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B E S Z Á M O L Ó 
a HMPSZ Elnöksége és a Heves Megyei Polgárőr Egyesületek  

2017. évi tevékenységének értékeléséről 
 
 
Bevezető 
 
A Heves Megyei Polgárőr Szövetség az utóbbi években több új kezdeményezéssel élt, mely 
országos elismeréssel mutatott irányvonalat a polgárőr-mozgalom fejlődésének útján. A 
megye egyesületei gazdálkodásában a jogszabályi megfelelés egységesítését eredményezte a 
központi könyvelés, melyet országosan először sikerült bevezetni a Heves Megyei 
Szövetségnek. 
Felismerve az egyesületek tagjainak magas korát intenzív fiatalítás kezdődött meg. Ez 
szakmailag azzal is jár, hogy évente ifjú polgárőrök szakmai tábora szerveződik, melynek 
programjában a polgárőrség életének bemutatásán kívül fontos képzési téma a rendőrséggel 
történő együttműködés szerepe a polgárőrszolgálatok alkalmával. 
Kezdeményező szerepet töltött be megyénk polgárőrei számára az az alap-, és továbbképzési 
rendszer, mely a polgárőrök napi feladatainak gyakorlati tevékenységére építve dolgozott ki 
országos mintaként is bemutatható saját képzési, oktatási anyagokat, módszereket. 
 
A napi polgárőr tevékenység értékelése alapján elmondhatjuk, hogy a rendőrséggel karöltve 
színvonalas, a megye polgáraink nyugodt, biztonságot és bizalmat nyújtó állapotához sikerült 
aktivizálni a polgárőreinket. Megállapíthatjuk, hogy a megyei szövetség nemcsak összefogója 
volt az egyesületek mindennapjainak, hanem segítője, támogatója a mindennapi tevékenység 
megszervezésének. Polgárőreinknek jelentős szerepük volt abban is, hogy szűkebb hazánkban 
jelentősen csökkent a közterületi bűncselekmények száma. A polgárőrök szerepvállalásával a 
migrációs áradat idején sem következett be „közbiztonsági deficit” azokon a településeken, 
ahonnan a határ mellé vezényelték a rendőröket. Elismerően kell szólnunk a megyében 
szolgálatot teljesítő körzeti megbízott rendőrök, polgárőröket segítő munkájáról. Az 
egyesületek életében fontos szerepet töltenek be, a polgárőr szolgálatok alkalmával 
nélkülözhetetlen partnerek. 
Az elmúlt években teljesített polgárőr-tevékenység azt is bizonyította, hogy a bűnözés ellen 
hatékonyan küzdeni csak az állampolgárok, és a helyi közösségek, bevonásával lehet. A 
polgárőrség kiemelt bűnmegelőzési mintaprogramját – 100×100 Biztonság néven öt évvel 
ezelőtt indították útjára, amelyhez 2014-ben Heves megyéből 11 egyesület csatlakozott, majd 
a 250x100 akcióhoz további 5 egyesület. Jelenleg a 300x100 programban 19 egyesület vesz 
részt. A nagyvárosok bűnmegelőzési programjában 4 egyesület (település) vesz részt, így a 
fokozott ellenőrzések alá vont települések száma 23. 
A fentieket figyelembe véve, értékelve a megyei szövetség munkáját, és a polgárőr 
egyesületek értékeit összegezve elmondhatjuk, hogy a 2017. évre kitűzött feladatait a 
szövetség teljesítette, munkáját eredményesnek minősíthetjük.  
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A Heves megyei polgárőrök feladatai és azok végrehajtásának értékelése 
 
A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény (a 
továbbiakban: Polgárőr törvény) 3. § (1) bekezdése alapján a polgárőr egyesület alapfeladata a 
helyi közrend és közbiztonság védelme érdekében közterületi járőrszolgálatok, 
figyelőszolgálatok, jelzőőri tevékenységek ellátása. A polgárőrség a rendőrséggel 
együttműködve és önállóan, továbbra is készen áll arra, hogy lehetőségeihez mérten megvédje 
a lakosság és a lakókörnyezet biztonságát. A bűnmegelőzésben és a közrend fenntartásában 
részt venni kívánó, a környezetük biztonságáért felelősséget érző állampolgárok számára a 
polgárőrség nyújt cselekvési lehetőséget. 

A Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének működési területe öt kisebb területre 
van felosztva. A felosztás alapvetően a közigazgatási rendszerhez igazodott, de a megye 
területén működő öt rendőrkapitányság működési területét figyelembe véve történt a 
kialakítása, élükön a Megyei Szövetség alelnökei, illetve járási koordinátorok.  

Az Egri Járáson belül működik még két járás: a Bélapátfalvi és a Pétervásárai Járás egy-egy 
fő járási koordinátorral, de egy statisztikai egységként. 

A megyében 97 települési polgárőr egyesület működik, melyek a Heves Megyei Polgárőr 
Szervezetek Szövetségének tagjai. Általában a megye településein egy-egy polgárőr egyesület 
tevékenykedik, Kerecsenden két egyesület is működik. A megye több (kis) településén 
viszont előfordul, hogy még nincs polgárőr egyesület. Az Egri térségben 13 településen, a 
Füzesabonyi járásban három településen, a Hevesi járásban 2 településen, a Gyöngyösi 
járásban négy, a Hatvani járásban 1 településen nem szerveződött eddig civil biztonsági 
szervezetként polgárőr egyesület, illetve vannak megszűnő és újjá alakuló egyesületek. 

