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Szervezet neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
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3 439 5 411
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Szervezet neve:

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés

- támogatások

4. Pénzügyi műveletek bevételei

5. Rendkívüli bevételek

ebből:

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

6. Anyagjellegű ráfordítások

7. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

8. Értékcsökkenési leírás

9. Egyéb ráfordítások

10. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

- adományok
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Szervezet neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

11. Rendkívüli ráfordítások

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

D. Adózott eredmény (C-12)

12. Adófizetési kötelezettség

13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján kiutalt
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem
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1. Szervezet azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

1.1 Név

1.2 Székhely

Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Képviselő neve:

/ /. .

1.4 Szervezet adószáma:
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polgári védelmi tevékenység

2012.évi CLXV. tv; 1994. évi XXXIV. tv

2011. évi CXXVIII. tv; 2011. évi CLXXXIX. tv; 1996. évi XXXI. tv

Budapest és agglomeráció területén élő állampolgárok

1700

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2015.06.06 07.25.38



Szervezet neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
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50 622 61 663
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Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége

43 660 000

43 660 000

43 660 000

43 660 000

43 660 000

43 660 000
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Proaktivitás – tervszerűség a hatékonyság érdekében
Vezetői összefoglaló

A Budapesti Polgárőrség 22 évvel ezelőtt 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, 2015-re
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
Budapesti Polgárőrség az eltelt évek aktivitása, a hozzánk érkező
felkérések, megkeresések és igények alapján 2014-re új metodikát
dolgozott ki működése hatékonyságának növelése érdekében. Célunk,
hogy a rendelkezésünkre álló erőforrásokat optimálisan hasznosítsuk és
fejleszteni tudjuk szervezeti lehetőségeinket. Ennek érdekében az elmúlt
évben a proaktivitás és a tervszerűség alapján a hatékonyság fejlesztése
volt a cél. A proaktivitás jegyében felkészültünk az elmúlt évek

végrehajtott feladatai alapján a várható megkeresésekre. A korábbi évek eseménynaptárai alapján éves
munkatervet készítettünk, előre tervezhető feladat volt a március 15-i, augusztus 20-i, október 23-i nemzeti
ünnepek előbiztosítási feladataiban történő részvétel, a halottak napi temető biztosítások, a karácsonyi
ünnepeket megelőző vasárnapi szolgálatok, a húsvéti közlekedési akciók, a belváros és egyes érintett
kerületek biztonságát növelő fokozott rendőri ellenőrzésekben történő részvétel. Előre jelezhető volt a
szokásosnak mondható kerékpáros és futóversenyek valamint labdarúgó mérkőzések biztosítási feladatainak
végrehajtása is.

A tervszerűség érdekében a technikai eszközök és a humán erőforrás előzetes felmérése fontos részét
képezte tevékenységünknek. A feladatok végrehajtása a rendelkezésre álló erők és eszközök optimális
elosztásával történt. Mindezek figyelembe vételével sikerült hatékonyan segítséget nyújtani mindazoknak, akik
kéréssel fordultak hozzánk. A biztosítási - járőrszolgálati feladatok végrehajtása során rendkívüli esemény
nem történt. A pozitív hozadéka a jelentős számú központi feladat végrehajtásnak, ahol különböző kerületek
és települések polgárőrei láttak el közösen szolgálatot, annak az egységnek a kialakulása volt, ami
megkönnyíti a továbbiakban a tevékenységünket. A csapat összekovácsolódott, tanultak egymástól, átvették a
jó gyakorlatokat és a továbbiakban alkalmazzák azokat saját szervezeteiknél. Elmondható, hogy a teher, a
rengeteg feladat megerősítette szervezetünket.
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Új elemként jelentkezett tagegyesületeink életében a diákok kötelező közösségi szolgálatának
végrehajtásában történő közreműködés. A jogszabályok lehetővé teszik, hogy nem kifejezetten a
járőrszolgálatok során, de a tevékenységünket segítő feladatokba bevonjuk őket. Egyrészt segítik
bűnmegelőzési feladataink sikeresebb végrehajtását oly módon, hogy kortárs segítőként részt vesznek a
programjainkban, másrészt kiegészítik az erőinket azzal, hogy közreműködnek tevékenységünkben. Számukra
is hasznosan telik ez a fajta szolgálat, hiszen a mindennapokban is hasznosítható tudást szereznek ezáltal.

