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A POLGÁRŐRSÉG SZEREPE A KÖZRENDVÉDELEMBEN
A XVI. századtól kezdve a veszélyeztetett helyzetben lévő jelentősebb városok polgárai
előbb-utóbb mind rákényszerültek arra, hogy városuk védelmére maguk is
összefogjanak. Magyarország szabad királyi városainak és a polgárjoggal rendelkező
város lakosainak egyik legfontosabb "terhe" mindenkor a védelmi kötelezettség volt. A
városok közvetlen védelme érdekében őrszolgálatot szerveztek a városfalak mentén.
A magyarországi polgárőrségről 1532-ből maradt fenn az első mustrajegyzék.
A szabad királyi városokban a belső biztonság védelmében a polgárőrségek
megalakítását az 1808. évi törvény 2. cikkelyének 13. paragrafusa rendelte el, és 1809ben már országos összeírást készítettek.
1848-ban a polgárőrségek egy ideig párhuzamosan működtek a nemzetőrséggel, 1914ben belügyminisztériumi rendelet intézkedett arról, hogy a közrend és közbiztonság
elemi feltételeinek megóvása érdekében polgári őrséget állítsanak fel.
A mai polgárőr szervezetek 1990-től – a Kormány, a Belügyminisztérium és a rendőrség
által támogatva – az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján, az önvédelmi
csoportok összefogásával kezdték meg bűnmegelőzési tevékenységüket, amely az
állampolgárok körében társadalmilag elfogadottá és megbecsültté vált. A jogkövető, a
közösségi rend szükségességét valló állampolgárok felismerték, hogy nemcsak
elvárásokat kell támasztania az állammal, ill. a rendvédelmi szervekkel szemben, de
tevőlegesen is közre kell működni a közbiztonság megteremtésében, megóvásában.
Az Országos Polgárőr Szövetség irányításával a Magyarországon törvényesen működő,
lakossági önszerveződésű, a szilárdabb közrend és közbiztonság érdekében társadalmi
bűn- és baleset-megelőzési, gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint környezetvédelmi
céllal megalakult polgárőr egyesületek és regionális (kistérségi), valamint területi
(megyei, fővárosi) szövetségeik egységes fellépésű, azonos szemléletű, jól szervezett,
határozott célkitűzésekkel rendelkező, egyben a legnagyobb létszámú társadalmi bűnmegelőzési szervezetté váltak.
A POLGÁRŐRSÉG KÖZRENDVÉDELMI FELADATAINAK JOGI ALAPJA
AZ 1949. ÉVI XX. TÖRVÉNY, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA
Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy
gyakorlására, illetőleg kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben
törvényes úton mindenki jogosult és egyben köteles fellépni. Általánosan kötelező
magatartási szabályt az Alkotmányban megjelölt, jogalkotó hatáskörrel rendelkező
szerv által kiadott jogszabály állapíthat meg. Az ember sérthetetlen és
elidegeníthetetlen alapvető jogait az állam elismeri, és azok tiszteletben tartása és
védelme az állam elsőrendű kötelessége. Az alapvető jogokra és kötelességekre
vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg, alapvető jog lényeges tartalmát azonban
nem korlátozhatja.
5

