
 

 

 
 
34-4/2018/231. 
 
 
 
Heves Megyei Közgyűlés 
 
Helyben 
 
 

Tájékoztató 
a Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 2017. évi tevékenységéről 

 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 
(3243 Bodony, Árpád u. 2.) elkészítette a tevékenységéről szóló tájékoztató anyagát, melyet az 
előterjesztés melléklete tartalmaz. 
 
A tájékoztatót az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság tudomásul vette.  
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakat tudomásul venni 
szíveskedjék. 
 
 
E g e r, 2018. április 19. 
 
 
        Szabó Róbert 
 
Törvényességi szempontból ellenőriztem: 
 
 
 
 
Dr. Barta Viktor 
Heves Megye Főjegyzője 



• 
1 

Heves Megyei Polgárőr Szen1ezetck Szövetsége 

( 

HEVES MEGYE I ) 

•o<o„orno•mE• Székhely: 3243 Bodony, Árpád utca 2. 
e/l e/l e/l Iroda: 3243 Bodony, Arpád utca 2. 
HM P SZ Tcl: 06 36 359-033 E-mail: he\ ömeg~cipsz a gmail.com 
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2017. évi tevékenységéről 

Beve::.ető 

A Heves Megyei Polgárőr Szövetség az utóbbi években több új kezdeményezéssel élt. mely 
országos elismeréssel mutatott irányvona lat a polgárőr-mozga l om fej lődésének útján . A 
megye egyesületei gazdálkodásában a jogszabályi megfe lelés egységesítését eredményezte a 
központi könyvelés. melyet országosan e l őször sikerült bevezetni a l le\'es Megyei 
Szövetségnek. 
Felismerve az egyesületek tagjainak magas korát intenzív fi atalítás kezdődött meg. 1:z 
szakmailag azzal is jár. hogy évente ifjú polgárőrök szakmai tábora szcn·ezödik. mel ynek 
programjában a polgárőrség életének bemutatásán kívül fontos képzés i téma a rendőrségge l 

történő cgyüttmüködés szerepe a polgárőrszo l gá latok alkalmával. 
Kezdeményező szerepel töltött be megyénk polgárőrei számára az az a lap-. és to,·ábbképzési 
rendszer. mely a polgárőrök napi feladatainak gyakorla ti tevékenységére építve dolgozott ki 
országos mintaként is bemutatható saját képzési. oktatási anyagokat. módszereket. 

A napi polgárőr tevékenység értékelése alapján e lmondhatjuk. hogy a rendőrségge l karö lt ve 
színvonalas, a megye polgáraink nyugodt biztonságot és bizalmat nyújtó á llapotához sikerült 
aktivizálni a polgárőreinket. Megállapíthatjuk. hogy a megyei szövetség nemcsak összefogója 
volt az egyesületek mindennapjainak, hanem segítője. támogatója a mindennapi tevékenység 
megszervezésének. Polgárőreinknek je lentős szerepük volt abban is. hogy szükebb hazánkban 
jelentősen csökkent a közterületi büncselekmények száma. A po l gárőrök szerepválla lásárnl a 
migrációs áradat idején sem következett be .. közbiztonsági de licit„ azokon a településeken. 
ahonnan a határ mellé vezényelték a rendőröket. E li smerően kell szólnunk a megyében 
szolgálatot teljesí tő körzeti megbízott rendő rök. polgárőröket segí tő munkájúról. Az 
egyesületek életében fon tos szerepet töltenek be. a polgárőr szolgálatok alkalmá,·al 
nélkülözhetetlen partnerek. 
Az elmúlt években teljesített polgárőr-tevékenység azt is bizonyította. hogy a bünözés ellen 
hatékonyan küzdeni csak az állampolgárok. és a helyi közösségek. bevonásával lehet. A 
polgárőrség kiemelt bűnmegelőzési mintaprogramját - 1OOx 100 Biztonság néven öt év,·el 
ezelőtt indították útjára, amelyhez 20 14-ben Heves megyébő l 11 egyesü let csatlakozott. majd 
a 250x 100 akcióhoz további 5 egyesület. Jelenleg a 300x 100 programban 19 egyesü let , ·esz 
részt. A nagyvárosok bűnmegelőzés i programjában 4 egyesü let (település) vesz részt. így a 
fokozott ellenőrzések alá vont települések száma 23. 
A tentieket figyelembe véve. értékelve a megyei szövetség munkáját. és a polgárör 
egyesületek értékeit összegezve elmondhatjuk. hogy a 20 17. évre kitüzött tetadata it a 
szövetség teljesítette. munkáját eredményesnek minősíthetjük. 



A Heves megyei polgárőrökfelodatoi és o::ok 1·égrehqjtúsának értékelése 

A polgárőrségrő l és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 20 11. é\'i CLXV. tön én: (a 

továbbiakban: Polgárőr törvény) 3. § ( 1) bekezdése alapján a polgárőr egyesület alapfl:ladata a 
helyi közrend és közbiztonság védelme érdekében közterületi járörszolgálatok. 
figye l őszolgá latok. je lzőőri tevékenységek ellátása. A polgárőrség a rendőrséggel 
együttműködve és önállóan. továbbra is készen áll arra. hogy lchetöségeihez mérten meg\ édjc 
a lakosság és a lakókörnyezet biztonságát. A bűnmegelőzésben és a közrend lcnntartásúban 
részt venni kívánó. a környezetük biztonsúgáért fe l e l ősséget érző állampolgárok számára a 
polgárőrség nyúj t cselekvési lehetőséget. 

A Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének működés i területe öt kisebb területre 
van fe losztva. A felosztás a l apvetően a közigazgatási rendszerhez igazodott. dc a megye 
területén működő öt rendőrkapitányság müködési területét figyelembe \'é\'e történt a 
kialak ítása. élükön a Megyei Szövetség alelnökei. illetve járási koordinátorok. 

Az Egri Járáson belül müködik még két járás: a Bélapátfalvi és a Pétervásárai Járás egy-cg) 
fő járási koordinátorral, de egy statisztikai egységként. 

A megyében 97 települési polgárőr egyesület működik. melyek a 1 leves Megyei Polgárör 
Szervezetek Szövetségének tagjai. Általában a megye településein egy-egy polgúrör egyesület 
tevékenykedik. Kerecsenden két egyesület is működik. A megye több (kis) településén 
viszont előfordul. hogy még nincs polgárőr egyesület. Az Egri térségben 13 településen. a 
Füzesabonyi járásban három településen. a Hevesi járásban 2 településen. a Gyöng) ösi 
járásban négy. a Hatvani járásban 1 településen nem szerveződött eddig ci\·il biztonsúgi 
szervezetként polgárőr egyesület. illetve vannak megszűnő és újjá alakuló egyesületek. 

