
 

 
 
 

A Nógrád Megyei Polgárőr Szövetség szervezeti felépítése, 
tevékenysége 

 
  
 
Tisztelt Nógrád Megyei Közgyűlés 
 

Skuczi Nándor Elnök Úr ! 

A polgárőrség - így a Nógrád Megyei Polgárőr Szövetség és 
az alárendelt egyesületei is - a 2011.évi CLXV. törvény és a 
hozzá kapcsolódó egyéb szabályzók előírásainak szigorú 
betartása mentén végzik tevékenységüket.  
 
Kezdetben a polgárőrség egy laza, keretek nélküli 
önszerveződés volt. Ma már komoly és számításba vett 
szervezeteket jelent a közbiztonsági szegmens tekintetében – 
melynek szolgálatába állították a jogszabályi hátteret és az 
anyagi támogatásokat is! 
 

A polgár őr mozgalom alakulása 
 
Az Országos Polgárőr Szövetség 1991. március 28-án alakult, 
„Önvédelmi Szervezetek Országos Szövetsége” néven, 
elsősorban a kistelepülések biztonságát, a lakókörnyezeteket 
veszélyeztető bűncselekmények, a közlekedési balesetek 
megelőzése, gyermek- és ifjúságvédelem társadalmi 
feladatainak ellátására.  Alulról szerveződő mozgalomként 



 2 

bontakozott ki, gyakorlatilag az akkori, igen kritikusnak 
érezhető közbiztonsági helyzet következményeként. A 
lakosság egy része felismerte, hogy tevőlegesen is közre kell 
működnie a közbiztonság megóvásában.  

A polgárőrség életében az Alapvető célkitűzés volt a 
bűncselekmények megelőzése:  

a) a lakosság vagyonvédelme (lakásbetörések, gépkocsi 
feltörések megelőzése),  

b) a gyermek- és ifjúságvédelem  
c) a kábítószer fogyasztás visszaszorítása,  
d) a közlekedés biztonsága érdekében végezhető tájékoztató 

és nevelőmunka  
 
A polgárőr szervezetek elhatárolták magukat az erőszak, az 
önbíráskodás, a másokat sértő provokatív magatartás, a 
felfegyverkezés és a félkatonai jellegű szervezeti és működési 
struktúrák, a politikai érdekeket szolgáló megnyilvánulások 
minden formájától.  

Kidolgozásra került a polgárőr mozgalom koncepciója, amely 
alapját képezte az Országos Polgárőr Szövetség új 
Alapszabályának és a polgárőr szervezetek működési 
szabályzatának.  

A Nógrád Megyei Polgár őr Szövetség 
 
Nógrád megyében 6 rendőrkapitányság illetékességi területén 
/ Salgótarján, Balassagyarmat, Szécsény, Rétság, Pásztó, 
Bátonyterenye / járási és helyi szinten működő egyesületekből 
tevődik össze a polgárőrség tagsága. 

A járások választott vezetői a Járási Koordinátorok. 
Tevékenységükkel segítik a megyei vezetőség és az elnök 
munkáját.  
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A járások között és azokon belül is hatékony és közvetlen 
kapcsolattartás alakult ki, amely nagyon pozitívan hat a 
mindennapi tevékenységre és együttműködésre.  

Nógrád megye 131 települése közül a Nógrád Megyei 
Polgárőr Szövetség alárendeltségében 94 bejegyzett egyesület 
tevékenykedik. Összesen 110 településen működik 
polgárőrség a tagozatok figyelembevételével. A polgárőr 
igazolvánnyal rendelkezők száma 2855 fő a megyei lakosság 
1,5 %-a. Ifjú polgárőrök száma 153 fő, amely évről évre 
folyamatosan növekszik biztosítva ezzel az utánpótlás 
megszervezését. Balassagyarmaton a Mikszáth Kálmán 
Szakiskolában ifjú polgárőr tagozat működik polgárőr 
pedagógusok vezetésével. A megyei éves szolgálatok 
óraszáma 540 ezer felett van és a rendőrséggel közös 
szolgálatok óraszáma meghaladja a 26 ezret. 

Az egyesületek túlnyomó többségében a helyi polgármester is 
polgárőr, illetve az önkormányzat is aktív támogatója a helyi 
polgárőr egyesületnek. 

