közterfelügyelővel  közös  szolg Temetői  szolgá lat
Katasztrófavédelmi  szolgá lat Idegenrendészeti  szolgá lat
Idegenrendészeti  szolgá lat ÖTE szolgá lat gépjárművel
ÖTE készenlét OPSZ Közgyűlés
OPSZ Képzés OPSZ segítségnyújtás
OPSZ tábor OPSZ Rendezvény
Megyei  speciá l i s  program Prevenciós  előadás
Szociá l i s  munka, Idősek segítése Egyesületen belül i  képzés
Egyesületi  ügyeleti  szolgá lat Egyesületi  adminisztratív munka
Egyesületi  közgyűlés Egyesületi  elnökségi  ülés
Egyesületi  egyéb tárgyalás Egyesület és  együttműködő közti  tárgyalás
Egyesületi  rendezvény Egyesületi  egyéb rendszerfejlesztés
Megyei  Képzés Megyei  Ügyelet
Megyei  adminisztratív munka Megyei  Kontrol l  s zolgá lat
Megyei  Közgyűlés Megyei  Elnökségi  ülés
Megyei  Egyéb tárgyalás Megyei  Rendezvény
Megyei  Egyéb rendszerfejlesztés Együttműködőkkel  összesen
APEH Egyéb hivata los  személy
Ifjú polgárőr Iskola i  személyek
Közterület-felügyelő Lakossági  résztvevő,megfigyelő
Munkaügyi  Felügyelőség Önkormányzati  személyek
Rendőr Tanuló-próbaidős  polgárőr
Természetvédelmi  őr , mezőőr , ha lőr Tűzoltó
VPOP Szövetség összesen

 

Közrendvédelmi szolgálat gépjárművel  4 809 alkalom 
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Közrendvédelmi szolgálat gyalogosan  506 alkalom 

Rendezvénybiztosítás 1 110 alkalom 

Posztos szolgálat 514 alkalom 

Iskolabiztosítás 800 alkalom 

Természetvédelmi szolgálat   116 alkalom 

Prevenciós előadás 77 alkalom 

Együttműködő szervezetekkel közösen ellátott szolgálat  2710 alkalom  

Központi Támogató Csoport  

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

melynek feladata a Budapesti Polgárőrséghez érkező magasabb szintű, precízebb, egységesebb feladat 
végrehajtást igénylő felkérésekre történő reagálás. Tagjai körébe előzetes válogatás alapján kerülhetnek be 

polgárőrök. Feltétel a megfelelő vizsgák megszerzése, kiemelkedő polgárőr tevékenység valamint az abszolút 

feddhetetlenség. A csoport tagjai egységes polgárőr formaruházattal rendelkeznek. Elvárás, hogy minden 
központilag szervezett szolgálatban egységesen nézzenek ki polgárőreink. A csoport tevékenységének két fő 

iránya különböztethető meg, egyfelől a főváros területén bekövetkezett káresemények hatásainak 
felszámolásában és a kiemelt rendezvények lebonyolításában történő részvétel, valamint a főváros területén 

történő, célzott bűnmegelőzési járőrszolgálatok, akciók végrehajtása. 
 A kiemelt rendezvénybiztosítások között megtalálható a Március 15-i, Augusztus 20-i, Október 23-i állami- és 

önkormányzati ünnepekhez, kiemelt kockázatú biztosításokhoz kapcsolódó, különféle szintű 

sportrendezvényekhez, bronz-, ezüst-, és aranyvasárnapi, halottak napi eseményekhez kapcsolódó feladat 
végrehajtás. A szolgálatok során jelzőőri, forgalomsegítési, útvonal biztosítási, bűnmegelőzési és információs – 

tájékoztató feladatokat látnak el a polgárőrök. A szolgálatok eredményes végrehajtása érdekében 
együttműködési megállapodást kötöttünk a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal és a Fővárosi Rendészeti 

Igazgatósággal is. Polgárőrök önállóan és közösen is látnak el szolgálatokat ezekben az esetekben.  

