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                                                   Tárgy: Nagycenki Önkéntes Polgárőr Egyesület  beszámoló 

Beszámoló az egyesület 2018. évi szolgálati tapasztalatairól. 

A polgárőrség 1991-ben alakult meg Magyarországon. Létrejöttének oka pedig a 

közbiztonság kritikája volt. A rendszerváltozás éveiben ugyanis komoly bűnözéssel 

szembesült a lakosság, megduplázódott a bűnesetek száma. A polgárőrökkel azonban hosszú 

ideig sem az állam, sem a kormányok nem tudtak mit kezdeni. Eltűrték, de nem támogatták a 

működését. Azután rájöttek, hogy a közbiztonság megteremtéséhez és fenntartásához szükség 

van erre a civil háttérre. 

A 2011-es jogszabállyal végre a helyére került a közterületi bűnmegelőzés, és a polgárőrséget 

el tudták helyezni a rendészet nagy családján belül, azaz meghatározták, hogy milyen 

szolgálati formát láthatunk el. A mindenféle katonai jellegű, politikai hátterű bűnmegelőzési 

szervezeteket pedig kitiltották a közterületről, és kizárólag az egyesületek tagjai végezhetnek 

közterületi bűnmegelőzési szolgálatot. Az addig hobbiból működő szervezetet teljesen 

megreformáltuk: a rendőrséggel közösen kialakítottuk a szakmai elvárásokat 

Nyilván a rendőr szerepe nem helyettesíthető, és egy polgárőrnek mások a lehetőségei, de a 

helybeliek biztonságérzete szempontjából fontos szerepet töltenek be. Elsősorban a 

rendőrségnek köszönhető Magyarország jó közbiztonsága, a velük való együttműködés pedig 

garancia arra, hogy a polgárőrség is sikeresen és hatékonyan működjön. 

Nagycenken is a romló bűnügyi helyzet, a nemkívánatos betöréses lopások, besurranások 

hívták életre. Az egyesület az Önkormányzat segítségével alakult 1999 novemberében. 

Elmondhatjuk, hogy az egyesület immár 19.-éve önkéntes tevékenységével hozzájárul a 

közrend, közbiztonság szilárdításához, segítettük a községi rendezvények eredményes 

végrehajtását. Erőnktől és lehetőségeinktől függően részt vettünk, biztosítottuk a községi 

rendezvények lebonyolítását, igyekeztünk védeni a lakosok biztonságát. Ezen feladatok 

végrehajtása során szoros kapcsolatra törekedtünk az Önkormányzattal, a Rendőrséggel 

valamint a civil szervezetekkel. A hangsújt a megelőző munkára helyeztük.                    

Néhány évvel ezelőtt még saját autóikkal vagy gyalog indultak útnak a polgárőrök, most egy 

komoly gépjárművel rendelkezünk. 

A polgárőr egyesület a 2018 évi feladatait a 

2011. évi CLXV. törvény a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 

törvény felhatalmazásai, valamint az Országos Polgárőr Szövetség útmutatásai alapján 

végeztük.  

 



AZ ALAPSZABÁLY SZERINTI CÉLOK, FELADATOK 

- a bűncselekmények megelőzése, 

- a bűnalkalmak korlátozása, 

- a vagyonvédelem javítása, 

- a bűnelkövetést segítő körülmények feltárása, 

- a lakosság biztonságérzetének növelése, a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. 

 

Az egyesület megújulás alatt van, kettő fő tagsága megszűnt, három főt vettünk fel, négy fő 

felvételét továbbra is szükségesnek tartjuk. Az elnökség megújítása még ma is folyamatban 

van, ez azonban nem befolyásolja a gyakorlati munkavégzést. 

Ismét felhívást teszünk közzé az egyesület létszámának bővítésére, mivel továbbra is igény 

jelentkezik a helyi közbiztonságot szilárdító tevékenységek gyakoriságának növelésére, ez 

évben már 5 esetben volt lakósság részéről bejelentés, kérés. 