A megye polgárőr egyesületeinek 2017. évi létszámadatai területi összesítésben az alábbiak: 

 

Ssz Járás/terület 
OPSZ 

egyesületei 
Egyesületek 

száma 

OPSZ tagok 
igazolvány 

 szerint 

Polgárőr 
egyesületi 
taglétszám 

Ifjú polgárőri 
taglétszám 

1. Egri járás/terület 35 35 980 996 25 
2. Gyöngyösi járás 23 23 660 681 13 
3. Füzesabonyi járás 13 13 334 362 10 
4. Hatvani járás 11 11 292 298 2 
5. Hevesi járás 15 15 592 592 5 

Heves megye összesen 97 97 2 858 2 929 55 

1. ábra: Heves Megye polgárőreinek létszámadatai 
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Az előző évekkel összehasonlítva az egyesületek száma ugyan csökkent (101-ről 97-re), de a 
létszámadatok alapján 2017-ben emelkedett a taglétszám. (Igazolvánnyal rendelkezők száma 
7%-kal nőtt, az egyesületi taglétszám pedig 3%-kal emelkedett). A polgárőr tevékenység 
intenzitása összefügg az egy polgárőrre eső lakosságszám arányaival, amit az alábbi 
táblázatban foglaltunk össze: 
Lakosságszámhoz (adat: 2012. január 1. – Wikipédia) viszonyított polgárőri létszám: 
 

Ssz Járás/terület Lakosság- 
szám 

Igazolvánnyal 
rendelkező 
Polgárőrök 

száma 

Egy 
polgárőrre 

 jutó lakosok 
száma 

1. Egri járás/terület 118 350 980 120,8 

2. Gyöngyösi járás 74 607 660 113,0 

3. Füzesabonyi járás 29 910 334 89,6 

4. Hatvani járás 50 585 292 173,2 

5. Hevesi járás 33 382 592 56,4 

2. ábra: Egy polgárőrre jutó lakosok száma Heves Megyében 
 
Ha ezeket az arányokat megfigyeljük, tapasztalhatjuk, hogy ebből a szempontból a Hevesi 
járás a legellátottabb polgárőrökkel, legkevésbé a Hatvani járás. Persze, ez egy statisztikai 
összehasonlítás. A polgárőr szolgálatok hatékonysága abban rejlik, hogy milyen a lakosság 
bizalma a polgárőrök iránt, illetve a szolgálati jelenlétük milyen tiszteletet vált ki 
környezetükből. 
 
Heves Megye közbiztonságának fenntartásában a polgárőrség szakmai tevékenységével 
jelentős szerepet tölt be, amellyel – különösen a közterületi járőr és figyelőszolgálatokkal – 
2017-ben is hozzájárult a lakosság jó biztonsági közérzetének fenntartásához. A polgárőr 
egyesületek által megszervezett és a polgárőrök által végrehajtott különböző szolgálati 
feladatok ellátásának hatékonyságát, a települések összefogáson alapuló bűnmegelőzési 
eredményei mutatják.  
A bűnmegelőzés, a bűnesetek ismertté válása országos közügy a rendőrség felderítő 
munkájában. Az állampolgárok biztonságérzetének növelése, a lakosság bizalmának erősítése 
a rendfenntartó szervezetek iránt, illetve a települések közterületein gyakori jelenlét, mind-
mind odaadó, hivatással járó tevékenység. A polgárőrség ebben a feladatban egyre inkább 
felkészült partnere a rendőrségnek, tevékenységük, aktív közreműködésük a lakossággal, a 
helyi rendfenntartó és katasztrófa elhárításban történő ténykedésük, közreműködésük 
napjainkban már elengedhetetlen. Azt lehet állítani, hogy a polgárőrség közhasznú, önkéntes 
munkájával, egyre erősödő szakmai felkészültséggel méltó partnerévé vált a rendőrségnek, a 
közös feladatok megoldásában.  

A polgárőrök szakmai tevékenységének elsődleges meghatározói a teljesített polgárőr 
szolgálati órák. Ezek éves összegzése az önállóan végrehajtott polgárőr szolgálati 
óraszámokból, valamint a rendőrséggel, illetve más rendvédelmi szervvel közösen teljesített 
szolgálati óraszámokból tevődik össze. A polgárőrök tevékenységét elsődlegesen a 
közterületeken teljesített járőrszolgálat teszi ki. 



4/16 

 

Éves összesből 

Ssz Járás/terület 

Egy 
polgárőrre 

jutó 
szolgálati 

óra 

Polgárőr 
szolgálati 
óra (éves 
összesen) 

Egyéb 
szolgálat 

Külterületi 
szolgálati 

óra; 

Lovas 
polgárőr 
szolgálati 

óra 

1. Egri járás/terület 76,1633 74 640 30 869 10 421 1 527 

2. Gyöngyösi járás 75,6303 49 916 7 391 19 966 0 

3. Füzesabonyi járás 115,024 38 418 15 267 15 367 0 

4. Hatvani járás 94,2877 27 532 8 867 11 013 1 235 

5. Hevesi járás 89,3209 52 878 22 938 21 151 1 973 

Heves megye összesen 85 243 384 85 332 77 919 4735 

3. ábra: a polgárőrök szolgálatban töltött óráik száma 
 
Összehasonlításként a 2016-ban teljesített összes szolgálati órák száma 224 917 óra, melyhez 
képest a 2017-ben teljesített összes szolgálati órák átlaga, ill. száma 8%-kal emelkedett. 
 
Grafikonos összehasonlításban: 
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4. ábra: a polgárőrök szolgálatban töltött óráik száma 

 
A bűnügyileg fertőzöttebbnek ítélt településeken – Hevesen, Kálban, Karácsondon, Szajlán, 
Tarnaleleszen, Adácson, Andornaktályán, Gyöngyösorosziban, Heréden, Kiskörén, 
Kompolton, Mezőszemerén, Tarnabodon, Tarnaörsön, Tarnazsadányban és Tiszanánán – 
kiemelt országos programok keretében végezték a munkájukat a települések lakossága, 
valamint köz-, és külterületek biztonsága érdekében. 2017-ben az OPSZ által indított újabb 
program: „a nagy városok bűnmegelőzési akciója” is sikeresnek bizonyult, annak ellenére, 
hogy Egerben az Egri Polgárőr Egyesület megszűnt, de szerepét, tevékenységét, példás 
együttműködéssel, a rendőrséggel és a Megyei Jogú Város Önkormányzatával dicséretesen 
átvette a városban működő Agria Polgárőr Egyesület, mely Szarvaskő községet is felügyeli. 
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Kiemelt tevékenységünk a közrend- és közbiztonság védelme, bűnmegelőzés, gyermek- és 
ifjúságvédelem, környezet- és katasztrófa védelem. Csatlakozni kívánunk az OPSZ által 2018 
évre meghirdetett programjához: a gyermek-, és ifjúságvédelem, a családok évéhez, el kívánjuk 
érni, hogy a megye polgárőr egyesületeinek tevékenységében mérhető legyen. 