A BPSZ Központi Támogató Csoportjának másik fő feladatköre a főváros területén történő, célzott 
bűnmegelőzési járőrszolgálatok, akciók végrehajtása, aminek során formaruhában gyalogosan vagy 

gépkocsival az idegenforgalom szempontjából, a felkéréseknek megfelelő valamint a saját információk alapján 
kiemelt területeken végezzük feladatunkat. Ezek a területek legjellemzőbben a Városliget, Margitsziget, a 

Budai Vár és a forgalmas közterületek. A kerületi hivataloktól és a Fővárosi Önkormányzattól érkező jelzések 

alapján kerül összeállításra a járőr útvonal, melyek érintésekor posztos szolgálatok és járőrtevékenység is 
megvalósul.  

A Központi Támogató Csoport fontos feladata továbbá, azon kerületek megerősítése, ahol valamilyen okból 
nem elég hatékony a polgárőr tevékenység. Ilyenkor a központi járőrszolgálat szervezése az ilyen területek 

köré szerveződik. 
A Központi támogató Csoport tevékenysége az idegenforgalmi szezonban fokozott módon kerül 

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

forgalom erősödése előre jelezhető, polgárőreink jelen vannak. A járőr tevékenységet ellátókat igyekezünk oly 
módon összeállítani, hogy idegen nyelvtudással hatékonyan tudjanak segítséget nyújtani az idelátogatóknak. 

Az idegenforgalmi idény kiegészül a nemzetközi sport- és kulturális rendezvényekkel is. A feladataink 
végrehajtásának módját egyeztetjük a rendészeti szervekkel, összehangoljuk tevékenységünket.   

A csoport munkájának hatékony koordinációjának érdekében megépítésre egy Mobil Vezetési Pont gépjármű, 

mely minden központi biztosításnál, elhúzódó feladat végrehajtásoknál, valamint a rendőrség felkérésére 
bevetésre kerül. A járműben megtalálható minden olyan technikai eszköz, ami az irányítási és helyszíni 

vezetési feladatokhoz elengedhetetlenül szükségesek. Számítógép, nyomtató, internet, térképek, EDR és 
analóg rádiórendszerek. A jármű szükséges esetben 6 fő irodai szintű elhelyezését tudja biztosítani, 

bárminden időjárási körülmény között, valamint rendelkezik önálló áramforrással is. A gépjárművet egyik 
tagszervezetünk építette, és tartja üzemben a BPSZ támogatásával. 

A 2015-ös évben 195 különféle felkérés érkezett, melyek többek között rendezvény biztosítások, kerékpár 

versenyek, futóversenyek, rendőrrel, NAV-ossal, közterület-felügyelővel közös szolgálati felkérések, bűnügyi, 
közrendvédelmi, idegenforgalmi, közlekedési akciókban történő részvételt igényeltek.  
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Kiemelt feladat 2015-ben három esetben valósult meg. Angela Merkel német és Vlagyimir Putyin orosz államfő 

látogatásának biztosításában történő részvétel, ezen alkalmak során a központi szolgálatellátásban több mint 
70 fő vett részt egyidőben, több nap, illetve napszakon keresztül. A kiemelt kockázatú biztosítás szoros 

együttműködésben valósult meg a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal mindkét esetben. Ettől eltérő, de 

hasonlóan magasan rangsorolt, kiemelt biztosítású esemény volt a Magyarország – Románia labdarúgó 
mérkőzés biztosítási feladataiban történő részvétel is. A szokásos, jelentő – jelző feladatok kiegészültek 

forgalomsegítési és jelzőőri tevékenységgel, melyeket szoros együttműködésben a BRFK-val, de önállóan 
hajtottunk végre. Mindegyik esetben elhúzódó biztosítás volt, ezért az étkeztetés, váltások és pihentetések 

szervezése folyamatos feladatot igényelt.   

Szolgálataink során többféle, a hagyományos bevetés-irányítást kiegészítő info-kommunikációs rendszer 
működését is vizsgáltuk. 

