
 

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 

RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG 
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A XVII. Országos Közlekedésbiztonsági Polgárőr Verseny 

versenykiírása 

 

Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság felkérésére a Pest Megyei Rendőr-

főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztály és a Pest Megyei Balesetmegelőzési Bizottság 

- együttműködve az OPSZ Közlekedésbiztonsági és Balesetmegelőzési Tagozattal - a 

polgárőrök számára a közlekedésbiztonság javítása érdekében, valamint a közúti közlekedési 

balesetek megelőzésével kapcsolatos ismeretek felmérése céljából, meghirdeti a XVII. 

Országos Polgárőr Közlekedésbiztonsági Versenyt. 

 

A verseny rendezője: Országos Rendőr-főkapitányság Országos Balesetmegelőzési 

Bizottság 

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési 

Bizottság 

Országos Polgárőr Szövetség Közlekedésbiztonsági és 

Balesetmegelőzési Tagozat 

Az országos verseny ideje: 2022. szeptember 17-én 09:00-17:00 óra között  

A verseny helyszíne: Hungaroring Groupama Tanpálya (cím: Mogyoród, 

Hungaroring utca 10, 2146)  

Versenyre meghívottak:  2 fő polgárőr és 1 fő kísérő (polgárőr/rendőr) 

A csapat létszáma:   2 fő polgárőr  

 

A Hungaroing területén önálló mozgás nem engedélyezett. A gyülekezés a Hungaroring 

főbejárata előtt történik, a verseny helyszínére a felvezetést a Pest Megyei Rendőr-

főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztályának munkatársai végzik.  

A versenyre nevezőknek érvényes polgárőr igazolvánnyal és érvényes vezetői engedéllyel kell 

rendelkezniük, amelyeket a versenyre magukkal kell hozniuk. A versenyt az a versenyző 

kezdheti meg, aki a fent nevezett okmányait a regisztráció során bemutatta, valamint a jármű 

biztonságos vezetésére képes állapotban van, továbbá a vezetési képességére hátrányosan ható 

szer befolyása alatt nem áll, és szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó 

alkohol. 
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A regisztráció alkalmával a résztvevők rajtszámot húznak, melynek figyelembe vételével 

történik az elméleti, valamint a gyakorlati versenyszámokon való megjelenési kötelezettségük.  

  

A verseny menete 

 

A verseny elméleti és  gyakorlati versenyfeladatokból áll.  

A versenyzőknek az elméleti versenyfeladat során közlekedési alapismeretek, valamint 

polgárőr szakmai ismeretek tesztlapot kell kitölteniük, a gyakorlati versenyfeladat során - egy 

autós ügyességi pályán - vezetéstechnikai tudásukról adnak számot, valamint egy 

intézkedéstaktikai feladatot kell teljesíteniük. 

A versenyszámokat pályabírók értékelik. 

A vezetéstechnikai pályát a Tanpálya által biztosított járművekkel kell végrehajtani. 

Az elméleti és gyakorlati versenyszám összesített pontszáma dönti el a helyezési sorrendet. A 

versenyzőknek valamennyi feladatot teljesíteniük kell. Amennyiben valamelyik feladat 

valamely versenyző vonatkozásában nem kerül végrehajtásra, az a versenyző a versenyből 

kizárásra kerül.  

 

A verseny díjazása 

 

A verseny végső értékelésénél az egyéni I.-II.-III. helyezettek, valamint a csapat I.-II.-III. 

helyezettek kerülnek díjazásra, elismerésben részesül a legjobb elméleti versenyző is. 

 

A díjazottak serleget, oklevelet kapnak és tárgyjutalomban részesülnek.  

A versenykiíráshoz mellékelt nevezési lapot (számítógéppel kitöltve), valamint a személyes 

adatok kezeléséhez/tárolásához hozzájáruló nyilatkozatot 2022. szeptember 14-ig 

Baranynef@pest.police.hu elektronikus levelezési címre kell megküldeni, a megyei/fővárosi 

rendőr-főkapitányságokon keresztül. 

