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2011. ÉVI CLXV. TÖRVÉNY 
A POLGÁRŐRSÉGRŐL ÉS A POLGÁRŐRI 

TEVÉKENYSÉGRŐL 

A TÖRVÉNY CÉLJA: 

• közbiztonság és a közrend megteremtése és fenntartása 

• felelősséget érző állampolgárok számára cselekvési lehetőség 

biztosítása 

• polgárőrök tevékenységének tisztelete, elismerése és megbecsülése 

• polgárőrök védelmének és támogatásának állam általi garantálása 

• az önkéntes társadalmi szerveződés hatékony működésének 

biztosítása, az együttműködés kereteinek meghatározása 
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A POLGÁRŐR KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZEMÉLY

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (Btk.)

459. § (1)

12. közfeladatot ellátó személy:

c) a polgárőr a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló törvényben meghatározott tevékenységének ellátása során,

Hivatalos személy elleni erőszak

310. § (1) Aki hivatalos vagy külföldi hivatalos személyt

a) jogszerű eljárásában erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályoz,

b) jogszerű eljárásában erőszakkal vagy fenyegetéssel intézkedésre kényszerít, vagy

c) eljárása alatt, illetve emiatt bántalmaz,

bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a hivatalos személy elleni erőszakot csoportosan, fegyveresen vagy felfegyverkezve követik el.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott csoport szervezője vagy vezetője öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(4) Aki hivatalos személy elleni erőszak elkövetésére irányuló csoportban részt vesz, vétség miatt két évig, a csoport szervezője és vezetője bűntett miatt három évig 

terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(5) Aki hivatalos személyt vagy külföldi hivatalos személyt az eljárása miatt bántalmaz, az (1)-(4) bekezdés szerint büntetendő akkor is, ha a bántalmazott a 

bűncselekmény elkövetésekor már nem hivatalos személy vagy nem külföldi hivatalos személy.

(6) Aki hivatalos személy elleni erőszakra irányuló előkészületet követ el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
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Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak Btk.

311. § A 310. § szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekményt közfeladatot ellátó személy ellen követi el.

Hivatalos személy, vagy közfeladatot ellátó személy támogatója elleni erőszak

312. § A 310. § szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekményt hivatalos személy, külföldi hivatalos személy vagy közfeladatot ellátó 

személy támogatására vagy védelmére kelt személy ellen követi el.

!!!
Bántalmazás közfeladatot ellátó személy eljárásában

302. § (1) Az a közfeladatot ellátó személy, aki közfeladatának ellátása során mást tettleg bántalmaz, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel 

büntetendő.

(2) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt csoportosan követik el.

(3) Aki bántalmazás közfeladatot ellátó személy eljárásában bűncselekményre irányuló előkészületet követ el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel 

büntetendő.

(4) Korlátlanul enyhíthető annak a büntetése, aki (2) bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetésének körülményeit a vádirat benyújtásáig a hatóság előtt 

feltárja.

Közfeladati helyzettel visszaélés

306. § Az a közfeladatot ellátó személy, aki azért, hogy jogtalan hátrányt okozzon, vagy jogtalan előnyt szerezzen

a) közfeladattal kapcsolatos kötelességét megszegi,

b) közfeladattal kapcsolatos jogkörét túllépi, vagy

c) közfeladati helyzetével egyébként visszaél,

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
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POLGÁRŐR EGYESÜLET - 3.§ (1)
ALAPFELADATOK : 

Helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a 

bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében: 

1. közterületi járőrszolgálat 

2. figyelőszolgálat

3. közúti baleset helyszínén, valamint bölcsőde, óvoda, 

általános- és középiskola közvetlen közelében jelzőőri 

tevékenység 
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POLGÁRŐR EGYESÜLET - 3.§ (2) 
KIEGÉSZÍTŐ FELADATKÉNT 

ÖNKÉNTESEN KÖZREMŰKÖDHET: 

1. a katasztrófákra történő felkészülésben,

2. a katasztrófák elleni védekezés és a helyreállítás, újjáépítés 

feladataiban, 

3. a polgári védelmi szervezetek tevékenységében, 

4. a környezet veszélyeztetésének, károsításának 

megelőzésében és elhárításában, a következmények 

felszámolásában, 
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POLGÁRŐR EGYESÜLET - 3.§ (2) 
KIEGÉSZÍTŐ FELADATKÉNT 