A BRFK Rendészeti szerveivel heti koordinációs értekezleten vettünk részt, ahol a főváros kerületi rendészeti 
osztályvezetői mellett a központi szervek parancsnokaival is történt folyamatos egyeztetés az elkövetkező 

időszak feladatainak végrehajtásáról.   
A BPSZ két járőrautót üzemeltet, melyek használata az előzetesen külön vizsgát tett polgárőrök számára 

engedélyezett. Vezetési, jogszabály ismereti felmérés után használhatják a gépkocsikat, melyek jellegesítettek 

és a szükséges technikai eszközökkel felszerelésre kerültek.   
 

Budapesti Mentő Szervezet 

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

hivatásos katasztrófavédelmi szervezetek munkáját szükség esetén. A mentőszervezetek tevékenysége 

mentőkutyás személykeresés és romkutatás, alpintechnikával végzett magasból mentés, vezetés-irányítási 
pont kialakítása, árvízi védekezés, víz alatti mentés, USAR városi kutató-mentő feladat, légi felderítés, 

tűzoltás, műszaki mentés és kárterületi rendészeti feladat. 
A főváros területén már korábban megalakultak a régiós mentőszervezetek, melyeknek tagjai voltak a 

polgárőr szervezetek. A Katasztrófavédelem célul tűzte ki, hogy a Fővárosi Központi rendeltetésű 
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mentőszervezet mintájára, a régiós mentőszervezetek bevonásával alakuljon egy a teljes Főváros lefedésére 

szolgáló mentőszervezet.  
A három fő kontingens, a polgári védelmi, tűzoltási – műszaki mentési és polgárőri szervezetek fővárosi 

képviselői megalkották a szervezet alapját és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság segítségével létrejött 

a szövetség.  Meghívásra és felvételre kerültek a további szükséges szakterületeket képviselő szervezetek. Így 
kiegészülve alkalmassá vált önállóan teljes körű mentőszervezeti tevékenység végrehajtására.  

A mentőszervezetek életében fontos állomás a nemzeti minősítő gyakorlat végrehajtása. Ennek keretében az 
ellenőrző és felügyelő hivatásos katasztrófavédelmi állomány vizsgálja annak minden apró részletét, hogy a 

szervezet megfelelően felkészült a tevékenységének végrehajtására.  

A 2015. október 6 – 7 – 8-án megtartott nemzeti minősítő gyakorlaton 497 fő vett részt. Ebből a legnagyobb 
létszámú kontingens a polgárőri volt, amely 97 főből állt.  

A polgárőri kontingens feladatai a gyakorlat teljes egészére kihatással voltak, ezért nemcsak hogy 
nélkülözhetetlen a részvétel, hanem az élet és balesetvédelem szempontjából kiemelkedő fontosságú. 

A megrendezett kárterület megközelítési útvonalain polgárőrök végeztek előszűrést az érkezők között. A nem 
odavaló személyeket már ekkor kizárták. Szabályozták a látogatók és a résztvevők valamint a gyakorlaton 

közreműködő járművek mozgását. A kialakított tábor beléptetési pontjain regisztrálták és folyamatosan 

számon tartották a létszámot. A kárterület belépési pontjain folyamatosan naprakészen tartották a területen 
tartózkodó mentési feladatot végrehajtó állomány létszámát. Fontos feladata ez egy gyakorlatnak, mivel ez 

veszélyes munkavégzés, szükséges tudni, hogy mindenki aki bement a területre, el is hagyta azt. Evakuálás 
végrehajtásakor is elsődleges szempont, hogy minden bent tartózkodó elhagyja a területet. A tábor őrzése is 

fontos eleme a gyakorlatnak, hiszen több millió forint értékű gépek és eszközök vannak ilyenkor a helyszínen. 

Folyamatosan a terület határán pontőrzéssel és járőrtevékenységgel került megoldásra ez a feladat is.  
Kritikus tevékenység volt az árvízvédelmi feladatnál a gát megerősítése, ide a gyakorlat parancsnoka minden 

erőt levezényelt, így azok a polgárőrök is részt vettek ebben, akik éppen pihenő idejüket tartották.  
A gyakorlatot a Katasztrófavédelem megfelelőre értékelte, ezzel a Budapest Mentőszervezet és 

tagszervezeteként a 22 polgárőr egyesület megszerezte a nemzeti minősítést. 

