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A Budapesti Polgárőrség Magyarország legnagyobb bűnmegelőzéssel foglalkozó civil szervezeti 

szövetségének tagjaként, a civil felelősségvállalás eszközével vállal szerepet a bűnmegelőzésben 

és a közbiztonság javításában a főváros területén. 
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25 éve alakult Szövetségünk több mint 1300 polgárőr munkáját összefogva, 50 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 legfőbb stratégiai partnere Budapesti Rendőr-főkapitányság, Fővárosi 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Budapest Főváros Önkormányzata, Budapest Főváros 

Kormányhivatala, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság, Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóság, Belügyminisztérium 

Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsa. 

 

A 25 éves Budapesti Polgárőrség 

 

Ez év tavaszán ünnepelte a Budapesti Polgárőrség a 25 éves jubileumát. Az ORFK Teve utcai 

székházában megtartott ünnepségen felidéztük az elmúlt negyedszázad eseményeit, 

megemlékeztünk elődeinkről és vendégül láttuk az alapító tagokat. Az alapítók mellett 

természetesen a társ és együttműködő szervezetek is meghívásra kerültek. Hiszen nélkülük sem 

juthattunk volna el a mai fejlettségi szintünkre. A történelmi áttekintés során szóba kerültek 

mindazon mérföldkövek, melyek jelentősen befolyásolták tevékenységünket. A tartalommal 

megtöltött együttműködési megállapodások, a Polgárőr Törvény elfogadása mind olyan 

események voltak életünkben, melyekre jólesett visszaemlékezni. A rendezvényen elismerésben 

részesültek a kiemelkedően teljesítő polgárőrök mellett a társszervek képviselői is, hiszen a napi 

szintű együttműködés velük is kiemelkedő. A társszervek részéről is elismerésben részesültek 

azon polgárőreink is, akik a példaértékű együttműködés alappillérei. Az ünnepség keretében 

felelevenített BPSZ mérföldkövek jól mutatják az utat, melyet bejártunk és kijelölik számunkra a 

követendő irányt, mely a közösség érdekében végzett, mára már nem csak bűnmegelőzési 

tevékenységből álló feladatok összessége a főváros érdekében.   

 

 



 

Ezt a célt elősegítendő több tagegyesületünk rendelkezik olyan együttműködési megállapodással, 

mely a Katasztrófavédelem és a Polgárőrség között köttetett meg, illetve számos együttműködési 

megállapodásokkal állami és civil együttműködő szervezetekkel, melyek a munka hatékonyságát 

növelik. Sok fővárosi Polgárőr Egyesület kiegészítő tevékenységként katasztrófavédelmi, 

tűzvédelmi, tűzmegelőzési feladatoka is ellát, melyet a Katasztrófavédelem helyi szerveivel, 

önkéntes mentőcsoportokkal közösen vagy önállóan végeznek.   

A Fővárosra jellemző, hogy specializált polgárőr egyesületek alakultak, vagy a meglévők vettek fel 

tevékenységi körükbe olyan feladatokat melyet a polgárőrségről szóló törvény alapján kiegészítő 

feladatként végeznek. Ilyen tevékenység a motoros, lovas, vízi és egészségügyi polgárőri feladatok 

ellátása. Az egyik új tevékenységünk az ifjúságot motiváló feladatok ellátása illetve ezen feladatok 

koordinálása. Ennek érdekében megalakult az ifjú polgárőri feladatokat támogató tagozatunk, 

mely a közösségi szolgálatos diákok mellett, a nyári gyakorlatot végző rendészeti tanulók 

fogadását és az iskolákban megalakított polgárőri alapszervezetek munkájának segítését végzi. Az 

elmúlt év végére a BMSZC Verebély László Szakgimnázium és Szakközépiskolában megalakult az 

ifjú polgárőri csoport. A csoport működése a rendészeti és honvédelmi képzést segíti azzal, hogy 

az ifjú polgárőrként tevékenykedő diákok testközelből megismerkedhetnek a rendvédelmi 

szervek munkájával. A rendészeti vonalon belül a polgárőri feladatok mellett az ifjú önkéntes 

tűzoltói tevékenységet is támogatjuk, elősegítve ezzel a rendvédelmi pálya orientáció mellett a 

teljes spektrumú rendvédelmi önkéntes tevékenység fejlődését is.  

 

Gondolkodj zöldben 

 

Nagyot léptünk előre a környezettudatosság és a környezetvédelmi területen is. A Nemzeti 

Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. és a Budapesti Polgárőr Szövetség 

„Gondolkodj Zöldben!” elnevezéssel környezetvédelmi programot indított a közterületen 

illegálisan létrehozott hulladéklerakatok felszámolása, és a szelektív hulladékgyűjtés 

népszerűsítése érdekében. 

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. elsődlegesen a magyarországi 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területileg optimalizált és szolgáltatási színvonalában 

egységes rendszerének üzemeltetetésére és fejlesztésére létrehozott szervezet. A Budapesti 

Polgárőr Szövetség az Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-vel 

együttműködve a civil felelősségvállalás eszközével vállal szerepet a megelőzésben és 

felvilágosításban a közbiztonság, a környezetvédelem, és az iskolai prevenció területén. A 

program során szerzett tapasztalatait átadja a megyei polgárőr szövetségek környezetvédelmi 

referensei számára. 