A megye polgárőr egyesületeinek 2017. évi létszámadatai területi összesítésben az alábbiak: 

OPSZ Egye ületek 
OPSZ tagok Polgárőr 

1 tjú polgárőr i 
Ssz Járás/terület 

egyesületei száma 
igaLolván) egyesületi 

tag.létszám 
szer int taglétszám 

1. Egri járás/terület 35 35 980 996 25 
2. Gyönavösi járás 23 23 660 681 13 
3. Füzesabonyi járás 13 13 334 362 10 
4. Hatvani iárás 11 11 292 298 2 
5. Hevesi járás 14 14 592 592 5 

1 Heves meave összesen 97 97 2 858 2 929 55 
1. ábra: Heve Megye polgárőre inek létszámadatai 



Az e lőző évekke l összehasonlítva az egyesületek száma ugyan csökkent ( 10 1-röl 97-rc ). dc a 
létszámadatok a lapján 20 17-ben emelkedett a taglétszám. (Igazolvánnya l rende l kezők s1:áma 
7%-kal nőtt. az egyesületi taglétszám ped ig 3%-kal emelkedett). A po lgárőr te\'ékenység 
intenzitása összefügg az egy polgárőrre eső lakosságszám arányai\'a l. amit az alábbi 
táblázatban fog laltunk össze: 
Lakosságszámhoz (adat: 20 12. január 1. - Wikipéd ia) \ 'iszonyíto tt polgárőri létszám: 

Igazolvánnyal Egy 

Ssz Járás/terület 
Lakosság- rende lkező polgárörre 

szám Polgárőrök jutó lakosok 
száma száma 

1. Egri járás/terület 118 350 980 120,8 

2. Gyöngyösi járás 74 607 660 113,0 

3. Füzesabonyi járás 29 910 334 89,6 
4 . Hatvani járás 50 585 292 173,2 

5. Hevesi járás 33 382 592 56,4 
2. ábra: Egy polgárörrc Jutó lakosok szúma Heves Megyeben 

Ha ezeket az arányokat megfigyeljük. tapaszta lhatjuk. hogy ebből a szempontból a 1 lc\'esi 
járás a legellátottabb polgárőrökkel. legkevésbé a Hatvani j árás. Persze. ez egy stati szti kai 
összehasonlítás. A polgárőr szolgálatok hatékonysága abban rejlik. hogy milyen a lakosság 
bizalma a pol gárőrök iránt. illetve a szolgálati jelenlétük milyen tiszteletet \'ált ki 
környezetükbő l . 

Heves Megye közbiztonságának fenntartásában a polgárőrség szakmai tevékenységé,·el 
je lentős szerepet tölt be. amell yel - különösen a közterül eti járőr és figye lőszo l gá l atokka l -
20 17-ben is hozzáj árult a lakosság jó biztonsági közérzetének fenntartásához. A polgúrör 
egyesületek által megszervezett és a polgárőrök által végrehajtott különböző szolgálati 
feladatok ellátásának hatékonyságát. a telepü lések összefogáson alapuló bünmegelözési 
eredményei mutatj ák. 

A bünmegelőzés. a bünesetek ismertté válása országos közügy a rendőrség folderítö 
munkájában. Az áll ampolgárok biztonságérzetének növelése. a lakosság biza lmának erösítése 
a rendfenntartó szervezetek iránt, illetve a települések közterületein gyakori jelenlét. mind
mind odaadó, hi vatással j áró tevékenység. A polgárőrség ebben a feladatban egyre inkább 
felkészült partnere a rendőrségnek, tevékenységük. aktív közremüködésük a lakosságga l. a 
helyi rendfe1mtartó és katasztrófa elhárításban történő ténykedésük. közrcmüködésük 
napjainkban már elengedhetetlen. Azt lehet állítani. hogy a polgárőrség közhasznú. önkéntes 
munkájával, egyre erősödő szakmai felkészültséggel méltó partnerévé vált a rendőrségnek. a 
közös fe ladatok megoldásában . 

A polgárőrök szakmai tevékenységének e l sődleges meghatározói a teljesített po l gárőr 
szolgálati órák. Ezek éves összegzése az önállóan végrehajtott polgárör szolgálat i 
óraszámokból. valamint a rendőrségge l. ill etve más rendvédelmi szervvel közösen te ljesíte tt 
szolgálati óraszámokból tevődik össze. A po lgárőrök tevékenységét elsődlegesen a 
közterületeken teljesített járőrszo lgálat teszi ki. 



Egy Éves összesbő l 
Polgúrör 

po lgárőrrc 
szo lgálati Kültcrlilcti 

Lm as 
Ssz Járás/terület jutó 

óra (e' cs Egyéb szolgá lati 
polgú rör 

szolgálati 
összesen) szo lgá lat 

óra : 
st.olgú lati 

óra óra 

1. Egri járás/terület 76, 1633 74 640 30 869 10 421 1 527 

2. Gyöngyösi járás 75,6303 49 916 7 391 19 966 0 

3. Füzesabonyi járás 115,024 38 418 15 267 15 367 0 

4. Hatvani járás 94,2877 27 532 8 867 11 013 1 235 

5. Hevesi járás 89,3209 52 878 22 938 21 151 1 973 

Heves megye összesen 85 243 384 85 332 77 919 4735 
„ .. „ ' „ 3. ábra: a polgárorök zolgalatban toltott arcuk szarna 

Összehasonlításként a 20 16-ban te ljesített összes szo lgálati órák száma 224 9 17 ó ra. melyhez 
képest a 20 17-ben teljesített összes szolgála ti órák átlaga. ill. száma 8%-kal eme lkedett. 