 

„Kalandvágyból felelősség!” Toborzókampány 

 

A fiatalok megszólítása és egy átfogó toborzókampány megvalósítása régóta hallogatott felelőssége a 
Budapesti Polgárőrségnek, amely a 2015-ös év folyamán elfogadott polgárőr törvénymódosítással, az „ifjú 

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

polgárőr a feladatai ellátása keretében közreműködhet például az állampolgárok tájékoztatásában, 
jegyzőkönyvek és más iratok előkészítésében, katasztrófák elleni védekezésben és helyreállításban, elvett 

dolog őrzésében és szállításában, a baleset-megelőzési, az áldozatvédelmi, a közlekedésbiztonsági, állat-, 
környezet- és természetvédelmi tevékenység támogatásában, a lakosság és az önkormányzatok közötti 
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kapcsolat erősítésében, az otthonában élő fogyatékos személy védelmében, az állami és önkormányzati 

vagyon megóvásában, vagy akár a polgárőr egyesület feladataival összefüggő oktatási, kulturális, 
ismeretterjesztő tevékenységben. A törvény rendelkezik az ifjú polgárőr igazolvánnyal történő ellátásának 

jogszabályi feltételeiről, annak tartamáról, kiadásának menetéről. 

 
 

 
A 2015. májusi törvénymódosítás elfogadását követően a Budapesti Polgárőrség haladéktalanul hozzálátott 

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

megcélozva.  
Modern, fiatalos, barátságos arculat kialakítását követően átalakította online kommunikációs felületeit: 

honlapját, valamint a Facebook közösségi médiafelületen működő oldalát. Több filmet is forgatott a polgárőr 
szolgálattípusokról, új szórólapot és plakátot, valamint 2 sajtófalat is készített.  

Felvette a főváros területén működő mintegy 250 közép- és 22 felsőfokú oktatási intézménnyel a kapcsolatot, 
hogy iskolai roadshow keretében kitelepüléseken, interaktív előadásokon ismertesse meg a fiatalokkal a 

polgárőrséget valamint a közbiztonság megteremtésében vele együttműködő hivatásos- és civil szervezetek 

tevékenységét.    
A kampány hatékonyabb megvalósításának érdekében együttműködést kötött a Budapesti Rendőr-

főkapitánysággal és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóssággal, mely megállapodást a 2015. szeptember 
10-én megtartott sajtónyilvános kampányindító rendezvényen írtak alá a szervezetek vezetői.    

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

aktívabb bevonásáért Facebook kampányt is indítottunk, melynek eredményeképpen a Budapesti Polgárőrség 
Facebook oldalát követők száma 1000 fölé emelkedett.  

Az iskolai roadshow előkészítése során többször is tartottunk felkészítő alkalmakat az előadóknak, ahol a 
résztvevő szakemberek Topa Zoltántól, a Nemzeti Bűnmegelőzés Tanács munkatársától és egymástól is 

kaptak ötleteket a fiataloknak szóló előadások interaktívabb és élménydúsabb megtartásához. Jelenleg is 

átdolgozás alatt van a középiskolásokra fokuszált interaktív iskolai tanórasegédlet, amely a célközönség 
nyelvén, kortárs segítők és rendészeti bűnmegelőzési szakemberek bevonásával hitelesen mutat be minket. 

A középiskolásoknak kötelezően elvégezendő iskolai közösségi szolgálat népszerűsítéséhez, szintén új 
arculattal, „50 óra feltöltődés!” elnevezéssel indítottunk kampányt, amelybe már nemcsak a fiatalokat, hanem 

az őket tanító pedagógusokat és az intézmények vezetőit is bevonjuk.   