Az együttműködés során megvalósuló programok: 

„GONDOLKODJ ZÖLDBEN – A KÖRNYEZETTUDATOS MOBIL APP” 

Kifejlesztésre kerül egy egyedülálló mobil applikáció (Android és iOS), amely a szelektív 

hulladékgyűjtéssel kapcsolatos hasznos tudnivalók mellett, a közterületeken illegálisan 

létrehozott hulladéklerakatok hatóságok felé történő közvetlen jelzésében nyújt segítséget a 

felhasználóknak. 

 „VÁLJ TE IS ZÖLD HELYSZÍNELŐVÉ!” 

A program keretében olyan környezettudatos fiatalok jelentkezését várjuk, akik 

bekapcsolódnának a polgárőrség környezet- és természetvédelem érdekében végzett munkájába. 



 

„GONDOLKODJ ZÖLDBEN! GYŰJTS SZELEKTÍVEN!”  

Fővárosi nevelőotthonokba és társasházakba kikerülnek papír-, valamint fém-, és műanyag 

hulladék szelektíven történő gyűjtésre alkalmas újrahasznosított papírból készült szemetesek és 

ezzel kapcsolatos tájékoztató plakátok. 

MESEKÖNYV ÓVODÁSOKNAK A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRŐL  

A környezettudatos nevelést segítő „GONDOLKODJ ZÖLDBEN!” címmel mesekönyv készül, amely 

az óvodáskorú gyermekeknek játékos formában, mesébe illesztve mutatja be a különböző 

hulladékok szelektíven történő gyűjtésének a fontosságát. 

KREATÍV ÖTLETPÁLYÁZAT ISKOLAI ÖKO CSAPATOKNAK  

„Ökoiskola” címmel rendelkező általános- és középiskolák öko csapatai részére kreatív 

ötletpályázat kerül meghirdetésre a környezetvédelmet támogató innovatív ötletek 

megvalósításához. A legjobb ötlet kivitelezéséhez anyagi támogatást biztosítunk. 

  

 

A program a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. támogatásával a 

Budapesti Polgárőr Szövetség szervezésében valósul meg. 

 

Természetesen a minden polgárőr szervezet működését rendkívüli módon befolyásolja a helyi 

önkormányzatokkal történő együttműködés, hiszen a polgárőrök által végzett bűnmegelőzési és 

az általános szubjektív biztonságérzetet pozitívan befolyásoló tevékenység ellátása akkor tud 

hatékonyan megvalósulni, ha az önkormányzat, rendőrség és a polgárőrség együttműködése 

biztos alapokon áll, ilyenkor ez megalapozza a közös munka sikerét. Az önkormányzati 

együttműködések tekintetében megállapítható, hogy az egyesületek több mint felénél 

kiegyensúlyozott kapcsolat létesült. A polgárőrök részt vesznek az önkormányzati 

szakbizottságok munkájában, több egyesületünkben kerületi önkormányzati képviselő is aktív 

polgárőr tevékenységet folytat, valamint az egyesületi támogatás szerepel az önkormányzat éves 

költségvetésében. Azzal, hogy számítanak a polgárőrök munkájára, egyfajta elismerést is 

kifejeznek.  

A kerületek jelentős részében az együttműködés sokkal szélesebb körben valósul meg, mint amit 

a megállapodás tartalmaz, mert fontos tartalommal és hatékony közös tevékenységgel van 



 

megtöltve. A megszokott, rendőrrel vagy közterület-felügyelővel közös járőr szolgálatok mellett 

kiegészül a közösen végzett tevékenység prevenciós munkával, mely a fiataloktól a szépkorúakig 

mindenkit felölel, hiszen a sértetté - áldozattá válás megelőzése minden korosztályt érint. 

Természetesen minden korosztályt a rá leginkább leselkedő veszélyek elkerülésére készítünk fel.  

A megelőzési programok között a cyber-megfélemlítéstől az „unokázós” csalásokra történő 

felkészítésig minden megtalálható.  

 

Jellemző szinte az összes polgárőr egyesületre, hogy tevékenységük alakítása, a szükséges 

infrastruktúra beszerzése a társ szervek munkájának hatékonyságát is hivatott növelni. 

Sok helyen önkormányzati támogatásként gépkocsikat, robogókat és kerékpárokat biztosítottak 

a megfelelő infrastruktúra mellett a hatékony polgárőr tevékenység elősegítése érdekében. 

Ezekben az önkormányzati ingatlanokban végzik a lakosság számára is elérhető prevenciós 

tevékenységüket, fogadják a bejelentéseket és bűnmegelőzési – vagyonvédelmi tanácsadást is 

végeznek. 

Meg kell említeni az országban egyedi, rendőrségi Tevékenységirányítási Központtal és a többi 

társszerv ügyeletével kialakított azonnalos kommunikációt biztosító EDR rendszer használatát. 

Minden kerületi polgárőrség rendelkezik a BRFK által a részükre egyedi módon biztosított EDR 

készülékkel, valamint központi tartalékban ugyanilyen számú rádiókészülék található. A központi 

tartalék rádiók a BPSZ által koordinált nagyszabású feladat végrehajtásoknál, katasztrófa és 

rendkívüli időjárási helyzetekben biztosítanak a kerületi rádiókkal megegyező módon 

kommunikációs lehetőséget a társzervek ügyeleteivel. A rendőrség a BPSZ Ügyelete által 

informatikai infrastruktúrán átküldött, valamint az EDR rádiókon történő bejelentkezéssel, 

percnyi pontossággal tisztában van a szolgálatban lévő fővárosi polgárőr létszámáról, helyzetéről 

és bevethető állapotáról. Így a közös munka a napi szolgálatok során is megvalósul minden egyes 

szolgálat során. 

