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xönLEvÉL
az év végi időszak, polgárőri feladatainak összehangolására

Az Országos Rendör-főkapitányság Vezetőjének 2812016" (X. l7.) utasítása, a mindenszentek
tinnepével, a halottak napjával ós az év végi ünnepekkel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról,
a teriileti és a helyi rendőri szervek vetőinek feladataiként határozta meg a polgárőrökkel és az egyes
rendészeti feladatokat ellátó személyekkel történö közös szcllgálatellátás megszervezését.

A Polgárőr Egyestiletek és a Rendőr-főkapitányságclk között létrejött Együttmíiködési
Megállapodások alapjárr vegy|ink részt az év végi ünnepi bevásárlást végzők, illetve az év végi iinnepi
turizmr-ts résztvevöi biztonságérzetének javítása, valamint a jogsértö magatartások visszaszorítása
érdekében szervezendő közös rendőr-polgárörjárörözési leladatok végrehajtásában,

Polgárőreink szolgálati fela<latainak végrehajtását - hasonlóan, mint a rendörökét - a segítőkészség, a
tolerancia" az empá.tia és a kultLrráltság jellemezze. Köáeriletijelenlétiink szolgálja a bűrn-és baleset-
rnegelózést. A feIadatok végrehajtása bűniigyi prrrtyaszolgálat keretében is töfténhet, közösen a
rendőrkap itány ságo k b iiniig1, i á l l orn án5, ával.

Az év végi csucsforgalmi idószakra tekintettel a Magyar Posta Zn. Biáonsági Főigazgatósága - az
előzó évekhez hasclnlóan * a rendkívüli esernények megelőzése érclekében az év végi idószakban
fokozott intézkedéseket vezet be a postahelyek, a kézbesítök" valamint az ügyfelek biztonsága
érdekében"

Az Országos Polgárőr Szövetség és a Magyar Posta Zrt. közötíi Együltmíiködési Megállaporlásban
foglaltak alapján kérem a Polgárőr Egyesületek bíinnegelőzési tevékenységének fbkozásá1., a, pclsták

körn,vékén a nagyobb arányír polgárör jelenlét megszervezését.

A Magyar Posta Zrt. a nyrrgdíjasok részére december hónapban kézbesíti az Erzsébet utalvány
tartalmír küldeményeket, a kézbesítök a készpénz nrellett jelentős mennyiségír utalványokat is visznek
magukkal" ezért lehetóségeink szerin1- műrködjünk közre a kézbesítók kísérésében,

A feladatok koordinálása végett, a megyei polgárőr szövetségek elnökeit, a Biztonságí Központ

vezetője, helyi egyesületeink vezetőít, a területileg illetékes biztonsági osztályvezetők kérik fel az

együttműködésre,

Budapest, 2017. december 1.
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