   

Az eddigi tapasztalataink szerint az előadásokat követően, szinte minden átlagos iskolai osztályból 6 – 8 fő 
fiatal jelentkezik hozzánk, akik egyesületbe történő beilleszkedését ifjúsági koordinátor segíti.  
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2015. december 28-ig 176 fő jelezte csatlakozási szándékát a szövetséghez, az alábbi kor- és területi elosztás 

alapján.  
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Budapesti Polgárőrség Képzési Rendszere 

 

 Az elmúlt évek során a Budapesti Polgárőrség képzési rendszere több lépcsőben is fejlesztetésre került. Az 
egységesen, kötelezően előírt polgárőr alapismereti vizsgán túl a Budapesti Polgárőr Szövetség több 

alkalommal is szervezett önálló és az együttműködő szakmai szervezetekkel közösen kiegészítő képzéseket, 
amelyeken kivétel nélkül, mindig nagy létszámban vesznek részt a Szövetséghez tartozó egyesületek 

polgárőrei.  

 A kiegészítő, elméleti képzések célja a résztvevő polgárőrök magasabb szintű szakmai felkészítése a 
hatékonyabb közterületi munka, a prevenciós tevékenység és a rendőrséggel közös szolgálatok eredményes 

végrehajtása érdekében.    
A 2015 október 7-én a hazai viszonylatokban is egyedülálló módon az alapismereti képzésen már „ifjú 

polgárőrök” is részt vettek, akik hasonlóan a többi polgárőrhöz vizsga keretében adtak számot megszerzett 
tudásukról. 
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 „250x100 Biztonság” Program 

 

Az Országos Polgárőr Szövetség a Belügyminisztérium, az Országos Rendőr-főkapitányság és a Nemzeti 

Bűnmegelőzési Tanács támogatásával valósítja meg „250x100 biztonság” Programot, melynek keretében 
országosan 250 település, illetve a főváros vonatkozásában nyolc kerület polgárőr egyesülete kap 100 000 

forint célzott támogatást közbiztonságot fejlesztő programok megszervezéséhez.  

A 250x100  Biztonság programban résztvevő BPSZ egyesületek: 

 Budapest I.kerület Budavári Polgárőr, Önkéntes Tűzoltó és Egészségvédő Egyesület 
 Lágymányosi Polgárőrség 

 Kőbányai "Wolf" Polgárőrség - Speciális Mentők - Polgári Védelem - Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

 Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

 Erzsébetvárosi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület 

 Ferencvárosi Polgárőr Egyesület 

 Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Egyesület 

 Terézvárosi és Belvárosi Polgárőr Egylet Belvárosi és Belső-Központi Regionális Polgárőrség (TEPE) 
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Hungarocontrol Zrt. kiegészítő védelmi tevékenysége 

A Budapesti Polgárőrség egyik kiemelt fontosságú feladata a Hungarocontrol létesítményeinek védelmi 

tevékenységében történő közreműködés. Feladatunk az ország több pontján elhelyezkedő navigációs 
állomások környezetében lévő polgárőr egyesületek tevékenységét a biztonság megerősítése érdekében 

koordinálni, ebben a feladatban részünkről az egyik legfontosabb feladatot a BPSZ 24 órás Központi Ügyelete 

látja el. Fogadja a jelzéseket a Hungarocontrol biztonsági ügyeletétől és továbbítja a tevékenységben 
résztvevő szervezetek felé. Ennek során központilag irányítja a helyszíneken intézkedő polgárőrök 

tevékenységét. Fogadja a visszajelzéseiket és rendezett formában továbbítja a Hungarocontrol meghatározott 
személyei felé. Mivel szervezeteink elsődleges intézkedéseket foganatosítanak a navigációs állomásoknál, 

ezért precíz irányítói tevékenységet szükséges végezni a légügyi biztonság fenntartásának érdekében. A helyi 

Polgárőrségek járőrútvonalába bele tartoznak a létesítmények, melyeket a napi szolgálatok során több 
alkalommal ellenőríznek. Emellett jelzésekkel látják el ezek közvetlen környezetét, felhíva ezzel a rossz 

szándékú személyek figyelmét arra, hogy a mechanikai és elektronikus védelem élőerős figyelő szolgálattal 
került megerősítésre. A helyi polgárőrségek a Hungarocontrol jelzésére a lehető legrövidebb időn belül a 

navigációs állomásokhoz mennek, ezzel helyszíni jelenlétet biztosítanak, közvetlen és pontos információkkal 
látják el az ügyeleti szolgálatokat a jelzésekre történő precíz reagálás érdekében. 