Ismertségünkön sokat javított a prevenciós és az ifjúság irányába nyitott programok működtetése. 

A cyber megfélemlítés elleni, a közösségi szolgálatok népszerűsítésére indított „50 óra 

feltöltődés”, a 

„Kalandvágyból felelősség” elnevezésű toborzó programunk, vagy az általunk tovább fejlesztett 

„Ovi-Suli-Doki” program kiemelt érdeklődésre tart számot, kapacitás hiányában több felkérést is 

el kell utasítanunk. A heti rendszerességű professzionális programok tartása túlmutat lassan az 

önkéntes alapokra szerveződött végrehajtási módon. 

    

Toborzás - utánpótlás 

 

Negatív tendenciának értékeljük a Polgárőr Egyesületek „elöregedését”. Legfontosabb célunk volt 

az elmúlt évben a polgárőr toborzás folytatása, mely helyi egyesületi szinteken, központilag 

oktatási intézményekben, közösségi rendezvényeken és a közösségi média felületeken kerül 

végrehajtásra. Elengedhetetlenül fontos a tagság számának növelése mellett az ifjú generáció 

bevonása a polgárőr munkába. Tizes nagyságrendű azon egyesületeink száma, ahol nem 

biztosított az utánpótlás, így a tagok kiöregedtek. Ezen egyesületek mellett látható, hogy új 

szervezetek jöttek létre, melyek hatékonyan meg tudták szólítani a kerületi lakosságot, így nincs 

olyan kerület a főváros területén, ahol ne működne polgárőr egyesület. 

 



 

 

Az Álmos vezér téri Általános Iskolában és Gimnáziumban Kalandra fel! elnevezéssel 

bűnmegelőzési bemutató után szerveztünk rendészeti középiskolások részére „Velünk magad 

lehetsz” elnevezéssel egy pályára irányító, toborzó élménynapot. Az élménynap központi eleme 

az önkéntesség volt, eköré építettük fel a polgárőrségnél teljesíthető szolgálati feladatokat mely a 

virtuális – cyber megelőzéstől a kutyával és motorkerékpárral is végrehajtható szolgálatokig 

terjedt. A programon 96 fő ifjú vett részt, akik közül 29 fő ifjú polgárőrként is megkezdi 

tevékenységét.  

 

A közösségi szolgálat teljesítésének lehetősége után új elemként a rendészeti szakiskolák kötelező 

nyári gyakorlatának színtereként is debütáltunk. A BMSZC rendészeti iskoláiból összesen 29 fő 

teljesítette nálunk a gyakorlati idejét. Ők ifjú polgárőrként a közösségi tereken vállaltak szerepet 

a bűnmegelőzésben. Emellett az időskorúak védelmében szervezett rendőrségi akcióban is részt 

vettek. 

 

A rendészeti szakiskolások nyári gyakorlata, az általuk végzett tevékenység volt az első lépcsője 

egy kialakításra kerülő együttműködésnek, melynek keretében ifjú polgárőri alapszervezeteket 

hozunk létre az iskolákban. Emellett bekerül a tananyagba az ifjú polgárőri vizsga teljesítéséhez 

szükséges ismeretanyag is. Reméljük, hogy a rendészeti életpálya 0. állomása a jövőben a 

polgárőrségnél valósul meg ifjú polgárőri szolgálat ellátás formájában. 

 

Szervezetünk a BM Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács felkérése alapján az eltelt időszakban is 

szervezte a BM RE:Akció elnevezésű interaktív bűnmegelőzési roadshowját, mely szerepel a 

Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiában is. Bár a RE:Akció az iskolákban megvalósításra kerülő 

bűnmegelőzési rendezvény, mely komplex módszerekkel, több célcsoportot (diákokat, 

pedagógusokat, szülőket) megszólítva, interaktív módon, tapasztalatszerzésre építve ad át az 

életből merített szituációk megjelenítésén keresztül prevenciós ismereteket, toborzónak is 

betudható. A rendezvényen láthatóvá válik egy piciny szeletje a rendőrséggel, tűzoltósággal és 

mentőszolgálattal közösen végzett tevékenységünknek. Az interaktivitás révén a hallgatóság 

kedvet kaphat a csatlakozásra és a helyszínen fel is veheti velünk a kapcsolatot. A Program 

tűzoltói, polgárőri, és a beavatkozó erők egy részének részvételét, valamit a program 

alkotóelemeinek biztosítását szervezetünk végezte.  



 

 

A roadshow elemeinek korszerűsítését, új részekkel történő kiegészítését a program 

koordinátorral közösen folyamatosan végeztük. Így a felelős állattartás és állatvédelem mint 

önálló elem, -melyet budapesti polgárőrök adnak elő-  elmúlt évtől szerves részévé vált a 

programnak. Ezen keresztül is megfogalmazódik a jelmondat: 

„Egy rossz döntés egy életre szólhat. Minden rossz döntést követ a Re-Akció” 

 

 

Sajnos az is tapasztalható, hogy az önkéntes tevékenység visszaszorulóban van, egyre nehezebb 

az új tagok toborzása, és a régiek motiválása. A munkahelyi – iskolai elfoglaltságok 

megnövekedtek, és a bármilyen önkéntes tevékenység harmadik helyre került a munka – család – 

önkéntesség rangsorban. 