Grafikonos összehason lításban: 
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-1. ábra: a polgárörök szolgálatban töltött óráik száma 

A bünügyileg fertőzöttebbnek ítélt te lepüléseken - Hevesen. Kálban. Karácsondon. Szajlán. 
Tarnaleleszen. Adácson. Andornaktályán. Gyöngyösorosziban. Heréden. Kiskörén. 
Kompolton, Mezőszemerén. Tarnabodon . Tarnaörsön. Tarnazsadányban és T iszanánán -
kiemelt országos programok keretében végezték a munkájukat a települések lakossúga. 
valamint köz-. és külterületek biztonsága érdekében. 20 17-ben az OPSZ á lta l indított újabb 
program: .. a nagy városok bűnmegelőzési akciója·· is sikeresnek bizonyu lt. annak ellenére. 
hogy Egerben az Egri Polgárőr Egyesül et megszünt. dc szerepét. tevékenységét. példás 
együttmüködéssel. a rendőrséggel és a Megyei Jogú Város Önkormányzatáva l d icséretesen 
átvette a városban müködő Agria Polgárőr Egyesület. mely Szarvaskő községet is fe lügyeli. 



Kiemelt tevékenységünk a kfü:rend- és közbiztonság véde lme. bünmcgelőzés. gyermek- és 
ifjúságvédelem. környezet- és katasztrófa védelem. Csatl akozni kívánunk az OPSZ álta l 2018 
évre meghirdetett programjához: a gyermek-. és iOúságvédelcrn. a családok é\éhcz. el kídnjuk 
érni. hogy a megye polgárőr egyesületeinek tevékenységében mérhető lcg)en. 

Célunk. hogy a Szövetség és az egyesületei. a te,·ékcnységi terü leteiknek mcglddöcn a 
l ehető legteljesebb mértékben tudják ellátni meghatározott feladataikat. Legfőbb fc lauatunk a 
bünmegelözés területe. ezért koord inálásának fo lyamatos fejlesztése elengeuhctctkn. 
Továbbá, hogy az infrastrukturális és a kommunikác iós eszközök megl'elelö mértékü 
fo lyamatos fejlesztése biztosított legyen. A Polgárőrség vezetőségének . opcrntÍ\' 
munkatársainak és maguknak. a polgárőröknek a megt'elclő szintü továbbképzését fontos 
fe ladatnak tartja a Szövetség. 

A polgárőr szolgálat ellátásának (megkezdésének) IC!tétele alapismereti képzés és sikeres 
vizsga. Az oktatásokat a helyi egyesületi vezetők kezdeményezésére a j árási koordinátorok 
szervezik a Heves Megyei Polgárőr Szövetség felügyelete és az illetékes rendő r
kapitányságok közremüködésével. Minden járásban nagy hangsúlyt fek tetnek az újfch ételes 
polgárőrök képzésére és vizsgáztatására. valamint az egyesületi vezetők friss inforrnáci(n al 
történő ellátása érdekében szervezett továbbképzésekre 

Nagyon nagy eredmény az is, hogy a kormányzati döntések alapján l ehetőség n) ílt arra. hog) 
a középiskolai tanulmányokat fo lytató fiatalok. a k öte lezően e lőí rt .. Közösségi szolgálator· a 
polgárőr egyesületek keretei között is teljes íthetik. A térség több egyesülete kötött oktatúsi 
intézményekkel erre vonatkozó szerződést. és végzi a fiatalok ez irúnyú te,·ékcnységénck 
koordinálását. dokumentálását (Andornaktálya. Egercseh i. Szaj la. Verpelét. Nosz' aj. ! lat' an. 
Petőfibánya. Heves). akik örömmel és felelősségge l ,·esznek részt a munkában. 

Kiemelendő a Heves Megyei Rendőr-főkapitánysággal és a területi Rendőrkapitányságokkal 
történő példás együttmüködés. Ezt a sikeres közös tevékenységet. az egyesületekkel ,·aló 
mindennapi kapcsolat eredményessége jellemezte. A polgárok biztonságe:1nak bcsötélcd0s 
utáni mérése is pozitív. A rendőrség. a polgárőrséggel. az önkormányzatokkal karölt\ e j ó 
irányba haladnak. a települések közbiztonságának megőrzése tekintetében. 

Rendőrségge l közös szolgálati óra 

Közös éves Eg) éb 
Ssz Járás/terület összes Bünmeg- Közi eke- Rendezvény rcndvéclc lm i 

szolgá lati e l őzés dési bi.1.tosí tás SLer\ vc l 

óra 

Grafikon számozásával egyező 1 

tevékenvséq 1. 
11 

2. 
1 

3. 
1 

4. 
11 

5. 
1 

1. Eqri járás/terület 21 537 11 845 6 461 3 231 514 --
2. Gvönavösi járás 22 559 12 407 6 768 3 384 0 

-
3. Füzesabonyi járás 7 434 4 089 2 230 1 115 350 

4. Hatvani iárás 5 803 3 192 1 741 870 614 
-

5. Hevesi járás 6 800 3 740 2 040 1 020 16 

Heves meave összesen 64133 35 273 19 240 9 620 1 494 
„ 

5. abra: /\ rendorseggel cs egyeb rendvedel1111 sz~ rvve l közösen teljesített SLolgálat i órái-. szúma 

A rendőrségge l történő közös szolgálat nem csak azt jelenti. hogy egy szolgálati kocsiban. 
vagy gyalogos járőrszo lgá l atban teljesítenek közös szolgálati óráikat. hanem a SLolgálatban 
lévő rendőrökke l összhangban. többnyire fel ügyeletükkel. telj esítik a polgárőrökkel közös 



szolgálati tevékenységüket. 20 16-ban 6 1 988 közös szolgálati órát teljesítettek. mely 2017-
ben mintegy 5%-kal emelkedett a rögzített statisztika i számok szerint: 
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6. ábra: A rendörséggel és egyéb rendvédelmi szervvel közösen teljesített szolgálati órúk szúma 

A le nti szolgálati órák ideje alatt polgárőr intézkedések. illetve, rendkívüli események 
rögzítését. vagyis polgárőr tevékenységet jelentenek az alábbi adatok: 

Polgárőr szolgálati intézkedések 

eltűnt 1 

Ssz Járás/terület v issza- tettenérés 
j elzésadás 

segítség-
egyéb 

tartás elfogás 
szem. 

nyújtás 
felkutatása (eset) (eset) 

(fő) (eset) (eset) 
(fő) 

Grafikon számozá 1. 2. 3. 1 4. 5. 6. 
elvező tevéken 

1. Eqri járás/terület 36 11 11 1 1019 754 553 
2. G vönqyösi járás 9 3 3 1 71 101 36 
3. Füzesabonyi járás 18 17 21 68 38 80 

4. Hatvani iárás 1 13 5 1052 792 466 -
5. Hevesi járás 1 1 0 43 23 48 

Heves megye összesen 65 45 40 2253 1708 1183 
7. ábra: A polgárőrök szolgálatban töltött tevéken) ségének adatai 