ÖNKÉNTESEN KÖZREMŰKÖDHET:

5. baleset-megelőzés, közlekedésbiztonság területén,

6. áldozatvédelemben, 

7. állat-, környezet- és természetvédelmi tevékenység 

támogatásában,

8. a lakosság és az önkormányzatok közötti kapcsolat 

erősítésében, 

9. fogyatékos személy védelmében, 
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POLGÁRŐR EGYESÜLET - 3.§ (2) 
KIEGÉSZÍTŐ FELADATKÉNT 

ÖNKÉNTESEN KÖZREMŰKÖDHET:

10. a polgárok és javaik védelmében, 

11. az állami és önkormányzati vagyon megóvásában,

12. a közterületen közbiztonsági, bűnmegelőzési, valamint 

bűnüldözési célból elhelyezett képfelvevő által rögzített 

felvételek megfigyelésében, 

13. rendezvények helyszínének biztosításában, 

14. a Rendőrségről szóló törvény alapján létrehozott 

bűnmegelőzési és közbiztonsági, valamint balesetmegelőzési 

bizottság munkájában,
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POLGÁRŐR EGYESÜLET - 3.§ (2) 
KIEGÉSZÍTŐ FELADATKÉNT 

ÖNKÉNTESEN KÖZREMŰKÖDHET:

15. önálló, valamint közös feladat- vagy szolgálatellátás útján 

az együttműködő szervek szakmai tevékenységének 

segítésében,

16. a polgárőr egyesület feladataival összefüggő oktatási, 

kulturális, ismeretterjesztő tevékenységben, 

17. a körözött tárgyak, személyek és holttestek 

azonosításában és felkutatásában, 

18. a közforgalmú vasúti, illetve autóbuszos személyszállítási 

szolgáltatás rendjének biztosításában (írásbeli megállapodás!).
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MEGJEGYZÉS - 3.§ (3): 

POLGÁRŐR EGYESÜLET alapfeladatait

más társadalmi szervezet nem végezheti, 

ilyen célra más társadalmi szervezet nem alapítható! 
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POLGÁRŐR EGYESÜLET
/ALAPFELADATOK FELTÉTELEI 4.§/ 

• működési területén illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitánysággal 
írásbeli együttműködési megállapodás. 

• az Országos Polgárőr Szövetség tagja, 

(+ OPSZ alapszabály szerint a megyei szövetség tagja) 

• katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő kiegészítő feladat ellátását 
akkor kezdheti meg, valamint végezheti, ha rendelkezik a hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv illetékes területi szervének előzetes írásbeli 
egyetértésével. 

Polgárőr szolgálatot csak az láthat el, aki polgárőr alapismereti képzésben 
részesült és erről igazolással rendelkezik, valamint polgárőr igazolványa a 

birtokában van, továbbá a részére előírt polgárőr formaruhát viseli. 
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KÖZTERÜLETI JÁRŐRSZOLGÁLAT 

• A polgárőr közterületi szolgálatának alapvető rendeltetése, hogy jelenlétével 

megvédje az adott területet, létesítményt a jogsértést elkövetni szándékozó 

személyektől, megelőzze a bűnelkövetési alkalmak kialakulását, 

megakadályozza elsősorban a vagyon elleni bűncselekmények elkövetését, továbbá 

felfigyeljen azokra a rendellenességekre, veszélyhelyzetekre, melyek zavarják a 

köznyugalmat, kedvezőtlenül befolyásolják az állampolgárok biztonságérzetét. 

• Közterületi járőrszolgálat a polgárőrnek a közterületen és nyilvános helyen, a 

bűncselekmények, a szabálysértések, valamint a közrendet és a közbiztonságot sértő 

cselekmények észlelése és megakadályozása céljából meghatározott körzetben, 

területen, vagy útvonalon folytatott bűnmegelőzési tevékenysége, melynek keretében 

megelőzi a jogellenes cselekményeket és megszakítja a jogsértéseket, visszatartja a 

bűncselekmény (tulajdon elleni szabálysértés) elkövetésén tetten ért személyeket. 
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FIGYELŐSZOLGÁLAT

• A figyelőszolgálat a polgárőrnek a településeken, a lakókörnyezetben és 

közterületen, valamint mezőgazdasági területeken előforduló 

bűncselekmények, szabálysértések megelőzése, megakadályozása, felfedése 

céljából teljesített szolgálata.  A figyelőszolgálat végrehajtható álló őrökkel, vagy 

mozgó járőrözéssel, folyamatos, vagy időszakos megfigyeléssel. Törvénysértés, 

rendellenesség, nem kívánatos jelenség, esemény észlelése esetén a polgárőr 

értesíti az intézkedésre jogosult hatóságokat (pl.: önkormányzat, rendőrség), 

szerveket. 