Célunk, hogy a Szövetség és az egyesületei, a tevékenységi területeiknek megfelelően a 
lehető legteljesebb mértékben tudják ellátni meghatározott feladataikat. Legfőbb feladatunk a 
bűnmegelőzés területe, ezért koordinálásának folyamatos fejlesztése elengedhetetlen. 
Továbbá, hogy az infrastrukturális és a kommunikációs eszközök megfelelő mértékű 
folyamatos fejlesztése biztosított legyen. A Polgárőrség vezetőségének, operatív 
munkatársainak és maguknak, a polgárőröknek a megfelelő szintű továbbképzését fontos 
feladatnak tartja a Szövetség. 

A polgárőr szolgálat ellátásának (megkezdésének) feltétele alapismereti képzés és sikeres 
vizsga. Az oktatásokat a helyi egyesületi vezetők kezdeményezésére a járási koordinátorok 
szervezik a Heves Megyei Polgárőr Szövetség felügyelete és az illetékes rendőr-
kapitányságok közreműködésével. Minden járásban nagy hangsúlyt fektetnek az újfelvételes 
polgárőrök képzésére és vizsgáztatására, valamint az egyesületi vezetők friss információval 
történő ellátása érdekében szervezett továbbképzésekre 
 
Nagyon nagy eredmény az is, hogy a kormányzati döntések alapján lehetőség nyílt arra, hogy 
a középiskolai tanulmányokat folytató fiatalok, a kötelezően előírt „Közösségi szolgálatot” a 
polgárőr egyesületek keretei között is teljesíthetik.  A térség több egyesülete kötött oktatási 
intézményekkel erre vonatkozó szerződést, és végzi a fiatalok ez irányú tevékenységének 
koordinálását, dokumentálását (Andornaktálya, Egercsehi, Szajla, Verpelét, Noszvaj, Hatvan, 
Petőfibánya, Heves), akik örömmel és felelősséggel vesznek részt a munkában.  

Kiemelendő a Heves Megyei Rendőr-főkapitánysággal és a területi Rendőrkapitányságokkal 
történő példás együttműködés. Ezt a sikeres közös tevékenységet, az egyesületekkel való 
mindennapi kapcsolat eredményessége jellemezte. A polgárok biztonságának besötétedés 
utáni mérése is pozitív. A rendőrség, a polgárőrséggel, az önkormányzatokkal karöltve jó 
irányba haladnak, a települések közbiztonságának megőrzése tekintetében. 

 
Rendőrséggel közös szolgálati óra 

Ssz Járás/terület 
Közös éves 

összes 
szolgálati 

óra  

Bűnmeg- 
előzés 

Közleke-
dési 

Rendezvény 
biztosítás 

Egyéb 
rendvédelmi 

szervvel 

Grafikon számozásával egyező 
tevékenység 1. 2. 3. 4. 5. 

1. Egri járás/terület 21 537 11 845 6 461 3 231 514 

2. Gyöngyösi járás 22 559 12 407 6 768 3 384 0 

3. Füzesabonyi járás 7 434 4 089 2 230 1 115 350 

4. Hatvani járás 5 803 3 192 1 741 870 614 

5. Hevesi járás 6 800 3 740 2 040 1 020 16 

Heves megye összesen 64 133 35 273 19 240 9 620 1 494 

5. ábra: A rendőrséggel és egyéb rendvédelmi szervvel közösen teljesített szolgálati órák száma 
 
A rendőrséggel történő közös szolgálat nem csak azt jelenti, hogy egy szolgálati kocsiban, 
vagy gyalogos járőrszolgálatban teljesítenek közös szolgálati óráikat, hanem a szolgálatban 
lévő rendőrökkel összhangban, többnyire felügyeletükkel, teljesítik a polgárőrökkel közös 
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szolgálati tevékenységüket. 2016-ban 61 988 közös szolgálati órát teljesítettek, mely 2017-
ben mintegy 5%-kal emelkedett a rögzített statisztikai számok szerint: 
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6. ábra: A rendőrséggel és egyéb rendvédelmi szervvel közösen teljesített szolgálati órák száma 

 
A fenti szolgálati órák ideje alatt polgárőr intézkedések, illetve, rendkívüli események 
rögzítését, vagyis polgárőr tevékenységet jelentenek az alábbi adatok: 

 
 

Polgárőr szolgálati intézkedések 

Ssz Járás/terület vissza-
tartás 
(fő) 

tettenérés/ 
elfogás 
(eset) 

eltűnt 
szem. 

felkutatása 
(eset) 

jelzésadás 
(eset) 

segítség- 
nyújtás 

(fő) 

egyéb  
(eset) 

Grafikon számozásával 
egyező tevékenység 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Egri járás/terület 36 11 11 1019 754 553 

2. Gyöngyösi járás 9 3 3 71 101 36 

3. Füzesabonyi járás 18 17 21 68 38 80 

4. Hatvani járás 1 13 5 1052 792 466 

5. Hevesi járás 1 1 0 43 23 48 

Heves megye összesen 65 45 40 2253 1708 1183 

7. ábra: A polgárőrök szolgálatban töltött tevékenységének adatai 
 
A polgárőrök közterületi jelenlétét, munkájuk eredményességét leginkább a szolgálatban 
végzett tevékenységük jelzi. 2017-ben a helyi önkormányzat és a rendőrség felé 2 253 esetben 
szolgáltak jelzéssel. A 2016-os statisztikai adathoz képest emelkedett a tetten ért és 
visszatartott személyek száma. Az elfogattak száma (45 eset). Leginkább kiemelkedő 
tevékenysége volt a polgárőröknek, többnyire a rendőrséggel közösen, az eltűnt személyek 
felkutatása, melyre 2017-ben 40 esetben került sor, ami a megtalált személy megmentésére 
szolgált. Kiemelkedő eredménnyel szolgáltak ebben az ügyben például a Noszvaji, 
Egerbaktai, Ostorosi polgárőr egyesületek, amelyek részt vettek az eltűnt személyek 
felkutatásában. 
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8. ábra: A polgárőrök szolgálatban töltött tevékenységének adatai 