A polgárőrök közterületi jelenlétét. munkájuk eredményességét leginkább a szolgá latban 
végzett tevékenységük jelzi. 20 17-ben a he lyi önkormányzat és a rendőrség felé 2 253 esdbcn 
szolgáltak jelzéssel. A 2016-os statisztikai adathoz képest emelkedett a tetten ért és 
visszatartott szemé lyek száma. Az elfogattak száma ( 45 eset). Leginkább kieme lkedö 
tevékenysége vo lt a polgárőröknek. többnyire a rendőrségge l közösen, az cl tünt személyd~ 
felkutatása. mel yre 20 17-ben 40 esetben került sor. ami a megta lált személy megmentésére 
szolgált. K i emelkedő eredménnyel szolgáltak ebben az ügyben példáu l a osz\ nJL 
Ege rbaktai. Ostorosi po l gárő r egyesületek, amelyek részt vetlek az eltű n t személyek 
fe lkutatásában. 



• Hevesi járás 

o Hatvani járás 

o Füzesabonyi járás 

o Gyöngyösi járás 

o Egri járás/terület 

8. ábra: A polgárőrök szolgálatban töltön tevéken) ségének adatai 

A kii/területek bi:::tonságúért polgár<Jr akciák: 

A programmal végrehajtjuk az 1744/2013. (X. 17.) kormányhatározatban szerep l ő partnerségi 
feladatokat. Az élet és a vagyonvédelem megóvásában alkalmazandó eszközök. módszerek 
kialakítását. a helyi biztonságérzet erősí tését célzó intézkedések megvalósítását a rendőrökkel 

összehangoltan támogatták a pol gárőr egyesületek. 

A . .Külterületek biztonsága„ című program keretében hatékon) vo lt a külterükll.:ken 
üdü lőövezetekben élők és dolgozók. valamint a termőfö ldek (termények). a sző l öskcrtek . a1. 

erdők és a környezeti értékek védelme. Jelentős ezen a területen a lovas tagozat polgárő rc i nck 

szolgálatellátása és speciális adottságaik növe lik a bünmegelőzés eredményességét. 

A .. Tiszteletet az éveknek. biztonságot az időseknek„ címü hosszú távú programunkat az 
idősek életkörülményeinek és biztonságérzetének javítása érdekében tovább szélcsit' e 
fo lytattuk. 

Folyamatos. meghatározó programként működik az .. Egy iskola - egy polgárör·· iljúsúg 
ne,·elési. bün- és be leset-mege l őzési program. mint az iskolák biztonságát szolgúló polgúröri 
közremüködés és közterületi szolgálat. 

A lakossági kapcsolatok értékelése 

A járőrszolgá latok alkalmávaL de szolgálaton kívül is a polgárőrök folyamatos kapcsolatot 
tartanak a település lakosságával. tájékozódnak a lakosság biztonsági problémáiról. kiemelt 
figyelmet fordítanak az egyedül é lő . idős emberekre. 

Önkormányzatokkal az együllmííködés értékelése 

A helyi Önkormányzatokkal általában jó az egyesületek kapcsolata. a legtöbb esetben 
támogatást is tudnak adni a helyi polgárőrségnek. Több példa tanúsítja. hogy sikeres közös 
pályázatokon nyertek el támogatást meghatározott helyi. közbiztonságot ja\'ító cél 
megvalósításához. pénzügyi fedezetként. A legtöbb polgárőr egyesület székhelye. irodája a 
helyi önkormányzat álta l lenntartott épületben. intézményben kap helyet térítésmentesen. 



A HA!PSZ Elnöksége 

A l Ieves Megyei Polgárő r Szövetség Elnöksége 20 17-ben 9 elnökségi ülést tartott. melyböl 
három ülés kihelyezett elnökségi ülés volt: Visonta. Tiszanána. Nagyút. 

2017-ben egy tervezett küldöttgyülést tartottunk. valamint megszerveztük a bünmcgclözö 
civil közösség te\·ékenységének He\·es megyei értékelését (Elnö ki ta lálkozó). mcl) el Egerben 
a Megyeházán tartottuk. Vendégünk volt yitrai Zsolt Országg) ülési kép\·isclö. 
min iszterelnöki megbízott, Dr. Túrós András az OPSZ elnöke. Czincgc László r. 
dandártábornok. rendőrségi főtanácsos. a l leves Megyei Rendő r- főkapitány. ' alamint több 
te lepülés polgármestere. 

A 2016. évet értéke lő beszámoló küldöttgyűlésen. a kü ldöttek egyhangúlag cl f"ogadták a/ 
e lőte 1jesztett beszámolókat és a 20 17. évre vonatkozó munka-. feladat- és költségH~tés i 

terveket. 

Eddigi legnagyobb érdeklődést és részvételt tanúsítottak a megye egyesületei a Meg) ei 
Polgárőrnapon. melyet 20 17-ben szintén Tiszanánán. a Dinnyésháti üdü l őparkban tartottunk. 
Köszönet és dicséret illeti a l levesi Járás. illetve Tiszanána Polg<:1 rőrc it valamint a Tiszanánai 
Önkormányzatot a találkozó megszervezéséért. az anyagi terhek egy részének átvállalásáért. 

Az Elnökség megszervezte Tarnamérán az iljú polgárőrök. illetYe a po l gárőrök gyermekl' inck 
szakmai táborát. Az egy hetes tábor igen gazdag ismeretgazdagító programmal. _jó 
hangulatban telt el. 

Említésre méltó. hogy a 1-IMPSZ Elnöksége ál tal meghirdetett megyei sport-. és 
horgászversenyeknek egyre nagyobb népszerüsége van. 

A Heves Megyei Polgárőr Szövetség Elnöksége több éve baráti és szakmai kapcsolatot ápo l a 
Romániai Zetelaka polgárőre ive L ak ik meghívást kaptak a Megyei Polgárőr Napra 
Tiszanánára is. de a HMPSZ küldöttsége is vendég volt Székelyföldön. Zetelakán. melyen 
részt vett Dr. Túrós András OPSZ elnök is. 

Oktatás. toi·áhbkép=és. a polgúnJrök alap1 ·i=.~-gl(ia 

A megye polgárőreinek fe lkészítése. oktatása a fe ladataikat szakszerüen ellátó polgárörök 
képzése. továbbképzése a 1 leves Megyei Po l gárő r SzöYetség fontosnak tartott fe ladata. !\ 
kezdő polgárőrök nyelvezetéhez igazított egyedi tananyaggal a felkészítést és \' izsgúztatúst a 
megyei Szövetség Oktatási elnökhelyettesének irányításával a járási koordinátorok. tcrükti 
alelnökök végezték. 

