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Szakmai beszámoló
A Természet- és Környezetvédelmi Polgárőr Egyesület 2014. évi tevékenységei
A Természet- és Környezetvédelmi Polgárőr Egyesület tagjai 2014-ban összesen 3352 óra önkéntes
polgárőri / polgári természetőri munkát végeztek. Az Egyesület ebben az időszakban 380 alkalommal
adott szolgálatot, ami összesen 2060 óra közterületi és egyéb (szakkör, előadás) jelenlétet tett ki. Az
alábbi táblázatban láthatóak az egyes elvégzett feladatok, kategóriákra lebontva.
szolgálat megnevezése (helyszín)

szolgálat ellátás - óraszám

Közrendvédelmi (Hegyvidék)

582

Közrend- és Természetvédelmi és Külterületek
biztonsága program (Hegyvidék)
Természetvédelmi (Sas-hegy TT.)

550

Természetvédelmi (Budai TK.)

320

Természetvédelmi (Börzsöny)

180

Természetvédelmi (egyéb DINPI)

136

Természetvédelmi (FÖRI)

85

Természetvédelmi (HNPI) és Kül.ter. biztonsága prg.

340

Környezeti nevelés

69

Rendezvénybiztosítás

300

Rendkívüli esemény

50

Egyéb

620

120

3352 óra szolgálat ellátás

összesen:

A polgárőr / polgári természetőr szolgálatok során az egyes hatóságokkal, együttműködőkkel összesen
819 óra közös szolgálat ellátás volt, részletezve:
rendőrrel közös szolgálatok:

475 óra

természetvédelmi őrrel közös szolgálatok:

181 óra

Hegyvidék Rendészettel közös szolgálatok:

102 óra

önkormányzati dolgozó

16 óra

lakossági résztvevő (Iskolai Közösségi Szolgálat nélkül)

56 óra

Az év során Iskolai Közösségi Szolgálatok keretében 73 diák dolgozott velünk közösen természet- és
környezetvédelmi feladatokon.
XII. kerület Hegyvidéki tevékenységek:
•

Folyamatos önálló közrendvédelmi járőr szolgálatok a kerületben: gyalogos, autós
(magántulajdonú személygépkocsival), kerékpáros.
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•

XII. kerületi rendőrkapitányság rendőreivel közös járőr szolgálatok, közrendvédelmi akciók.

•

Hegyvidék Rendészettel közös járőr szolgálatok.

•

Tamási Áron Iskola szalagavató – rendezvénybiztosítás.

•

Hegyvidék tavaszi virágosztás lebonyolításának segítése.

•

Kerületi lomtalanítás – a lomtalanítás ideje alatt naponta adtunk közös járőr szolgálatot a
kerületi rendőrökkel, és a Hegyvidék Rendészet munkatársaival.

•

Sas-hegyi Arany János Iskola – Madárbarát Iskola program beindításában való közreműködés.

•

Iskolai Közösségi Szolgálat szervezése kerületi diákok számára:
― Sas-hegy TT területén élőhely kezelés, szemétgyűjtés,
― hulladékmentesítés a XII. kerület több pontján,
― rendezvényeken természetvédelmi ismeretterjesztő munkába való bekapcsolódás,
― Normafa környékén és a Tündérhegyi kőfejtőnél – erdei jóléti tárgyak (padok
asztalok...) karbantartása,
― Felsőrákosi rétek hulladékmentesítése.

•

Hegyvidék napok – a rendészeti napon önálló standdal való megjelenés, a polgárőrség
népszerűsítése, polgárőrtoborzás.

•

TeSzedd: a FÖRI felkérésére a Kis-Svábhegyi helyszín koordinálása.

•

Kerületi elektronikai- és papír hulladékgyűjtési akció – polgárőreink segítették a sikeres
lebonyolítást.

•

Őszi komposzt keret osztás – az egyesület polgárőrei segítették az Önkormányzat dolgozóját
az akció lebonyolításában.

•

Temetői szolgálatok – Halottak napja - Farkasréti temető, rendőrséggel közös szolgálatok 3
napon keresztül.

