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JAVASLAT
2019 ÉVBEN A KÖZTERÜLETI SZOLGÁLAT HATÉKONYSÁGÁNAK FOKOZÁSÁRA

Az OPSZ Szolgálati Szabályzat (2017) 21. pontja a következőket tartalmazza:
„A polgárőr közterületi szolgálatának alapvető rendeltetése, hogy jelenlétével megvédje az
adott területet, létesítményt a jogsértést elkövetni szándékozó személyektől, megelőzze a
bűnelkövetési alkalmak kialakulását, megakadályozza elsősorban a vagyon elleni
bűncselekmények elkövetését, továbbá felfigyeljen azokra a rendellenességekre,
veszélyhelyzetekre, melyek zavarják a köznyugalmat, kedvezőtlenül befolyásolják az
állampolgárok biztonságérzetét.”
A polgárőrség az elmúlt években a közterületi járőr szolgálatok mellett növekvő óraszámban
hajtott, végre olyan feladatokat, melyek összességében nem közvetlenül szolgálják a magyar
állampolgárok szubjektív biztonságérzetének javítását. Ezen feladatok főként rendezvény és
más események biztosítási feladatai, melyek végrehajtásában partnereink kérése alapján
vettünk részt. (önkormányzatok, más civil szervezetek, rendőrség)
A folyamatosan változó világ természetesen folyamatos helyzetfelismerésen alapuló feladatvégrehajtást követel meg tőlünk, de ennek ellenére az alapító gondolatoktól eltávolodni nem
lehet. Az Országos Polgárőr Szövetség országos szakmai programjainak nagy része egyéni
vállaláson alapuló olyan kiajánlás az egyesületek felé, amely elősegítheti a saját településükön
folyó bűnmegelőző, közbiztonságot javító járőr tevékenységen keresztül a lakosság
biztonságérzetének javítását.
Természetes azon alaptézisünk miszerint e tevékenységünket a rendőrség munkájának
támogatásával végezzük, nem azt jelenti, hogy mi mondjuk meg, hogy mit és mikor kívánunk
segíteni, hiszen jogszabályi kötelezettségeink teljesítése alapvető törvényi kötelme a polgárőr
egyesületek működésének, melyet önként vállaltunk.
Mint minden, a mai magyar rendőrség is változik, alkalmazkodva a változó világhoz. Ezért
nagyon fontos, hogy tudjuk azt, hogy mit vár el tőlünk a lakosság, a Belügyminisztérium, a
mai magyar rendőrség. Az egyik ilyen fő elvárás a közterületi polgárőr szolgálat
hatékonyságának fokozása.
Mivel a terület – szolgálat ellátás, formaruha, járművek használata és kinézete, etika stb., - jól
szabályozott, annak további normákkal való beszűkítése az eltávolodást, mint inkább az
aktivitás növekedését eredményezheti.
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Az OPSZ Elnöksége a polgárőr egyesületeknek, polgárőröknek a közterületi szolgálat
hatékonyságának fokozására 2019 évben az alábbiakat ajánlja:

1. A polgárőrök az ország kiegyensúlyozott közbiztonságának a fenntartásához fokozott
közterületi és külterületi szolgálattal járuljanak hozzá. A polgárőrök – településeik
bűnügyi fertőzöttségének figyelembevételével évente 150-170 szolgálati órát
teljesítsenek.
A polgárőrségnek 2019-ben vissza kell térni az alapokhoz! A polgárőrségnek 2019ben az legyen a legfontosabb feladata, - amelyet egyébként tőlünk kér a lakosság, de
maguk a polgárőrök is -, hogy vissza a közterületekre és a közterületeken
teljesítsünk minél több szolgálati órát.
A közterületekre fordított polgárőri ellátottsági szint növelése érdekében, a helyi
lakossági, önkormányzati és rendőrségi igényekre figyelemmel fokozni indokolt a
közterületi szolgálatot. A rendszeres, fokozott polgárőri jelenlét erősíti a közterületi
biztonságot, a megerősített rendőri jelenléttel fokozza a lakosság szubjektív
biztonságérzetét.
2. A közterületek biztonságának fenntartása, javítása, a településeken élők
biztonságrzetének javítása érdekében fokozni szükséges az együttműködést a
rendészeti feladatokat ellátókkal, így különösen a közterület felügyelőkkel, mezőőri
szolgálatokkal, természetvédelmi őrökkel.
A települések önkormányzati igényeinek figyelembe vételével a közterületi
szolgálatok szervezésénél keresni kell a lehetőséget a közterület felügyelővel való
közös szolgálat ellátásra. Legyenek figyelemmel a polgárőrök a kóbor kutyákra,
állatokra, kísérjék fokozott figyelemmel a helyi közterületi szemetelést,
engedélynélküli hulladéklerakást, a közterületen jogosulatlanul, jogszabályellenesen
elhelyezett építmények, tárgyak eltávolításának kezdeményezése ugyancsak kerüljön a
helyi figyelem előterébe.
3. A külterületek biztonságának növelése érdekében a mezőőri szolgálatokkal,
természetvédelmi őrökkel való közös szolgálat hozzájárul az ott élők biztonságának
növeléséhez, valamint csökkenti a szabálysértési, bűncselekményi alkalmak
kialakulásának lehetőségét.
A mezőőri szolgálatok terepjáró képességekkel rendelkező járműveik lehetőséget
adnak az együttműködés során olyan lakott, de nehezen megközelíthető területek
elérésében melyek bűnügyileg veszélyeztetettek az elhelyezkedés vagy az ott élők
életkora miatt. Fokozott figyelmet kell fordítani a külterületi szolgálatok ellátása során
a „mezei lopások”, falopások, illegális hulladék elhelyezésekre. Minden észlelt
cselekmény esetén értesíteni kell az illetékes szerveket vagy – mezőőrrel közös
szolgálat ellátás esetén támogatni kell annak intézkedését.
4. A közterületi szolgálat ellátás szabályainak betartásával azon felül, hogy növelhető a
lakosság biztonság érzete, növelhető a polgárőrségbe vetett bizalom is. A szolgálatok
szervezése mellett fontos a polgárőrök eligazítása is, melyet elősegíthet egy általános
követelményeket tartalmazó eligazító kártya is, mely alapján maga a polgárőr is A
járőrtársa IS el tudja dönteni, hogy mindenben megfelelnek-e a szolgálatba lépési
alapvető szabályoknak.
A polgárőrség egységének, az egység megbonthatatlanságának fenntartása érdekében
meg kell tenni minden olyan intézkedést, mely megakadályozza, hogy egy helyi
probléma eszkalálódjon!
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5. A közterületi polgárőr szolgálat hatékonyságának növelése érdekében fokozottan
folytatni kell a gyermek és ifjúság védelmi programjainkat. Az iskolák és óvodák
körül lévő gyalogátkelőhelyek frekventált időszaki biztosítása, az alapfokú és
középfokú oktatási intézmények körül végzett drog prevenciós járőr szolgálatok mind
fontos részei a közterületi szolgálatnak és a lakosság biztonságérzetének növelésének.
Természetesen minden iskola mellett nem lehet egy polgárőr, ezért érdemes rotációs
rendszerben időszakonként megjelenni egy-egy területen, hacsak nem más rendőri
igény van a preferált helyszínekre.
6. A közterületi szolgálat során minél többet tud a polgárőr személyesen találkozni a
lakossággal, annál nagyobb a feléje megnyilvánuló bizalom. Ezért nagyon fontos,
hogy a közterületi szolgálat ellátás során preferáljuk a gyalogos, kerékpáros
szolgálatot, mivel így folyamatos a kommunikáció a településen élőkkel, láthatóvá
válik a polgárőrség. A gépjárművel ellátott szolgálat során, a közösségi terek
környékén ki kell szállni a járműből és láthatóvá tenni jelenlétünket.
7. A polgárőrök ismeretének megújítása, frissítése érdekében az OPSZ oktatási
tematikájába épüljön be a helyszíni oktatás. A megyei szövetségek együttműködésével
ki kell dolgozni a folyamatos, országos szervezésű szakmai oktatások lehetőségének
rendszerét, össze kell gyűjteni a jó, hatékony módszereket. Támogatni kell a megyei,
járási módszertani oktatásokat az egyesületek elnökeinek felkészítésére.
Az oktatásokat helyben kell megtartani, egy-két oktatót könnyen el lehet juttatni egy
vidéki helyszínre. Az előre egyeztetett időpontokra időzíteni lehet az aktuális, új
információk átadását vagy lehetőséget adni egy-egy téma felvetés alapján megtartható
oktatásnak, továbbképzésnek. A megyei szövetségek keressék a lehetőségeket az
egyesületek elnökeinek módszertani segítésére.
8. A közterületi polgárőr szolgálat kiemelt helyet kell, hogy kapjon az egyesületek
feladati között. Támogatni kell, hogy a heti rendőrségi egyeztetéseken a
kapcsolattartók pontos képet kapjanak ahhoz, hogy az egyesület erőit, eszközeit a
bűnügyileg, közbiztonságilag veszélyeztetettebb területekre tudják összpontosítani
Az illegális migráció elleni fellépés, határvédelmi feladatainak végrehajtásánál
folyamatos kapcsolattartást kell kialakítani a határvédelmi rendőri szervekkel a
keletkező igényekhez igazított szolgálatoknál meg kell teremteni a vendégszolgálatok
ellátásának jogi alapjait.

Szolnok, 2019. január 18.

Szabó Zoltán
JNSZ MPSZ
elnök
OPSZ Elnöki Megbízott
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