Pén:::iigyi hely:::et értékelése 

A Heves Megyei Po lgárőr Szervezetek Szövetsége 2017-ben a rendelkezésre álló pénzi.ig) i 
forrásai tekintetében megfontolt. költség hatékony gazdálkodást fo lytatott. a tagegyesületek 
fo rrásait is figyelembe véve. 

A 1-IMPSZ gazdálkodása szigorúan szabályozott és takarékos. Azokból a pénzüg~ i 
támogatásokból táplálkozik. melyeket a kö:::ponli költséK'·etés biztosít a müködéshez. Eért a/ 
anyagi l ehetőségeink nagyon szükösek. ki:::árólag a::: OPSZ-tr'JI kapoll túmogutúshál ke ll 
fedeznünk a kiadásainkat. 

OPSZ-BM által 20 17. évben nyújtott támogatás teljes összege 32 913 500 Ft \Ol t. melyböl 
28 950 OOO Ft müködéi támogatás. amelynek 82%-át az egyesületek részérére to\·ábbutaltunk. 
Céltámogatás 3 963 500 Ft. 3 763 500 Ft-ot a Központi könyve lés finan szírozására. 200 OOO 
Ft-ot pedig az Itjú Polgárőr Tábor költségeire fordítottunk. 



A HMPSZ saját költség\'etésébő l a központi köny' elés és elszámolás elkés1.ítésének a 
költségeihez is hozzájárult 800 OOO Ft-a. ezzel szintén az egyesületeket támogatta. 

A pénzügyi támogatások elszámolásának szigorítása. szabályossá tétele pontosságot. a 
határidők betartását követelte meg az egyesületek yezctőitő l. A megyei szö,·etség jm aslatára 
bevezetett központi könyvelés l ehetősége az elszámolások központi elkészítését. annak 
szakszerű cl lcnőrzését. valamint a központi könyvelés igénybevételét tette lehe lő\ é. Ezt 2017-
ben 75 polgárőr egyesület vette igénybe a megyében nagyon kedvező tapasztalatokkal. 

Ebben az ügyben még bőven akad tennivaló 20 18-ban is. Többek között e l őrelépés t jelent. 
hogy az egyesületeknek kiutalt támogatások elszámolása egyszerűsödik. mi\'cl a Szö\ etség 
részérő l a továbbiakban az elszámolás elektronikus úton történik. ez azonban a hatúridök 
szigorú betartását követeli meg az egyesületektől. 

Járási koordinátorok. teriile(/elelősök öss::efóglalói a polgúr/ir m1111kúrál 

Jelentős eredményt tudtak ldmutatn i a megyénkben működő júrási/tcrülcti polgárör 
egyesületek munkájáról készült összefoglalóban. melyet az alábbiakban mutatunk be: 

Eger térség 

Az Egri térség az, amely a legnagyobb területet képviseli a megyében. A térség a júrások 
kialakításával további 3 részre került felosztásra és a kormányzati döntésnek meg felelően íg) 
került kialakításra az Egri. a Bélapátfalvi és a Pétervásárai járás. 

A térségben négy város: Eger. Bélapátfalva. Pétervására és Verpelét található. Az clsö három 
város járási központként is funkcionál. hisz az állampolgárok hi vata los ügyeik jelentös részeit 
az itt kialakított okmányirodákban/kormányablakoknál fo lytathatják le. E városok köré 
további 46 település csoportosul. 

A lakosság arányát mutatja. hogy a térség lakóinak mintegy fele a fenti , ·árosokban él. 

A térség kiemelt jelentőségü. hisz turisztikai lag is az ország egyik leglátogatottabb régiója. 
akár a gyógy-. a bor- túrizmus. \'agy aká r a történelmi. kulturáli s , ·agy a természet i látni' alók 
tek intetében. 

Az Egri térségben a 2017. január 01-i adatok szerint 36 pol gárőr egyesület volt nyil vü ntartva. 
34 településen. 
2017. év ezen napjáig új egyesület nem alakult a térségben. a müködését a bíróság 1 egyesület 
esetében (Közbiztonsági és Bűnmege l őzési Kiemdten Közhasznú Pol gü rőr Egyesület Eger) 
szüntette meg és törölte a nyilvántartásból. 

Az alapismereti vizsgával nem rendelkezők száma elenyésző . mivel az év fo lyamán sl'.en eLett 
il yen jellegű felkészítésen az újonnan be l épők már részt vettek. 

Az értékelt időszakban több alkalommal érkezett megkeresés a rendörség kü lönbözö 
szolgálati ágaitó l. és szervczetitöl a térségben felle lhető és működő. négy körözött gépjármü 
ellenőrző rendszer alkalmazására. különböző akciók során. és ezen akciókban te\ ékcn' cn 
részt vettünk. -
Fontos még kiemelni a térfigye lő rendszerekkel ellátott. fel szerelt települések fon tosságát. Az 
elmúlt években egyre több település tudhat a magáénak egy-egy ilyen„ közrench édelmi 
rendszert„. 

A törvényi változtatások lehetővé tették. a fiatalok bevonását a Polgárör tevékenységbe. mint 
Ifjú Po l gárőrök. A 2017. szeptemberi állapotnak meg fele lően. az egri térségben 26 ifjú 



polgárőr van regisztrálva. A velük való foglalkozást a tagtoborzást a 2018. évben fokozottan 
kívánjuk kezelni. 

Nagyon nagy eredmény az is. hogy a kormányzati döntések alapján lehetőség nyílt arra. hogy 
a középiskolai tanulmányokat fo lytató fiatalok. a kötelezően előírt .. Közösségi szolgúlatot"· a 
polgárőr egyesületek keretei között is teljesíthetik. A térség több egyesülete kötött az oktatúsi 
intézményekkel erre vonatkozó szerződést. és végzi a fiatalok ez irányú te\'ékenységénck 
koordinálását, dokumentálását. (Andornaktálya. Egercsehi . Szajla. Ostoros. Verpelét. 
Noszvaj). 

Térségi egyesületek támogatása 2017-ben: A BM által biztosított támogatási keret terhére a 
térség egyesületei között 9.260.000 Ft került fe losztúsra. különböző szempontok figyelembe 
vételével 34 egyesü let nyújtotta be támogatási igényét. 