 
A külterületek biztonságáért polgárőr akciók: 

A programmal végrehajtjuk az 1744/2013. (X. 17.) kormányhatározatban szereplő partnerségi 
feladatokat. Az élet és a vagyonvédelem megóvásában alkalmazandó eszközök, módszerek 
kialakítását, a helyi biztonságérzet erősítését célzó intézkedések megvalósítását a rendőrökkel 
összehangoltan támogatták a polgárőr egyesületek. 

A „Külterületek biztonsága” című program keretében hatékony volt a külterületeken 
üdülőövezetekben élők és dolgozók, valamint a termőföldek (termények), a szőlőskertek, az 
erdők és a környezeti értékek védelme. Jelentős ezen a területen a lovas tagozat polgárőreinek 
szolgálatellátása és speciális adottságaik növelik a bűnmegelőzés eredményességét. 

A „Tiszteletet az éveknek, biztonságot az időseknek” című hosszú távú programunkat az 
idősek életkörülményeinek és biztonságérzetének javítása érdekében tovább szélesítve 
folytattuk. 

Folyamatos, meghatározó programként működik az „Egy iskola - egy polgárőr” ifjúság 
nevelési, bűn- és beleset-megelőzési program, mint az iskolák biztonságát szolgáló polgárőri 
közreműködés és közterületi szolgálat. 

A lakossági kapcsolatok értékelése  
A járőrszolgálatok alkalmával, de szolgálaton kívül is a polgárőrök folyamatos kapcsolatot 
tartanak a település lakosságával, tájékozódnak a lakosság biztonsági problémáiról, kiemelt 
figyelmet fordítanak az egyedül élő, idős emberekre. 

Önkormányzatokkal az együttműködés értékelése 

A helyi Önkormányzatokkal általában jó az egyesületek kapcsolata, a legtöbb esetben 
támogatást is tudnak adni a helyi polgárőrségnek. Több példa tanúsítja, hogy sikeres közös 
pályázatokon nyertek el támogatást meghatározott helyi, közbiztonságot javító cél 
megvalósításához, pénzügyi fedezetként. A legtöbb polgárőr egyesület székhelye, irodája a 
helyi önkormányzat által fenntartott épületben, intézményben kap helyet térítésmentesen.
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A HMPSZ Elnöksége 

A Heves Megyei Polgárőr Szövetség Elnöksége 2017-ben 9 elnökségi ülést tartott, melyből 
három ülés kihelyezett elnökségi ülés volt: Visonta, Tiszanána, Nagyút. 

2017-ben egy tervezett küldöttgyűlést tartottunk, valamint megszerveztük a bűnmegelőző 
civil közösség tevékenységének Heves megyei értékelését (Elnöki találkozó), melyet Egerben 
a Megyeházán tartottunk. Vendégünk volt Nyitrai Zsolt Országgyűlési képviselő, 
miniszterelnöki megbízott, Dr. Túrós András az OPSZ elnöke, Czinege László r. 
dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, a Heves Megyei Rendőr-főkapitány, valamint több 
település polgármestere. 

A 2016. évet értékelő beszámoló küldöttgyűlésen, a küldöttek egyhangúlag elfogadták az 
előterjesztett beszámolókat és a 2017. évre vonatkozó munka-, feladat- és költségvetési 
terveket. 

Eddigi legnagyobb érdeklődést és részvételt tanúsítottak a megye egyesületei a Megyei 
Polgárőrnapon, melyet 2017-ben szintén Tiszanánán, a Dinnyésháti üdülőparkban tartottunk. 
Köszönet és dicséret illeti a Hevesi Járás, illetve Tiszanána Polgárőreit valamint a Tiszanánai 
Önkormányzatot a találkozó megszervezéséért, az anyagi terhek egy részének átvállalásáért. 

Az Elnökség megszervezte Tarnamérán az ifjú polgárőrök, illetve a polgárőrök gyermekeinek 
szakmai táborát. Az egy hetes tábor igen gazdag ismeretgazdagító programmal, jó 
hangulatban telt el. 

Említésre méltó, hogy a HMPSZ Elnöksége által meghirdetett megyei sport-, és 
horgászversenyeknek egyre nagyobb népszerűsége van. 

A Heves Megyei Polgárőr Szövetség Elnöksége több éve baráti és szakmai kapcsolatot ápol a 
Romániai Zetelaka polgárőreivel, akik meghívást kaptak a Megyei Polgárőr Napra 
Tiszanánára is, de a HMPSZ küldöttsége is vendég volt Székelyföldön, Zetelakán, melyen 
részt vett Dr. Túrós András OPSZ elnök is. 

Oktatás, továbbképzés, a polgárőrök alapvizsgája 

A megye polgárőreinek felkészítése, oktatása a feladataikat szakszerűen ellátó polgárőrök 
képzése, továbbképzése a Heves Megyei Polgárőr Szövetség fontosnak tartott feladata. A 
kezdő polgárőrök nyelvezetéhez igazított egyedi tananyaggal a felkészítést és vizsgáztatást a 
megyei Szövetség Oktatási elnökhelyettesének irányításával a járási koordinátorok, területi 
alelnökök végezték. 

Pénzügyi helyzet értékelése  

A Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 2017-ben a rendelkezésre álló pénzügyi 
forrásai tekintetében megfontolt, költség hatékony gazdálkodást folytatott, a tagegyesületek 
forrásait is figyelembe véve. 