A Budapesti Polgárőr Szövetség vezetésének kiemelt feladata, hogy támogassa a Polgárőr 

Egyesületeket, annak vezetőit, a toborzási tevékenység végzésében, szövetségi szinten kapjanak 

az egyesületi vezetők a toborzáshoz szükséges referencia anyagot és egységes arculatú 

szórólapot, tájékoztató kiadványokat. A BPSZ vezetése sok esetben a kerületi Önkormányzatok 

vezetésével közvetlenül segíti ezt a tevékenységet, ehhez minden technikai és egyéb segítséget 

nyújt. Az elmúlt években azokban az esetekben, mikor érezhető deficit volt a Polgárőrségek és az 

Önkormányzat, Rendőrség együttműködésében, a Szövetség vezetése egyeztetést 
kezdeményezett a Polgármesterekkel, illetve a Rendőrkapitányokkal és szinte mindenhol sikerült 

a kialakult problémákat feloldani és megoldásokat találni a hatékony együttműködésre. Pozitív 

tendenciának értékeljük, hogy azelmúlt évben, köszönhetően az interaktív prevenciós munkának, 

a toborzásnak és a közösségi médiában való megjelenésünknek köszönhetően sok fiatal kereste 

meg belépési szándékával akár a BPSZ-t, akár a helyi egyesületeket.  

 

 

 



 

Polgárőr Egyesületek 

 

 

Az együttműködéseket leginkább befolyásolja a vezetői, középvezetői és a végrehajtó állomány 

közötti perszonális kapcsolat, mely a Budapesti Rendőrfőkapitánysággal, illetve annak kerületi 

szerveivel is kiválónak minősíthető. Jellemző a végrehajtó állományra, hogy jó kapcsolatban 

vannak a szolgálatot ellátó polgárőrökkel, jó az információ áramlás és számítanak egymás 

munkájára, segítségére. 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság összehangoló koordinációs értekezletet tart minden héten, 

melyre a központi szervektől a kerületi kapitányságokig minden rendőri szerv és a BPSZ is 

meghívott. Itt az előttünk álló feladatokat egyeztetik és koordinálják a közösen rendelkezésre álló 

erők és eszközök elosztását. Ez rendszeres kapcsolattartást jelent minden vezetői szinten. 

Rendhagyónak mondható a Budapesti Polgárőr Szövetség együttműködése a Budapesti Rendőr-

főkapitánysággal, hiszen minden nagyobb feladat biztosításába bevonják a polgárőröket, ahol 

egyidejűleg nagy létszámmal vesznek részt a munkában a polgárőreink. Ebben a speciális 

feladatban kiemelkedő szerepet vállal a Központi Polgárőr Egyesület. 

Nagyot lendített a BPSZ tevékenységén az EU soros elnökségi feladatokra történő felkészülés. 

Azóta is kiemelkedően működnek azok a szolgálati rendszerek, melyeket akkor kellett 

szükségszerűen létrehoznunk. A BPSZ Központi Támogató Csoportja és Ügyeleti szolgálata azóta 

is az akkor meghatározott elvek szerint végzi a tevékenységét, ezzel is támogatva a polgárőrök 

mellett a teljes fővárosi lakosságot. Az akkor kitalált egyedi láthatósági mellényünk kisebb 

módosítással országosan bevezetésre került. A szolgálati szabályzatba bekerült az igazolvány 

kötelező viselése, ezzel is segítve a nem idevaló vagy ál polgárőrök kiszűrését a társszervek és 

saját Ellenőrzési Csoportunk részére. Az országosan elfogadott gépjármű arculatunk kialakítása 

is ebben az időszakban történt. 

Szolgálatok számának alakulása 

 

  

 

 

Közrendvédelmi szolgálat gépjárművel Közrendvédelmi szolgálat gyalogosan
Helyszínbiztosítás Rendszámfelismerő szolgálat
Rendezvénybiztosítás Posztos szolgálat
Iskola biztosítás Vasúti , MÁV szolgálat
Rendőrrel közös közrendvédelmi szolgálat Rendőrségnek - hatósági tanú



 

 

Oktatás, képzés 

 

Kiemelten fontos feladatként kezeljük a polgárőrnek jelentkezők, illetve a polgárőrök oktatását, 

képzését, továbbképzését, vizsgáztatását. Havonta egy alkalommal tartunk oktatást és vizsgát a 

polgárőri és ifjú polgárőri alapismereti tematika anyagából, mely természetesen nemcsak 

frontális előadásnak tekinthető, hanem interaktív módon nyújt lehetőséget az ismeretanyag 

megismerésére, a kérdések megválaszolására. Az alapvizsgán természetesen a Budapesti Rendőr-

főkapitányság képviselője is jelen van. 

 

Speciális továbbképzéseket szerveztünk azon polgárőrök számára, akik az alapfeladat mellett más 

szakfeladatot is elvégeznek, tekintve a rendezvénybiztosításokra, közlekedési akciókra, és egyéb 

tevékenységekre. 