A versennyel kapcsolatban felmerülő kérdésre Nádházi Brigitta r. őrnagy a Pest Megyei 

Balesetmegelőzési Bizottság Titkára +36-20-444-1327 telefonos elérhetőségen ad 

tájékoztatást. 

Budapest, időbélyegző szerint   

 

Dr. Pozsgai Zoltán r. alezredes 

főosztályvezető 

a PMBB alelnöke 

  

mailto:Baranynef@pest.police.hu
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NEVEZÉSI  LAP 

XVII. Országos Polgárőr Közlekedésbiztonsági verseny döntőjére  

Hungaroring, 2022. szeptember 17. (09:00-17:00 óra) 

Verseny helyszíne: Hungaroring Groupama Tanpálya (Mogyoród, Hungaroring u. 10.) 

  

MEGYE:   

1. versenyző: 

Neve:……………………………………………………………………………………. 

Anyja neve:……………………………………………………………………………... 

Születési hely/idő:…………………………………………………………………….… 

Lakcíme:………………………………………………………………………………... 

Adóazonosító száma:.…………………………………………………………………... 

Vezetői eng. szám/kat/érvényeség:………………………………………………………… 

Telefon/ Mobil:……………………………….................................................................. 

 

2. versenyző: 

 Neve: …………………………………………………………………………………… 

 Anyja neve:……………………………………………………………………………...  

Születési hely/idő:………………………………………………………………..……... 

Lakcíme:………………………………………………………………………………... 

Adóazonosító száma:.………………………………………………………………..…. 

Vezetői eng. szám/kat/érvényesség:………………………………………………………… 

Telefon/ Mobil:………………………………..…………................................................ 

 

Kísérő (1 fő) polgárőr vagy rendőr 

Kísérő (polgárőr) neve: …………………………………………………………………   

Kísérő (rendőr) neve: ………………………………………rendfokozat…..……….…. 

A nevezési lap visszaküldési határideje: 2022. szeptember 14. 

A nevezési lapot a Baranynef@pest.police.hu  elektronikus levelezési címre kérjük 

megküldeni. 

     Ph.   …….…………………… 

       aláírás 

mailto:Baranynef@pest.police.hu
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VERSENYSZABÁLYZAT 

XVII. Országos Polgárőr Közlekedésbiztonsági Verseny 

2022. szeptember 17. (szombat) 

 

A verseny célja 

A legkiválóbb szakmai ismeretekkel rendelkező polgárőr páros kiválasztása. 

 

A részvétel feltételei 

A megyéket és Budapestet 2 fő polgárőr versenyző és l fő polgárőr vagy rendőr kísérő képviseli.  

Az országos döntőn hivatalos nevezéssel rendelkező versenyzők vehetnek részt. 

A kitöltött nevezési lapokat 2022. szeptember 14-ig kell megküldeni a Pest Megyei 

Balesetmegelőzési Bizottsághoz.  

A versenyzők a gyakorlati versenyszám során a Hungaroring Groupama Tanpálya által 

biztosított gépjárművekkel versenyeznek. 

Előírt öltözet: versenyzők számára polgárőr formaruha, láthatósági mellény, a kísérőknek 

alkalomhoz illő polgári ruházat 

A regisztráció előtt a polgárőr igazolvány, a vezetői engedély és versenyző 

alkoholszondás ellenőrzésére kerül sor. 

 

A verseny irányítása 

A versenyen pályabírók pontoznak. Vitás ügyekben a verseny zsűri tagjai döntenek. A zsűri 

elnöke az Országos Polgárőr Szövetség alelnöke, segítői a bizottság tagjai. A csapatvezetők a 

zsűri elnökéhez fellebbezhetnek, ha a verseny lefolyásával, vagy az eredményekkel 

kapcsolatban jogosnak vélt - eredményt befolyásoló - észrevételük van. 

 

A verseny részletes leírása 

A verseny két részből tevődik össze:  

 elméleti versenyszám: (közlekedési alapismeretek tesztlap és polgárőr szakmai 

ismeretek tesztlap) 

 gyakorlati versenyszám: (vezetéstechnikai ügyességi pálya és intézkedéstaktikai 

feladat)  

 

A versenyfeladatok helyszínén kizárólag az adott versenyszámot lebonyolító pályabírók, 

valamint a feladatot végrehajtó versenyzők tartózkodhatnak. 
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Elméleti versenyszám 

 

Helyszín: Hungaroring Groupama Tanpálya nagyterem   

Minden versenyző közlekedési alapismeretek és polgárőr szakmai ismeretek tesztlapot tölt ki.  

