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"Ne arra törekedj, hogy 
többnek lássanak, mint ami 
vagy. Hanem több legyél, 

mint aminek tartanak„
 (Goethe)
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Életet mentett a polgárőr

Határjárás Földeákon 
„kollégáknak tekinti a 
polgárőröket, és külön 
tisztelettel néz rájuk” „ahol jó a 
polgárőrség, ott jó a 
közbiztonság”. /város rendőrkapitánya/

Tanya Kabinet 

„Ha egy kis településen az önkormányzat, a polgár rség, ő
a körzeti megbízott összegfog, akkor azon a településen 
nem lehet gond a közbiztonsággal” /Pintér Sándor, Pannonhalma 2013/

 



„Vállaljuk külterületek 
felderítését, szemét, egyéb 

tárgyak, létesítmények, utak, 
stb. GPS-el történő pontos 

behatárolását, 
dokumentáció készítését”.

 Járjunk nyitott szemmel! 
Télen is járőröznek a polgárőrök

Figyelnek az erdő csendjére, a 
kiskertek rendjére, helyén van-e 
minden lakat, nincs- e nemkívánatos 
vendég, vagy lakó a kis házikókban. 
Figyelik a hajléktalanokat, nem 
fenyeget-e valakit veszély a nagy 
hidegben, nem kell-e segíteni, 
gondoskodni valakiről.



Habszivacs drónokat küldhetnek levegőbe a parasztgazdák



A „Külterületek biztonsága 2014–2015” 
polgárőrprogram célja

•  az 1744/2013. (X. 17.) kormányhatározatban 
szereplő partnerségi feladatok végrehajtása

• polgárőr cselekvési lehetőségek
• együttműködő szervezetek, állampolgárok 

kiemelt támogatása
• polgárőrség és rendőrség népszerűsítése, 

BIZALOM, BIZTONSÁGÉRZET erősítése 
• program eredmények dokumentálása 



egyesületek cselekvési terve I.

• a település közbiztonsági és bűnmegelőzési 
stratégiájának kidolgozása, aktualizálása 

o komplex helyzetértékelése
o alkalmazható módszerek
o együttműködés: bevonható erők, eszközök 

alkalmazásának cél, hely, idő szerinti 
összehangolása

o vezetés megszervezése (folyamatos 
partnerségi viszony fenntartása)



HELYZETÉRTÉKELÉS (PROBLÉMÁK FELTÁRÁSA)

• MIT (tevékenység-működés)
• MIBŐL (forrásbiztosítás)
• KIVEL (belső és külső kapcsolati alrendszerek + 

környezeti illeszkedés)
• MIVEL (technika-technológia)
• SZAKIRÁNYÍTÁS (tervezés-fejlesztés, vezetés-

irányítás)
• HOGYAN (szabályozási és szervezeti rendszer)
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egyesületek cselekvési terve II.

• „lovas SZEM” (Konferencia: 03. 07. Lakitelek)
• prioritások meghatározása (valószínű idő, 

veszélyeztetett területek, reagálási képesség)
• információs háló
• térfigyelő kamera-rendszerek lehetőségei (ki, 

mikor jön-megy, mit visz – vagy ki, mikor megy 
(jön), mit hoz?)

• képzés, felvilágosítás



egyesületek cselekvési terve III.

• „Tiszteletet az éveknek – biztonságot az időseknek” 
program külterületi végrehajtása

• Bűnmegelőzési Centrumok kialakításában való 
közreműködés

• Szórólapok, plakátok, lakossági kérdőívek, kapcsolattartás 

• hatékony polgárőr–rendőr kommunikáció

• Ügyeleti elérhetőségek összehangolása



Közös szolgálat ellátása
A polgárőri szolgálat ellátható:

• Rendőrrel, 
• Közterület-felügyelővel,
• Mezőőrrel, 
• Természetvédelmi őrrel 
• Erdővédelmi szolgálat tagjával,
• Erdészeti szakszemélyzet tagjával,
• Halászati őrrel,
• Hegyőrrel,
• Hivatásos vadásszal, 11



Siklóernyő és alkalmazhatósága a 
Polgárőr szolgálatban

 



Siklóernyő és alkalmazhatósága a 
Polgárőr szolgálatban



Siklóernyő és alkalmazhatósága a 
Polgárőr szolgálatban

Alkalmazható:
•Járőrözésre,
•területek felmérésére,
•személyek felkutatására, 
•légi fotózásra, 
•egységek levegőből történő irányítására,
•felszerelések, élelmiszer, gyógyszer kijuttatása elzárt 
területekre, 
•terep felderítésére, értékelésére.



Siklóernyő és alkalmazhatósága a 
Polgárőr szolgálatban

Alkalmazható: 
•a szaporodó falopások felderítésére, és 
dokumentálására is
•Tanyavilág gyors ellenőrzésére
•vasútvonalak, telepek védelmére, a fémlopások 
megelőzésére
•csellengő idősek felkutatására
•lopott autók keresésére
•rendezvények biztosítására



Siklóernyő és alkalmazhatósága a 
Polgárőr szolgálatban

Technikai adatok:

•Repülési sebesség: 36-70 km/h

•Repülési magasság: 1- 4000m

•Repülési időtartam: akár 5 óra is.

•Fel leszállási úthossz: 10- 120m

























MINISZTERI AJÁNLÁS
/www.biztonsagpiac.hu/

Legfontosabb feladatunk: 

a bizalom megszerzése, ezt 
azonban nem kérni, hanem 
kiérdemelni kell.
/Pintér Sándor, Biztonságpiac ÉVKÖNYV 2013 7. oldal /
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KÖSZÖNÖM A 
FIGYELMET!
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