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I.
BEVEZETŐ
A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló, 2011. évi CLXV. törvényben
megfogalmazottak alapján az Országos Polgárőr Szövetség közhasznú jogállású köztestület,
közigazgatási hatósági feladatként nyilvántartást vezet a kiadott polgárőr igazolványokról,
dönt a szolgálati és etikai szabályokat megszegő polgárőrökkel szemben benyújtott panaszról,
az országos balesetmegelőzési bizottság tagjaként részt vesz a balesetmegelőzésben.
A polgárőr egyesület pedig alapfeladatként a helyi közrend és közbiztonság védelme,
valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálatot,
figyelőszolgálatot, a közúti baleset helyszínén, valamint óvoda, általános és középiskola
közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet lát el.
Az állam a rendészeti tevékenység felelőseként – az OPSZ-en keresztül – támogatja, elősegíti
az egyesülési jog alapján létrejött polgárőr egyesületek eredményes működését a
bűnmegelőzésben.
A hatályos polgárőr törvény felhatalmazása alapján a belügyminiszter [9/2012. (III. 12.) BM]
rendeletben szabályozta a polgárőrök szakmai ismereteinek bővítésében való közreműködés
rendőrségi feladatait.
A közös célkitűzések elérésének, a rendészeti feladatok jogszerű, szakszerű végrehajtásának
elengedhetetlen feltétele a polgárőrök szakmai felkészítése, képzése és rendészeti ismereteik
bővítése.
A POLGÁRŐR AKADÉMIA
CÉLJA
A Polgárőr Akadémia létrehozásának elsődleges célja a felső szintű vezetőképzés
professzionális, intézményi feltételeinek megteremtése és biztosítása a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem Rendészettudományi Kar, Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék,
illetve a Közbiztonsági Tanszék közreműködésével.
A Polgárőr Akadémia célkitűzései:
-

segítse elő, hogy a polgárőr vezetők a
polgárőrségben betöltött szerepük szerinti vezetői jogosultságoknak és kötelességeknek
magas színvonalon meg tudjanak felelni, a társadalmi elvárásoknak eleget tudjanak tenni;
A POLGÁRŐR VEZETŐKÉPZÉS

CSÚCSINTÉZMÉNYEKÉNT

- bővüljön a résztvevők vezetői önismerete, megújítási készsége, a stratégiai tervezéssel és
projektmenedzseléssel kapcsolatos ismerete;
- erősödjön alkalmasságuk a munkakörükhöz szükséges vezetői készségek magabiztos és az
adott helyzeteknek megfelelő alkalmazására, a kiegyensúlyozottabb vezetői
szerepvállalásra, valamint legyenek felkészültek magasabb vezetői megbizatások,
tisztségek ellátására.
- a képzés segítse elő a közbiztonság és a közrend védelmében, illetve fenntartásában
közreműködő szervezetek és a polgárőr szervezetek közötti hatékony együttműködést a
szakszerű, együttműködő vezetési készségek megszerzésén, majd alkalmazásán keresztül.
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- A Polgárőr Akadémia magas színvonalú ismeretterjesztő tevékenységével járuljon hozzá a
polgárőrmozgalom népszerűsítéséhez, társadalmi elismertségének fokozásához.
II.
A POLGÁRŐR AKADÉMIA KÉPZÉSI RENDSZERE
A Polgárőr Akadémián képzendők köre:
A Polgárőr Akadémián indított képzésen – korhatár nélkül, önkéntes jelentkezéssel – részt
vehetnek azok az országos és megyei/fővárosi polgárőr tisztségviselők, polgárőr egyesületi
vezetők, akik középiskolai érettségivel vagy annál magasabb (bármilyen felső fokú)
végzettséggel vagy tíz éves polgárőr vezetői gyakorlattal rendelkeznek.
A Polgárőr Akadémia vezetői, oktatói:
A Polgárőr Akadémia elnöke: Prof. dr. Besenyei Lajos, az MTA bizottsági elnöke, az OPSZ
Tudományos Tanács elnöke.
A Polgárőr Akadémia vezetője: az NKE RTK Magánbiztonsági és Önkormányzati
Rendészeti Tanszék vezetője.
A Polgárőr Akadémia vezető helyettese: az OPSZ oktatási elnökhelyettese.
Feladatuk: a tanfolyam dokumentumainak összeállítása, a tematika és tananyag, illetve a
vizsgaanyag összeállítása, valamint az OPSZ elnökével közösen az egyes tanfolyamok
meghirdetése, majd szervezése, előkészítése.
A Polgárőr Akadémia alkalmanként indított tanfolyamaira az OPSZ elnöke
tanfolyamvezetőt jelöl ki, aki a képzés és a részvétel összehangolt végrehajtásáról
gondoskodik, és vezeti a tanfolyam dokumentumait.
A Polgárőr Akadémián, a tanfolyamok képzési tematikája alapján zajló képzésen, az OPSZ
elnöke által tett javaslatokat is figyelembe véve, az NKE RTK Magánbiztonsági és
Önkormányzati Rendészeti Tanszék és a Közbiztonsági Tanszék vezetői által közösen,
kijelölt oktatók tartják az előadásokat, vezetik a konzultációkat, és végzik a vizsgáztatást.
A Polgárőr Akadémia képzési formája:
A Polgárőr Akadémián évente egy-három alkalommal, öt napos, összesen (5x8) 40 órában,
tanfolyamjellegű képzés keretében 20-40 fő részvételével indítunk központi vezetői
továbbképzést. (Legkevesebb 20 fő részvétele esetén indul a tanfolyam.)
A vezetői továbbképzés az egyes témakörökhöz kapcsolódó előadások mellett elsősorban
interaktív foglalkozásokon történik; tehát a tréningelemeket is tartalmazó foglalkozások
során nem önállóan jelenik meg az elméleti ismeretanyag átadása, hanem az egyes
feladatokhoz kapcsolódóan és azzal a céllal, hogy a vezetői kompetenciák kialakítása és
fejlesztése kapjon nagyobb hangsúlyt.
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A Polgárőr Akadémia tanfolyamának felépítése, oktatandó témakörök:
•