• A figyelőszolgálat keretében a polgárőr a megfigyeléssel érintett területen a 

közrendet, közbiztonságot veszélyeztető cselekmények megelőzése és 

megszakítása, továbbá a rend fenntartása érdekében segítség nyújt a 

közösségi rendezvények rendezőinek. 
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JELZŐŐRI TEVÉKENYSÉG 

• A polgárőr a közúti közlekedési balesetek, valamint a kiemelt rendezvények, katasztrófa 

sújtotta területek helyszínén, továbbá az általános rendőrségi feladatok ellátására 

létrehozott szerv, más rendvédelmi szervek és az önkormányzat felkérésére a 

közlekedés zavartalanságának biztosítása érdekében jogosult jelzőőri feladatok 

ellátására,

• a rendőri intézkedést igénylő baleset helyszínén a polgárőr a rendőrség megérkezéséig 

önállóan, azt követően a rendőrség felkérésére és utasításainak megfelelően 

folytassa a jelzőőri tevékenységét, 

• a bölcsőde, az óvoda, valamint az általános és középiskola fenntartójának értesítése 

mellett a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitánysággal kötött együttműködési 

megállapodás alapján jogosult a gyermekek úttesten történő biztonságos átkelésének 

elősegítése érdekében a bölcsődék, az óvodák, általános, és középiskolák közvetlen 

közelében jelzőőri feladatokat ellátni. 

• A jelzőőri feladatokat ellátó polgárőr e tevékenysége során láthatósági mellényt köteles 

viselni, amely jól látható „POLGÁRŐRSÉG” felirattal van ellátva. 
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A KÖZTERÜLETI TEVÉKENYSÉG 
ELLÁTÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI 

Helyszín biztosítása 

• A helyszínbiztosítás a polgárőr olyan tevékenysége, amelyet a 
bűncselekmények, vagy közlekedési balesetek helyszínén végez a 
helyszín őrzése, lezárása, a nyomok biztosítása érdekében, mellyel 
segíti a hatósági eljárás eredményességét. 

• A polgárőr ez irányú tevékenysége a nyomozóhatóság 
képviselőjének megérkezéséig tart, és a helyszín 
megváltoztatásának megakadályozására szolgál. 
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A KÖZTERÜLETI TEVÉKENYSÉG 
ELLÁTÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI 

Közlekedési baleset helyszínén 

Közlekedési baleset helyszínén a polgárőrnek a helyszín biztosítás feladatainak ellátásával és szabályainak 
betartásával kell eljárnia. A közlekedési baleset helyszínén a polgárőr az alábbiak szerint járjon el: 

• a) a baleset észlelésekor, ha az láthatóan személyi sérüléssel járt, értesítse a mentőket, a rendőrséget, 
illetve szükség esetén a tűzoltóságot; 

• b) a baleseti helyszínelő bizottság kiérkezéséig gondoskodjon az elsődleges intézkedések megtételéről 
(elsősegélynyújtás, sérültek kiszabadítása, helyszínbiztosítás, tanúk neveinek feljegyzése, a forgalom 
leállítása, elterelése, folyamatosságának biztosítása stb.); 

• c) segítségnyújtást elmulasztó személyek gépjárműveinek rendszámát jegyezze fel; 

• d) gondoskodjon a vagyonvédelemről, tűzvédelmi szabályok betartásáról; 

• e) gondoskodjon a gépjárművek áramtalanításáról, a tűzoltó készülékek készenlétbe helyezéséről; 

• f) veszélyes árut szállító jármű balesete esetén a tűzoltóság, rendőrség értesítését követően a 
veszélyhelyzetnek megfelelően maradéktalanul tartsa be a biztonsági szabályokat (mérgezés-, 
robbanásveszély, tűzveszély stb.).
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A KÖZTERÜLETI TEVÉKENYSÉG 
ELLÁTÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI 

Eljárás halálesetnél 

• A polgárőr a szolgálat közben észlelt, nyilvános helyen 
bekövetkezett halálesetről értesítse a rendőrséget, majd 
gondoskodjon a helyszín biztosításáról mindaddig, 
amíg az megérkezik.