A HMPSZ gazdálkodása szigorúan szabályozott és takarékos. Azokból a pénzügyi 
támogatásokból táplálkozik, melyeket a központi költségvetés biztosít a működéshez. Ezért az 
anyagi lehetőségeink nagyon szűkösek, kizárólag az OPSZ-től kapott támogatásból kell 
fedeznünk a kiadásainkat.  

OPSZ-BM által 2017. évben nyújtott támogatás teljes összege 32 913 500 Ft volt, melyből 
28 950 000 Ft működéi támogatás, amelynek 82%-át az egyesületek részérére továbbutaltunk. 
Céltámogatás 3 963 500 Ft. 3 763 500 Ft-ot a Központi könyvelés finanszírozására, 200 000 
Ft-ot pedig az Ifjú Polgárőr Tábor költségeire fordítottunk.  
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A HMPSZ saját költségvetéséből a központi könyvelés és elszámolás elkészítésének a 
költségeihez is hozzájárult 800 000 Ft-a, ezzel szintén az egyesületeket támogatta. 

A pénzügyi támogatások elszámolásának szigorítása, szabályossá tétele pontosságot, a 
határidők betartását követelte meg az egyesületek vezetőitől. A megyei szövetség javaslatára 
bevezetett központi könyvelés lehetősége az elszámolások központi elkészítését, annak 
szakszerű ellenőrzését, valamint a központi könyvelés igénybevételét tette lehetővé. Ezt 2017-
ben 75 polgárőr egyesület vette igénybe a megyében nagyon kedvező tapasztalatokkal. 

Ebben az ügyben még bőven akad tennivaló 2018-ban is. Többek között előrelépést jelent, 
hogy az egyesületeknek kiutalt támogatások elszámolása egyszerűsödik, mivel a Szövetség 
részéről a továbbiakban az elszámolás elektronikus úton történik, ez azonban a határidők 
szigorú betartását követeli meg az egyesületektől. 

Járási koordinátorok, területfelelősök összefoglalói a polgárőr munkáról 

Jelentős eredményt tudtak felmutatni a megyénkben működő járási/területi polgárőr 
egyesületek munkájáról készült összefoglalóban, melyet az alábbiakban mutatunk be: 

Eger térség 

Az Egri térség az, amely a legnagyobb területet képviseli a megyében. A térség a járások 
kialakításával további 3 részre került felosztásra és a kormányzati döntésnek megfelelően így 
került kialakításra az Egri, a Bélapátfalvi és a Pétervásárai járás. 

A térségben négy város: Eger, Bélapátfalva, Pétervására és Verpelét található.  Az első három 
város járási központként is funkcionál, hisz az állampolgárok hivatalos ügyeik jelentős részeit 
az itt kialakított okmányirodákban/kormányablakoknál folytathatják le. E városok köré 
további 46 település csoportosul. 

A lakosság arányát mutatja, hogy a térség lakóinak mintegy fele a fenti városokban él.  
 
A térség kiemelt jelentőségű, hisz turisztikailag is az ország egyik leglátogatottabb régiója, 
akár a gyógy-, a bor- túrizmus, vagy akár a történelmi, kulturális vagy a természeti látnivalók 
tekintetében.  
 
Az Egri térségben a 2017. január 01-i adatok szerint 36 polgárőr egyesület volt nyilvántartva, 
34 településen. 
2017. év ezen napjáig új egyesület nem alakult a térségben, a működését a bíróság 1 egyesület 
esetében (Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Kiemelten Közhasznú Polgárőr Egyesület Eger) 
szüntette meg és törölte a nyilvántartásból. 
 
Az alapismereti vizsgával nem rendelkezők száma elenyésző, mivel az év folyamán szervezett 
ilyen jellegű felkészítésen az újonnan belépők már részt vettek.  
 
Az értékelt időszakban több alkalommal érkezett megkeresés a rendőrség különböző 
szolgálati ágaitól, és szervezetitől a térségben fellelhető és működő, négy körözött gépjármű 
ellenőrző rendszer alkalmazására, különböző akciók során, és ezen akciókban tevékenyen 
részt vettünk. 
Fontos még kiemelni a térfigyelő rendszerekkel ellátott, felszerelt települések fontosságát. Az 
elmúlt években egyre több település tudhat a magáénak egy-egy ilyen” közrendvédelmi 
rendszert”.  
 
A törvényi változtatások lehetővé tették, a fiatalok bevonását a Polgárőr tevékenységbe, mint 
Ifjú Polgárőrök. A 2017. szeptemberi állapotnak megfelelően, az egri térségben 26 ifjú 
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polgárőr van regisztrálva. A velük való foglalkozást a tagtoborzást a 2018. évben fokozottan 
kívánjuk kezelni. 
 
Nagyon nagy eredmény az is, hogy a kormányzati döntések alapján lehetőség nyílt arra, hogy 
a középiskolai tanulmányokat folytató fiatalok, a kötelezően előírt „Közösségi szolgálatot” a 
polgárőr egyesületek keretei között is teljesíthetik.  A térség több egyesülete kötött az oktatási 
intézményekkel erre vonatkozó szerződést, és végzi a fiatalok ez irányú tevékenységének 
koordinálását, dokumentálását. (Andornaktálya, Egercsehi, Szajla, Ostoros, Verpelét, 
Noszvaj). 
 
Térségi egyesületek támogatása 2017-ben: A BM által biztosított támogatási keret terhére a 
térség egyesületei között 9.260.000 Ft került felosztásra, különböző szempontok figyelembe 
vételével 34 egyesület nyújtotta be támogatási igényét. 
 