A tesztlapok 30 – 20 kérdést tartalmaznak. Az egyes tesztlapok kitöltésére 30 – 20 perc áll 

rendelkezésre akként, hogy először a közlekedési alapismeretek tesztlap kerül kiosztásra, majd 

ennek befejezését követően kerül kiosztásra a polgárőr szakmai ismeretek tesztlap. Az egyes 

tesztlapok értékelésénél elsődlegesen az adott tesztlapon elért pontszám a mérvadó, az esetleges 

pontegyenlőség esetén az adott tesztlap leadásának sorrendje alapján kerül megállapításra az 

adott versenyző helyezési sorrendben való elhelyezkedése. 

Az elméleti versenyszám ideje alatt a versenyzők mobiltelefont és egyéb segédeszközt nem 

használhatnak, ellenkező esetben a versenyből kizárásra kerülnek. 

A közlekedési alapismeretek tesztlapot Dobrocsi Endre közlekedésmérnök, a Pest Megyei 

Balesetmegelőzési Bizottság koordinációs testületének tagja, a polgárőr szakmai tesztlapot az 

Országos Polgárőr Szövetség, biztosítja. 

Az elméleti versenyszám lebonyolítását Dobrocsi Endre közlekedésmérnök és segítői végzik. 

Gyakorlati versenyszám 

 

Helyszíne: Hungaroring, Groupama Tanpálya terülte   

1. Autós vezetéstechnikai ügyességi versenyfeladat 

A verseny megkezdése előtt az ügyességi pálya bemutatásra, valamint az értékelés szempontjai 

ismertetésre kerülnek. A pontozást és az időmérést a Tanpálya szakemberei végzik.  

Az autós vezetéstechnikai ügyességi pálya teljesítése során a gépjárműben kizárólag a 

versenyző tartózkodhat. A vizes pályaszakaszon a gépjárművel való közlekedés felhúzott 

ablakokkal történik. A biztonsági öv használata kötelező, valamint a versenyfeladat során 

mobiltelefont nem szabad használni. 

A műszaki hibát - a helyszínen tartózkodó - pályabírók felé kell jelezni, a gépjármű megállítását 

követően, letekert ablak mellett kézkitartással. Bizonyítható műszaki hiba esetén csere autóval 

kell folytatni a versenyt.  

Pályaelem jármű alá beszorulása esetén a versenyző megállhat, az akadályt elháríthatja, de az 

időmérés ez alatt nem kerül megállításra. 

2. Intézkedés taktika versenyfeladat 

Az intézkedés taktikai feladat nem kerül bemutatásra. A versenyzők a helyszínen ismerik meg 

a feladatot. Az ismertetést követően a versenyzőnek önállóan kell végrehajtania a feladatot. A 

pontozást a versenyfeladatot lebonyolító pályabírók végzik. 
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A verseny értékelése 

A versenyzők versenyszámonként elért pontszáma az alábbi táblázat alapján kerül 

megállapításra: 

 

Helyezés Pont   Különbség   Különbség 

1 1475   
54 

    

2 1421     
53 

3 1368   
52 

  

4 1316     
51 

5 1265   
50 

  

6 1215     
49 

7 1166   
48 

  

8 1118     
47 

9 1071   
46 

  

10 1025     
45 

11 980   
44 

  

12 936     
43 

13 893   
42 

  

14 851     
41 

15 810   
40 

  

16 770     
39 

17 731   
38 

  

18 693     
37 

19 656   
36 

  

20 620     
35 

21 585   
34 

  

22 551     
33 

23 518   
32 

  

24 486     
31 

25 455   
30 

  

26 425     
29 

27 396   
28 

  

28 368     
27 

29 341   
26 

  

30 315     
25 

31 290   
24 

  

32 266     
23 

33 243   
22 

  

34 221     
21 

35 200   
20 

  

36 180     
19 

37 161   
18 

  

38 143     
17 

39 126   
16 

  

40 110      
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A versenyszámokban megszerzett pontszámok összegzésével alakul ki a végső pontszám. A 

versenyt a legtöbb pontot elért versenyző, illetve csapat nyeri. 