A képzések kivitelezését a polgárőrség saját állományából kiválasztott nagy oktatási tapasztalattal 

bíró rendészeti szakemberek végzik. Sok esetben a Rendőrség által delegált, képzéssel foglalkozó 

hivatásos állományú rendőrök is részt vesznek az oktatási programunkban. 

 

Az Országos Rendőrfőkapitány által jóváhagyott 2018. évi oktatási tervünkben foglaltak 

végrehajtásra kerültek. 

2014-ben elfogadtuk, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karával 

létrehozzuk a Polgárőr Akadémiát, amivel a célunk egyértelműen az volt, hogy teremtsük meg a 

polgárőr vezetők felsőfokú képzését. A tárgyi tudás átadása mellett az új szemlélet és 

gondolkodásmód, megközelítési aspektusok, hazai és nemzetközi tendenciák bemutatása mellett 

az innovatív ötletek elfogadásának képessége volt a cél. Az eltelt évek bizonyították a Polgárőr 

Akadémia vezetőképzés sikereit. 

Felsőfokú polgárőr képzés mellett fontos elem a mindennapi polgárőri szolgálatok 

eredményessége érdekében az alapismereti és a közép szintű képzések, és szakmai felkészítések 

és továbbképzések megszervezése. A továbbképzés célja a polgárőr elméleti és gyakorlati 

ismereteinek felfrissítése, az új vagy módosított jogszabályok megismertetése és a speciális 

feladatokra való felkészítés. 

 

Egyetemi Polgárőrség 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel kialakult jó munka kapcsolat köszönhető szervezetünk 

vezetőjének is, aki szaktanárként részt vesz az egyetemi hallgatók oktatásában is. Egyetemi 

tevékenységének köszönhetően az elmúlt évben megtörténtek a szükséges egyeztetések a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorával és az Országos Polgárőr Szövetség elnökével, valamint 

a felmérések annak érdekében, hogy megalakulhasson az Egyetemi Polgárőrség a fővárosban is. 

A 2019-es esztendő az Egyetemi Polgárőrség megalakításának éve.   

 

 



 

Az ifjú polgárőrök 

 

A 2018-as évben ugrásszerűen megnőtt az ifjú polgárőrök száma szervezetünknél is. 

Dr. Christián László a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanszékvezetője, egyetemi docens, az OPSZ 

elnökségének tagja elkészítette az ifjú polgárőrök alapismereti jegyzetét, mely alapot teremtett az 

ifjú polgárőrök képzéséhez, természetesen a megyénként eltérő sajátosságok beépítésével. 

Megteremtettük annak a feltételét is, hogy a Polgárőr Akadémián oktassuk az ifjú polgárőrökkel 

kapcsolatos feladatokat. Egyesületünk ifjú polgárőrei közül néhányan elérték a 18. életévüket, és 

ezzel polgárőrré váltak. Tevékenységükben jól tetten érhető az ifjú polgárőri múlt, a képzéseken 

és oktatásokon való részvétel is. Agilitásuk és motivációjuk azóta is töretlen. Jó példával 

szolgálnak a jelenlegi ifjú polgárőröknek és számunkra is megfelelő visszajelzést adnak, hogy a 

fiatalok megszólítása és bevonása a polgárőri tevékenységbe kiemelten kezelendő és szakmailag 

megtérülő tevékenység a jövőben is. 

 

 

Kalandvágyból felelősség 

 

A fiatalok megszólítása és egy átfogó toborzókampány megvalósítása régóta halogatott 

felelőssége volt a Budapesti Polgárőrségnek, amely a 2015-ös év folyamán elfogadott polgárőr 

törvénymódosítással, az ifjú polgárőri szolgálat ellátás megjelenésével megkezdődhetett iskolai 

környezetben is. 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 

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 átalakítottuk online kommunikációs 

felületeinket, honlapunkat, valamint a közösségi médiafelületen működő oldalainkat. Több filmet 

is készítettünk, bemutatva a polgárőr szolgálattípusokat, új szórólapot és plakátot, és sajtófalat is 

készítettünk. 

A kampány hatékonyabb megvalósításának érdekében megállapodást kötöttünk a Budapesti 

Rendőr- főkapitánysággal és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, melynek 2015-ös 

aláírása óta folyamatosan működtetünk. A szimpla működtetés mellett tovább is fejlesztettük és 

új területekre terjesztettük ki a metodikát. 

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 meghaladja a 2100 

főt. 

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 hatékonyabb és 

élménydúsabb megtartásához.  

A középiskolásoknak kötelezően elvégzendő iskolai közösségi szolgálat népszerűsítéséhez, 

szintén új arculattal, „50 óra feltöltődés!” elnevezéssel elindított kampányt tovább folytattuk, 

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. 

A toborzás legfontosabb célja, hogy kialakuljon egy olyan „közösségi rendészeti” szemlélettel 

rendelkező generáció, akik tevékenyen működnek közre a főváros bűnmegelőzési feladataiban. 

 

„Behálózva” cyber-megfélemlítés elleni mintaprogram 

 

Kiemelt figyelmet fordítunk a prevenciós tevékenységre, elsősorban a fiatal korosztályra jellemző 

veszélyek vonatkozásában. Az elmúlt másfél évtizedben számos zuglói általános és középiskolával 



 

alakítottunk ki szoros kapcsolatot, folyamatosan keressük azokat a felületeket, amelyek révén 

naprakész formában tudjuk a fiatalokat felvilágosítani, illetve segíteni. 