A települések bűnmegelőzési koncepcióval rendelkeznek, 
melynek elkészítésében a polgárőrség jelentős szerepet vállalt. 
Mindez kiemelkedő fontosságú, hiszen a bűnmegelőzési 
pályázatok alapvető feltétele a képviselő testület által 
elfogadott bűnmegelőzési koncepció.  

A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitánysággal kiemelten jó 
kapcsolat alakult ki az elmúlt időszakban és a rendőrség fő 
stratégiai partnerének tekinti a polgárőrséget. Megyei és 
települési szinten is kialakított összekötői rendszer kiválóan 
biztosította a kapcsolattartást, a szolgálatellátás napi szintű 
összehangolását. 

Mivel a megye több települése is határos a szomszédos 
Szlovákiával megtörtént a Szlovák - Magyar bűnmegelőzési 
célzatú kapcsolatfelvétel, egyeztetések kerültek végrehajtásra 
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a közös tevékenység, illetve munkavégzés kapcsolódási 
pontjait illetően.  Ennek során már a balassagyarmati kistérség 
tagja lett négy szlovák település, ahol az önkormányzatok 
testület által jóváhagyott Bűnmegelőzési Koncepcióval 
rendelkeznek. Együttműködési megállapodás aláírása van 
folyamatban az Ipolysági Önkormányzati rendőrséggel. 

A környezetvédelem területén is aktívan szerepet vállaltunk és 
vállalunk a jövőben is. A szükséges együttműködési 
megállapodások megkötése megtörtént, így a 
környezetvédelmi feladatokat ellátásának is megteremtődtek 
az alapjai. (pl. illegális szemétlerakás megelőzése és felfedése, 
szemétgyűjtési akciók szervezése)  

A Közterület Felügyelettel való együttműködés egész megyére 
való kiterjesztése esetén az illegális szemétlerakások 
felszámolása és a környezetkárosítók kiszűrésére is 
hatékonyabban valósulhat meg a jövőben.  

Az iskolákkal, a polgárőr pedagógusok bevonásával az ifjú 
polgárőr mozgalom által a közös közlekedési, baleset-
megelőzési, drog prevenciós és bűnmegelőzési programok 
kidolgozása és megvalósítása folyamatos - az idei évben 
különös figyelmet fordítva azokra a helyekre, ahol a 
hatékonyságon további finomhangolásokra van szükség /egy 
iskola egy polgárőr mozgalom / 

A polgárőrök és ifjú polgárőrök oktatását folyamatosan 
kiemelt hangsúlyt fektetünk a rendőrség és a polgárőr 
pedagógusok  segítségével. Az oktatások kiemelt témakörei a 
bűn-és baleset-megelőzés, drog-prevenció és ifjúságvédelem. 
A drog – prevenciós célkitűzések megvalósítása érdekében 
2017.évben immár hagyományként, tizedik alkalommal 
figyelemfelkeltő 24 órás NON-STOP labdarúgó mérkőzést 
szerveztünk Sporttal a Drog ellen címmel. A rendezvényen a 
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rendőrség, tűzoltóság, büntetés-végrehajtás, a NAV és szlovák 
önkormányzatok is képviseltették magukat.  

Nógrád Megyei Polgárőr Szövetség együttműködése a 
Nógrád Megyei   Rendőr-f őkapitánysággal 

 
A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság - a Polgárőrségre 
stratégiai partnerként tekintve - a Nógrád Megyei Polgárőr 
Szövetséggel, a helyi rendőrkapitányságok a megyében 
létrehozott polgárőr egyesületekkel működik együtt a közrend 
és közbiztonság megszilárdítása érdekében. A Nógrád Megyei 
Polgárőr Szövetségen belül járási szervezeti egységek 
működnek, illetve különülnek el, melyek területileg 
megegyeznek a rendőrkapitányságok illetékességi területével. 
Az együttműködés szintjeinek kialakítása kiválóan elősegíti a 
hatékony közös munkát. 
 
A megyei szinten megvalósított együttműködés keretet ad a 
helyi egyesületeknek és a rendőrkapitányságoknak az önálló 
és a közös szolgálatok összehangolására, illetve a közrend és 
közbiztonság javítására, fenntartására irányuló 
tevékenységekre.  
 