• Nyilvános helyen történt halálesetnél a halott letakarásáról a 
kegyeleti szempontokra figyelemmel gondoskodjon. 
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A KÖZTERÜLETI TEVÉKENYSÉG 
ELLÁTÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI 

Talált tárgy esetén 

• Elhagyott dolog találása esetén a polgárőr azt lehetőleg tanúk jelenlétében vizsgálja 

át, és szolgáltassa be az önkormányzat jegyzőjéhez.  A beszolgáltatásról készült 

kétpéldányos jegyzőkönyv egyik példányát a polgárőr kérje el és őrizze meg. 

• Abban az esetben, ha a talált dolog, gyanús csomag, lőfegyver, gáz- és riasztófegyver, 

légfegyver, ipari robbanóanyag, lőszer, pirotechnikai anyag vagy eszköz, pszichotróp anyag, 

kábítószer, közbiztonságra különösen veszélyes eszköz (illetve gyaníthatóan veszélyes 

csomag): 

a) mozgatásuk, átvizsgálásuk tilos, ezekről értesítse a rendőrséget, és kiérkezésükig 

őrizze a bejelentett tárgyat 

b) ha a talált dolog rendőrség vagy egyéb hatóság által kibocsátott okmány, hatósági 

jelzés, ezeket a rendőri szervekhez vagy a kibocsátónak szolgáltassa be. 

• A beszolgáltatásról két példányban készült jegyzőkönyvek egyik példányát a 

polgárőr kapja, azt őrizze meg. 18



A KÖZTERÜLETI TEVÉKENYSÉG 
ELLÁTÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI 

Elhagyott robbanó-, sugárzó és mérgező anyag találása esetén 

• Elhagyott robbanószerkezet, robbanóanyag, sugárzó és mérgezőanyag 

találása esetén, vagy ha feltételezhető, hogy a talált csomag ilyen 

anyagot vagy szerkezetet tartalmaz, a polgárőr értesítse a 

rendőrséget (tűzszerészeket). 

• A rendőr (tűzszerész) helyszínre érkezéséig biztosítsa a helyszínt, és 

gondoskodjon az élet- és vagyonbiztonság megóvásáról. 

Állati tetem és sérült állat találása esetén 

• Ha a polgárőr közterületen állati tetemet, vagy sérült állatot talál, 

erről értesítse az elszállításra kijelölt szervezetet, vagy a helyi 

önkormányzat jegyzőjét. 
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A KÖZTERÜLETI TEVÉKENYSÉG 
ELLÁTÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI 

Szabálysértés és bűncselekmény észlelése esetén 

• A polgárőr az általa észlelt, vagy a tudomására jutott tulajdon elleni szabálysértésről, 

bűncselekményről - ha az elkövető ismert, annak megjelölésével - tegyen bejelentést a 

nyomozóhatóságnak.  A tulajdon elleni szabálysértés, vagy bűncselekmény elkövetésének 

helyszínén tetten ért személyt szólítsa fel cselekménye abbahagyására, ha arra 

mód van, akadályozza meg a cselekmény folytatását, tartsa vissza az 

elkövetőt, értesítse a nyomozóhatóságot, annak helyszínre érkezésekor pedig 

az elkövetőt haladéktalanul adja át. A hatóság helyszínre érkezéséig biztosítsa a 

helyszínt. 

• A polgárőr jogosult a tulajdon elleni szabálysértésen (továbbiakban: szabálysértés), 

valamint a bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt a helyszínen visszatartani. 

