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TIK BRFK        



TIK BÉKÉS MRFK       



TIK NÓGRÁD MRFK         



TIK-ek  
fő feladatai  

• Jelentési kötelezettség teljesítése  

• Segélyhívásokra, bejelentésekre reagálás 
(előszűrés után)   

• Állomány irányítása  

• Tájékoztatási, együttműködési kötelezettség 
társszervekkel 

• Értesítési, riasztási feladatok   

• Nyilvántartások, statisztikák vezetése   

 

 

 

 

 

 

 



 



TIK – SZOLG.PK. EMÜ   

 

• Feladatmegosztás  

 

• Folyamatos információcsere  

  

• Kétirányú járőrirányítás   

 



EDR Diszpécserállomás 



Diszpécserfelület 

 



EDR Diszpécser-funkciók 

• Csoportkommunikáció 

• Egyéni hívás 

• Üzenetkezelés 

• Követés 

• Csoportok kezelése 

• Hanganyagok kezelése 

• Vészhívási funkció 



Polgárőr EDR csatornák 

• „Pest” POLG – TIK mindig figyeli, 2-es csatorna 

• „Pest” Régió 1-10 – TIK szükség esetén használja 

• „Pest” Pest -1 nyílt együttműködés közös feladat 
végrehajtás során, 13-as csatorna polgárőr 24 
órás ügyeletre bejelentkezés a szolgálat 
megkezdése előtt (rádiópróba) 

• „Pest PŐR EMÜ” – TIK nem használja, 1-es 
csatorna,  



EDR Polgárőr-Rendőr  
együttműködés 
„Pest” Régió 1 - 3-as csatorna 
„Pest” Régió 2 - 4-es csatorna 
„Pest” Régió 3 - 5-ös csatorna 
„Pest” Régió 4 - 6-os csatorna 
„Pest” Régió 5 - 7-es csatorna  
„Pest” Régió 6 – 8-as csatorna 
„Pest” Régió 7 – 9-es csatorna 

 
A szolgálatban lévő polgárőr alapértelmezett rádiócsatornája. 
 
A saját feladatvégrehajtás során használatos. 
 
Alapértelmezetten a szolgálatban lévő polgárőr itt érhető el. 



EDR Polgárőr-Rendőr  
együttműködés 

„Pest” POLG 2-es csatorna 

Célja a megyében szolgálatot teljesítő polgárőr 
és TIK közötti közvetlen kommunikáció 
biztosítása. 

Halaszthatatlan esetben a TIK azonnal elérhető: 
amikor azonnali rendőri beavatkozás/intézkedés 
szükséges. 

„Gyorsgombos” elérési lehetőség biztosítása. 



EDR Polgárőr-Rendőr  
együttműködés 

„Pest” PŐR EMÜ 1-es csatorna 

 

A megyén belüli közös polgárőrségi feladatok 
ellátása során egységes kommunikációt biztosít. 
Ebben a TIK nem vesz részt.  

 

A megyék közötti polgárőri együttműködést is 
támogatja. 

 



EDR Polgárőr-Rendőr  
együttműködés 

„Pest” Pest -1 13-as csatorna 

 

Valamennyi rádiókészülék eléri (saját megye) 

polgárőr 24 órás ügyeletre bejelentkezés a 
szolgálat megkezdése előtt (rádiópróba) 

A készenléti szervek és segítők egy csatornán 
történő kommunikációját támogatja a helyszíni 
parancsnok instrukciói alapján. 



Szolgálatra bejelentkezés 

A polgárőr szolgálatellátásnak megkezdését minden 
esetben a 112-es segélyhívó számon jelentse be 
valamint a „Pest” Pest -1 13-as csatorna 

 polgárőr 24 órás ügyeletre bejelentkezés a szolgálat 
megkezdése előtt (rádiópróba) 

 

Ez egy fontos és szükséges információ a 
tevékenység-irányítás számára, amely nem állhat 
meg helyi szinten 



Bejelentkezési információk 

• Ki teljesíti a szolgálatot? 

• Mikor? 

• Hol? 

• Telefonos elérhetőség? 

• EDR ellátottság esetén a rádió hívószáma? 

• EDR elérési csatorna (Régiós)? 

• Hívóneve? 



Rádióforgalmazás rendje 

Soha nem tudni, ki hallja a rádióforgalmazásomat! 

Éppen ezért: 

- Személyes információk, megjegyzések kerülése 

- Rövid, érthető és tömör közlés 

- Mindig várjuk meg a visszajelzést, hogy a másik 
fél elérhető-e 

- A forgalmazónak azonosíthatónak kell lennie 

- A TIK-kel a tegeződés nem megengedett 



Alapvetések 

• Az EDR nyílt rádióforgalmazás szabályainak 
betartására a TIK felhívja a figyelmet 

• A TIK a rendőrkapitányság állományának 
(alosztályvezetői szintig bezárólag) utasítást 
adhat, ugyanakkor a tevékenységirányítás 
egyik alappillére a TIK és szolgálatirányító 
együttműködése 

• Az EDR rádió elvesztését minden esetben 
azonnal jelenteni kell! 

 



 

Köszönöm megtisztelő 

figyelmüket! 
 

Gombkötő Zsolt r. alezredes 

ORFK Ügyeleti Főosztály 

 

Dr. Bilisics Péter 

 Pest Megyei Polgárőr Szövetség 

elnök 


