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Jogalap 

2011.évi CLXV. törvény a polgárőrségről és 
a polgárőri tevékenység szabályairól

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
a közúti közlekedés szabályairól /KRESZ/



Jogszabályi háttér

2011.évi CLXV. törvény
a polgárőrségről és a polgárőri 

tevékenység szabályairól

20. §

(1) 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 jelzőőri tevékenységet a rendőr

megérkezéséig önállóan, azt követően az általános rendőrségi feladatok ellátására

létrehozott szerv felkérésére és utasításainak megfelelően végezheti.



(2) A polgárőr a rendőri intézkedést igénylő baleset helyszínére érkezését

követően haladéktalanul értesíti az általános rendőrségi feladatok ellátására

létrehozott szervet. Az értesítés kiterjed a baleset jellegére, a sérültek

számára, valamint arra, hogy a polgárőr megítélése szerint milyen

veszélyhelyzet állt elő.



(3) A polgárőr - a bölcsőde, az óvoda, valamint az általános és 

középiskola fenntartójának értesítése mellett - a megyei (fővárosi) 

rendőr-főkapitánysággal kötött együttműködési megállapodása 

alapján jogosult a gyermekek úttesten történő biztonságos 

átkelésének elősegítése érdekében a bölcsődék, az óvodák és az 

általános iskolák közvetlen közelében jelzőőri feladatokat ellátni.

(4) Az (1) és a (3) bekezdésben foglalt célból a jelzőőr nappal 

jelzőtárcsával, éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén piros 

fényt adó lámpával irányítja a forgalmat. Munkáját jól látható és 

hallható jelzésekkel köteles összehangolni. A jelzőőri tevékeny-

séget végzőnek és jelzéseinek a megállási látótávolságból 

folyamatosan láthatóknak kell lenniük.





(5) Ha a közúti közlekedési baleset helyszínén a forgalmat jelzőőr 

irányítja, „Egyéb veszély” jelzőtáblát - jelzőőrre utaló kiegészítő 

táblával - kell elhelyezni

a) lakott területen kívül minden esetben,

b) lakott területen akkor, ha a jelzőőr és jelzése folyamatosan és jól 

láthatóan nem észlelhető.



(6) A jelzőőri feladatokat ellátó polgárőr e tevékenysége során 
láthatósági mellénnyel kiegészített formaruhát visel. A láthatósági 
mellényen jól láthatóan fel kell tüntetni a „polgárőrség” 
megjelölést.



1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
a közúti közlekedés szabályairól

7. §*

(1) A jelzőőr vagy a polgárőr jelzőtárcsával vagy - feltartott, vagy vasúti 

átjárónál az úttesten állványra helyezett - piros fényű lámpával adott 

jelzésére meg kell állni.

(2) Ha a forgalmat jelzőőr vagy polgárőr irányítja, köteles azt az egyéb 

veszélyt jelző táblával - a jelzőőrre vonatkozó kiegészítő táblával együtt - a 

külön jogszabályban meghatározottak szerint előre jelezni.

*megállapította a 289/2009 (XII.18.) Korm.rendelet 3.§. Hatályos 2010.január 1-jétõl



Jelzőőr - vasúti átjáró hiba



Jelzőőr a közúton



Jelzőőr

Az a személy aki a közúton előzetes felhatalmazás /
képzés alapján jogosult ideiglenes jelleggel forgalom
irányítására. A jelzõõr utasítást adhat a közlekedés
valamennyi résztvevõje számára és teljes mértékben -
jogilag, anyagilag, erkölcsileg - felel az általa adott
jelzésekért.(!)



A  polgárőr  jelzőőri tevékenysége

- közúti közlekedési baleset helyszínén
- óvodák és általános iskolák közvetlen 

közelében
- egyéb rendkívüli esemény helyszínén
- rendezvények helyszínén



a feladat végrehajtásához 
szükséges felszerelés:

megkülönböztető mellény Polgárőrség
felirattal, jelzőtárcsa, piros vagy fehér fényű 
lámpa



Látni és Látszani !!