2016. január 01-tő l a térség egyesül ete inek tú 1 nyomó része ( 30 egyesü let) a központi 
könyvelésben vesz részt. A központi könyvelés vonatkozásában 20 1 7-ben is megmaradt a 30 
egyesület, azzal hogy Demjén kilépett belő l e. viszont Egerszalók kérte a fe lvételét. és az ezzel 
kapcsolatos egyeztetések lezárultak. 
Nem vesz részt a központi könyvelésben: Demjén. Istenmezeje. Kerecsendi Polgárőr 
Egyesület, Mátraderecske és Recsk polgárőr egyesületei. (201 ! . s::eptemher 30. s::erinti 
állapot) 

Az értékelt időszakban a polgárőrök szo lgálati és magán-gépkocsit is haszná ltak k iadatik 
ellátásához. Az egyesületek közül Egerszalók. Feldebrő. Mónosbél. Erdőkövesd. Mikó!'aln1 
és Parádsasvár nem rendelkezik szolgálati autóval. A térség többi egyesü lete valamil yen 
formában szolgálati j ármü tu lajdonosa. vagy üzem bentartója. Kisbusszal rende lkezik: 
Andornaktálya. Egerszólát. Maklár. A térség egyesületei közül az Agria Polgúrör 
Egyesü letnek, Verpelét. Egercsehi. Mikófalva. Tarnalelesz. Recsk és Demjén polgárőr 
egyesületei rendelkeznek 2-2 darab kerékpárral. Andornaktálya 2 db. Bodony pedig 1 db 
robogóval rendelkezik. 

20 16. év márciusától az Egri Rendőrkapitányságon. minden hónap utolsó keddjén 
megbeszélést tai1unk, amelynek során különös figyelmet fordítunk a Nagyvárosok 
Bűnmege lőzés i programjában részt vevő Eger város. és az ott tevékenykedő AGRlA polgárör 
Egyesület és Rendőrség, Közterület Fe lügyelet előző havi tevékenységének értékelésére. és a 
következő havi fe ladatok összehangolásával egyeztetjük a fe ladatainkat. Ez a fórum 
lehetőséget biztosított arra is. hogy az Egri Rendőrkapitányság vezetőjén . és a po lgárőrség 
vezető in túl a kapitányság közrend-. bünügyi-. vizsgálati-. közlekedési osztályvezetöjc is 
megisme1je. hogy a kapitányság illetékességi területén milyen jellegü események történtek az 
elmúlt i dőszakban. és mil yen események. rendezvények várhatóak. Ezáltal lehetőség nyíl ik 
arra. hogy a szolgá latot ellátó erők és eszközök irányítása tervezhetőbb. szakszerübb legyen. 

Az egyesületek irányába az információáramlás biztosított. Ennek l e hetőségei elektronikus 
levelezéssel (36 egyesület esetében, 65 e-mail cím). va lamint telefonos e lérhetőséggel. 

Az elkövetkező időszakra. arra kell törekednün k. hogy az elért eredményeinket. lcga!{1bb ezen 
a szinten megtartsuk, illetve törekedni kell a tevékenységi mutatók emelésére. 
Fontos az is. hogy azokat az egyesületeket, amelyek eddigi tevékenységében valami 
kifogáso lható vo lt. vagy más ok miatt tevékenységük visszafogott volt. fe lemeljük a térségben 
müködő egyesületek tevékenységi szintjére. A fiatalítás céljából fontos. hogy az egyesületek 



tagtoborzást végezzenek. hogy a fi atalok minél nagyobb számban csatlakouanak a 
polgárőrök táborába. 

Gyöngyös térség 

Gyöngyös térségében általában lakosság összetétele elöregedett. fiatalok nagyYárosokhoz 
közel vagy városokba költöznek. Ebből adódóan kisebb településeken üresen álló ingatlanok 
számadatai megduplázódtak. A térség településein sok az egyed ülálló i dős ember. l·:Lckct a 
településeket havi gyakori sággal látogatják trieg a trükkös besurranó tol\'ajok. Mincknnapi 
megélhetés térségünkben is gondot okoz. A munkanélkül iség Gyöng: ös térségében tárg) 
é\'bcn kis mértékben csökkent. A fent említett településeken nag; szükség ,·an polgárőrség 
munkájára a tagságnak is a nyugdíjas tagjaira. 

Gyöngyös térségében bünügyi leg l'e rtőzött települések közé tartoznak: G: öng: ös. 
Gyöngyösoroszi. Gyöngyöspata. Adács. Karácsond. 

Gyöngyösi Rendőrkapitánysággal kiváló a kapcsolattartás. minden héten. kedden közös 
megbeszélésen veszek részt. amiről jó tapasztalataink vannak. 

Egyesületi müködési támogatásra 20 17-ben 16 egyesület jelentkezett. Az Egyesületek a 
pályázati pénzekbő l túlnyomórészt fo rmaruházatot és technikai felszereléseket ' ásároltak. 
valamint a gépjárm üvek üzemeltetésére és fenntartási költségekre költötték. 20 17-ben újabb 
két egyesület gyarapodott gépjármüvel. (Adács. Ludas). 
Gyöngyös térségi egyesületeket helyi önkormányzatok támogatásban részesít ik. amelynek 
mértéke (0-1 millió Ft-ig te1jed). A 25 térségben mükü<lő egyesül etbő l 20 egyesület kapott 
önkormányzati támogatást. 

Füzesabony térség 

A füzesabonyi járás településeinek száma 16. melybő l 1 \'áros (Püzesabony). 1 nagyköLség 
(Kál) és 14 község. A lakónépesség közel harmincezer fő. ebbő l közel nyolcezer rö 
Füzesabony város lakossága. 

A füzesabonyi térség tizenh<:lrom településén müködik po lgárőr egyesület. három településén 
jelenleg nem müködik: Tófa lu. Dormánd. Újlőrincfalva. 
A térség három körzetre tago lódi k: Tarnamentc körzet (Aldebrő . Tófal u. Kápol na. Kompolt. 
Kál. Nagyút. Füzesabony körzet (Füzesabony - (járási központ). Dormánd. Besenyőtelek . 