Az elmúlt évben a főváros területén történt rendkívüli események kezelésében, ezek következményeinek
elhárításában is részt vettek polgárőreink. Jelen voltunk a Kodály Köröndön történt legmagasabb fokozatú
tűzesetnél is, ahol a területzárási feladatokban vettünk részt. Több esetben II. világháborús robbanószerkezet
miatti kiürítési, zárási és lakosságvédelmi feladatokban kellett részt vennünk.

A főváros területén megalakultak az önkéntes katasztrófavédelmi mentőszervezetek, melyek gerincét több
helyen is a polgárőr szervezet biztosítja. Tagjaink általi segítségnyújtás így szervezettebben és hatékonyabban
történik, mivel kiegészítő képzésekben részesülnek, valamint rendszeresen gyakorlatokon vesznek részt.

Belvárosi tagszervezeteink a „Pesti Broadway”-en, a szórakozó negyedben rendszeresen jelen voltak. A
hétvégéken ilyenkor jelentős számú szórakozni vágyó ember fordul meg, akik gondtalan időtöltését nem
egyszer garázda cselekményekkel akarták megzavarni. Ezek a cselekmények több esetben is a lakosság
nyugalmát is negatívan befolyásolhatták volna. Ezeken a területeken a Budapesti Rendőr-főkapitányság
rendszeresen hajtott végre fokozott ellenőrzést, melynek végrehajtásában szintén részt vettünk, de ezekben
az esetekben már nemcsak a helyi szervezetek, hanem a BPSZ több egyesülete is képviselte magát.

Fokozott rendőrségi ellenőrzések a főváros több pontján is végrehajtásra kerültek. Ezek közül az egyik
legjelentősebb az Újpesti „Megszállás” elnevezésű volt. Itt 70 fő polgárőr látott el szolgálatot közösen a
rendőrökkel.

A BPSZ tagszervezetei közül több kerületben (XIV., VIII., IV.) TÁMOP program keretében különféle
megelőzési projektet működtetnek a biztonságos internet témakörétől az egyedi személyre szabott prevenciós
programokon át, az önvédelmi képesség növeléséig.

A környezet védelme érdekében preferáljuk az újrahasznosítható anyagok használatát. Szervezetünkön belül
működik Környezetvédelmi Polgárőr Egyesület, akik speciálisan a bűnmegelőzési tevékenységet a
környezetvédelem aspektusából végzik. Tevékenységük eredményességét igazolja a különböző szervezetektől
kapott elismerés és az országos sajtóban történő megjelenés.

Eddig a főváros területén nem volt lovas polgárőri szolgálat. Az elmúlt évben a Lágymányosi tagszerveztünk
megalakította a lovas tagozatát 17 fővel. Ezáltal jelentősen nőtt a külterületek biztonság növelő programjában
hatékonyan résztvevő tagjaink száma. Tagjai kiképzett lovas szakemberek, akik felkészítésük után aktívan
vesznek részt a polgárőri tevékenységben.

2014. évi működésünk számokban
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Közrendvédelmi szolgálat gépjárművel 6 255 alkalom
Közrendvédelmi szolgálat gyalogosan 1414 alkalom 1 414 alkalom
Helyszínbiztosítás 314 alkalom
Rendezvénybiztosítás 1 715 alkalom
Posztos szolgálat 652 alkalom
Iskolabiztosítás 2 314 alkalom
Rendkívüli esemény során 301 alkalom
Természetvédelmi szolgálat  199 alkalom
Prevenciós előadás 155 alkalom
Egyesületi ügyeleti szolgálat 471 alkalom
Közterület felügyelővel közös szolgálat 99 alkalom
Postaszolgálat , postás kísérés 76 alkalom
Térfigyelő szolgálat 33 alkalom
Rendőrrel közös közrendvédelmi szolgálat 4 356 alkalom
Rendőrrel közös közlekedésrendészeti szolgálat 315 alkalom
NAV-al történő közös szolgálat ellátás 76 alkalom