Szakmai tapasztalatok alapján elmondható, hogy a 9-15 év közötti korosztályra nagyon negatív 

hatást gyakorol az internetes közösségi felületeken keresztül terjedő úgynevezett cyberbullying 

jelenség. A magyarul cyber-megfélemlítésnek nevezett jelenség az, amikor a szóbeli és/vagy a 

közösségi megfélemlítést elektronikus technológiák (chat, blog, mobil alkalmazások, e-mail, SMS, 

MMS, stb.) használatával valósítják meg. Ide tartozik a bűncselekménynek minősülő internetes   és   

telefonos   zaklatás, valamint   egyéb,   jogszabályellenesnek   nem   minősülő megfélemlítésre 

irányuló cselekedet, amelynek célja az egyén tekintélyének, önbizalmának, erőpozíciójának és 

társadalmi státuszának rongálása. 

 

A Budapesti Polgárőrség 2016-ban indította  el  cyber-megfélemlítés  elleni  programját.  A 

„Behálózva” program célkitűzése, hogy ráirányítsa a figyelmet a hazánkban minden harmadik 9-

15 év közötti gyermeket érintő probléma jelentőségére, és segítséget nyújtson ahhoz, hogy a 

cyber-megfélemlítés a diákok, a szülők és a pedagógusok együttes bevonásával váljon 

megelőzhetővé és kezelhetővé. 

 

 

 

Infó-kommunikációs fejlesztés 

 

 

A Budapesti polgárőrség számos alkalommal lát el sokszereplős központi irányítású és precízen 

koordinált tevékenységet, amelynek a megvalósításához csak részben rendelkezik modern 

technikai eszközrendszerrel. A szolgálatellátáshoz használt info-kommunikációs eszközökön 

keresztül, adatokat, képeket és pozicionáláshoz alkalmazható szoftvereket használunk, mely 

hatékonyabbá teszi a tevékenységünket. Emellett lehetőségünk nyílt az EDR rendszerben használt 

eszközeink számának bővítésére. A jelenlegi kerületenként rendelkezésre álló 1db eszköz nem 

volt elegendő arra, hogy a központilag végrehajtott feladatok során minden egységünk 

biztonságos, és folyamatos kapcsolatot nyújtó hangalapú kommunikációs eszközt használhasson. 

A jelen pillanatban még meglévő analóg rádió rendszer által nyújtott szolgáltatások közel sem 

elégségesek, de a társzervek által is használt EDR rendszer biztosítja a közvetlen kapcsolat 

lehetőségét, az átjárhatóságot és mindezeket olyan formában, hogy az adatvédelmi 



 

követelményeknek is megfeleljünk. A meglévő eszközök eddig csak a vezetői állomány részére 

volt biztosított, de most lehetőség nyílt a rendszer fejlesztésére. Ennek keretében az elmúlt 

években 15 darab EDR rádióval bővült a felhasználható eszközök száma, mellyel közvetlen 

kapcsolat biztosítható a rendőrséggel és legújabb együttműködésünknek köszönhetően a Nemzeti 

Adó- és Vámhivatal járőreivel is. 

A Budapesti Polgárőrség régóta használja az Egységes Polgárőr Informatikai Rendszert, mely 

döntéstámogató és vezetésbiztosító információkat szolgáltat, valamint segíti a Szövetség ügyviteli 

tevékenységét. A rendszer statisztikai adatszolgáltatásra is alkalmas, melyen keresztül pontosan 

mérhető, egyes polgárőrre lebontva a végzett tevékenység. 

A szakmai növekedés nehezen képzelhető el az informatikai rendszerek és szoftverek fejlesztése 

nélkül. Ehhez segítségként igénybe vesszük a nonprofit szektor részére kínált lehetőségeket, a 
jogtiszta szoftverekkel csökkenthető annak kockázata, hogy programhiba, vagy szándékos 

károkozás következzen be informatikai oldalról. Hosszú távon tervezve, költségcsökkenés érhető 

el ezen programok igénybevételével. 

A folyamatos informatikai fejlesztés, a modern infó-kommunikációs eszközök, programok 

használata szükségszerű. Ezért megkezdtük az EPIR a ma igényeit kiszolgáló és informatikai 

biztonság szempontjából is megfelelő új verziójának kialakítását. A program nagyobb szabadságot 

biztosít és pontosabb adatokat fog szolgáltatni, melyek elengedhetetlenek a mindennapi polgárőr 

tevékenység szervezése és teljesítése során. Megemlítenénk a GPS alapú bevetésirányítási és a 

gazdasági folyamatokat kiszolgáló moduloknak a tervezését. 

 

BPSZ Ügyelet 

A Budapesti Polgárőrség 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 állandó 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 irányító 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 feladatok ellátása. 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 a hang alapú kommunikáció mellett adat átvitelre is 

alkalmas. 

 

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, védett vezetők látogatásához, 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 Budapesti Polgárőrség által üzemeltetett jelleges gépjárművek és motorkerékpárok 

felhasználása a Központi Támogató Csoport által történik.  