A polgárőrök tevékenységbe történő bevonása napi szintű, a 
közös szolgálatok ellátása különösen a kiemelt rendezvények, 
nemzeti ünnepek alkalmával fokozottan megvalósul a 
bűnügyileg fertőzött, közbiztonságilag alulexponált 
területeken. Az időskorúakra és a fiatalokra fokozott figyelmet 
fordítunk, felügyeletük és védelmük preferált feladataink 
között szerepelnek. 

A rendőrséggel 2017.évben összesen 26.736 óra közös 
szolgálatot láttunk el, amely alapján megállapítható, hogy a 
közös szolgálatok száma évről évre emelkedik. 
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A rendőr-főkapitányság, illetve a rendőrkapitányságok 
folyamatosan segítséget nyújtanak a polgárőrök 
felkészítéséhez. A polgárőr egyesületek kiválasztott tagjai 
részére speciális képzés, felkészítés megtartására került sor 
jogszabály-ismeret, közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, 
baleset- és bűnmegelőzési, bűnügyi témakörökben.  
Az együttműködés értékelése folyamatos és rendszeres, 
mindkét fél nagyon jónak értékeli a közös feladatok 
végrehajtását.  

A két fél egyöntetűen úgy értékeli, hogy a jövőben továbbra is 
kiemelkedően fontos a kialakított kiváló együttműködés 
szinten tartása, a kormányzat által Polgárőrség részére 
biztosított többlettámogatás rendeltetésszerű felhasználásának 
elősegítése, a közös tevékenységbe történő bevonása, illetve 
az új lehetőségek folyamatos keresése, számbavétele. 

A polgárőrség Nógrád megyében számos egyéb hatósággal, 
civil szerveződéssel ápol kiváló kapcsolatot együttműködést.  

Ezen szervezetek a teljesség igénye nélkül a következőek: 

 

• Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
• Balassagyarmati Fegyház és Börtön 
• Környezetvédelemi hatóság  
• Önkormányzatok 
• Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 
• Iskolák 
• Vadásztársaságok 
• Egyházak 

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal: 
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A Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kiemelkedő az 
együttműködése azon 12 egyesületnek, amely önkéntes tűzoltó 
tevékenységet is végeznek. Két egyesület különleges kutyás 
mentő tevékenységet is végez eredményesen. 
 
Balassagyarmati Börtön és Fegyházzal: 
 
A Börtön és Fegyházzal 10 éve tartó együttműködés keretében 
ifjú polgárőr táborok, túrák szervezésében veszünk részt. A 
közös pályázati lehetőségeket mindig próbáljuk kihasználni. 
Rendezvényeink alkalmával technikai eszközök 
bemutatásával, a „24 órás foci” kék lámpás rendezvénnyel 
egybekötve került megtartásra a rendezvény színvonalának 
emelése érdekében. Az intézet parancsnoka maga is polgárőr. 
 
Nemzeti Adó és Vámhivatal Megyei Igazgatósággal 
 
A közös tevékenység ellátásának lehetőségei folyamatos 
vizsgálat tárgyát képezik. Az elmúlt időszakban főleg hatósági 
tanút biztosításával, valamint a határ menti forgalom 
ellenőrzések alkalmával járőrtárs biztosításával segítettük a 
hatóság munkáját a közös szolgálatok alkalmával. 
 
Magyar Labdarúgó Szövetség megyei igazgatóságával: 
 
A folyamatos kapcsolat – elsősorban személyes egyeztetések 
útján – biztosított. Az előzetes kockázatelemzés alapján a 
biztonságra veszélyesként prognosztizálható mérkőzésekre 
polgárőröket biztosítunk. Az elmúlt időszakban négy 
egyesület kapott anyagi támogatást a szervezettől, illetve a 
drog-prevenciós célzatú Sporttal a Drog ellen 
rendezvényünknek is rendszeres támogatója. 
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Magyar Közút Zrt. Nógrád Megyei Igazgatóság 
 
A szervezettel szintén nagyon jó kapcsolatot ápolunk, az 
együttműködés az elvárásoknak megfelelően jól alakul. Az 
együttműködési megállapodás szerint jelezzük a hiányzó 
jelzőtáblákat, úthibákat a kapcsolattartó személyeken keresztül 
a szabályos közlekedés és a balesetek megelőzése érdekében. 
 