A Rendőrség alapvető feladata a közbiztonság, a közrend és az államhatár rendjének
védelme.
A helyi önkormányzás a választópolgárok közösségét érintő helyi közügyek önálló,
demokratikus intézése, a helyi közhatalomnak a lakosság érdekében való gyakorlása.
A Magyar Köztársaság legfőbb ügyésze és az ügyészség gondoskodik a természetes
személyek, a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek
jogainak a védelméről, valamint az alkotmányos rendet, az ország biztonságát és
függetlenségét sértő vagy veszélyeztető minden cselekmény következetes üldözéséről.
A Magyar Köztársaságban minden embernek veleszületett joga van az élethez és az
emberi méltósághoz, senkit nem lehet kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó
elbánásnak vagy büntetésnek alávetni, és mindenkinek joga van a szabadságra és a
személyi biztonságra, szabadságától bárkit csak a törvényben meghatározott okokból
és a törvényben meghatározott eljárás alapján lehet megfosztani.
A Magyar Köztársaságban mindenkit megillet a jóhírnévhez, a magánlakás
sérthetetlenségéhez, valamint a magántitok és a személyes adatok védelméhez való
jog.
Az egyesülési jog alapján mindenkinek joga van a törvény által nem tiltott célra
szervezeteket létrehozni, illetőleg azokhoz csatlakozni. Politikai célt szolgáló fegyveres
szervezet az egyesülési jog alapján nem hozható létre.
A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az
emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj,
szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi
származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.
A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabbszintű testi és
lelki egészséghez, amely megvalósításához tartozik az épített és a természetes
környezet védelme is.
A haza védelme a Magyar Köztársaság minden állampolgárának kötelessége.
AZ 1994. ÉVI XXXIV. TÖRVÉNY A RENDŐRSÉGRŐL
A Magyar Köztársaság Rendőrségének feladata a közbiztonság és a közrend védelme,
az államhatár őrzése, a határforgalom ellenőrzése, az államhatár rendjének
fenntartása, a terrorizmus elleni küzdelem és a törvényben meghatározott
bűnmegelőzési, bűnfelderítési célú ellenőrzés.
Feladatkörében:
- általános bűnügyi nyomozó hatósági jogkört gyakorol;
- végzi a bűncselekmények megelőzését és felderítését;
- szabálysértési hatósági jogkört gyakorol;
- közreműködik a szabálysértések megelőzésében és felderítésében;
- közlekedési hatósági és rendészeti feladatokat lát el;
- ellátja a közterület rendjének fenntartásával kapcsolatos rendészeti feladatokat;
- őrzi az államhatárt, megelőzi, felderíti, megszakítja az államhatár jogellenes
átlépését;
- ellátja a hatáskörébe utalt idegenrendészeti és menekültügyi feladatokat;
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-

elvégzi az e törvényben meghatározott belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési célú
ellenőrzést;
védelmet nyújt az életet, a testi épséget, a vagyonbiztonságot közvetlenül
fenyegető vagy sértő cselekménnyel szemben;
felvilágosítást és segítséget ad a rászorulónak;
tiszteletben tartja és védelmezi az emberi méltóságot, óvja az ember jogait;

A rendőrség a feladatának ellátása során együttműködik az állami és a helyi
önkormányzati szervekkel, a társadalmi és a gazdálkodó szervezetekkel, az
állampolgárokkal és azok közösségeivel, segítséget nyújt – jogszabályban
meghatározott esetben – az állami és a helyi önkormányzati szervek hivatalos
eljárásának zavartalan lefolytatásához, valamint támogatja a helyi önkormányzatoknak
és az állampolgárok közösségeinek a közbiztonság javítására irányuló önkéntes
tevékenységét.
A rendőrség állami, fegyveres rendvédelmi szerv, a feladatának ellátása során
pártbefolyástól mentesen jár el.
A rendőrséget az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a belső
bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv, valamint a terrorizmust
elhárító szerv alkotja. A Kormány a rendőrséget a rendészetért felelős miniszter útján
irányítja.
A Rendőrség együttműködésének jellemzői:
-