2016. január 01-től a térség egyesületeinek túlnyomó része (30 egyesület) a központi 
könyvelésben vesz részt. A központi könyvelés vonatkozásában, 2017-ben is megmaradt a 30 
egyesület, azzal hogy Demjén kilépett belőle, viszont Egerszalók kérte a felvételét, és az ezzel 
kapcsolatos egyeztetések lezárultak. 
Nem vesz részt a központi könyvelésben: Demjén, Istenmezeje, Kerecsendi Polgárőr 
Egyesület, Mátraderecske és Recsk polgárőr egyesületei. (2017. szeptember 30. szerinti 
állapot) 
 
Az értékelt időszakban a polgárőrök szolgálati és magán-gépkocsit is használtak feladatik 
ellátásához. Az egyesületek közül Egerszalók, Feldebrő, Mónosbél, Erdőkövesd, Mikófalva 
és Parádsasvár nem rendelkezik szolgálati autóval. A térség többi egyesülete valamilyen 
formában szolgálati jármű tulajdonosa, vagy üzembentartója. Kisbusszal rendelkezik: 
Andornaktálya, Egerszólát, Maklár. A térség egyesületei közül az Agria Polgárőr 
Egyesületnek, Verpelét, Egercsehi, Mikófalva, Tarnalelesz, Recsk és Demjén polgárőr 
egyesületei rendelkeznek 2-2 darab kerékpárral. Andornaktálya 2 db, Bodony pedig 1 db 
robogóval rendelkezik. 
 
2016. év márciusától az Egri Rendőrkapitányságon, minden hónap utolsó keddjén 
megbeszélést tartunk, amelynek során különös figyelmet fordítunk a Nagyvárosok 
Bűnmegelőzési programjában részt vevő Eger város, és az ott tevékenykedő AGRIA polgárőr 
Egyesület és Rendőrség, Közterület Felügyelet előző havi tevékenységének értékelésére, és a 
következő havi feladatok összehangolásával egyeztetjük a feladatainkat. Ez a fórum 
lehetőséget biztosított arra is, hogy az Egri Rendőrkapitányság vezetőjén, és a polgárőrség 
vezetőin túl a kapitányság közrend-, bűnügyi-, vizsgálati-, közlekedési osztályvezetője is 
megismerje, hogy a kapitányság illetékességi területén milyen jellegű események történtek az 
elmúlt időszakban, és milyen események, rendezvények várhatóak.  Ezáltal lehetőség nyílik 
arra, hogy a szolgálatot ellátó erők és eszközök irányítása tervezhetőbb, szakszerűbb legyen.  
 
Az egyesületek irányába az információáramlás biztosított. Ennek lehetőségei elektronikus 
levelezéssel (36 egyesület esetében, 65 e-mail cím), valamint telefonos elérhetőséggel.  
 
Az elkövetkező időszakra, arra kell törekednünk, hogy az elért eredményeinket, legalább ezen 
a szinten megtartsuk, illetve törekedni kell a tevékenységi mutatók emelésére. 
Fontos az is, hogy azokat az egyesületeket, amelyek eddigi tevékenységében valami 
kifogásolható volt, vagy más ok miatt tevékenységük visszafogott volt, felemeljük a térségben 
működő egyesületek tevékenységi szintjére. A fiatalítás céljából fontos, hogy az egyesületek 
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tagtoborzást végezzenek, hogy a fiatalok minél nagyobb számban csatlakozzanak a 
polgárőrök táborába. 
 
Gyöngyös térség 

Gyöngyös térségében általában lakosság összetétele elöregedett, fiatalok nagyvárosokhoz 
közel vagy városokba költöznek. Ebből adódóan kisebb településeken üresen álló ingatlanok 
számadatai megduplázódtak. A térség településein sok az egyedülálló idős ember. Ezeket a 
településeket havi gyakorisággal látogatják meg a trükkös besurranó tolvajok. Mindennapi 
megélhetés térségünkben is gondot okoz. A munkanélküliség Gyöngyös térségében tárgy 
évben kis mértékben csökkent. A fent említett településeken nagy szükség van polgárőrség 
munkájára a tagságnak is a nyugdíjas tagjaira. 
 
Gyöngyös térségében bűnügyileg fertőzött települések közé tartoznak: Gyöngyös, 
Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Adács, Karácsond.  
 
Gyöngyösi Rendőrkapitánysággal kiváló a kapcsolattartás, minden héten, kedden közös 
megbeszélésen veszek részt, amiről jó tapasztalataink vannak.  
 
Egyesületi működési támogatásra 2017-ben 16 egyesület jelentkezett. Az Egyesületek a 
pályázati pénzekből túlnyomórészt formaruházatot és technikai felszereléseket vásároltak, 
valamint a gépjárművek üzemeltetésére és fenntartási költségekre költötték. 2017-ben újabb 
két egyesület gyarapodott gépjárművel.(Adács, Ludas). 
Gyöngyös térségi egyesületeket helyi önkormányzatok támogatásban részesítik, amelynek 
mértéke (0-1millió Ft-ig terjed). A 25 térségben működő egyesületből 20 egyesület kapott 
önkormányzati támogatást. 
 
Füzesabony térség 

A füzesabonyi járás településeinek száma 16, melyből 1 város (Füzesabony), 1 nagyközség 
(Kál) és 14 község. A lakónépesség közel harmincezer fő, ebből közel nyolcezer fő 
Füzesabony város lakossága. 
 
A füzesabonyi térség tizenhárom településén működik polgárőr egyesület, három településén 
jelenleg nem működik: Tófalu, Dormánd, Újlőrincfalva.  
A térség három körzetre tagolódik: Tarnamente körzet (Aldebrő, Tófalu, Kápolna, Kompolt, 
Kál, Nagyút. Füzesabony körzet (Füzesabony - (járási központ), Dormánd, Besenyőtelek, 
Mezőtárkány, Egerfarmos, Mezőszemere, Szihalom), Tisza-tó körzet (Poroszló, Újlőrincfalva, 
Sarud). Füzesabonynak számottevő idegenforgalma nincs. 
A Tisza-tó menti községek esetében azonban jelentős az idegenforgalom főleg a nyári 
időszakban. Viszonylag nagy üdülőterület a Szihalom község határában lévő Zsűri-fürdő. A 
térségen áthalad az M3-as autópálya (29 km), a Budapest – Miskolc vasútvonal, melyek 
bűnügyi szempontból jelentős befolyással vannak az érintett településekre. A topográfiai 
sajátosságaik miatt jelentős árvízi veszéllyel kell számolni a településeken elsősorban a 
Tarna-, és a Tisza-menti településeken. 
 