  

BPSZ Ügyelet 
 

A bBudapesti polgárőrök mindennapos szolgálatellátásátés Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége 0-
24 órában működő, jól felszerelt és hatékony ügyeleti szolgálat segíti.atot működtet. Az Ügyelet tevékenysége 

a szolgálatellátás egyik kulcsszereplője.  Percre pontos információkkal rendelkezik a BPSZ működési területén 

szolgálatot ellátó polgárőrök létszámáról, feladatáról, felszereléséről, mobilizálhatóságáról, valamint a 
foganatosított polgárőri „intézkedésekről”, beavatkozásokról, eseményekről, illetve segítséget tud nyújtani az 

aktuális „intézkedések” jogszerű, szakszerű és biztonságos lefolytatásában, megerősítő állomány küldésében, 
a jelzésadások továbbításában, az együttműködő partnerek értesítésében. 

 A szolgálatellátás minősége javításának, továbbá a folyamatos és azonnali információáramlás biztosítása 

érdekében az ügyeletes rendelkezésére állnak mindazon technikai és kommunikációs eszközök 
(rendszámellenőrző, URH, EDR, mobiltelefon, internet, időjárási, közlekedési információk, Marathon Terra, 

stb.), melyekkel hatékonyan tudják segíteni a közterületi szolgálatot ellátó polgárőröket.  
A BPSZ Ügyelet folyamatos kapcsolatban áll a Budapesti Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási 

Központjával.  A folyamatos kapcsolattartásra igényt tartó szervezetek között, a Fővárosi Önkormányzati 
Rendészeti Igazgatóság, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is 

szerepel. Az összehangolt és minőségi szolgálatellátáshoz elengedhetetlen feltétel a társszervekkel való 

folyamatos kapcsolattartás, melynek megújítása jelenleg is folyamatban van. Ennek keretében megosztott 
informatikai platformon keresztül történik a szolgálatok alapinformációinak megosztása, illetve a közös 

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

feladat-végrehajtások (pl. Sziget Fesztivál, sport- és kulturális rendezvények, katasztrófahelyzetek, kiürítések) 

lebonyolítása során, a helyszínen intézkedő polgárőrvezető mellett az ügyelet feladata a kapcsolattartás és az 
akció háttérbiztosítása. Fontos kiemelni, hogy a BPSZ Központi Ügyelete minősített időszakban vagy 

katasztrófa helyzet idején előlép országos polgárőr ügyeletté, mivel ilyenkor szükségessé válik egy irányító 
törzs kialakítása. Az eltelt időszakban több esetben is szükségessé vált az országos ügyeleti funkciók ellátása.  

[IE3] megjegyzést írt: ezt biztosan akarjuk publikálni? 
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A központi és a kerületi szolgálat ellátás színvonala és hatékonysága, megfelelő reakcióidő, a feladat ellátók 

tevékenységének koordinálása érdekében tervezzük egy olyan bevetés és műveletirányítási rendszer 
alkalmazását melynek segítségével láthatóvá válnak a közterületen szolgálatot ellátó polgárőrök, látható a 

bejárt útvonal, és kommunikálni lehet velük valós időben.   

 
Ellenőrzési csoport 

 
Budapesten egyedülálló az általunk régóta alkalmazott szolgálat és tevékenység ellenőrzési rendszer. Az 

Ellenőrzési Csoport 2015-ben 36 általános és 4 célzott ellenőrzést végzett a Budapesti Polgárőr Szövetség 

illetékességi területén. Kiemelt szabálysértés vagy bűncselekmény feltárására nem került sor. Az ellenőrzések 
során kiemelt figyelmet fordítottunk a formaruhával és a gépkocsik jelegesítésével kapcsolatos megváltozott 

jogszabályi környezet hatásaira. Általánosan elmondható, hogy a Budapesti Polgárőr Szövetség tagegyesületei 
jogkövetőek, betartják a vonatkozó törvényeket és belső normákat. A feltárt hiányosságok egyértelműen 