• A polgárőr köteles a visszatartott személyt haladéktalanul a szabálysértésekről, a 

szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény, vagy 

a büntetőeljárásról szóló törvény szerint eljárni jogosult hatóságnak átadni, ha erre nincs 

módja, e szervet nyomban értesíteni. 
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A KÖZTERÜLETI TEVÉKENYSÉG 
ELLÁTÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI 

Önveszélyes állapotú személy észlelése esetén 

• Az önmaga, vagy mások életét, testi épségét, vagyonát 
veszélyeztető állapotban lévő személyt a polgárőr - ha erre 
lehetőség van - megakadályozhatja abban, hogy kárt, vagy sérülést 
okozzon. 
Öngyilkosságot megkísérlő, vagy elkövetni szándékozó 
személyhez a polgárőr hívjon orvost, értesítse a 
mentőket és a rendőrséget. 
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A KÖZTERÜLETI TEVÉKENYSÉG 
ELLÁTÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI 

Rongálás észlelésekor 

• Különösen közterületen, nyilvános helyen az önkormányzat, a település, a polgárok 

vagyonát érintő rongálás észlelésekor a polgárőr közvetlen fellépésére akkor 

kerüljön sor, ha a polgárőrök, vagy segítőik ténylegesen erőfölényben 

vannak, és képesek megakadályozni a további rongálást, megfékezni egy esetleges 

agresszív, támadó magatartású személyt. 

• A rongálást többségében felfokozott idegállapotban lévő agresszív, erőszakos 

magatartású, legtöbbször ittas vagy bódító szer hatása alatt álló személy(ek) követi(k) 

el, aki(k) ebben az állapotban a rongálás megakadályozása érdekében fellépő(k) ellen 

fordulhat(nak). 

• Amennyiben nincs mód a rongálóval szembeni fellépésre, azonnal értesíteni 

kell a rendőrséget, a cselekményt pedig - ha erre mód van - bizonyítható 

módon kell dokumentálni (fénykép, videofelvétel készítése).
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A KÖZTERÜLETI TEVÉKENYSÉG 
ELLÁTÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI 

Eltűnt gyermek, vagy időskorú felkutatásában 

• Eltűnt személy felkutatását a rendőrség megérkezéséig a polgárőr (a polgárőr 

csoport) önállóan is megkezdheti.  A rendőrség helyszínre érkezését követően a 

kutatásban a rendőrségi kötelék parancsnoka által meghatározottak szerint 

közreműködjenek. 

• Amennyiben a kutatást önállóan kezdik meg, annak megkezdése előtt tudakozódjon az eltűnt 

személy: 

- által viselt ruházatról, 

- utolsó tartózkodási helyéről, 

- hozzátartozóinak elérhetőségéről, 

- ismerősei, barátai elérhetőségéről, 

- által rendszeresen látogatott helyekről, 

- pszichikai és fizikai állapotáról. 23



A KÖZTERÜLETI TEVÉKENYSÉG 
ELLÁTÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI 

Segítségnyújtás közterületen és nyilvános helyen 

• Figyelő-, jelző- és járőrszolgálatot teljesítő polgárőr (járőr) 

nyújtson segítséget (elsősegélyt) a közterületen azoknak a 

személyeknek, akik betegség, baleset, rosszullét vagy kábítószer 

hatása miatt magatehetetlen állapotba kerültek, és orvosi segítségre 

szorulnak.  

A segítségre szoruló személyt a polgárőr, ha erre mód van, kérdezze 

meg, hogy mi történt vele, milyen betegségben szenved, milyen 

panaszai vannak, ha szükséges, és erre van lehetőség, részesítse 

elsősegélyben, majd értesítse a mentőket, vagy hívjon orvost. 

A mentőket (orvost) tájékoztassa a magatehetetlen személy által 

elmondottakról, illetve a történtekről.  A kábítószert használó 

személy rosszulléte esetén kizárólag orvos, vagy mentő segíthet. 
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A KÖZTERÜLETI TEVÉKENYSÉG 
ELLÁTÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI 

Elhagyott, üresen álló építmények ellenőrzése 

• Az elhagyott, ideiglenesen üresen álló épületek (pl.: üdülők, hétvégi házak, tanyák, ipari 

létesítmények stb.) célpontjai lehetnek vagyon elleni bűncselekményeknek, ezért a polgárőr 

szolgálat során azokat célszerű ellenőrizni. 

• A polgárőr egyedül nem ellenőrizhet elhagyott épületet, építményt.  Az 

ellenőrzéskor fokozott elővigyázatosságot tanúsítsanak, a járőr tagjai tevékenységük során 

semmikor sem téveszthetik egymást szem elől.  Amennyiben a kapu, bejárat zárva van, 

a létesítmény területére a polgárőr nem léphet be, azonban ha erre lehetősége 

van, kívülről győződjön meg arról, hogy nem láthatók-e behatolásra, dolgok 

eltulajdonítására utaló jelek (pl.: betört ablak, felfeszített ajtó, lábnyomok vagy mászási 

nyomok stb.). Bűncselekmény elkövetésének gyanúja esetén a polgárőr értesítse a 

rendőrséget, a nyomozó hatóság kiérkezéséig biztosítsa a helyszínt. 