-

-

-

-

helyi rendőri szerv létesítéséhez és megszüntetéséhez előzetesen ki kell kérni az
érintett települési /kerületi/ önkormányzat képviselő-testületének a véleményét
helyi rendőri szerv vezetőjének kinevezését megelőzően a kinevezési jogkör
gyakorlója kikéri az illetékességi területen működő települési /kerületi/
önkormányzatok képviselő-testületének a véleményét /rendőrfőkapitány esetében a
megyei (fővárosi) önkormányzat képviselő-testületének véleményét kell kérni/
a rendőrkapitány évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén
működő
települési
önkormányzat
képviselő-testületének
a
település
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az
azzal kapcsolatos feladatokról, ha a beszámolót a települési önkormányzatok
többsége nem fogadja el, három hónapon belül újabb beszámolót kell tartani
az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tájékoztatja az
önkormányzatot, ha a lakosság széles körét érintő rendőri intézkedést tervez
végrehajtani, feltéve, hogy ezzel nem veszélyezteti az intézkedés
eredményességét
a települési önkormányzat szerződést köthet a közigazgatási illetékességi területén
működő rendőrkapitányság, helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátása, a
rendőrség és az önkormányzati szervek tevékenységének összehangolása,
valamint az illetékességi területén működő rendőri szerv létesítésének, bővítésének
és fejlesztésének elősegítése érdekében /a szerződésben vállalt kötelezettség
teljesítésének elmaradása esetén az önkormányzat a felettes rendőri szervhez
fordulhat/
a rendőrkapitány, a megyék (főváros) tekintetében a rendőrfőkapitány és az
illetékességi területen működő önkormányzatok, a közbiztonsággal összefüggő
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-

-

feladatok ellátásának társadalmi segítésére és ellenőrzésére - a közbiztonság
fenntartásában érintett állami és társadalmi szervezetek bevonásával bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottságot hozhatnak létre /a bizottság elnökét,
tagjait
együttesen
bízzák
meg
az
önkormányzat
képviselő-testülete
megbízatásának időtartamára, a működéséhez szükséges költségeket a rendőrség
és az önkormányzatok külön megállapodásban rögzített arányban viselik/
a bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottságnak a település közbiztonságának
helyzetével, valamint az annak fenntartásában érintett szervek tevékenységével
kapcsolatos állásfoglalását a bizottság elnöke megküldi a rendőri szerv
vezetőjének, továbbá a települési önkormányzat képviselő-testületének
ha a települési önkormányzat képviselő-testülete a saját szervezetén belül
közbiztonsági ügyekkel foglalkozó bizottságot hoz létre, a rendőrkapitány a
bizottság munkáját – a titok- és az adatvédelemre vonatkozó rendelkezések
figyelembevételével – a feladatai ellátásához szükséges tájékoztatás megadásával
köteles elősegíteni.