Megyei Önkormányzat, települési önkormányzatok 
 
Megyei Közgyűlés Önkormányzatával, valamint a települési 
önkormányzatokkal a kapcsolat kiváló, jól működik, amit mi 
sem bizonyít jobban, mint hogy 65 polgárőr polgármesterünk 
is van. Az önkormányzatok - felismerve azt, hogy a biztonság 
megteremtése közös érdek – támogatják egyesületeinket. 
 
Egyházak  
 
Az ifjú polgárőrök toborzásában, a fiatalok szabadidejének 
hasznos eltöltése érdekében több településen segít az egyház  a 
polgárőr egyesületek részére - egyes településen polgárőr 
Atyák segítségével. Kiemelten Nógrádmegyer, Nagylóc, 
Hollókő, Héhalom településeken. 
A határon átnyúló kapcsolatok alapján Ipolynyék katolikus 
püspöke is támogatásáról biztosította a polgárőrséget és 
megbeszélést tartottunk a Hollókői és a Nógrádmegyeri Atyák 
részvételével Szlovákiában.  
2017. májusában megyei ifjú polgárőr napot is szerveztünk a 
Nógrádmegyeri Plébánia és a templom udvarán. 
 
 
 
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Igazgatóság 
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Karitatív tevékenységgel és továbbképzések, 
elsősegélynyújtás gyakorlati oktatása alkalmával tartjuk a 
kapcsolatot. A megyei polgárőr napokon a 
katasztrófavédelemmel közös bemutatókat tartunk „az 
elsősegély nyújtás alkalmazása gyakorlatban a baleseti 
helyszínen” címmel 
 
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 
 
Az Ipoly folyó mentén lévő árterületek és gátak állapotának 
ellenőrzése  területükön a  közlekedés felügyelete 
megakadályozása. 
 
Iskolák: 
 
Az Ifjú Polgárőr tevékenység irányításával főként a polgárőr 
pedagógusaink foglalkoznak. Ők szervezik a közös 
szolgálatok ellátását is, mely elsősorban az iskolák környékén 
a gyalogátkelőhelyek biztonságos használatát hivatottak a 
gyermekek számára elősegíteni.  
A balassagyarmati Mikszáth Kálmán Szakiskolában már ifjú 
polgárőr tagozat megalakítására is sor került. 
Az ifjúság polgárőrök nevelése különböző bűn-és baleset-
megelőzési foglalkozások, oktatások keretében történik. 
 
Kisebbségi Önkormányzatok 
 
A kisebbségekkel, nemzetiségi önkormányzatokkal a megyei 
rendőr-főkapitányság koordinálásával egy hármas 
együttműködési megállapodás keretében működünk együtt. 
Támogatjuk a roma fiatalok rendőri, polgárőri pályára 
irányítását. Támogatással segítjük a bűn-és baleset-megelőzési 
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rendezvények megtartását, melyeken elsősorban a 
célközönség a kisebbséghez tartozó gyermekek köréből kerül 
ki. A megállapodás eredményei évente közös értekezleten 
értékeljük. 
 
Megyei Védelmi Bizottság 
 
A Nógrád Megyei Védelmi Bizottságban a Megyei Szövetség 
állandó meghívottként vesz részt a munkában. 
 
Összegzés: 
 
Összegezve az elmúlt időszak tevékenységét megállapítható, 
hogy a Nógrád Megyei Polgárőr Szövetség nagyon széleskörű, 
jól és hatékonyan működő együttműködői rendszert alakított 
ki. Minden együttműködővel megtalálta a megfelelő 
kapcsolódási pontokat, ami a célkitűzések – azaz egy 
biztonságosabb élettér - megvalósítását rendkívül elősegítette. 
 
A megyei szövetség, illetve a helyi egyesületek az elmúlt éves 
tevékenység során a működést meghatározó jogszabályok 
maximális betartásával végezték tevékenységüket, igyekeztek 
a megye és települései lakosságának mindennapi életét jobbá 
és biztonságosabbá tenni. 
 
Kérem, hogy a megyei polgárőrök önzetlen tevékenységét, 
szolgálatát - a korábbiakhoz hasonlóan - a jövőben is 
támogassák, hiszen ez a támogatás kifizetődő …. a „biztonság 
mércéjével” kiválóan mérhető!  
 Köszönöm a figyelmet ! 
                                                                     Vass Miklós 