Mezőtárkány. Egerfa rmos. Mezőszemere. Szihalom). Tisza-tó körzet (Poroszló. Újlörinetah a. 
Sarud). Füzesabonynak számotte\'Ö idegenforga lma nincs. 
A Tisza-tó menti községek esetében azonban j elentős az idegenfo rgalom fő leg a nyári 
időszakban. Viszonylag nagy üdülőterül et a Szihalom község határában l évő Zsüri-l'ürdö. A 
térségen áthalad az M3-as autópálya (29 km). a Budapest - Miskolc \'asút\ onal. melyek 
bünügyi szempontból jelentős befolyással vannak az érintett településekre. A topográliai 
sajátosságaik miatt je lentős árvízi veszéllyel kell számolni a településeken elsösorban a 
Tarna-. és a Tisza-menti településeken. 

A . .300 x 100 biztonság„ bűnmege l őzés i mintaprogramban a füzesabonyi térség négy 
települése vesz részt (Kál. Kompolt. Mezőszemere. Sarud) 
A füzesabonyi . káli. kompolti és nagyúti egyesületek 2013-ban együttmüködési 
megállapodást kötöttek a Miskolci Vasútbiztonsági Igazgatósággal. így a \'asúti területeket is 
aktívan ellenőrzik. több alkalommal e lkövetőket is kézre kerítetek. sikerrel akadál ) oztak meg 



bűncselekményeket az ellenőrzött vasútvonalak mentén. A füzesabonyi egyesület nem aktí\· a 
vasúti együttműködésben. így csak a kompolt i. a káli és a nagyúti egyesületeket részesí ti 
anyagi támogatásban a Miskolci Vasútbiztonsági Igazgatóság. 
Az a ldebrői. kompolti és egerfarmosi po l gárőrségeknek együttműködés i megállapodása ' an a 
Magyar Postá\'al. 

20 17-es BM támogatásra tizenkét egyesület nyújtott be igénylést és kapott támogatást. 
összesen 3. 180.000 Ft összegben. A szihal mi egyesület nem igénye lt támogatást. 

A Füzesabonyi Rendőrkapitányságga l és a helyi Önkormányzatokkal általában .10 a1. 
egyesületek kapcsolata. A települési önkormányzatok a legtöbb esetben némi támogatást is 
tudnak adni a helyi polgárőrségnek. 

A lakosság visszajelzései igazo lják. hogy a települések szubjektív biztonságérzete jó. A 
bűnügyi statisztikákban is visszaköszön a sok egyéni és közös járőrszo lgá l at. Rendszerint a 
Tisza-tavi rendezvényeket a járás polgárőr egyesületei összefogással biztosítják. dc a nagyobb 
füzesabonyi rendezvényeken is jelen vannak a környező települések polgárő re i . Az 
összefogás és a közös szolgálatok nem csak a Füzesabon) i Rendőrkapitányság állornán) th al 
történik. hanem a po l gárőr egyesületek között is rendszeres a közös munka. 
A szolgálati adatok alapján elmondható. hogy a füzesabonyi térségben müködö polgárör 
egyesületek jelentős szerepet vá llalnak a járás közbiztonságának elősegítésébe. Az egycsüktck 
egytől-egy i g aktívan müködnek. ki sebb-nagyobb részt vá llalva a polgárőr i felada tokból. 

Hatvani térség 

A Hatvani Járásban 11 településen működik Polgárőr Egyesület. melyek a 1 lc\'cs Meg) ci 
Polgárőr Szövetség tagjai, közülük kettő a lovas tagozat tagja is egyben. 
Településeinek száma: két város és 11 kis településének lakossága. 

A Hatvani Járás működési területe több megyével - Pest. .Jász- agykun-Szolnok és ógrúd 
megye - is határos. Hatvan város pedig a legmeghatározóbb közúti és \'asúti csomópontja. 
A mindennapi szolgálataink egyik állandó momentuma, ezen sajátosságaink által keletkező 
feladatok ellátása. 
A megyehatárokhoz közeli szomszédos települések Polgárőrségei között együttmüködési 
megá llapodások jöttek létre, amelyek a gyakorlatban a rendezvény biztosításokon Yaló 
kölcsönös segítség nyújtásban merül ki. Az elmúlt évben elindult Hat\'an Júrüs 
Közbiztonságáért elnevezésű akció sorozat fo lyamatosan müködik. A célt elértük és 
fenntartjuk, a településeken é l ők szubjektív biztonság érzetét nö\'eltük. amit az állampolgúrok 
közvetlen visszajelzései fényjeleznek. 
A Hatvani Rendőrkapitányságon kéthavonta minden egyesületi vczetö. rendőrkapitúnyi 
értekezleten vesz részt. Az a losztá l yvezetőkke l a terü leti koordinátor heti. a polgúrőr ,·ezctök 
a körzeti megbízottakkal napi kapcso latban vannak. Az információáramlás gördülékeny. a 
rendszeres rendőrség által szervezett akciókban szinte kivéte l nélkül képvisel i magát a 
polgárőrség. 

A 2016. október 25. - 2017. október 25 . között eltelt időszakot sikeresnek lehet értékelni. A 
kitűzött célok ki\'éte l nélkül, teljesültek. Az egyesületek alapszabályai. ki\'élcl né lkül 
megfelelnek a törvényi követelményeknek. A Lőrinci városi egyesület közös erőböl újjá 
szerveződött. A Rózsaszentmárton Polgárőr Egyesület megszünt. de Yannak 
kezdeményezések egy új egyesület fe lállítására. amely 20 18 év egyik feladata lesz. 



Az egyesületek müködése. a közös szolgálatokkal - Járási Akciók - folyamatosan generálja 
az összetartozást együtt gondolkodást. 
Összességében eredményesnek mondható a Hat\·an térség polgárőr eg)esületcinek munh.úja. 
kötelezettségeiket időben teljesítik. te\'ékenységükct lehetősége i khez képest kiernelkcdöc11 
végzik. szükség szerint kérnek és kapnak segítséget adódó nehézségeik megoldására. 

Hevesi térség 

E régióhoz két város (Heves. Kisköre) és 17 te lepülés tartozik. J\. lakosság lélekszáma a1. 
elmúlt évek alatt meghatározó módon nem változott. összetétele azonban igen. Folyamatosan 
tapasztalható az elöregedés. és a szociálisan nehéz helyzetben é l ő lakosság számúnak 
növekedése. 

A térség a megye leghátrányosabb területe. ami megmutatkozik a magas munkanélküliségben. 
A nyilvántartott álláskeresők aránya az elmúlt évben 25 - 30% közölt változott. ami jelentő::; 
emelkedés a 2003. évi 19.3%-hoz képest. 