A rendőr köteles a feladatkörébe tartozó segítséget, illetőleg a hozzáfordulónak a tőle
elvárható felvilágosítást megadni. /A magánérdekek védelme csak akkor tartozik a
rendőrség hatáskörébe, ha a törvényes védelem az adott körülmények között más
módon nem biztosítható, vagy ha a rendőri segítség nélkül a jog érvényesíthetősége
meghiúsulna, vagy számottevően megnehezülne./ A segítségnyújtás csak
halaszthatatlan szolgálati érdekből tagadható meg, közvetlen életveszély esetén csak
akkor, ha a segítségnyújtás miatt több ember élete kerülne közvetlen veszélybe.
A rendőrt a jogainak érvényesítése végett bárki felkérheti más személy igazoltatására.
Ha az igazoltatást kérő valószínűsíti, hogy az igazoltatáshoz jogos érdeke fűződik, és a
személyazonosságát igazolja, a rendőr a kérést teljesíti.
A rendőrség feladatai ellátásához – a hatósági jogkörében hozott határozatai és
intézkedései kivételével – szerződés alapján közreműködőt vehet igénybe. A
rendőrség
bűncselekmény
elkövetésének
megelőzése,
megakadályozása,
bűncselekmény felderítése, az elkövető elfogása, a közbiztonság védelme érdekében
kérheti, és igénybe veheti a magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet segítségét és a birtokában lévő eszközt. A segítségnyújtás
csak akkor tagadható meg, ha az a felkért személy életét, egészségét vagy testi
épségét nyilvánvalóan veszélyezteti, továbbá, ha a kért segítség teljesítéséhez
szükséges tárgyi feltételek nem állnak rendelkezésre.
A rendőrség a rendőri intézkedéssel, illetve az ellátott szolgálati feladattal
összefüggésben az intézkedéssel érintett személyről, a környezetéről, illetőleg a
rendőri intézkedés szempontjából lényeges körülményről, tárgyról kép- és
hangfelvételt készíthet.
A rendőrség közterületen, ahol az, közbiztonsági, bűnmegelőzési, illetve bűnüldözési
célból igazolhatóan szükséges, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon
képfelvevőt helyezhet el, és felvételt készíthet.
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A 2006. ÉVI LII. TÖRVÉNY A POLGÁRŐRSÉGRŐL
Az Országgyűlés az állampolgárok önszerveződésének eredményeként megalakult
polgárőrség 15 éves tevékenységét elismerve, szabályozta a helyi önkormányzatokat,
és a helyi, területi rendvédelmi szerveket a közbiztonság helyi feladatainak
végrehajtásában segítő, támogató civil szervezetek és az abban közreműködő
személyek jogállását és nevesítette az ez irányú a közfeladatok tartalmát.
A törvény meghatározza polgárőrség fogalmát: e törvény alkalmazásában az ország
közrendje és közbiztonsága fenntartásának segítésében, a határőrizetben, a környezetés természetvédelemben, a veszélyhelyzetek megelőzésében és kezelésében, a
társadalmi bűnmegelőzésben való lakossági részvételben, illetve az önkormányzatok és
a lakosság közötti bizalom erősítésében, továbbá a helyi közbiztonság közösségi
védelme érdekében a lakosok közösségei által meghatározott feladatok ellátásában
közreműködő, az egyesülési jog alapján létrejött társadalmi szervezet, illetve ilyen
szervezetek szövetsége.
A polgárőr a helyi polgárőr szervezet tagja, a Büntető Törvénykönyvben
meghatározottak szerint – tevékenysége ellátása során – közfeladatot ellátó személy,
aki önként vállalja a polgárőrség tevékenységében való közreműködést.
A polgárőrség együttműködésének jellemzői:
- kölcsönösség
- helyi önkormányzatokkal
- az állami és önkormányzati szervezetekkel
