Levélcím:

ORSZÁGOS
POLGÁRŐR SZÖVETSÉG

Telefon:
Fax:
BM-tel:
BM-fax:
E-mail:

1077 Budapest,
Király u. 71.
441-1827
441-1794
441-1821
21-248
21-232
kozpontiiroda@opsz.hu

Szám:

KÖRLEVÉL
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Az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG
valamennyi MEGYEI (FŐVÁROSI) POLGÁRŐR SZÖVETSÉG
és a szövetségek valamennyi POLGÁRŐR TAGEGYESÜLETEI
ELNÖKEINEK
Székhelyeiken
Tisztelt Elnök Asszony/Úr!
Az országos rendőrfőkapitány, Papp Károly r. altábornagy úr levélben történt megkeresésében a
következőkről tájékoztatott:
A korábbi évek tapasztalatai alapján a húsvéti ünnepek ideje alatt, 2014. április 17-től április 21-ig a
rendőrség az ittas állapotban közlekedő, az agresszív, szabályszegő gépjárművezetőkkel szembeni
intézkedés, a demonstratív rendőri jelenlét biztosítása, a közlekedési balesetek megelőzése és a
közlekedők biztonságérzetének növelése érdekében „JÓZAN HÚSVÉT” elnevezésű kampányt és
fokozott ellenőrzést tart, amely helyi szervenként minimum napi 6 órában kerül végrehajtásra.
Országos rendőrfőkapitány úr a rendőri ellenőrzésekbe – közös szolgálatellátással – a polgárőrség
bevonását is szükségesnek tartja, és intézkedett, hogy az akcióban részt vevő területi rendőri
szervek vegyék fel a helyi polgárőr szervezetekkel a kapcsolatot.
Különös figyelemmel az Országos Polgárőr Szövetség és az Országos Rendőr-főkapitányság között
(2012. június 23-án) megkötött együttműködési megállapodás II. fejezetében leírt vállalásokra,
továbbá a fenti megkeresésre – és tekintettel a HÚSVÉT időszakában hagyományosan jelentkező
polgárőri feladatokra – kérem az alábbiak végrehajtását:
1. A megyei/fővárosi polgárőr szövetségek elnökei vegyék fel a kapcsolatot
megyei/budapesti rendőrfőkapitány urakkal, és egyeztessék a feladatokat.

a

2.

A polgárőr egyesületek vezetői a feladatok egyeztetése végett álljanak a helyi rendőrség
rendelkezésére.

3.

A polgárőr egyesületek a rendőrséggel közös és az önálló, polgárőri szolgálatok tervezését,
illetve végrehajtását – figyelemmel a helyi sajátosságokra – hangolják össze a
rendőrséggel, melynek során vegyék figyelembe a rendőrség igényeit, kérését.

4.

A közterületen látható megjelenésükkel, szolgálatellátásukkal erősítsék a polgárőrség, a
rendőrség iránti közbizalmat és az állampolgárok, illetve a közlekedők biztonságérzetét.

5.

A közös és az önálló szolgálatot teljesítő polgárőrök ismerjék és tartsák be a Polgárőr
törvényben, az Alapszabályban és a Polgárőrség Szolgálati Szabályzatában, Etikai
Szabályzatában előírt (formai és magatartási) követelményeket.

Kérem a megyei/fővárosi polgárőr szövetségek elnökeit, hogy a rendőrséggel közös, illetve önálló,
polgárőri szolgálatok, ellenőrzések végrehajtásának tapasztalatait szíveskedjenek a negyedéves,
illetve az éves statisztikai szolgáltatás keretében gyűjteni.
Budapest, 2014. április 16.
Dr. Túrós András sk.
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