A „300 x 100 biztonság” bűnmegelőzési mintaprogramban a füzesabonyi térség négy 
települése vesz részt (Kál, Kompolt, Mezőszemere, Sarud)  
A füzesabonyi, káli, kompolti és nagyúti egyesületek 2013-ban együttműködési 
megállapodást kötöttek a Miskolci Vasútbiztonsági Igazgatósággal, így a vasúti területeket is 
aktívan ellenőrzik, több alkalommal elkövetőket is kézre kerítetek, sikerrel akadályoztak meg 
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bűncselekményeket az ellenőrzött vasútvonalak mentén. A füzesabonyi egyesület nem aktív a 
vasúti együttműködésben, így csak a kompolti, a káli és a nagyúti egyesületeket részesíti 
anyagi támogatásban a Miskolci Vasútbiztonsági Igazgatóság.  
Az aldebrői, kompolti és egerfarmosi polgárőrségeknek együttműködési megállapodása van a 
Magyar Postával. 
 
2017-es BM támogatásra tizenkét egyesület nyújtott be igénylést és kapott támogatást, 
összesen 3.180.000 Ft összegben. A szihalmi egyesület nem igényelt támogatást.  
 
A Füzesabonyi Rendőrkapitánysággal és a helyi Önkormányzatokkal általában jó az 
egyesületek kapcsolata. A települési önkormányzatok a legtöbb esetben némi támogatást is 
tudnak adni a helyi polgárőrségnek.  
 
A lakosság visszajelzései igazolják, hogy a települések szubjektív biztonságérzete jó. A 
bűnügyi statisztikákban is visszaköszön a sok egyéni és közös járőrszolgálat. Rendszerint a 
Tisza-tavi rendezvényeket a járás polgárőr egyesületei összefogással biztosítják, de a nagyobb 
füzesabonyi rendezvényeken is jelen vannak a környező települések polgárőrei. Az 
összefogás és a közös szolgálatok nem csak a Füzesabonyi Rendőrkapitányság állományával 
történik, hanem a polgárőr egyesületek között is rendszeres a közös munka.  
A szolgálati adatok alapján elmondható, hogy a füzesabonyi térségben működő polgárőr 
egyesületek jelentős szerepet vállalnak a járás közbiztonságának elősegítésébe. Az egyesületek 
egytől-egyig aktívan működnek, kisebb-nagyobb részt vállalva a polgárőri feladatokból. 
 
Hatvani térség 
 
A Hatvani Járásban 11 településen működik Polgárőr Egyesület, melyek a Heves Megyei 
Polgárőr Szövetség tagjai, közülük kettő a lovas tagozat tagja is egyben. 
Településeinek száma: két város és 11 kis településének lakossága. 
 
A Hatvani Járás működési területe több megyével - Pest, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád 
megye – is határos. Hatvan város pedig a legmeghatározóbb közúti és vasúti csomópontja. 
A mindennapi szolgálataink egyik állandó momentuma, ezen sajátosságaink által keletkező 
feladatok ellátása. 
A megyehatárokhoz közeli szomszédos települések Polgárőrségei között együttműködési 
megállapodások jöttek létre, amelyek a gyakorlatban a rendezvény biztosításokon való 
kölcsönös segítség nyújtásban merül ki. Az elmúlt évben elindult Hatvan Járás 
Közbiztonságáért elnevezésű akció sorozat folyamatosan működik. A célt elértük és 
fenntartjuk, a településeken élők szubjektív biztonság érzetét növeltük, amit az állampolgárok 
közvetlen visszajelzései fényjeleznek. 
A Hatvani Rendőrkapitányságon kéthavonta minden egyesületi vezető, rendőrkapitányi 
értekezleten vesz részt. Az alosztályvezetőkkel a területi koordinátor heti, a polgárőr vezetők 
a körzeti megbízottakkal napi kapcsolatban vannak. Az információáramlás gördülékeny, a 
rendszeres rendőrség által szervezett akciókban szinte kivétel nélkül képviseli magát a 
polgárőrség. 
A 2016. október 25. – 2017. október 25. között eltelt időszakot sikeresnek lehet értékelni. A 
kitűzött célok kivétel nélkül, teljesültek. Az egyesületek alapszabályai, kivétel nélkül 
megfelelnek a törvényi követelményeknek. A Lőrinci városi egyesület közös erőből újjá 
szerveződött. A Rózsaszentmárton Polgárőr Egyesület megszűnt, de vannak 
kezdeményezések egy új egyesület felállítására, amely 2018 év egyik feladata lesz. 
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Az egyesületek működése, a közös szolgálatokkal – Járási Akciók – folyamatosan generálja 
az összetartozást, együtt gondolkodást.  
Összességében eredményesnek mondható a Hatvan térség polgárőr egyesületeinek munkája, 
kötelezettségeiket időben teljesítik, tevékenységüket lehetőségeikhez képest kiemelkedően 
végzik, szükség szerint kérnek és kapnak segítséget adódó nehézségeik megoldására. 
 
Hevesi térség 
 
E régióhoz két város (Heves, Kisköre) és 17 település tartozik. A lakosság lélekszáma az 
elmúlt évek alatt meghatározó módon nem változott, összetétele azonban igen. Folyamatosan 
tapasztalható az elöregedés, és a szociálisan nehéz helyzetben élő lakosság számának 
növekedése. 
 
A térség a megye leghátrányosabb területe, ami megmutatkozik a magas munkanélküliségben. 
A nyilvántartott álláskeresők aránya az elmúlt évben 25 - 30% között változott, ami jelentős 
emelkedés a 2003. évi 19,3%-hoz képest.  
 