- rendőrséggel
- katasztrófavédelmi szervezetekkel
- NAV vám- és pénzügyőrség szerveivel
- környezet- és természetvédelmi szervezetekkel
- hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltósággal
- a mezei- és természetvédelmi őrszolgálattal
- Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomózói Szakmai Kamarával
Az együttműködés különösen a tevékenységek közös ellátását, a szakmai tevékenység
segítését, a kölcsönös tájékoztatást, a tevékenység összehangolását, valamint a
képzési programokban való részvétel elősegítését jelenti.
A polgárőr tevékenysége közös feladat- vagy szolgálatellátás esetén:
• felvilágosítás, tájékoztatás
• meghatározott eseményen részvétel
• helyszínen való tartózkodás
• a rend fenntartásában való közreműködés
• objektum, közterület vagy esemény megfigyelése
• az eljáró szerv tevékenységének támogatása és segítése
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Az együttműködés tartalmi elemeit, a közös feladatok ellátásának rendjét a felek
írásbeli
együttműködési
megállapodásban
rögzíthetik.
/A
polgárőrség
kezdeményezésére, meghatározott feltételek esetén, a rendőrség írásbeli
együttműködési megállapodást köt, amely tartalmazza a tájékoztatások módját és
tartalmát, a tevékenységek ellátását, annak körülményeit, a szolgálat szervezés
egyeztetésének rendjét./
A polgárőr tevékenység követelményei:
- hatósági jogkörrel nem rendelkeznek
- kényszerítő eszközt nem alkalmazhatnak
- a formaruha hatóság tagjainak egyenruhájához való hasonlósága miatt
megtévesztésre nem lehet alkalmas
- hatósági jellegre utaló, megtévesztésre alkalmas egyéb jelzést vagy címet,
rangjelzést nem használhat
- gépjárművén csak a polgárőrség feliratot helyezheti el
- tevékenysége során – a gázspray kivételével – nem tarthat magánál
közbiztonságra különösen veszélyes eszközt, továbbá nem viselhet lőfegyvert
- tevékenysége során megkülönböztető mellényt köteles viselni, amely jól látható
Polgárőrség felirattal van ellátva
- kizárólag jogos védelmi helyzetben használhat gázspray-t
- tevékenysége során jogosult a szabálysértés, bűncselekmény elkövetésén tetten
ért személyt a cselekmény abbahagyására felszólítani, a cselekmény folytatását
megakadályozni,
- a bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt visszatarthatja, köteles azonban
az elfogott személyt haladéktalanul a büntetőeljárásról szóló törvény szerint
eljárni jogosult nyomozó hatóságnak átadni, ha erre nincs módja, e szervet
nyomban értesíteni
- a rendőrséggel való együttműködés keretében részt vehet a körözött
gépjárművek azonosításában
- személyes adatok megismerése és adatkezelése tekintetében a személyes
adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény
rendelkezései szerint köteles eljárni
- a részükre biztosított eszközöket a rendeltetésüknek és céljuknak megfelelően a
feladataik ellátásához használják
Költségvetési támogatás feltételei /minimum három feladat ellátása/:
- a közrend, a közbiztonság védelme
- az államhatár őrzése és rendjének fenntartása
- a katasztrófa- és veszélyhelyzet megelőzése, elhárítása, következmények
felszámolása
- a környezet veszélyeztetettségének, károsításának, rongálásának megelőzése,
elhárítása, következményeinek felszámolása
- bűn- és baleset-megelőzés
- áldozatvédelem
- közlekedésbiztonság támogatása
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-