• Amennyiben az épületben idegen személyt talál a polgárőr járőr, de 

bűncselekményre utaló körülményt nem észlelnek és a tettenérés feltételei 

nem állnak fenn, a személyt nem tarthatja vissza. 
25



A KÖZTERÜLETI TEVÉKENYSÉG 
ELLÁTÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI 

Parkoló gépjárművek ellenőrzése 

• A polgárőrök egyik fontos bűnmegelőzési feladata a gépjárműlopások, gépjárműfeltörések megelőzése. A polgárőr 

a gépjárműbe való betekintéssel győződjön meg, hogy nem hagytak-e az utastérben olyan tárgyakat (pl.: táskát, 

egyéb értékes dolgokat), amelyek bűncselekmény elkövetését eredményezhetik, a gépjármű feltöréséhez 

vezethetnek. 

• Amennyiben a polgárőr veszélyhelyzetet észlel, a szélvédőn helyezzen el a gépjármű feltörések veszélyeire 

figyelmeztető tájékoztatót (prospektust, szórólapot) és észlelését jegyezze fel. 

• A parkoló gépjárművek zártságának megállapítását az ajtókilincsek megfogásával, a nyitás 

próbálgatásával nem szabad ellenőrizni. 

• Ha a polgárőr a gépjárműbe betekintéskor azt észleli, hogy az ajtózár nyitott állapotban van, hívjon oda egy, 

vagy két külső, együttműködésre hajlandó személyt és előttük, mint tanúk előtt, az ajtók 

kinyithatók és bezárhatók. 

• A lezárás előtt a polgárőr a gépkocsi műszerfalára helyezzen el egy feljegyzést a történtekről és a 

polgárőrség elérhetőségéről további információk igénylésének esetére.  A tanúk nevét, lakcímét és elérhetőségét 

jegyezze fel, de ezt a lezárt kocsi tulajdonosával nem közölheti. 

• Körözött gépjármű feltalálása esetén a polgárőr a rendőrséget azonnal értesítse.  A rendőrség ügyeletét fel kell 

kérni a rendszám, a gépjármű típusa és színe alapján a körözési ellenőrzésre, és ha valóban körözés alatt áll a 

gépjármű, a helyszínen meg kell várni a rendőrjárőr kiérkezését. (Mozgásban lévőt üldözni TILOS!)
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Közveszéllyel fenyegető bejelentés esetén 

• A polgárőr vagy a polgárőr egyesület telefonjára érkező bármilyen közveszéllyel (robbantás, mérgezés, tűzokozás, 

közlekedési balesetokozás stb.) való fenyegetés bejelentése esetén a polgárőrnek törekedjen a fenyegető személy 

minél hosszabb ideig tartó beszéltetésére, melynek során a lehető legrészletesebben tisztázza a fenyegetés lényegét, 

az elkövetés tervezett helyét és időpontját, valamint módját és indokát is.  A beszélgetést ne szakítsa meg, a 

beszélgetés után a telefonkagylót ne tegye a készülékre vissza, és a vonalat se szakítsa meg más módon. 

• A polgárőr a fenyegető tartalmú bejelentés fogadásakor: 

a) őrizze meg nyugalmát, viselkedjen higgadtan; 

b) törekedjen a bejelentés minél pontosabb, részletes megjegyzésére (feljegyzésére), kapcsolja be a hangrögzítő 

berendezést, ha rendelkezik ilyennel; 

c) tegyen fel kérdéseket a bejelentőnek, rosszul hallásra hivatkozva ismételtesse meg vele közléseit, minél 

hosszabb ideig beszéltesse; 

d) a beszélgetéssel párhuzamosan figyelje meg a háttérből hallható zajokat, a bejelentő beszédének 

jellegzetességeit. 