elszigeteltek, csak egy-két egyesületet érintenek. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Budapesten egyedülálló az általunk régóta alkalmazott szolgálat és tevékenység ellenőrzési rendszer. Az 
Ellenőrzési Csoport 2015-ben .. általános és .. célzott ellenőrzést végzett a Budapesti Polgárőr Szövetség 

illetékességi területén. Kiemelt szabálysértés vagy bűncselekmény feltárására nem került sor. Az ellenőrzések 
során kiemelt figyelmet fordítottunk a formaruhával és a gépkocsik jelegesítésével kapcsolatos megváltozott 

jogszabályi környezet hatásaira. Általánosan elmondható, hogy a Budapesti Polgárőr Szövetség tagegyesületei 

jogkövetőek, betartják a vonatkozó törvényeket és belső normákat. A feltárt hiányosságok egyértelműen 
elszigeteltek, csak egy-két egyesületet érintenek. 

Érezhető annak hatása, hogy a szolgálatok egyre magasabb hányada történik rendőrrel közösen, így a 
szabályok betartása is következetesebb. 

A 2015-ös évben kiemelt figyelmet fordítottunk továbbra is a formaruházattal kapcsolatos szabályok 

betartására, valamint a szolgálatellátással kapcsolatos adminisztratív követelmények betartására. 
 

 
A BPSZ együttműködő partnerei  
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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 Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Fővárosi Önkormányzat 

Bűnmegelőzési Bizottsága, Budapest Főváros Közterület-felügyelete és a Belügyminisztérium Nemzeti 

Bűnmegelőzési Tanácsa.   
A Budapesti Rendőr-főkapitánysággal korábbi években kialakított rendkívül szoros munka kapcsolat 2015 

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.  

 
 

 

 
Az elmúlt években a Szövetség és Fővárosi Önkormányzat együttműködése új alapokra helyeződött.  Az 

együttműködés főbb területei a BPSZ Központi Támogatói Csoportjának és a BPSZ Ügyeleti szolgálatának 

formázott: Középre zárt
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működése, valamint a Fővárosi Önkormányzat felkérésére a Szövetség elnöke állandó meghívást kap a 

Rendészeti Egyeztető Fórum munkájában való közreműködésre illetve a bűnmegelőzéssel, a közbiztonsággal 
kapcsolatos egyeztetésekre.   

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.   

2015-ben a Budapesti Polgárőr Szövetség „Kalandvágyból Felelősség!” elnevezésű toborzókampányának 

hatékony megvalósítása érdekében célzott együttműködési megállapodást kötött a Budapesti Rendőr-
főkapitánysággal és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal. Az együttműködés aláírására a 

kampánynyitó rendezvényen, a sajtó nyilvánossága előtt 2015. szeptember 10-én került sor.  
Szintén a 2015-ös év során, a célkorosztályt megszólító rendezvénysorozat alkalmával vált szorosabbá a 

Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsával történő szakmai együttműködésünk.   
 

Jelenleg érvényben levő együttműködési megállapodásaink:  

 
Együttműködő partnereink: 

 
Megállapodás tárgya / Együttműködés területei: 

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

javítása, Baleset megelőzés, Vagyonvédelem  

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

 
Káreseti kommunikáció, Képzés és továbbképzés, 

Adatszolgáltatás, Információcsere  

Pest Megyei Tűzoltó Szövetség Együttműködés katasztrófa helyzetekben, Egymás 
munkájának segítése. Környezetet veszélyeztető természeti 

és civilizációs katasztrófák megelőzése, Károsító hatások 

védekezése során keletkező feladatokban történő 
együttműködés 

Fővárosi Önkormányzati Rendészeti 

Igazgatóság   

Budapest közterületeinek általános rendje, szabálysértések 

és bűncselekmények megelőzése, csökkentése  

  

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 
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Budapesti Polgárőr Szövetség  
1145 Budapest, Erzsébet királyné útja 17.  

Telefon:061/251-5366 

Mobil: 0630/6212222  

E-mail: bpsz@bpsz.hu  

                                Web: www.bpsz.hu                  
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