Első napon:

közjogi áttekintés, a jelentősen megváltozott közjogi szervezetrendszer (alkotmányjogi, közjogi, közigazgatási alapok) rövid
bemutatása;
a polgárőrség szervezete, felépítése, jogszabályi környezet, polgárőr
szervezetek vezetése, irányítása, gazdálkodás.

•

Második napon: rendészeti alapok, közrend, közbiztonság, közterületek rendje,
bűnözés, bűnüldözés, büntető anyagi jog, büntető eljárás jog.
Önkormányzati rendészet.

•

Harmadik napon: bűnmegelőzés,
Nemzeti
Bűnmegelőzési
Tanács,
Nemzeti
Bűnmegelőzési Stratégia, a polgárőrség bűnmegelőzési módszertana,
külföldi tapasztalatok.

•

Negyedik napon: vezetéselmélet, irányítás, együttműködés, kommunikáció.

•

Ötödik napon:

irányított konzultáció, teszt vizsgák.

A Polgárőr Akadémia végzettségének megszerzése, dokumentálása, a megszerzett képesítés:
A Polgárőr Akadémia tanfolyamának végén a hallgatók záróvizsgát tesznek az elsajátított
ismeretanyagból – a kiadott vizsgarendnek megfelelően.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar dékánja – a vizsgáról készült
jegyzőkönyv alapján – oklevelet állít ki, amellyel tanúsítást nyer a Polgárőr Akadémia
sikeres elvégzése.
Akik a Polgárőr Akadémiát sikeresen elvégezték, alkalmassá váltak a polgárőr
szervezetekben egyesületi, megyei/fővárosi vagy országos szintű tisztségek betöltésére és az
azzal járó feladatok ellátására.
III.
A POLGÁRŐR AKADÉMIA KÖLTSÉGEI
A Polgárőr Akadémián indított tanfolyamok költségeit a polgárőr szervezetek (OPSZ,
megyei/fővárosi szövetségek, polgárőr egyesületek) viselik az alábbiak szerint:
• a tanfolyam részvevőinek utazási költségeit a megyei/fővárosi polgárőr szövetségek,
illetve az egyesületek állják;
• a tanfolyam ideje alatt az ellátás, szállás, étkezés költségeit, valamint a tananyag,
oktatási segédanyagok költségeit és az oktatók díjazását az Országos Polgárőr Szövetség
viseli.
További, hazai és európai uniós forrású pályázatok útján nyert pénzeszközökből a Polgárőr
Akadémia fejlesztésére is sor kerülhet pl. az on-line képzés megvalósításán és rendszerbe
állításán keresztül a kontakt foglalkozások számának csökkentése mellett az ismeretek gazdag
(internet alapú) tárházához való hozzáféréssel az előzetes felkészülés mint hatékonyságnövelő
módszer alkalmazásával.
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