•

Média megjelenés: több alkalommal a Hegyvidék Újságban, és a Hegyvidék TV-ben, ennek
kapcsán több új belépő.

Rendkívüli események:
•

2014. december – rendkívüli ónos eső okozta katasztrófahelyzet a XII. kerület magasabban
fekvő részein:
― út- és területzárásban és kármentesítésben való részvétel,
― lakossági tájékoztató munka.

Külterületek biztonsága 2014-2015 program:
Egyesületünk az OPSZ (Országos Polgárőr Szövetség) által meghirdetett programhoz 2014
márciusában csatlakozott. Az akció célja, az üzletszerű falopások, az orvvadászat és a mérgezett
tetemek kihelyezésének felderítése, megakadályozása. A Normafa térségében a feladatok főként a
kirándulók tájékoztatására, biztonságérzetük növelésére korlátozódtak, valamint minden alkalommal
ellenőriztük a külterületen lévő ingatlanok környékét.
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Az akció ideje alatt fokozott járőrtevékenységet fejtettünk ki Budapest XII. kerület Hegyvidék
Normafa környékén, Tiszapüspöki- Törökszentmiklós, illetve Tiszabura - Tiszaroff külterületén,
amellyel növeltük a külterületen élő és az ott mezőgazdasági, erdészeti tevékenységet folytató
állampolgárok szubjektív biztonságérzetét.
OPSZ Gépjármű felderítési tagozat:
Egyesületünk az év elején csatlakozott az OPSZ Gépjármű felderítési tagozatához, és beszerzett egy
tablet PC-t a megfelelő szoftverekkel a gépjármű felderítési munkához. Havi rendszerességgel látunk
el közös szolgálatot a XII. kerületi rendőrség munkatársaival alkalmazva ezt a technikai lehetőséget.
Rendezvényeken való megjelenés:
•
•
•
•
•
•

DINPI Föld napja rendezvény.
MTSZ természetvédelmi vándorgyűlés.
Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek Országos Találkozója, Komárom.
Hegyvidék napok – rendészeti nap, és Mutasd meg Magad pályázat Civil falu program.
Gesztenye napok.
Hegyvidék Kulturális Szalon – Szalon Egyetem – Budai TK élővilága, és az Egyesület
bemutatása.

Együttműködés a DINPI (Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság) munkájának segítésére:
•

3 fővel vettünk részt, a Szénások Európai Diplomás területen, az optimális vadlétszám
beállítása érdekében végzett vadselejtezésen.

•

A tavaszi békavonulás idején, Hont - Parassapuszta vonalon teljesítettünk járőrszolgálatot.
Vödörbe gyűjtöttük és az ártérre szállítottuk, a békaterelő rendszer és a 2-es számú, nagy
forgalmú, műút közé szorult békákat. Több mint 1200 db békát telepítettünk át.

•

A Természetvédelmi Őrszolgálattal közös akciók során, részt vettünk a védett területeken, az
illegális behajtások és az illegális technikai sportok visszaszorításában.

•

Részt vettünk, a DINPI Föld Napja rendezvényén, ahol az Egyesület, saját asztalánál,
környezeti nevelési programokkal vártuk a látogatókat.

