
Kivonat a Pest Megyei Rendőr Főkapitánysággal kötött együttműködési megállapodásból: 

MEGÁLLAPODÁS CÉLJA, TÁRGYA MEGÁLLAPODÁS FŐBB TARTALMI ELEMEI MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA 

Egyesület működésének feltételei: 

➢ együttműködési megállapodás az 
illetékes rendőr-főkapitánysággal. 

➢ OPSZ tagság. 
Közös fellépés a bűnözéssel szemben, 

továbbá együttműködés a 

bűnmegelőzés, a közbiztonság javítása, a 

közterületek védelme, a család és 

ifjúságvédelem, a baleset megelőzés és a 

vagyonvédelem területén. 

1. A Polgárőrség vállalása: 
- a helyi közrend és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében 

közterületi járőr és figyelő szolgálatot, 
- a közúti balesetek helyszínén, valamint bölcsődék, óvodák és iskolák közvetlen közelében 

jelzőőri tevékenységet lát el. 
- népszerűsíti a rendőrség bűn-és baleset megelőzési, valamint vagyonvédelmi tevékenységét. 
- közreműködés helyi rendezvények biztosításában. 
- tevékenységéről a rendőrséget heti rendszerességgel tájékoztatja. 

2. A Rendőrség vállalása: 
- közös tevékenységben való részvételre vonatkozó felkérésről a polgárőrséget 3 nappal előtte 

tájékoztatja. 
- baleset megelőzési tevékenységbe bevonja a polgárőrséget. 
- indokolt esetben felkéri a polgárőrséget fokozott közúti ellenőrzési akcióban való részvételre. 
- figyelemmel kíséri a polgárőrség szolgálatszervezését. 
- információk átadásával biztosítja a polgárőrség hatékony feladatellátását. 
- előadót biztosít a polgárőrök felkészítéséhez. 
- népszerűsíti a polgárőrség helyi közbiztonság fenntartásában betöltött szerepét. 

3. Az együttműködő felek: 
- kölcsönösen meghívják egymást a másik felet érintő rendezvényeikre. 
- vállalják, hogy az egymásnak átadott információkat a vonatkozó adatvédelmi és 

adatkezelési előírásoknak megfelelően kezelik. 

2012-től határozatlan időre 

szóló megállapodás. 

 

  



 

Kivonat a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kötött együttműködési megállapodásból: 

MEGÁLLAPODÁS CÉLJA, TÁRGYA MEGÁLLAPODÁS FŐBB TARTALMI ELEMEI MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA 

A természeti és civilizációs katasztrófák 
elleni védekezés érdekében civil alapon 
szerveződő speciális mentőcsoportok 
bevonása az ország területén 
bekövetkezett veszélyhelyzetek, 
katasztrófák során jelentkező speciális 
mentési, kárfelszámolási, védekezési 
feladatokba, illetve nemzetközi 
segítségnyújtásban történő részvételük a 
Kat. előírásainak megfelelően. 

1. A felek közös kötelezettségvállalásai: 
- készenléti, ügyeleti szolgálataik tevékenységét összehangolják, elérhetőségeiket folyamatosan aktualizálják; 
- tájékoztatják egymást a megállapodás tartalmát érintő változásokról; 
- részt vesznek - a megállapodás tárgyával kapcsolatosan - egymás rendezvényein, előadásokat és 
tájékoztatókat tartanak; 
- vezetői szinten állandó kapcsolatot tartanak és összekötőket jelölnek ki; 
2. Polgárőrség vállalása: 
- elfogadja a BM OKF általános koordinációs és - beavatkozás esetében - szakmai irányítási jogát; 
- részt vesz a BM OKF és területi szervei által szervezett minősítő képzéseken; 
- riasztást a szükséges erőivel, eszközeivel megkezdi a vonulást a kárhelyszínre; 
- a beavatkozók váltását saját állományából biztosítja; 
- elfogadja a kárhelyszínen műveletirányító általános döntési, irányítási jogát; 
- vállalja a szükséges adatszolgáltatási és jelentési feladatok teljesítését; 
- vállalja, hogy a szervezet taglétszámának folyamatos biztosítása és utánpótlása érdekében az oktatási 
intézmények felkészített tanulói közül a feladat iránt érdeklődők számára lehetőséget biztosít a szervezet 
munkájában történő részvételre; 
- beavatkozás esetén a sajtóval a BM OKF-en keresztül tartja a kapcsolatot; 
- együttműködik a  védekezésbe bevont más szervekkel és, szervezettekkel; 
- BM OKF főigazgató intézkedései szerint hajtja végre a gyakorlatait; 
- közreműködik a közoktatási intézményekben szervezett katasztrófavédelmi felkészítéseken, valamint 
felkérésre bemutatókat tart; 
- a létszámban és a felajánlott mentési eszközökben bekövetkezett változásokról - a 4. melléklet szerinti 
adatok megküldésével - 8 napon belül tájékoztatja az igazgatóságot; 
3. Katasztrófavédelmi igazgatóság vállalása: 
-  az illetékességi területén - a minősítésnek megfelelt - mentőszervezetet nyilvántartásba veszi; 
- rendezvényeiről tájékoztatja az önkéntes mentőszervezetet; 
- tájékoztatja a mentőszervezetet a megállapodás tárgyára vonatkozó jogszabály-változásokról; 
- biztosítja az általa szervezett gyakorlatokon, képzéseken, továbbképzéseken való részvételt; 
- kezdeményezi közös gyakorlatok, bemutatók megtartását; 
- a Nemzeti Minősítési Rendszer felkészülési követelményeit teljesítő mentőszervezet részére megszervezi a 
minősítési eljárást; 
- a készenlét, az együttműködés és alkalmazhatóság érdekében riasztási, valamint ellenőrző gyakorlatokat 
szervez; 
- riasztja a mentőszervezetet, amikor a bekövetkezett káresemény felszámolása különleges képzettségű és 
speciális technikai eszközökkel felszerelt beavatkozókat igényel; 
- információt nyújt a jelen megállapodás tárgyával kapcsolatos pályázati lehetőségekről, segítséget nyújt az 
egyéb rendelkezésre álló források felkutatásában. 

