
REFERENCIA  

Az 1990-es évek elején országos jelenséggé vált, hogy a civil közösségi szervezetek 
egyre nagyobb felelősséggel és figyelemmel fordultak környezetük biztonságának 
megőrzése felé. 
Ezek közé tartozott egyesületünk is, amely Budapesten az elsők között alakult meg a 
XV. kerületben 1990. december 6-án 10 fővel, és december 18-án jegyezte be a 
Fővárosi Bíróság 3167. sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába. 

 
Célkitűzéseink: 

 
- a közösségi és személyi tulajdon fokozott védelme; 

- a jogsértések megelőzése; 

- a bűnalkalmak csökkentése; 

- a lakosság biztonságérzetének növelése. 

 
Mindezek mellett minden olyan jószándékú kezdeményezésben és karitatív jellegű 
tevékenységben is részt veszünk, amelyek kerületünk érdekét szolgálják. 
Egyesületünk technikai ellátottsága az elmúlt években sokat javult. 
Kerületi önkormányzatunk képviselő-testülete és a vállalkozók támogatásának 
köszönhetően a polgárőrök saját gépjárműveiken kívül egy SKODA FELICIA 
gépkocsival is teljesítenek szolgálatot. A járőrök az önkormányzat és szponzorok 
támogatásával vásárolt URH rádiókkal tartanak kapcsolatot egymással és a 
rendőrséggel. A tagság létszáma 1996. óta 30 fő körül mozog. 

Egyesületünk tagjai a bűncselekmények megelőzése, csökkentése érdekében 
rendszeres közbiztonsági ellenőrző-figyelő szolgálatot teljesítenek a lakótelepeken 
és a kerület kertvárosi részein. 

 
A lakossággal való szoros kapcsolat kiépítése nyomán számos esetben előfordult, 
hogy a lakók külön kérésére az általuk megjelölt helyen és időben járőröztek a 
polgárőrök. 

 
Kiemelt feladataink közé tartozik a vagyonvédelmi járőrszolgálatok szervezése és 
sűrűbbé tétele, melynek révén a gépjárműlopások visszaszorításában figyelemre 
méltóak az eredményeink. Sikereink elismeréseként a polgárőrök évente kerületünk 
polgármestere és a kapitányság vezetője által jutalomban és dicséretben 
részesülnek. 

 
Gyakorlattá vált, hogy néhány iskolában a rendezvények biztosítását polgárőrök 
látják el, a szervező tanárok nagy megelégedésére. 



 
A közvilágítás és a közterületi telefonok állapotára is ügyelve rendszeres 
közbiztonsági ellenőrző és figyelő szolgálatot szervezünk, amely a lakosság körében 
nagy elismerést váltott ki. 

 
A hagyományos járőrszolgálatok mellet nagy gondot fordítunk a bűnmegelőző 
propagandamunkára, lakossági fórumok tartására és a környezetvédő akciók 
szervezésére. 

 
Eddig elvégzett közfeladataink közül az alábbiakat kívánjuk kiemelni: 

 
önkormányzati rendezvények biztosítása 

- Dr. Habsburg Ottó, a Nemzetközi Páneurópai Unió elnökének látogatása (1996. 03. 
21.); 

- Egyhetes kerületi millecentenáriumi ünnepség (1996. 08. 14-20-ig); 

- Minden évben a Szent István Napi Fesztivál és az Újpalotai Napok vagyonvédelmi 
biztosítása. 

 
Jótékonysági bálok, kultúrális és sportrendezvények biztosítása 

 
- A Neptun utcai Háziasszonyképző Iskolában (évente rendszeresen); 

- A Hartyán közben és az árendás közben található iskolákban (alkalomszerűen, 
1996-ban kétszer); 

- Nemzetiségi rendezvények és szüreti bálok biztosítása (rendszeresen). 

Lakossági fórumok lebonyolítása  

 
- Gyermek- és ifjúságvédelem időszerű kérdései 1992-ben; 

- A vagyonvédelem és a közbiztonság helyzetének értékelése 1993-tól, évente egy 
alkalommal; 

- A drog veszélyei (ORFK szakemberek bevonásával) 1996-ban. 

- Mit tehetünk a bűncselekmények megelőzése és biztonságérzetünk javítása 
érdekében 2000-ben. 

Környezetvédő akciók  



 
Évente rendszeresen megtartjuk a kerületünk határában található parkerdőben a 
nagytakarítást, valamint a karácsonyt megelőző hetekben az ún. fenyőfaőrző 
akciókat. 

 
Tavasszal és ősszel felmérjük a lakókörnyezetünkben fellelhető roncsautókat és a 
rendszám nélküli gépjárműveket, melyekről tájékoztatjuk az önkormányzatot és a 
rendőrséget. 

 
Szolgáltatásaink 

 
Telefonügyeletet adunk a 410-5006-os telefonszámon, ahová üzeneteket, 
észrevételeket és közérdekű bejelentéseket telefaxon is lehet küldeni. 

A bűncselekmények sértettjei részére minden csütörtökön az egyesület székhelyén 
(1157 Hartyán köz 3.) 19.30-tól 22.00-ig ingyenes jogtanácsadást nyújtunk. 

1997. 03. 15-től a hátrányos helyzetbe kerülők védelme és sérelme orvoslása 
érdekében közreműködünk. 

 
ügyelet: Kedd 20.00-tól 22.00-ig, 
 
Szombat 22.00-tól 02.00-ig. 

 
Az érdeklődőket a 1157 Hartyán köz 3. Sz. alatti Zöld Klubba várjuk. 

 
Egyesületünk bűnmegelőző tevékenysége során együttműködik: 

 
- A XV. Kerületi Rendőrkapitánysággal és a rendőrörssel; 

 
- A Budapest Főváros XV. kerületi önkormányzattal; 

 
- A XV. kerületi iskolákkal és egyéb kulturális, szociális intézményekkel. 

  

B u d a p e s t, 2001. március 01. 

 