környezetvédelmi tevékenység támogatása
a lakosság és az önkormányzatok közötti kapcsolat erősítése
a rendőrségről szóló törvény alapján létrehozott bűnmegelőzési és közbiztonsági
bizottság munkájában való részvétel
folyamatos kapcsolattartás az együttműködő szervekkel
kölcsönös segítségnyújtás egymásnak a feladatok ellátásában
közreműködés a bűncselekmények megelőzésében és felderítésében
közreműködés eltűnt személyek felkutatásában
önálló, illetve közös szolgálat vagy feladat teljesítésével az együttműködő szervek
szakmai tevékenységének segítése
közreműködés a lakosok személyének és javainak védelmében, az állami és
önkormányzati vagyon megóvásában

Az együttműködő szervek, különösen az önkormányzatok, a rendvédelmi, a környezetés természetvédelmi szervek a polgárőrség működését és tevékenységét lehetőség
szerint anyagi források biztosításával, technikai és egyéb eszközök átadásával vagy
más módon támogathatják.

AZ 1978. ÉVI IV. TÖRVÉNY A BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYVRŐL
Jogos védelem miatt nem büntethető, akinek a cselekménye a saját, illetőleg a mások
személye, javai vagy közérdek ellen intézett, illetőleg ezeket közvetlenül fenyegető
jogtalan támadás elhárításához szükséges. A megtámadott nem köteles kitérni a
jogtalan támadás elől. Nem büntethető az sem, aki az elhárítás szükséges mértékét
ijedtségből vagy menthető felindulásból túllépi.
Nem büntethető, aki végszükségben cselekszik, kivéve, ha a veszély vállalása
hívatásánál fogva kötelessége.
A Büntető Törvénykönyv alkalmazásában a polgárőr, a polgárőrségről szóló
törvényben meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatban közfeladatot ellátó
személy, aki a hivatalos személyhez hasonló, fokozott jogi védelemben részesül, ha
jogszerű eljárásában erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályozzák, intézkedésre
kényszerítik, vagy eljárása alatt, illetőleg emiatt bántalmazzák. A fokozott jogi védelem
megilleti a hivatalos vagy közfeladatot ellátó személy támogatására vagy védelmére
kelt személyt is.
AZ EURÓPAI TANÁCS 2001/427/JHA HATÁROZATA
Az Európai Bűnmegelőzési Hálózat célja (European Crime Prevention Network –
EUCPN) az uniós szintű bűnmegelőzés fejlesztése. A 2001 óta működő hálózat fő
feladata az, hogy elősegítse a bűnmegelőzési tevékenységet az EU tagállamaiban, és
lehetőséget biztosítson a hagyományos bűnözés megelőzése céljából rendelkezésre
álló, értékes „jó gyakorlatok” megosztására. A hálózat az egyes tagállamok
bűnmegelőzési politikáira vonatkozó információk és jó gyakorlatok cseréjét a honlapján
(www.eucpn.org) és a hálózat égisze alatt rendezett programokon (tematikus
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szeminárium, „legjobb gyakorlatok” konferenciája) tette lehetővé. A hálózat folyamatos
fejlesztés mellett az Európai Unió bűnmegelőzési stratégiájának figyelembevételével
hozzájárul az uniós szintű bűnmegelőzés különböző vonatkozásainak fejlesztéséhez, és
támogatja a nemzeti és helyi szintű bűnmegelőzési tevékenységeket.
A bűnmegelőzés kiterjed mindazokra az intézkedésekre, amelyek célja a bűnözésnek
és az állampolgárok biztonságérzete hiányának mind mennyiségi, mind minőségi
értelemben való csökkentése vagy az ahhoz egyéb módon való hozzájárulás, akár a
bűncselekmények elkövetésétől való közvetlen elrettentés, akár a bűnözés
lehetőségének és okainak visszaszorítására irányuló szakpolitikák és fellépések révén.
Ide tartoznak a kormány, a hatáskörrel rendelkező hatóságok, a büntető
igazságszolgáltatási szervek, a helyi hatóságok és az általuk létrehozott európai
szakértői szövetségek, a magán- és önkéntes szektorok, a kutatók és a közvélemény, a
média támogatásával.
BŰNMEGELŐZÉSI TAPASZTALATOK
Rendészeti bűnmegelőzés
A rendészeti bűnmegelőzés a társadalmi bűnmegelőzés részterülete, a rendvédelmi
szervek bűnmegelőzési tevékenységének összefoglaló elnevezése.
A rendészeti bűnmegelőzés az állami és önkormányzati szervekkel, társadalmi
szervezetekkel és a lakossággal együttműködve végzett olyan rendőri tevékenység,
amely a bűncselekmények számának csökkentését, a lakosság szubjektív
biztonságérzetének javítását és a bűncselekmények áldozatainak segítését célozza.
A bűnmegelőzés az a terület, ahol kiemelten fontos a közvetlen kommunikáció a
végrehajtó szervek és a társadalom között. Ezen feladatok ellátása speciális
ismereteket, és nagyfokú elkötelezettséget igényel. A bűnmegelőzési szemléletnek