Pontegyenlőség esetén a közlekedési alapismeretek elméleti verseny pontszám, további 

pontegyenlőség esetén a polgárőr szakmai ismeretek elméleti verseny pontszám dönt. 

A versenyszámokon elért pontszámok súlyozása: 

Versenyszám Súlyozás (%) 

Közlekedési alapismeretek (elmélet) 25 

Polgárőr szakmai ismeretek (elmélet) 25 

Vezetéstechnika (gyakorlat) 25 

Intézkedés taktika (gyakorlat) 25 

 

Az egyes versenyszámok értékelése: 

1. Közlekedési alapismeretek teszt:  

 a tesztlap 30 kérdést tartalmaz, 

 a tesztlap kitöltésére fordítható idő: max. 30 perc, 

 a versenyszámot a legtöbb pontot elért versenyző nyeri,  

 pontegyenlőség esetén a kitöltéshez felhasznált idő számít. 

2. Polgárőr szakmai teszt:  

 a tesztlap 20 kérdést tartalmaz, 

 a tesztlap kitöltésére fordítható idő: max. 20 perc 

 a versenyszámot a legtöbb pontot elért versenyző nyeri,  

 pontegyenlőség esetén a kitöltéshez felhasznált idő számít. 

3. Autós vezetéstechnikai ügyességi feladat:  

 a verseny megkezdése előtt az ügyességi pálya és a feladatok a helyszínbejárás 

során bemutatásra kerülnek, 

 a versenyszám végrehajtására fordítható idő: max. 6 perc, 

 a pontozást és az időmérést a Tanpálya szakemberei végzik,  

 amennyiben valamely versenyző a feladatot – saját hibából – 6 perc alatt nem 

tudja teljesíteni, kiesik a versenyből, 

 a versenyszámot a legkevesebb hibát vétő versenyző nyeri,  

 pontegyenlőség esetén az időeredmény dönt. 

4. Intézkedés taktika:  

 a feladat előre nem kerül ismertetésre, a versenyzők csak közvetlenül a 

helyszínen ismerik meg a feladatot, amelyet végre kell hajtaniuk,  

 a versenyszám végrehajtására fordítható idő: max. 12 perc, 

 az értékelést, a versenyzők elért eredményei alapján megállapítható sorrendjét 

a helyszínen tartózkodó szakemberek végzik, 

 pontegyenlőség esetén az időeredmény dönt. 
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Záró rendelkezések 

A nevezési lapok visszaküldésével történik a versenyre történő jelentkezés, mely egyben a 

versenyszabályzat elfogadását is jelenti. 

A versenyzők saját felelősségükre vesznek részt a versenyen.  

 

Budapest, időbélyegző szerint 

 

Dr. Pozsgai Zoltán r. alezredes 

 főosztályvezető 

 a PMBB alelnöke 
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PROGRAM 

 

 XVI. Országos Polgárőr Közlekedésbiztonsági Verseny 

Budapest, 2022. szeptember 17. (szombat) 09:000-16:45 óra között 

 

 

 

09:00 – 09:30 óra  Regisztráció  (Tanpálya épülete) 

 

09:30 – 09:45 óra Megnyitó (Tanpálya Nagyterem)    

 

09:50 – 10:50 óra Elméleti versenyszámok teljesítése   

 

10:50 – 11:00 óra Autós ügyességi pálya bemutatása 

 

11:00 – 15:30 óra Gyakorlati versenyszámok teljesítése 

 

12:00 – 15:00 óra  Ebéd  (az ebéd helyszínére minden versenyző és csapatvezető a 

versennyel  nem érintett idejében mehet, DE CSAK felvezetéssel) 

 

16:15 – 16:45 óra Értékelés, eredményhirdetés  

 

16:45 óra  Hazautazás, úticsomagok átvétele 

 

 