Közúti közlekedési baleset helyszínén:

A polgárőr a rendőri intézkedést igénylő baleset helyszínére 
érkezését követően haladéktalanul értesíti a rendőrséget. Az 
értesítés kiterjed a baleset jellegére, a sérültek számára, állapotára, 
az érintett járművek vonatkozásában arra, hogy megítélése szerint 
milyen veszély helyzet áll fenn.

A polgárőr a közúti baleset helyszínén a közlekedés 
zavartalanságának a biztosítása érdekében jogosult jelzőőri feladat 
ellátására. A rendőri intézkedést igénylő balesetek helyszínén a 
polgárőr  a rendőrség kiérkezéséig önállóan, azt követően a 
rendőrség felkérésére és annak utasításainak megfelelően folytatja 
a jelzőőri tevékenységét. A jelzőőr a tevékenységét  az adott 
körülmények között a megfelelő távolságból a közúti baleset előtt 
lássa el.
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Óvodák és általános iskolák 
közvetlen közelében

A polgárőr – a polgárőrség és az óvoda, vagy az általános iskola 
fenntartójával kötött együttműködési megállapodás alapján –
jogosult a gyermekek úttesten történő biztonságos  átkelésének 
elősegítése érdekében az óvodák és általános iskolák közvetlen 

közelében jelzőőri feladatot ellátni.



rendezvények helyszínén

A rendezvények helyszínén a rendezvényt megtartó felelős
(főszervező vagy rendező) személy iránymutatása szerint;

Amennyiben a rendezvény útszakasz lezárásával jár, abban az
esetben csak a Közút kezelő hozzájárulásának engedélyével
végezhető a tevékenység a határozatban foglalt helyen, időben,
feltételekkel;

Amennyiben helyi önkormányzat a rendezvényt igénybe vevő
útszakasz kezelője, úgy a jegyző által kiállított forgalom
korlátozási határozatban foglaltak alapján.



Forgalom elterelés



A rendőri karjelzések

Amennyiben olyan útszakaszon történik a közúti
közlekedés rendjébe történő beavatkozás ahol, zajlik a
forgalom, ott a legfontosabb jelzés a forgalomban

résztvevő járművezetők részére a : Figyelem ! A
forgalom iránya meg fog változni ! Jelzés
adása amelyet függőlegesen feltartott egyesen karral
adunk, miközben folyamatosan figyeljük a járművek
mozgását, hogy a járművezetők észlelték-e a jelzést.
Ezt a jelzést nyomatékosítani lehet jelzősíp

használatával. Ez a jelzés a jelzőlámpa sárga
jelzésének felel meg. (KRESZ 6.§.)



A járműforgalom irányának 
megváltozása következik



Jármű megállítása



A járművek megállításának 
különös szabályai

Feladatuk ellátása során kiemelt fontosságú a mások 
jogainak védelme  mellett, hogy óvja saját életét, testi 
épségét. Polgárőr jelzőőrként járművet egyedül csak  olyan 
esetben állítson meg, ha a megállítás feltételei az adott 
körülmények között fennállnak (!)

Az elfoglalt pozíció a szélső forgalmi sáv a járda, vagy 
úttest széle az útpadka felöli része

Nagyon fontos a megfelelő távolságból történő jelzés adás, 
a megállásra való felkészülés és végrehajtás érdekében



A jelzőőrnek TILOS !

Olyan tevékenységet folytatnia amely elvonja 
figyelmét feladata ellátása alatt, mint pl.:

- olyan párbeszédet folytatnia,amely 
figyelmét, testtartását elvonja

- mobiltelefont használni, azon beszélgetést 
folytatni

- leülni, támaszkodni, ismerősnek integetni, 
inni, enni feladata végzése közben.





Köszönöm a figyelmet
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