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Szakmai beszámoló
A Természet- és Környezetvédelmi Polgárőr Egyesület 2013. évi tevékenységei
A Természet- és Környezetvédelmi Polgárőr Egyesület tagjai 2013-ban összesen 2911 óra önkéntes
polgárőri / polgári természetőri munkát végeztek. Az Egyesület ebben az időszakban 322 alkalommal
adott szolgálatot, ami összesen 1786 óra közterületi és egyéb (szakkör, előadás) jelenlétet tett ki. Az
alábbi táblázatban láthatóak az egyes elvégzett feladatok, kategóriákra lebontva.
szolgálat
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összesen:

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

378 óra

természetvédelmi őrrel közös szolgálatok:

127 óra

közterület-felügyelővel közös szolgálatok száma:

132 óra

önkormányzati dolgozó

18 óra

lakossági résztvevő

79 óra
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XII. kerület Hegyvidéki tevékenységek:
•

Folyamatos önálló közrendvédelmi járőr szolgálatok a kerületben: gyalogos, autós,
kerékpáros; valamint rendőrrel, és közterület-felügyelővel közös járőr szolgálatok.

•

Csillebérc és Budakeszi 66. hrsz. fokozattan védett TT. közös szolgálat a XII. kerületi, és
Budakeszi rendőrség, a DINPI természetvédelmi őrszolgálat, valamint a Hegyvidék
Közterület-felügyelet munkatársaival.

•

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

•

Közbiztonsági fórum nyugdíjasoknak rendőrséggel közösen.

•

Hegyvidék tavaszi virágosztás lebonyolításának segítése.

•

Kerületi lomtalanítás – 05.24-28 között naponta adtunk közös járőr szolgálatot a kerületi
rendőrökkel, és a Hegyvidék Közterület-felügyelet munkatársaival.

•

Tamási Áron Iskola – Madárbarát tanösvény kialakításának befejezése.

•

Év eleje óta hivatalosan is fogadhatunk önkénteseket:
― Denevér u. foltgyep TT. – zöld hulladék mentesítés, invaziv növény gyérítés
gimnazistákkal – Iskolai Közösségi Szolgálat keretében.

•

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

•

TeSzedd: Az akcióban Egyesületünk részéről szervezőként, és szemétgyűjtőként 9 fő vett
részt, a hegyvidéken 4 helyszínt (az összes kerületi helyszínt) koordináltunk. A 4 helyszínen
megjelent önkéntesek száma összesen: 85 fő. Az összegyűjtött, bezsákolt hulladék: 95db
zsák.

•

Kerületi elektronikai- és papír hulladék gyűjtési akció – mindkét helyszínen polgárőreink
segítették a sikeres lebonyolítást.

•

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

•

Média megjelenés: több alkalommal a Hegyvidék Újságban, és a Hegyvidék TV-ben, ennek
eredményeként 5 új belépő a második negyedévben.

Rendkívüli események:
•
•

2013. március – rendkívüli havazás okozta katasztrófahelyzet elhárításában való részvétel –
BPSZ felkérésre, szervezésben;
Árvíz 2013: 06.05-től 06.11-ig szolgálatok minden nap, különböző feladatokban való
részvétel:
― homokzsákolás a Margitszigeten, és Óbudán
― területzárás, gátőrzés Újpesten és Óbudán (helyi polgárőrökkel közösen)
― DVRK - közös szolgálatok a Dunán, rendőrségi hajón.
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Rendezvényeken való megjelenés:
•
•
•

DINPI Föld napja rendezvény,
Hegyvidék napok – rendészeti nap,
Országos Polgárőr nap Pannonhalma – természetvédelmi sátor.

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

2 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. 1082 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 a DINPI-vel való megállapodásnak megfelelően, 2013-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 első pontban jelölt tevékenységet a hagyományos, és a polgári természetőri feladatok törvényi
meghatározása alapján végeztük. Különös tekintettel az illegális behatolásokra, a szemetelésre, a
tűzrakás és gyújtás megakadályozására és jelzésére, a területet védő kerítés rongálások jelzésére és a
nagy tömegeket vonzó rendezvények biztosítására. (pl.: augusztus 20.)
A kettes pontban jelölt feladatsor különös jelentőséget kapott a TT.-n 2011-12-ben végzett, az egész
területet érintő inváziós növények irtása kapcsán. Ennek során sok orgonabokor és cserje került
levágásra, melynek elszáradt nyesedékét az értékes sziklagyepes élőhelyekről a keleti oldal szinte
egészén sikerült eltávolítani. További feladatot adott a nagymennyiségű nyesedék apritékoló gép
közelébe való depózása, mely feladatsor még 2014-es évre is áthúzódik. Ebbe a feladatba sikerült
bevonnunk 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.
A hármas pont témakörében kell megemlítsük az önálló szellemi tevékenységet, illetve a tavaszi
csúcsidőszakban végzett segítő tevékenységünket. Ebben kiemelhető Etter Dénes tagtársunk munkája,
aki egy önálló táj és helytörténeti előadást tartott a bemutató házban a meghívott érdeklődők számára.
Immár rendszeresen besegítve a „Földnapi” rendezvények alkalmával a tanösvény vezetésbe, illetve a
májusi, a kerületi nyugdíjasoknak biztosított sas-hegyi kirándulás és tanösvény vezetés munkájába.
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Egyesületünk továbbra is fontosnak tartja az együttműködést a DINPI-vel, mely mindkét félnek
hasznos és örömmel állapíthatjuk meg, hogy munkánknak köszönhetően is jelentősen csökkent az
illegális látogatók száma, valamint látható és pozitívan érzékelhető kezünk nyoma a TT.- területén.
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.
• 3 helyen létesítettünk mesterséges odútelepet. Egyesületünk végzi az odútelepek
üzemeltetését, és a költési adatokat, rendszeresen feltöltjük, az országos Odúadatbázisba.
• XIV. kerület
• XI. kerület
• XII. kerület
Önálló környezeti nevelési munka:
•
•
•
•

A VII. kerületben, a Kertész utcai Általános Iskola és Szakközépiskolában, megrendeztük a
Fekete István természetismereti versenyt, 3 korosztályban.
Föld napja rendezvény a X. kerületi Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskolában.
A Kertész utcai Általános iskola által kiválogatott diákokkal, (18 fő) három napos erdei tábort
szerveztünk Visegrádon.
Folyamatosan tartunk természetvédelmi témájú előadásokat, a székhelyünkön, a XII. kerületi
Jókai Klubban, ebben a tevékenységben kiemelkedő a szerepe Botfalvai Zsolt tagtársnak.
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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.

Budapest, 2014.02.11.

Összeállította:
Botfalvai Zsolt
elnökhelyettes

Etter Dénes
polgárőr/polgári természetőr

Woynárovich András
elnök