 

Budapest Önkéntes Mentőszervezet 

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 2014-re már korábban megalakultak a régiós mentőszervezetek, melyeknek 

néhol alapítói, másutt csak tagjai voltak a kerületi polgárőr szervezetek is. Ezt követően a 

hatékonyságunk növelése, a rendelkezésre álló technikai eszközök optimális bevethetősége és a 

kiképzett önkéntesek motivációjának megtartása érdekében egy olyan fővárosi szinten 

tevékenykedő, rendszeresen gyakorlatoztatott, felszerelésekkel ellátott mentőszervezet 

létrehozását terveztük meg a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Budapesti Tűzoltó 

Szövetség és a Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesülettel közösen mely a leginkább 

alkalmas összetettsége révén a teljes főváros területén történő bevethetőségre. A korábban 



 

működő Fővárosi Központi Rendeltetésű Mentőszervezet mintájára, a még meglévő egységeik 

bevonásával egy olyan szervezetet kívántunk létrehozni mely az önkéntes polgári védelmi 

szervezetek tevékenységeinek teljes palettáját tudja nyújtani a kutyás kereséstől, a városi kutató-

mentő feladatokon, a befogadó hely üzemeltetésen keresztül a búvár feladatok ellátásáig, saját 

logisztikai, vezetés-irányítási és biztonsági komponensek megalakításával.   

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 Budapest Mentőszervezet néven.  Meghívásra és felvételre 

kerültek a további szükséges szakterületeket képviselő szervezetek. Így kiegészülve alkalmassá 

vált önállóan teljeskörű 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 volt a részvétel, hanem az élet és balesetvédelem szempontjából kiemelkedő 

fontosságú. 

A nemzeti minősítés megszerzése óta, évente többször is a BMSZ szervezésű gyakorlatokon 

veszünk részt.  A tevékenységünk lényege ilyenkor a részt vevő különféle állományba tartozó 

tagok összeszoktatása mellett a speciális feladatok végrehajtása életszerű helyzetekben, sérült 

imitációval és rendkívüli eseményekkel tarkított közegben a begyakorlás. 

Bár a polgárőrök a mindennapi szolgálataik ellátása során élesben hajtják végre ezeket a 

feladatokat, ilyenkor más a közeg, ami igényli gyakorlatokon történő részvételünket.  

 

2018 december 14-én került sor a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezésében a téli 

felkészülési gyakorlatra és koordinációs értekezletre, valamint a Budapesti Polgárőrség, mint 

önkéntes mentőcsoport rendszerbe állító gyakorlatára.  

 



 

A koordinációs értekezleten részt vett  az FKF Zrt., a BKK, az ELMŰ-ÉMÁSZ ZRT., a Fővárosi 

Csatornázási Művek, Fővárosi Vízművek Zrt., Budapest Főváros Önkormányzata, Budapesti 

Rendőr-főkapitányság ,az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor 

Budapest Helyőrség Dandár képviselője, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi 

Főosztálya,  Nemzeti Közművek Földgázszolgáltató Zrt., a FŐTÁV Zrt., , a BKV, a MÁV, illetve a 

Budapesti Büntetés-végrehajtási Intézet képviselője is.  

   

A téli felkészülési gyakorlat az esetleges katasztrófahelyzetben bevethető erők és eszközök 

szemléjéről szólt.  A gyakorlaton a Budapest Mentőszervezet önkéntes egységei - többek között a 

Budapesti Polgárőrség tagjai és járművei - vettek részt, felvonultatva a rendkívüli téli időjárási 

helyzetben bevethető speciális képességű járműveiket. Az önkéntesek - polgárőrök, tűzoltók, 
polgári védelmi, alpin technikai, kutyás kereső, folyami, mentőszolgálati - egységeit megtekintette 

dr. Uzsák Katalin a Budapest Főváros Kormányhivatal Főigazgatója és Varga Ferenc tűzoltó 

dandártábornok a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója. 

 A felkészülési gyakorlattal az önkéntesekből álló "Téli Operatív Mentő Egység" összeállt, 

rendeltetése, hogy a lakosság életének és anyagi javainak mentésében, a hivatásos 

katasztrófavédelmi állomány munkáját segítse a téli időjárási körülmények miatt kialakult károk 

felderítésében, csökkentésében, a helyreállítási feladatok végrehajtásában. 

A "Téli Operatív Mentő Egység" megalakulási gyakorlatán a Budapesti Polgárőrség 40 polgárőrrel 

és személygépjárművek mellett speciális rendeltetésű eszközökkel vett részt. A speciális 

járművek között megtalálható a Budapesti Polgárőrség Mobil Vezetési Pont gépjárműve, mely 6 

fő részére biztosít klimatizált, irodai szintű munkahelyet többféle kommunikációs rendszerrel 

ellátva. Részt vesznek továbbá még terepjáró képességű járművek változatos felszereléssel és 

málházással, rendkívüli időjárási helyzet esetén az egység tevékenységében.  

 

Szükség esetén nem csak a megjelent 40 fő és 21 jármű vesz részt a segítségnyújtásban, hanem a 

Budapesti Polgárőrség teljes személyi állománya, akik önkéntesen készen állnak a nap 24 

órájában, hogy a főváros biztonságához hozzájárulhassanak.    