2015-től határozatlan időre 
szóló megállapodás. 

 



Kivonat a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kötött együttműködési megállapodásból: 

MEGÁLLAPODÁS CÉLJA, TÁRGYA MEGÁLLAPODÁS FŐBB TARTALMI ELEMEI MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA 

Az együttműködés célja: 
A Polgárőrség hatékony bevonása a helyi 

közrend és közbiztonság védelmébe, mellyel 
a Felek hozzájárulnak a lakosság 
biztonságérzetének növeléséhez. 
Az együttműködés fő területei: 
➢ bűn-és baleset megelőzési tevékenység 

végzése; 
➢ áldozat- gyermek- és ifjúságvédelemi 

feladatok végzése; 
➢ közlekedésbiztonsági feladatok 

ellátása; 
➢ vagyonvédelem és 

rendezvénybiztosítás; 
➢ kábítószer elleni védelem- és 

megelőzés; 
➢ közreműködés a környezet- és 

katasztrófavédelmi feladatokban; 
➢ közreműködés a közterület védelmi 

feladatokban. 
 

1. Önkormányzat vállalása: 
a. Folyamatosan figyelemmel kíséri a Polgárőrség tevékenységét és felkéri a Polgárőrség vezetését, hogy 

tevékenységükről félévente tájékoztassa az illetékes önkormányzati bizottságot, a bizottság ülésein vegyen 
részt, évente egy alkalommal tevékenységéről számoljon be az Önkormányzat Közgyűlése előtt. A 
beszámolónak tartalmaznia kell az önkormányzattól kapott támogatásokról szóló tételes elszámolást is. 

b. Az Önkormányzati rendezvényekre vonatkozó biztosítási igényről a polgárőrség vezetését a rendezvények 
előtt legalább 72 órával korábban értesíti. 

c. Az együttműködési területeken szerzett tapasztalatairól, észrevételeiről, a Polgárőrség által igényelt 
segítségnyújtásról, a kapcsolattartó és az illetékes bizottság közreműködésével tájékoztatja a polgárőrség 
vezetését. 

d. Népszerűsíti a Polgárőrség tevékenységét, eredményeit a helyi médiákban és önkormányzati 
intézményekben. 

e. Lehetőségei szerint a Polgárőr Irodák működéséhez ingatlant vagy helyiséget biztosít. 
f. Igény szerint segíti a Polgárőrség pályázati munkáinak elkészítését és szükség szerint Önkormányzati 

ajánlást biztosít. 
g. Éves költségvetésében rendszeres pénzügyi támogatást biztosít a Polgárőrség részére. 
2. Polgárőrség vállalása: 

a. együttműködően segíti a közterületi rendőri és városrendészeti tevékenységet; 
b. lakó- és mezőgazdasági területeken figyelő-jelző és járőr szolgálatokat lát el, melynek során kiemelt 

figyelmet fordít a gyermekintézmények (óvodák, iskolák), játszóterek körzetére, a gyermekek sérelmére 
irányuló bűncselekmények és balesetek megelőzésére, 

c. éjszakai órákban és hétvégeken kiemelt figyelmet fordít a közintézmények vagyonvédelmére, 
éjjeliőrökkel és a portásokkal való folyamatos kapcsolattartásra; 

d. tevékenysége során figyeli a közbiztonságra veszélyt jelentő eseményeket, személyeket és arról 
tájékoztatja a rendőrséget és az önkormányzat kapcsolattartóját; 

e. veszélyhelyzetekben közreműködik területzárásokban, kiürítésekben, forgalomirányításokban; 
f. katasztrófavédelmi helyzetben részt vesz a megelőzési és helyreállítási munkálatokban; 
g. megkülönböztetett figyelmet fordít az egyedül élő idősek és hajléktalanok preventív áldozatvédelmére; 
h. oktatási, nevelési és szociális intézményekben megelőző felvilágosító tevékenységet végez; 
i. rendszeresen részt vesz az önkormányzat illetékes bizottságának ülésein és a Közgyűlés napirenden 

érintett ülésein; 
j. az önkormányzattól támogatásként kapott ingatlanokat és tárgyi eszközöket kizárólag az I/2. pontban 

foglalt feladatok megvalósítása érdekben használja, állagukat megőrzi és rendszeresen karbantartja; 
k. Gondoskodik arról, hogy az Egyesület tagjaitól illetéktelen személyek információkat, adatokat ne 

szerezhessenek. 
l. Tevékenységéről félévente (júliusban és januárban) tájékoztatja az Önkormányzat illetékes bizottságát, 

évente (áprilisban) pedig az Önkormányzat Képviselő-testületét. 
m. Az Önkormányzattól kapott támogatásokkal legkésőbb a következő a költségvetési évet követő év január 

31-ig elszámol. 
 

2015-től határozatlan időre 
szóló megállapodás. 

 



 