• A polgárőrség a rendőrség felkérésére működjön közre a közveszéllyel fenyegetett helyszín 

lezárásában, biztosításában. 
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A POLGÁRŐRI SZOLGÁLAT 
KIEGÉSZÍTŐ FELADATAI ELLÁTÁSÁNAK 

SZABÁLYAI 

Katasztrófahelyzet, továbbá tűz, árvíz, közművek meghibásodása esetén 

• Katasztrófa helyszínén a rendvédelmi szervek (mentő egységek) megérkezése előtt a 

polgárőr működjön közre az adott helyzetben megteremthető rend és közbiztonság 

fenntartásában, illetőleg ennek helyreállításában, a helyszínre érkező különböző mentőegységek 

zavartalan munkájának biztosításában. Működjön közre a forgalom lezárásában, illetve elterelésében, 

továbbá az élet- és vagyonmentésben. 

• Tűz észlelése esetén a polgárőr a bejelentésében adja meg: 

a) a tűz észlelésének pontos helyét, időpontját, a megközelítést gátló vagy akadályozó körülményeket; 

b) milyen anyag ég; 

c) mi van veszélyeztetve; 

d) emberélet van-e veszélyben; 

e) közölje nevét, lakcímét, elérhetőségét, a bejelentésre használt telefon hívószámát. 
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KIEGÉSZÍTŐ FELADATAI ELLÁTÁSÁNAK 

SZABÁLYAI 

Katasztrófahelyzet, továbbá tűz, árvíz, közművek meghibásodása esetén 

• A polgárőr a tűzoltóság kiérkezéséig a lehetőségek szerint köteles: 

a) megkezdeni az élet- és vagyonmentést, és a tűzoltást; 

b) megakadályozni a tűz továbbterjedését; 

c) kinyitni a tűzoltóság fogadása érdekében a létesítmény kerítésének, bejáratának kapuit, 

közreműködni a tűzoltást, mentést akadályozó dolgok eltávolításában; 

d) megakadályozni, hogy az élet- és vagyonmentéssel, a tűzoltással kapcsolatos intézkedések alatt 

illetéktelen személy(ek) a létesítménybe, valamint a lezárt területre bejussanak; 

e) értesíteni a létesítmény tulajdonosát, használóját, amennyiben az nincs a tűz helyszínén; 

f) eleget tenni a tűzoltás, műszaki mentés, vagy kárelhárítás vezetője utasításainak. 
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KIEGÉSZÍTŐ FELADATAI ELLÁTÁSÁNAK 

SZABÁLYAI 

Katasztrófahelyzet, továbbá tűz, árvíz, közművek 

meghibásodása esetén

• Víz-, gáz- és villanyvezeték, egyéb veszélyes anyagot továbbító 

vezeték, ezek műtárgyai, továbbá közúti, vasúti irányítási, vízi 

közlekedési biztonsági berendezések közveszéllyel fenyegető 

hibája, megrongálódása esetén a polgárőr haladéktalanul értesítse 

az üzemeltető szervezetet, illetve az illetékes jegyzőt. 

Szükség esetén működjön közre a terület lezárásában, őrzésében. 
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SZABÁLYAI 

Rendezvények helyszínének biztosítása

• A polgárőr a különböző önkormányzati, egyházi, kulturális, sport stb. rendezvények 
helyszínének biztosításában a rendőrség, vagy a rendezvény szervezőjének felkérésére 
vesz részt. 

• A rendezvénybiztosítási feladatok végrehajtásának keretében személyek-, illetve forgalom 
elől lezárt területet őrizhet, a forgalom irányításában, parkolás rendjének 
fenntartásában, a rendezvényre beléptetést végző személyek tevékenységének 
biztosításában közreműködhet. 
A rendőrség, vagy a rendezésért felelős személy intézkedése alapján a zárt területen, vagy 
helyen tartott rendezvényre belépő személyeket a testi sérülés okozására alkalmas 
tárgyak bevitelének megakadályozása érdekében azok bevitelének tilalmára 
figyelmeztetni. 

• Ha a polgárőr az általa biztosított rendezvényen annak céljával össze nem egyeztethető 
magatartást, tevékenységet észlel, akkor azt köteles a rendezvény szervezéséért felelős 
személyt haladéktalanul tájékoztatni. 
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KIEGÉSZÍTŐ FELADATAI ELLÁTÁSÁNAK 

SZABÁLYAI 

Környezet- és természetkárosító tevékenység észlelésekor 

• A szolgálatellátásuk során rendszeresen ellenőrizzék a veszélyforrásokat és 

amennyiben bekövetkezik a környezet-, illetve természet károsodása, azt 

haladéktalanul jelezzék a megfelelő szervek részére. 