Feszültséget okoz több település elöregedése. az ingatlanok elértéktelenedése. illet\·e az. hogy 
a nagy\'árosokból olyan lakosok vásárolják meg az ... olcsó ,·idéki" házakat. akik nem a : id~ki 
élethez szociali zálódtak (Tarnaszentmiklós. Tarnazsadány. Tiszanána. Kömlő. Atány. 
Tarnabod), ezért sem a megélhetésüket. sem a képzettségüknek meglcle l ő rnunkalchetöségct 
nem találnak. J\. .. befogadó te lepülés„ sem hozta meg a várt eredményt. az egykor ideköltöz.ött 
városi lakosok közül. ma már senki nem él Tarnabodon. 

A térség hátrányát növeli. hogy az elmúlt években semmilyen je l entősebb munkahd) tcrcrntö 
beruházás nem valósult meg. Sok munkavállaló csak más városban talál rnunkalehetöségct. 
ahol nagyobb terme lő üzemek müködnek. helyben pedig meghatározó a szezonális 
munkavégzés. valamint a közhasznú- és közcélú munka. 
A közmunkaprogramok. sem a közhasznú munkára ford ítható keretösszegek nem nőttek ol) an 
mértékben. hogy az meghatározó lehetett volna a foglalkoztatás tekintetében. ezért jck11tös a 
feszü ltség az alacsonyan képzett lakosság körében. akik - munkalehetőség híján -
fe lhatalmazva érzik magukat úgynevezett megélhetési bünözés elkövetésére. 

Bünügyi fertőzöttség. a közbiztonság általános helyzete vonatkozásban a 2017 év átl agúban 
nyomozás eredményességi mutató: 54%-os. felderítési eredményesség: 35%-os. Közterületen 
elkövetett büncselekmények. nyomozás eredményessége: 89%. 
A területre je llemző a vagyon elleni büncselekmények túlsúlya. !\. közbiztonság általános 
helyzetét a lakosság kielégítőnek . jónak értéke li . amive l a polgárőrök és a rendőrök közös 
szolgálataival hozzájárultak ehhez. 
Elmondhatjuk. hogy közremüködésünk nélkül ma már nincs helyi. országos rendcz,·ény. 
Jeleznek fe lénk akkor is, ha baj van. Akár állampolgári és katasztrófavédelmi. természeti 
csapás történik , ránk mindig számíthatnak. e l érhe tőek vagyunk. 

A térség Po lgárőr Egyesületeinek száma: 16. 
Központi könyvelésben vesznek részt: Boconád. E rdőte lek . Heves. l lc\'eS\'CZekén). Kisköre. 
Kömlő. Tarnaméra. Tarnazsadány. Tenk, Szentmiklós. Zaránk. 

Az önkormányzatok megpróbá lják a polgárőr egyesületeket anyagilag is támogatni. dc -
forrásaik csökkenése végett - az egyesületek támogatottsága is csökkenő tendenciát mutat. 
Minden pályázati lehetőséget kihasználunk. hogy ezzel szinten tudjuk tartani a müködési 



kiadásainkat. Igen je lentős volt a térségbe juttatott támogatás. melynek reven 14 egyesület 
jutott eszközökhöz. illetve anyagi fo rráshoz. amely a szolgúlatellátáshoz né lkülözhetetlen. 

Az együttmüködés az önkormányzatok. és a po l gárőrség egyesületei között példamutató. 
Köszönet illeti a rendőrség azon tagjait. ak ik települési rendez\ én) ek szen eLé~ébcn 
felnőtteknek . a gyermekeknek szervezett ügyességi játékos \'etélkedökben is részt \'Úllalnak 
pl. kerékpár. motorkerékpár. kábítószer-drog totó. J\ térségben nagyon jól együttmüködö és 
jól dolgozó, illetve még mindig semmit tevő po l gárőr egyesületek \'annak többségben. 

Évente v i sszatérő rendezvényeink a város- és falunapok biztosítási ldauatai. 
sportrendezvények. majáli sok. augusztus 20-i- és egyházi ünnepek. valamint a halottak napja. 
és még nagyon sok különböző civil szervezetek által megszervezett programok. ahol 
polgárőreink biztosítási felada tok ellátásában vesznek részt. Örömmel tapaszta ljuk. hog) az 
önkormányzatok és a lakosság is egyre inkább elismeri a nem könnyü. de önként d llalt 
polgárőri tevékenységet. A 20 17. évben Tiszanánán rendezett Megyei Polgárör apon plusz 
munka hárult a térség polgárőreire . mert nekik ke llett e lőkész íten i a terepe t. megszer\'ezni azt. 
hogy minden a helyén legyen. A visszajelzések alapján. a jelenlé\'ök meg \'Oltak eléged\'c a/. 
egész napos rendezvénnyel. 

Összefoglalva. kiemelkedő eredmény volt a tárgyévben végzett összehangolt polgúrör 
egyesületi és vezetői tevékenység, a stabilitás. a ki számíthatóság. a fegyelmezettség és a 
törvényesség megteremtése. 

Bodony. 201 8. ápri li s 02. 

L~yi Fe~ 
l IMPSZ elnöke 



HEVES MEGYE LAKOSSÁGÁNAK és 
POLGÁRŐR EGYESÜLETEI TAGLÉTSZÁMÁNAK ÖSSZEFÜGGÉSEI 

2017. 12. 31. 

Heves Megye Települések 
Lakosság Polgárőr Polgárőr 

száma egyesületek egyesületek 
Járásai száma 2012. 01 .01-i adat száma taglétszáma <Wikioédia) 

Egri járás 22 87 440 17 496 

Egri Bélapátfalvai járás 8 8 710 5 127 

réqió Pátervásárai járás 20 20 702 13 357 

Eger régió összesen 50 116 852 35 980 

Gyöngyösi járás 25 74 607 23 660 

Füzesabonyi járás 16 29 910 13 334 

Hevesi járás 17 33 382 16 592 

Hatvani járás 13 50 585 11 292 

Heves Megye összesen 121 305 336 98 2 858 

1. s::. Melléklet 

Egy polgárőrre 
jutó lakosok 

száma 

176,3 

68 ,6 

58 ,0 

119,2 

113,0 

89,6 

56 ,4 

173,2 

106,8 



2. sz. Melléklet 

Heves megye 
Terület: 3 637.2 km2 Népesség:309 351 fő Járások száma:? db Települések száma:121 db 

Eqri (Só ~~ 101 