 

Az alapító tagok közül négy fő jelenleg is tevékenykedik.   

Elsősorban feladatainkat járőrszolgálattal, figyelőszolgálattal és jelzőőri tevékenységgel 

valósítjuk meg. Ez azt jelenti,hogy heti rendszerességgel végigjárjuk a falu útjait, a 

külterületeket gépkocsival,gyalog vagy kerékpárral. Meghatározott helyeken figyelési 

feladatot végzünk. 2015-ig a tagok saját gépkocsival járőröztek. 2015 novemberben pályázati 

úton nyertünk egy Suzuki Vitara terepjárót, azóta többségében ezzel járművel végezzük a 

munkát. 

Részt vettünk a helyi Önkormányzat és civil szervezetek rendezvényeinek biztosításában,mint 

az Európa futás, drogmentes futás biztosításában, nyári idegenforgalomban és a migránsok 

útvonalainak figyelésében.  A szüreti napok minden évben kiemelt feladatot jelentenek. Az 

elmúlt évben három gépkocsival és 15+2 fővel vettünk részt az útvonal biztosításában. 

Október vége november eleje temető környékének figyelésére, decemberben ünnepek előtti 

készülődés biztosítására koncentráltunk. Kaptunk felkérést esküvő és temetés biztosítására is. 

Részt vettünk  májusban Sopronkövesden, augusztusban Szanyban rendezett polgárőr napon, 

a Volt fesztivál ideje alatt egy esetben erdei útvonal figyelésében. Három fővel vettünk részt 

Sopronban a Vasvilla kerékpártúra, négy fővel a bozi Bodzafesztivál alatt a futás 

biztosításában.   

Heti rendszerességgel ellenőriztük az iskola környékét, fokozottan az iskolakezdés 

időszakában.  

Bekapcsolódtunk a honvédelmi nevelésbe, általános iskolásoknak légpuskalövészet keretében 

oktatást tartottunk. Részt vettünk jelzőőri tevékenységgel a viharkár elhárításában. 

Az elmúlt évben 5 alkalommal vettünk részt 3-4 fővel focimérkőzés biztosításában, a 

rendkívüli eseményeket sikerült megelőzni.                                                                              

Az előző  években a lakósság számának növekedése ellenére közel azonos mennyiségű 

jogellenes cselekmény fordult elő , a bűnügyi fertőzöttség nem romlott.  

A lakósságtól az elmúlt évben az előző évekhez viszonyítva több jelzést kaptunk/ 30 alkalom/ 

idegenekről, nemkívánatos jelenségekről, melyeket erőnkhöz mérten megvizsgáltunk, szükség 

esetén továbbítottuk az illetékes szervek felé. Ezek között bejelentés szemét lerakásra, 



száguldozó gépkocsikra, bujkáló személyre, besurranási kísérletre, lomisokra, idegen 

személyekre,migránsokra stb. Néhány esetben az elkövetőket sikerült azonosítani 

Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy kapjunk megfelelő információt 

A Soproni Rendőrkapitánysággal a  KMB-al a kapcsolatunk jó, szoros az együttműködés. A 

fontosabb rendezvényeknél a feladatokat pontosítottuk. Kaptunk felkérést különféle 

biztosítási  ellenőrzési feladatok végrehajtására. Rendőrséggel közös szolgálatra elsősorban 

rendezvények biztosításakor került sor. A rendőrséggel kettő alkalommal megbeszéltük a 

hosszú távú együttműködést. 

 

Kimutatás  a végrehajtott járőrözésről 

Jan.                    11 nap     13         szolgálat, bej. szemét lerakásra 

Febr.                  13            14         bej. lomizókra  

Márc.                 13            15         koszorúzás,4 bej kivizsgálás           

Április               14             16         bej. idegenekre 3, rend. bizt. 