• Ha a polgárőr a szolgálata ellátása közben illegális hulladéklerakást észlel, az 

illetékes hatóság értesítésével egy időben kísérelje meg a tevékenység 

megakadályozását. 

• A végzett tevékenységről, annak hatásáról a rendelkezésére álló 

eszközökkel készítsen fényképet, videofelvételt, amit az egyéb tárgyi 

bizonyítékokkal együtt adjon át a környezetvédelmi felügyelőség, a nemzeti park, 

vagy a rendőrség részére. 
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SZABÁLYAI 

Körözési tevékenységben való részvétel

• A polgárőrség – az együttműködési megállapodásban rögzítettek alapján 
– közreműködhet körözött személyek, körözött gépjárművek és más tárgyak 
felkutatásában, azonosításban, valamint holtestek személyazonosságának 
megállapításban. 

• Ha a polgárőr olyan személyről, gépjárműről, vagy más tárgyról szerez tudomást, 
akivel, vagy amellyel kapcsolatban körözést rendeltek el, köteles erről az 
általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervet 
haladéktalanul értesíteni. 

• Az Országos Polgárőr Szövetség Gépjármű Felderítő Tagozata (OPSZ GFT) 
szervezi, koordinálja a polgárőr szervezetek körözött gépjárművek felderítésére, 
valamint a közlekedésbiztonság technikai eszközökkel történő javítására irányuló 
tevékenységét, továbbá elősegíti a működési és technikai feltételek megteremtését. 

33
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SZABÁLYAI 

Közterületen közbiztonsági, bűnmegelőzési, valamint bűnüldözési célból 

elhelyezett képfelvevő által továbbított felvételek megfigyelése 

• A polgárőr a közterületen közbiztonsági, bűnmegelőzési, valamint bűnüldözési célból 

elhelyezett képfelvevő által továbbított felvételek megfigyelését a telepített 

rendszer üzemeltetőjével kötött együttműködési megállapodás alapján 

végezheti.  A tevékenység végzése során a polgárőrnek figyelemmel kell lennie az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

törvényben meghatározott adatvédelmi szabályokra. 

• A polgárőr – az együttműködési megállapodásban rögzítettek alapján, a szakmai 

felkészítést követően – az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, vagy 

a települési önkormányzat (a továbbiakban: üzemeltető) által közterületen közbiztonsági, 

valamint bűnmegelőzési és bűnüldözési célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető 

módon elhelyezett képfelvevő eszközök által rögzített képek megfigyelésében 

közreműködhet. 34



ETIKAI VÉTSÉG

(Pőtv) 24. § (1) A polgárőri szolgálat ellátásával összefüggő szolgálati és etikai szabályszegés 

esetén panasznak van helye.

(2) Etikai szabályszegést követ el az a polgárőr,  aki

a) az etikai szabályzat előírásaival ellentétes magatartást tanúsít,

b) e törvény hatálya alá tartozó tevékenységet oly módon gyakorolja, amely alkalmas arra, 

hogy a polgárőrség jó hírnevét sértse,

c) a polgárőr a 11. § (2) bekezdésben meghatározott jognyilatkozatában valótlan feltételek 

fennállását állította, vagy

d) a 11. § (8) bekezdés és 12. § (4) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségét elmulasztja.

(3) Szolgálati szabályszegést követ el az a polgárőr, aki a szolgálati szabályzat előírásaival 

ellentétes magatartást tanúsít, azonban magatartásával nem valósít meg szabálysértést, vagy 

bűncselekményt.
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ETIKAI SZABÁLYOK

• A polgárőrmunkáról, a polgárőri kötelezettségek törvényes és szabályszerű vállalásáról

• A tisztességről, a jogtalan előny elutasításáról, a korrupcióval szembeni fellépésről

• Az erőszakról

• A hátrányos megkülönböztetés tilalmáról

• Az emberségről és a segítségnyújtásról

• A bajtársiasságról

• A felelősségről

• A polgárőr tevékenység minőségéről

• Az információról (adatvédelemről)

• A megjelenésről

• A polgárőrvezetőkről

• A szolgálaton kívüli magatartásról és a közbizalomról

• A polgárőr pártsemlegességéről

• A büntetlenségről
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