OPSZ-MK NZRT. együttműködési megállapodás

1. számú melléklete

Az OPSZ és a MK NZRT. között létrejött együttműködési megállapodás alapján az OPSZ által
támogatott és a polgárőr egyesületek által az alapfeladatuk mellett – lehetőségeik szerint –
baleset-megelőzés és a közlekedésbiztonság támogatása érdekében végzendő feladatok és
intézkedések
(Közútbiztonsági Programterv a polgárőrök közúthálózattal és
annak környezetével kapcsolatos feladatainak ellátásáról)

I.

A feladatok végrehajtásának módjai:
a.) tervezetten, az egyesületek területéhez tartozó közúthálózatot érintő járőrszolgálatok alkalmával,
b.) eseti módon, a polgárőrök szolgálati vagy magánutazásai során igénybevett közutak és környezetük
fokozott figyelemmel kísérésével;

II.

A közúthálózaton és környezetében végzett főbb feladatok:
1.
2.
3.
4.

III.

baleset megelőzés,
veszélyelhárítás,
vagyonvédelem,
egyéb speciális feladatok;

A polgárőrök közútbiztonság elősegítése érdekében végzendő és lehetőség szerint teljesítendő
feladatainak részletezése:
• az évszakok sajátosságainak megfelelően az útburkolat felületének fokozott figyelemmel kísérése:
- a veszélyessé illetve síkossá váló szakaszok jelzése,
- az útburkolaton észlelt felületi hibák, kátyúk, töredezettség jelzése
- az útmenti padkahibák jelölése, jelzése,
- lekopott, félreértésre okot adó útburkolati jelek jelzése;
az illetékes közúti szervezet részére.
• az úthoz közvetlenül kapcsolódó eszközök, létesítmények ellenőrzése:
- forgalomtechnikai eszközök, létesítmények, /:közúti jelzések: jelzőtáblák és burkolati jelek,
forgalomirányító berendezések (fényjelző készülékek), sebességcsökkentő eszközök, elkorlátozó
készletek (ideiglenes és állandó), parkolás-szabályozási és -irányítási eszközök, behajtást
korlátozó berendezések, díjbeszedő rendszerek, adatgyűjtő berendezések, változtatható
jelzésképek, intelligens (kombinált) rendszerek:/ rongálásának, hibáinak, hiányosságainak
jelzése, az illetékes közúti szervezet részére.
• az úthoz kapcsolódó vagy út melletti területek rendellenességeinek feltárása, folyamatos figyelése:
- az útmenti fasorok benyúló, balesetveszélyt jelentő ágainak jelzése,
- a közúti műtárgyak (átereszek, hidak, alul- és felüljárók, támfalak) állapotának ellenőrzése,
szükség esetén jelzése,
- a közúti védművek (erdősávok, zajvédő falak), hó védművek (hóvédőpalánkok, mozgatható
könnyű hó védművek), meglétének, állapotának ellenőrzése, rendellenesség észlelése esetén
jelzése, az illetékes közúti szervezet részére.
• az úton észlelt eseti rendellenességek figyelemmel kísérése:
- közúti balesetek észlelése esetén annak jelzése, elsődleges segítségnyújtás megtétele, különös
tekintettel a személyi sérüléssel járó formára,
- az emberi egészségre, környezetre veszélyt jelentő balesetek (haváriák) helyzetnek megfelelő
kezelése, szakszerű jelzés adása, határozott intézkedés megtétele a további károkozás
megelőzése érdekében,

IV.

A szolgálati ellenőrzések során lehetőségek szerint teljesítendő jelzésen túli intézkedések:
• rendellenes viselkedést tanúsító, közútbiztonságra veszélyes tevékenységet kezdeményező vagy
végző személy(-ek) észlelése esetén:
- a cselekmény abbahagyására való felszólítás azonnali megtétele,
- a cselekmény folytatásának megakadályozása,
- a rongálók, szabálysértők helyszínen való visszatartása a hivatalos szervek értesítésével
egyidejűleg;

