
1.Beszámoló a Bonyhádi Polgárőr Egyesület 2020. évi 

tevékenységről 
 

Előadó: Szép Róbert szolgálatvezető. 

2020 Vezénylés Létszám Összes 

munkaóra 

Január 13 38 224 

Február 14 40 260 

Március 15 35 252 

Április 9 23 176 

Május 14 44 250 

Június 13 28 203 

Július 9 21 218 

Augusztus 7 17 124 

Szeptember 12 32 181 

Október 10 27 196 

November 8 15 198 

December 7 18 205 

Összesen 131 338 2479 
 

Korona vírus miatti 

a nap 24 órájában, 

készenlétben 

Vezénylés Létszám Összes 

munkaóra 

Március 1 11 4279 

Április 1 12 8640 

Május 1 12 8928 

Június 1 12 4896 

November 1 14 6720 

December 1 14 10416 

Összesen 6 75 43879 

 

 

Az előző évhez képest a szolgálatban eltöltött órák száma nőtt. 

Ezen felül az elnökségi tagok jelentős időt fordítottak arra, hogy probléma 

mentesen működjön egyesületünk. Legtöbbször online formában a covid-19 

vírus jelenléte miatt. 

 

Büszkék vagyunk ara, hogy egyesületünk tagjai önkéntesek, ezért saját 

szabadidőnket feláldozva ingyen, tagdíjat fizetve működünk!! 

 



Mivel az egyesületünk fő feladata a bűnmegelőzés, ezért a 2020-as évben is ezt 

helyeztük előtérbe. Az aktív szolgálat ellátásnak köszönhetően több esetben 

hiúsítottunk meg rongálásokat illetve bűncselekményeket Bonyhád város 

területén, melyet minden esetben jeleztünk a rendőrség felé és jelentést írtunk 

róla a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének. 

 

A 2020-as évben is a Bonyhád város és a hozzá tartozó intézmények által 

szervezett és megvalósult rendezvények lebonyolításában segédkeztünk, 

továbbá a későn jelzett felkéréseknek is eleget tettünk.  

Az előre nem tervezett szolgálatokban is példaértékűen helyt álltunk. 

 

A tárgy évben nem csak a bűnmegelőzési és rendezvénybiztosítási feladatokat 

kellett ellátnunk, hanem a világjárvány miatt keletkezett más jellegű feladatokat 

is elvégeztünk, például járványügyi ellenőrzés kereskedelmi egységeknél a 

Tolna Megyei Kormányhivatal felkérésére. Ezen ellenőrzésekről jegyzőkönyvet 

készítettünk, melyet eljuttatunk a felkérő szervnek. 

Továbbá fokoztuk a közterületi jelenlétet, valamint a hozzánk tartozó 

településeken a köztudottan idősek által lakott településrészeken és tanyák 

környékén többször, visszatérően megjelentünk, az ott lakók testi épségének 

ellenőrzése, megóvása érdekében. 

 

Az év végi ünnepek és a covid-19 vírus miatt a decemberi időszakban több 

szolgálatot láttunk el. Több esetben (hétköznap is) a délelőtti illetve a délutáni 

időszakban vállaltunk járőri szolgálatot és a bevásárló központokban 

ellenőriztük a helyes maszkviselés szabályait. 

Fontos és megnyugtató, hogy a mögöttünk álló évben az egyesület tagjai nem 

betegedtek meg a covid-19 vírusban. 

 

A Bonyhádi Rendőrkapitányság munkatársaival különböző akciókban és 

forgalomirányítások alkalmával összesen 609 órában láttunk el közös szolgálatot. 

Külön köszönetet szeretnénk mondani Gyergyói Tamásnak, Kéri János és dr 

Müller Zoltán rendőröknek a 2020-as évi közös munkáért. 

Köszönöm mindenkinek az eddig végzett lelkes munkát és eredményes 2021-es 

évet kívánok. 

 

 

Bonyhád, 2021. január 15.                                                                        

 

 

 

------------------------------------- 

Szép Róbert 

                                                Szolgálatvezető 