Feszültséget okoz több település elöregedése, az ingatlanok elértéktelenedése, illetve az, hogy 
a nagyvárosokból olyan lakosok vásárolják meg az „olcsó vidéki" házakat, akik nem a vidéki 
élethez szocializálódtak (Tarnaszentmiklós, Tarnazsadány, Tiszanána, Kömlő, Átány, 
Tarnabod), ezért sem a megélhetésüket, sem a képzettségüknek megfelelő munkalehetőséget 
nem találnak. A „befogadó település” sem hozta meg a várt eredményt, az egykor ideköltözött 
városi lakosok közül, ma már senki nem él Tarnabodon. 
 
A térség hátrányát növeli, hogy az elmúlt években semmilyen jelentősebb munkahelyteremtő 
beruházás nem valósult meg. Sok munkavállaló csak más városban talál munkalehetőséget, 
ahol nagyobb termelő üzemek működnek, helyben pedig meghatározó a szezonális 
munkavégzés, valamint a közhasznú- és közcélú munka. 
A közmunkaprogramok, sem a közhasznú munkára fordítható keretösszegek nem nőttek olyan 
mértékben, hogy az meghatározó lehetett volna a foglalkoztatás tekintetében, ezért jelentős a 
feszültség az alacsonyan képzett lakosság körében, akik – munkalehetőség híján – 
felhatalmazva érzik magukat úgynevezett megélhetési bűnözés elkövetésére.  
 
Bűnügyi fertőzöttség, a közbiztonság általános helyzete vonatkozásban a 2017 év átlagában 
nyomozás eredményességi mutató: 54%-os, felderítési eredményesség: 35%-os. Közterületen 
elkövetett bűncselekmények, nyomozás eredményessége: 89%. 
A területre jellemző a vagyon elleni bűncselekmények túlsúlya. A közbiztonság általános 
helyzetét a lakosság kielégítőnek, jónak értékeli, amivel a polgárőrök és a rendőrök közös 
szolgálataival hozzájárultak ehhez.  
Elmondhatjuk, hogy közreműködésünk nélkül ma már nincs helyi, országos rendezvény. 
Jeleznek felénk akkor is, ha baj van. Akár állampolgári és katasztrófavédelmi, természeti 
csapás történik, ránk mindig számíthatnak, elérhetőek vagyunk.  
 
A térség Polgárőr Egyesületeinek száma: 16. 
Központi könyvelésben vesznek részt: Boconád, Erdőtelek, Heves, Hevesvezekény, Kisköre, 
Kömlő, Tarnaméra, Tarnazsadány, Tenk, Tarna-Szentmiklós, Zaránk. 
 
Az önkormányzatok megpróbálják a polgárőr egyesületeket anyagilag is támogatni, de - 
forrásaik csökkenése végett - az egyesületek támogatottsága is csökkenő tendenciát mutat. 
Minden pályázati lehetőséget kihasználunk, hogy ezzel szinten tudjuk tartani a működési 
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kiadásainkat. Igen jelentős volt a térségbe juttatott támogatás, melynek révén 14 egyesület 
jutott eszközökhöz, illetve anyagi forráshoz, amely a szolgálatellátáshoz nélkülözhetetlen. 
 
Az együttműködés az önkormányzatok, és a polgárőrség egyesületei között példamutató. 
Köszönet illeti a rendőrség azon tagjait, akik települési rendezvények szervezésében 
felnőtteknek, a gyermekeknek szervezett ügyességi játékos vetélkedőkben is részt vállalnak 
pl. kerékpár, motorkerékpár, kábítószer-drog totó. A térségben nagyon jól együttműködő és 
jól dolgozó, illetve még mindig semmit tevő polgárőr egyesületek vannak többségben.  
 
Évente visszatérő rendezvényeink a város- és falunapok biztosítási feladatai, 
sportrendezvények, majálisok, augusztus 20-i- és egyházi ünnepek, valamint a halottak napja, 
és még nagyon sok különböző civil szervezetek által megszervezett programok, ahol 
polgárőreink biztosítási feladatok ellátásában vesznek részt. Örömmel tapasztaljuk, hogy az 
önkormányzatok és a lakosság is egyre inkább elismeri a nem könnyű, de önként vállalt 
polgárőri tevékenységet. A 2017. évben Tiszanánán rendezett Megyei Polgárőr Napon plusz 
munka hárult a térség polgárőreire, mert nekik kellett előkészíteni a terepet, megszervezni azt, 
hogy minden a helyén legyen. A visszajelzések alapján, a jelenlévők meg voltak elégedve az 
egész napos rendezvénnyel. 
 
Összefoglalva, kiemelkedő eredmény volt a tárgyévben végzett összehangolt polgárőr 
egyesületi és vezetői tevékenység, a stabilitás, a kiszámíthatóság, a fegyelmezettség és a 
törvényesség megteremtése. 

 

 

Bodony, 2018. április 02. 

 
 

Völgyi Ferenc 
HMPSZ elnöke 
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1. sz. Melléklet 
HEVES MEGYE LAKOSSÁGÁNAK és 

 POLGÁRŐR EGYESÜLETEI TAGLÉTSZÁMÁNAK ÖSSZEFÜGGÉSEI 
2017. 12. 31. 

 
 
 
 

  
Heves Megye 
Járásai 

Települések 
 száma 

Lakosság 
 száma 

2012. 01.01-i adat 
(Wikipédia) 

Polgárőr 
egyesületek 

száma 

Polgárőr 
egyesületek 
taglétszáma 

Egy polgárőrre 
jutó lakosok 

száma 

Egri járás 22 87 440 17 496 176,3 

Bélapátfalvai járás 8 8 710 5 127 68,6 Egri 
régió Pátervásárai járás 20 20 702 13 357 58,0 

Eger régió összesen 50 116 852 35 980 119,2 

  Gyöngyösi járás 25 74 607 23 660 113,0 

  Füzesabonyi járás 16 29 910 13 334 89,6 

  Hevesi járás 17 33 382 15 592 56,4 

  Hatvani járás 13 50 585 11 292 173,2 

Heves Megye összesen 121 305 336 97 2 858 106,8 
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