ugyanakkor minden tevékenység során érvényesülnie kell.
A közvilágítás fejlesztésének hatása a bűnözés csökkentésében
Nemzetközi kutatások szerint a közvilágítás fejlesztésének hatására 20%-kal csökkent a
bűnözés. A bűnelkövetőket elrettenti a nagyobb láthatóság és a megnövekedett
forgalom, és a jobb közvilágítás hozzájárul a lakók felelősségérzetének kialakításához,
büszkébbek szűkebb környezetükre, arra jobban vigyáznak, erősödik a társadalmi
összetartás.
A "szomszédok egymásért mozgalom" (neighbourhood watch) hatása a bűnözés
csökkentésére
A szomszédok odafigyelő együttműködésén alapuló mozgalom az 1960-as évek
második felében az Egyesült Államokból indult útjára, mint az állampolgárok széleskörű
részvételével megvalósított bűnmegelőzési program.
Ez a legszélesebb körben elterjedt, a kormányok által támogatott bűnözés-csökkentési
módszer. Az összehasonlító elemzés szerint a bűnözés ennek hatására 6-16 %-kal
csökkent.
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A szomszédok jobban odafigyelnek a gyanús történésekre, ezeket jelentik a
rendőrségnek, így a bűnelkövetők lebukásának esélye megnő, az odafigyelés
következtében a rendőrségre eljuttatott információk birtokában a nyomozás is
eredményesebb lehet.
A mentori rendszer hatása a bűnmegelőzésben
Az utóbbi években a mentorálás bevezetése egyre jelentősebb a gyermekjóléti
intézkedések és a büntető igazságszolgáltatás körében. A programok hatékonysága
eltérő, az eredményességhez szükséges legalább hetenkénti találkozás a mentor és a
mentorált között, alkalmanként néhány óra időtartamban, valamint a más
beavatkozásokkal együtt történő alkalmazás.
A térfigyelő kamera hatása a bűnözés csökkentésében
A kutatások tanúsága szerint a térfigyelő kameráknak kimutatható, de szerény hatása
van a bűnözésre, leghatékonyabbnak a parkolók területén mutatkozik. Érdemes
közterületeken alkalmazni ezt a technikát, összhangban a közvilágítás és a reagáló
képesség /biztonsági szolgálat/ megerősítésével.
A korai család-terápia hatása a bűnmegelőzésben
A korai időszakban megjelenő antiszociális viselkedés gyakran vezet súlyos
bűncselekmények elkövetéséhez gyermek- kamasz- vagy felnőttkorban, és szoros
összefüggést mutat az élet egyéb területein jelentkező problémákkal is (mint pl. tanulás,
munkavállalás, társas kapcsolatok minősége). A kora gyermekkori viselkedési
problémák megelőzése ezért rendkívüli jelentőségű és hatása nagyon hosszú távon
érvényesül.
Az önkontroll erősítésének szerepe a bűnmegelőzésben
Tudományos kutatások bizonyítják, hogy 10 év alatti gyerekek esetén az önkontroll
erősítésére, fejlesztésére indított programok sikeresek, az önuralom valóban erősödik,
és a bűnelkövetés csökken. A módszerek között szerepel a kognitív megküzdési
stratégiák elsajátítása, szerepjáték és relaxációs tréning is.
Közbiztonság javításának polgárőrségi alapelvei:
Aktív, látható, kiszámítható és folyamatos polgárőr szolgálattal el kell érni, hogy a
települések, megyék, végső soron az ország közbiztonsága érezhetően javuljon.
A Polgárőrségnek mindenütt, az alkalomszerű polgárőr szolgálatok helyett kiszámítható,
előre tervezett szolgálatot kell szervezni.
A polgárőr egyesületeknek a bűnmegelőzési szolgálatokat elsősorban a rendőrséggel
kell összehangolni, koordinálni.
A rendőrséggel, illetve rendőrrel közös szolgálat kapjon prioritást.
A településeken működő halőrökkel, mezőőrökkel, közterület felügyelőkkel szakmai
együttműködést kell kialakítani.
Minden településen a polgárőr egyesületek hozzák létre az úgynevezett „Közbiztonsági
Egyeztető Fórumot”.
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A lakosság biztonságérzetének javítására, a kisebb súlyú bűncselekmények,
jogsértések megelőzésére, a felderítés segítésére párbeszédet kell folytatni a lakosság
képviselőivel és úgynevezett „társadalmi információs hálózatot” kell kiépíteni.
A polgárőrök, polgárőrvezetők nyíltan és bátran, önként vállaljanak felelősséget a
település közbiztonságáért.
A településeken segítsék az etnikai problémák megoldását, az egyesületeknél, ahol erre
szükség van, legyen kisebbségi összekötő, kisebbségi felelős.
Kezdeményezni kell a korábban megszűnt egyesületek újjászervezését, meg kell őrizni
a polgárőr egyesületek működőképességét, törekedni kell új egyesületek
megalakítására, és a minőségi polgárőrszolgálat biztosítására.
Javasolt feladatok a tagegyesületek és szövetségek részére
-