Egyesületünk két új tagja, börzsönyi polgári természetőrök közreműködésével 2014-ben elkezdte a
rendszeres, önálló és természetvédelmi őrszolgálattal közös börzsönyi tevékenységet. Ennek során
Nemzeti parki és egyéb Natura 2000 területeken természetvédelmi járőr szolgálatokban,
területőrzésben, élőhely monitoringban, és fészekőrzésben vettek részt az Egyesület tagjai.
Egyesületünk a DINPI-vel való megállapodásnak megfelelően, 2014-as évben is folytatta
tevékenységét a sas-hegyi természetvédelmi területen.
Munkánk három fő területet ölelt fel:
1. Őrzés és felvilágosítás.
2. Élőhely kezelés.
3. Oktatás, tanösvény vezetés.
Az élőhely kezelés során a korábban levágott nagymennyiségű nyesedéket az apritékoló gép közelébe
kellett depózni, mely feladatsor még 2015-es évre is áthúzódik. Ebbe a feladatba sikerült bevonnunk
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az Iskolai Közösségi Szolgálat keretében diákokat is, akik hathatósan segítettek ebben. A délkeleti
oldalon az alsó ösvény mentén nagy mennyiségű gyalog akác és magonc került kiirtásra.
Etter Dénes tagtársunk önálló előadást tartott a bemutató házban a meghívott érdeklődők számára, „A
Sas-hegy geológiája” címmel. Mint a korábbi években, egyesületünk idén is segített a „Földnapi”
rendezvények alkalmával a tanösvény vezetésben, illetve a májusi, a kerületi nyugdíjasoknak
biztosított sas-hegyi kirándulás és tanösvény vezetés munkájában.
A FÖRI (Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság) Természetvédelmi Őrszolgálat munkájának
segítése:
•

Közös járőr szolgálat több alkalommal Budapest helyi jelentőségű védett területein: Ördögorom, Denevér utcai gyepfolt, Naplás-tó, Merzse mocsár, Felsőrákosi rétek, Kőérberki szikes
rét, Tétényi fennsík, Rupp-hegy.

•

A járőr szolgálatok során több alkalommal természetvédelmi szabálysértő tetten érésére került
sor, egy esetben pedig fa tolvajok elfogása történt.

•

Felsőrákosi rétek TT. hulladékmentesítési akcióban való közreműködés és önkéntesek
szervezése.

A Természetvédelmi Őrszolgálat segítése a HNPI (Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság) KözépTisza-Jászság és a Nagykunság TE területén:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Falopás elleni akciók.
Horgászat ellenőrzése.
Gallyfészkek felderítése.
Gyurgyalag költőtelep megfigyelése.
Tiszavirágzás idején, a rovarok gyűjtésének megakadályozása.
Méreggel preparált csalétkek felderítése.
Élőhely monitoring (ragadozó madár, hód).
Engedély nélküli halászat felderítése.
Védett, vizes élőhelyeken, teljesítménykorlátozás alá eső, vízi járművek ellenőrzése.

További természet- és környezetvédelmi tevékenységek:
Részvétel, Európai Uniós és nemzetközi jelentőségű, monitoring és kutatómunkában.
• Rendszeres élőhely monitoring 3 UTM négyzetben:
CT56D3,
DT65B2,
CT46D2.
• Élőhely monitoring a Rákos-patakon, adatok feltöltése az online vízimadár adatbázisba.
• Az Ócsai Madárvártán, a hálóüzemeltetéshez szükséges személyzet, hétköznapokon
jelentkező, létszámhiányának megoldásával, Egyesületünk biztosította a folyamatos vonulás
kutatási tevékenységet.
• Részt vettünk a Ramsari Egyezmény alá eső Tatai Öregtó védett területének biztosításában.
• Közreműködés a bényei parti fecske telep partfalának karbantartásában.
• 3 helyen (XIV. kerület, XI. kerület, XII. kerület) létesítettünk mesterséges odútelepet.
Egyesületünk végzi az odútelepek üzemeltetését, és a költési adatokat, rendszeresen feltöltjük,
az országos Odúadatbázisba.
.
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Önálló környezeti nevelési munka:
• Havi rendszerességgel tartunk természetvédelmi témájú előadásokat, a Hegyvidéki Kulturális
Szalonban, ebben a tevékenységben kiemelkedő a szerepe Botfalvai Zsolt tagtársnak.
• Budapesti Sportszékház - A Börzsöny természetvédelmi problémái című előadás.
• Természetismereti túra szervezése a János-hegyre (közel 20 résztvevő).
• Sas-hegyi Arany János Iskola első osztályos tanulói számára rendhagyó környezet ismereti óra
megtartása odúlakó madarak témában.
• A Sülysápi Általános Iskolában rendhagyó környezet ismereti óra megtartása.
Az Egyesületnek jelenleg 23 tagja van.

Budapest, 2015.01.15.

Összeállította:

Woynárovich András
elnök
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