 

BPSZ Motoros tagozata 

2016-ig legjellemzőbben gyalogos és gépkocsizó szolgálatokat láttunk el. Részt vettünk különféle 

akciókban és fokozott ellenőrzésekben, segítettük a Közlekedésrendészet tevékenységét az állami 

és önkormányzati ünnepségekhez, védett vezetőkhöz kapcsolódó terület zárási és kiürítési 

feladatokban. A Budapesti Rendőr- főkapitánysággal történő közös tevékenység a rendőrség 

igénye alapján kiegészül további együttműködési területekkel. A BRFK Közlekedésrendészete 

jelezte, hogy a motoros szolgálati területen is ki kellene alakítanunk az együttműködést. A 

Budapesti Polgárőrség tagszervezetei részéről már a kezdeteknél több mint húsz fő jelezte 

részvételi szándékát, ebben a speciális tevékenységben.  

 

A BPSZ végrehajtotta a felkészülést. Ennek keretében egyéni védő és technikai eszközök kerültek 

beszerzésre, és ezzel párhuzamosan megkezdődött a felkészítés, mely az ORFK ROKK és a BRFK 

KLFO szakemberei közreműködésével történik és ismétlésre kerül azóta minden motoros szezon 

kezdetkor.   



 

 

 

 

Az elmúlt évben csatlakozott szervezetünkhöz az Első Motorvéd Polgárőr Egyesület is.  Tagjai 

kifejezetten a motoros szolgálat ellátás céljából alakították ki szervezet és feladatrendszerüket. 

A motoros szolgálatok ellátásával kapcsolatos újabb mérföldkőként megalakult az Országos 

Polgárőr Szövetség Motoros Tagozata. Az OPSZ MT szakmai műhelyként szervezi és tervezi az 

ország motoros polgárőreinek tevékenységét. Az OPSZ MT elnökségében túlnyomórészt 

budapestiek kaptak helyet. 

 

A megkezdett programok mind azt szolgálják, hogy a Budapesti Polgárőrség hatékonysága humán 

és szakmai irányból is növekedhessen, válaszul a ránk váró kihívásokra. 

 

Kutyás szolgálat 

Szervezetünk több kerületi egyesület tevékenységére alapozva létrehozta a kutyás szolgálatát. A 

szolgálati célra bevetett ebek kiképzett és felkészített állatok. A tevékenységük a kereső 

feladatoktól, a járőr feladatokon át, a prevenciós célú alkalmazásig terjed. A prevenciós 

tevékenység során a felelős állattartás és az állatvédelem témakörét egészítjük ki a kutyák 

jelenlétével, és a velük bemutatott példák során.   Az OPSZ ilyen irányú tevékenységében is részt 

kívánunk venni.  

 

 



 

 

 

Határvédelmi feladatok 

Az Újpesti Polgárőrség a BPSZ tagszervezeteként részt vesz az OPSZ Határvédelmi tagozatának 

munkájában. Ennek keretében jelentős tevékenységet végeznek Magyarország déli határának 

védelme érdekében. Bár a szolgálat helyszíne messze esik az alaprendeltetési feladatok helyétől, 

tapasztalható, hogy polgárőreink lelkesen vesznek részt ebben az embert próbáló feladatban is. A 

határvédelmi feladatok teljesítése során megközelítőleg 1000 óra szolgálatot teljesítettek 

polgárőreink, ez alatt 65 fő illegális határátlépővel szembeni intézkedésben vettek részt. 

 

Házhoz megyünk 

Az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője által elrendelt „Házhoz megyünk” vagyonvédelmi 

program végrehajtásába a BRFK bevonta IV., XI., valamint a XIV. kerületében működő polgárőr 

egyesületek tagjait. A program célja az állampolgárok felvilágosítása, tájékoztatása arról, hogyan 

ne váljanak bűncselekmény áldozatává.  

 

A BPSZ integrált feladatai az OPSZ szervezetében 

Az Országos Polgárőr szövetség a 2017. év szeptemberében, budapesti és pest megyei 

kezdeményezésre létrehozta a Motoros Tagozatát, mely országosan szakirányítja a polgárőr 

motoros szolgálati formát. A tagozat tagjai rendszeresen vesznek részt a nagyobb a rendezvények 

biztosításában, segítve a Közlekedésrendészeti Főosztály munkáját. 

Az OPSZ Motoros tagozat vezetésében többek között 4 budapesti polgárőr és a mindenkori BRFK 

RSZ KLFO motoros alosztály vezetője működik együtt.  

Ezek mellett a Budapesti Polgárőrség tagjai közül kerülnek ki az OPSZ katasztrófavédelmi, 

gépjármű-felderítési és infó-kommunikációs vonal vezetői, valamint a Bikesafe rendszer 

koordinátorai is. A Budapesti Polgárőrség ügyelete üzemelteti – szükség esetén – az OPSZ 

minősített időszaki főügyeletét is. 

Összegfoglalás 

Budapest Főváros lakossága, az együttműködő és társszervek, hatóságok és hivatalok, a 

felmérések szerint számítanak a Budapesti Polgárőrökre, a mindennapokban végzett munkánkra 

és a rendkívüli helyzetekben tanúsított önzetlen helytállásunkra.  

A bizalmat igyekszünk megszolgálni és folyamatosan fejlesztjük önként vállalt feladataink 

színvonalát a köz érdekében.  

 

Budapest, 2019. január 12. 

 
Kardos Pál 
elnök 