Szolgálatok számának alakulása 2012-2013-2014
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Év Szolgálatok száma összesen
2012 14 026 alkalom
2013 18 188 alkalom
2014 19 745 alkalom
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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 felső ruházattal rendelkeznek, melynek legjellemzőbb eleme az
egyedi kialakítású láthatósági mellény, mely megfelel a szabványoknak, a viselhetőség feltételeinek és
teljesen egyedi megjelenést biztosít. A csoport tevékenységének két fő iránya különböztethető meg. Egyik
ilyen a főváros területén bekövetkezett káresemények következményeinek felszámolásában és kiemelt
rendezvények lebonyolításában történő részvétel. A rendezvénybiztosítások között megtalálható a Március 15-
i, Augusztus 20-i, Október 23-i állami- és önkormányzati ünnepekhez, 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 önálló
és közösen is látnak el szolgálatokat ilyenkor a rendészeti szervek munkatársaival is. A BPSZ Központi
Támogató Csoportjának másik fő feladatköre a főváros területén történő bűnmegelőzési járőrszolgálat
végrehajtása. Ilyenkor 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
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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 korábbi években a VIII. kerületben szervezett polgárőr egyesületek nem tudtak annak az
igénynek megfelelni, ami a kerület vezetésétől irányukba érkezett.

 Igény mutatkozott a rendszeres közterületi jelenlétre, a szervezett szolgálatokra, a szabálykövető működésre,
de az ott működő polgárőr szervezetek ereje megcsappant, a szolgálat képes létszámuk jószerével elfogyott.
Megújulásra sajnálatos módon képtelenek voltak. Bár a kerületben több szervezet is tevékenykedett, de a
kihívásokra nem tudtak megfelelő választ adni. A kerületi önkormányzat és a helyi lakosság részéről jogos
igényként merült fel a segítség nyújtás. Kezdeti időkben a központi szolgálatok révén jelentünk meg a
kerületben. Ezzel párhuzamosan a Budapesti Polgárőrség, karöltve az Országos Polgárőr Szövetséggel
jelentős anyagi, technikai és személyi állományú segítséget nyújtott az adminisztratív közreműködés mellett.
Kiképzési, felkészítési feladatok mellett a mindennapi jelenlétig tevőlegesen is közreműködtünk a mielőbbi
talpra állásban. A jelenleg már működő polgárőr egyesület támogatása, a szolgálatok megerősítése továbbra
is napi szinten jelen van a központi tervezési folyamatokban. Bár hatékonyan és megfelelően működnek, a
kerület korábbi polgárőr hiányát hosszú idő ledolgozni. A megújult városrészek vegyesen a történelmi
helyekkel kiemelt figyelmet érdemelnek. A Központi Támogató Csoport rendszeresen végez bűnmegelőzési
járőrszolgálatokat ezeken a területeken, kiegészítve a helyi polgárőrség tevékenységét.
A Központi támogató Csoport tevékenysége az idegenforgalmi szezonban fokozott módon kerül alkalmazásra.
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.

Felismertük annak jelentőségét, hogy az előre kialakított, magasabb szintű felkészítéssel, egységes forma
ruházattal rendelkező csoport eredményesebben tud reagálni mindazon felkérésekre, megkeresésekre és
rendkívüli helyzetekre melyekkel folyamatosan találkozunk működésünk során.
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 6 fő irodai szintű elhelyezését biztosítja minden időjárási körülmény között,
valamint rendelkezik önálló áramforrással is. A gépjárművet egyik tagszervezetünk építette, és tartja üzemben
a BPSZ támogatásával.
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BPSZ Ügyelet

A Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége 0-24 órában működő, jól felszerelt és
hatékony ügyeleti szolgálatot működtet. Az Ügyelet tevékenysége a szolgálatellátás egyik kulcsszereplője.
Percre pontos információkkal rendelkezik a BPSZ működési területén szolgálatot ellátó polgárőrök létszámáról,
feladatáról, felszereléséről, mobilizálhatóságáról, valamint a foganatosított polgárőri „intézkedésekről”,
beavatkozásokról, eseményekről, illetve segítséget tud nyújtani az aktuális „intézkedések” jogszerű, szakszerű
és biztonságos lefolytatásában, megerősítő állomány küldésében, a jelzésadások továbbításában, az
együttműködő partnerek értesítésében.
 A szolgálatellátás minősége javításának, továbbá a folyamatos és azonnali információáramlás biztosítása
érdekében az ügyeletes rendelkezésére állnak mindazon technikai és kommunikációs eszközök
(rendszámellenőrző, URH, EDR, mobiltelefon, internet, időjárási, közlekedési információk, Marathon Terra,
stb.), melyekkel hatékonyan tudják segíteni a közterületi szolgálatot ellátó polgárőröket.
A BPSZ Ügyelet 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.
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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.
Ilyen eset volt a 2013 évi rendkívüli hóhelyzet, a Dunai árvíz, a Mura – Dráva szakaszon bekövetkezett villám
árvíz miatti feladatok ellátása okán.
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 2014-ben 27 általános és 12 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.
Taglétszámunk a 2014-es évben feltöltöttük az alapszabályban meghatározott 11 főre. Tagjaink eltérő
mennyiségű, de folyamatos ellenőrzéseket hajtanak végre.
A 2015-ös évben kiemelt figyelmet fordítunk továbbra is a formaruházattal kapcsolatos szabályok betartására,
valamint a szolgálatellátással kapcsolatos adminisztratív követelmények betartására.

Technikai fejlődés

A Mobil vezetési Pont kárhelyszíni kommunikációs rendszerének továbbfejlesztése megoldásra került.
Kiegészítettük, egy kárhelyszíni kommunikációra alkalmas rendszerrel, mely minden körülmény között, önálló
bázis állomásként képes feladatát végezni. Végső fázisába érkezett egy táblagépre és okostelefonra épülő
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
rendszer bevetésirányítási feladatokra is alkalmas. Ezzel a közterületi szolgálat térbeli koordinációja
hatékonyabbá válik.

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. AZ EPIR
rendszer összekapcsolása az okostelefonos alkalmazással új távlatokat nyit meg az informatika és
bűnmegelőzés relációjában

Képzés, oktatás
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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. Emellett a BRFK és a BPSZ által közösen megszervezett emeltszintű képzés is folytatódott.
Az elmúlt évben az OPSZ által létrehozott Polgárőr Akadémia képzésén 22 fő eredményes vizsgát tett.  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 a főváros 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.

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 Önkormányzat Bűnmegelőzési Bizottsága és
Budapest Főváros Közterület-felügyelete.
A Budapesti Rendőr-főkapitánysággal korábbi években kialakított rendkívül szoros munka kapcsolat 2014
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
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előnyösen, teljesíthetően tartalmazza mindazt amit hosszas előkészítés után a BPSZ Szervezési kabinetje és a
BRFK illetékesei összeállítottak. Végeredményként szakszerű és hatékony stratégiai megállapodás született.

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
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.

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



Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége
1145 Budapest, Laky Adolf utca 36.
Telefon:061/251-5366
Mobil: 0630/6212222
E-mail: bpsz@bpsz.hu

                                Web: www.bpsz.hu

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-
magyarországi Regionális Vám- és
Pénzügyőri Főigazgatósága

közös szolgálat ellátás, képzés - oktatás

Együttműködési megállapodás előkészítése van folyamatban a Magyar Labdarugó Szövetség Budapesti
szervezetével és a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatóságával.

Budapest, 2015. március 31.

Kardos Pál sk.
elnök
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