Május                18             24         3 bej,  hátrahagyott gk, Sopron biztsit. fel.  

Június                21             30         4 bej. játszótér italozók , futóverseny, vihar u. bizt.   

Július                 17             21         3 bej. rend. megbesz, hátrahagyott bőrönd 

Augusztus         15             19         4 bejelentés. kivizsgálás, rend.  bizt, 1 bujk id.  

Szeptember       18             22         szüreti napok bizt.15+2 fővel,iskola környék.figy, avar tűz                                                    

Október             16             23         temető és környék figyelése, bej. miseút gyorshajt. több 

November         17             27         temető és környékének fokozott figyelése.                  

December          12            19          adventi vásár karácsony előtti fokozott jelenlét,  4 bej.        

Összesen                          243  szolgálat      1200 óra  

Heti   3-4 járőr , 1-3 fős 

A szolgálatok 2/3-át 14- 23 óra közti időben teljesítettük. Az ellenőrzések 40 %-a az 

elvárásoknak megfelelően a külterületre irányult. Kevés a délelőtti ill. a hajnali járőrözés, 

mert tagjaink dolgoznak, így szabadidőben vesznek rész a feladatokban. A szolgálati 

feladatok során  5000 kilométer mentünk   

A rendszám felismerő rendszer egy alkalommal volt telepítve, jogsértést nem észleltünk. 

Egyes rendezvények biztosításában a tagság komoly helytállásról tett tanúbizonyságot. 

Úgy gondolom a kitűzött célt sikerült megvalósítanunk, a kis létszám ellenére tartalmas 

munkát végeztünk! Részt vettünk a település rendezvényeinek biztosítási feladataiban, 

természetesen a Rendőrséggel együttműködve.                         



Az elnökség véleménye az, hogy egy nehéz problémákkal telített évet zártunk. Mindettől 

függetlenül úgy érezzük, hogy a község biztonságáért hasznosan tevékenykedtünk. Összesen 

40 megkeresésre, felkérésre, jelzésre reagáltunk melyeket érdemben rendeztünk.  

Az Országos Polgárőr Szövetség és a Megyei Polgárőr Szövetség ellenőrző bizottsága 

november 30.-án ellenőrizte az egyesület munkáját Fertődön. A tevékenységet jóra értékelte, 

hiányosságot nem vetett fel.                                                                                        

Célkitűzések, további feladatok: 

A helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés  

érdekében: 

- közterületi szolgálat 

- figyelőszolgálat 

- közúti baleset helyszínén, óvoda, általános iskola közelében, erőtől függően jelzőőri 

tevékenység 

- a lakósság és az önkormányzat közötti kapcsolat erősítése, a polgárok és javaik 

védelme 

- rendezvények helyszínének biztosítása 

- lakossági tájékoztatás, figyelemfelkeltés 

- az egyesület létszámának bővítése, reszortfelelősök újragondolása, belső szervezeti 

keret megújítása.  

- Az egyesület 2019 novemberében lesz 20 éves, szeretnénk erről méltóképpen 

megemlékezni, ruházatunkat egységesíteni. 1999 évi megalakulásunk után 2000 évben 

600.000 Ft támogatást kaptunk, akkor ez elegendő volt arra, hogy két év alatt az 

akkori előírásoknak megfelelően felszereljük magunkat. Azóta a ruházatunk 

tönkrement, új egységesített ruházatot vezettek be, ehhez azonban anyagi forrást nem 

biztosítottak. 

 

Ezúton is köszönjük az Önkormányzatnak és a Képviselő-testületnek az anyagi támogatást, 

mellyel biztosítják az egyesületünk működését. 

Országos szinten a polgárőrség megítélése pozitív, önkéntes tevékenységével hozzájárul a 

közbiztonság javításához. 

Nagycenk 2019.02.18. 

                                                        Tisztelettel: 

                                                                                               Bán Ernő 

                                                                                                                  megbízott  

 