A polgárőr egyesületek vezetői tekintsék át az egyesület tagságának fizikai és
szakmai alkalmasságát, a polgárőrök munkaköri leterheltségét, egészségi
állapotukat és ez alapján válasszák ki azokat a polgárőröket, akik hajlandóak és
alkalmasak is a fokozottabb igénybevételre. Vállalják a nagyobb megterhelést
jelentő, előre tervezett, közterületi polgárőr szolgálatot.

-

Az egyesületek vezetői vegyék fel a kapcsolatot a településükön lévő rendőrőrssel,
KMB-vel. Ahol ezek nincsenek, a városi, kerületi rendőrkapitánysággal.
Tájékoztassák a rendőrség vezetőit a rendelkezésre álló polgárőr létszámról.
Kezdeményezzék az összehangolt rendőr-polgárőr közös szolgálatvezénylést, illetve
rendőri szolgálatmentes időszakokban, biztosítsák az önálló polgárőr szolgálatot.

-

A koordinált rendőr-polgárőr szolgálattal el kell érni, hogy bizonyos településeken, –
különösen ott, ahol a lakosság szubjektív biztonságérzete kritikus, mindennaposak a
kisebb súlyú vagyon elleni jogsértések – ne maradjanak rendőr, illetve polgárőr
szolgálat nélkül. Törekedni kell a 24 órás szolgálat bevezetésére.

-

A polgárőr egyesületek vezetői, mint a települések meghatározó közéleti
személyiségei vegyék fel a kapcsolatot a területükön működő közterület
felügyelőkkel, halőrökkel, vadőrökkel, mezőőrökkel, közterületen szolgálatot teljesítő
településőrökkel, közterületeken működő fegyveres biztonsági őrökkel és alkalmi
„biztonsági fórumon” vitassák meg a helyi közbiztonság, bűnözés, bűnmegelőzés
problémáit, az aktuális tennivalókat. A lehetőségekhez képest szervezzenek közös
szolgálatot.

-

A közbiztonság iránti vágy, a lakosság szubjektív biztonságának kedvezőtlen
alakulása szükségszerűen követeli az úgynevezett „települési, illetve résztelepülési
polgárőr közbiztonsági egyeztető fórumoknak” a létrehozását. A közbiztonsági
egyeztető fórumokra alkalomszerűen meg kell hívni az önkormányzat, az iskolák,
óvodák, rendészeti szervek, helyi sajtó képviselőit. A fórumon az aktuális
bűnmegelőzési irányokat célszerű megvitatni, illetve kijelölni.
A polgárőr közbiztonsági egyeztető fórum ne állandóan működő testület legyen.
Időszakosan, negyedévente, félévente célszerű összehívni, amikor a helyi
közbiztonsági problémák indokolják.
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-

A területileg illetékes rendőrkapitányokkal és az önkormányzati vezetőkkel közösen
kezdeményezzék a korábban megszűnt egyesületek újjászervezését, és új
egyesületek megalakítását. El kell érni, hogy minden KMB szolgálatát segítse az
Országos Polgárőr Szövetséghez tartozó polgárőr egyesület vagy csoport. A
polgárőr vezetők biztosítsák az egyesületek hatékony működését, rendszeresen
adjanak tájékoztatást a polgárőrség eredményeiről.

-

A polgárőrség tagjai, de különösen a polgárőrvezetők, kísérjék figyelemmel a
településükön az etnikai problémákat. Az etnikai villongások, etnikai problémák
megelőzésében, kezelésében vállaljanak pozitív szerepet. A kisebbség képviselőivel
folytassanak rendszeres párbeszédet. Az arra alkalmas kisebbséghez tartozó
személyeket kérelem esetén vegyék fel a Polgárőrségbe.

-

A Polgárőrség tagjai lakókörnyezetükben példamutató módon éljenek. Ne tűrjék el a
közbiztonsággal, környezetvédelemmel, a normális együttéléssel kapcsolatos
visszásságokat, jogsértéseket. Ne tűrjék el a kisebb súlyú jogsértéseket. Kisebb
ügyekben is célszerű a polgárőröknek, lehetőségeikhez képest intézkedni, illetve
kezdeményezéseket tenni.

-

A polgárőr egyesületek vezetői törekedjenek a „Minőségi Polgárőrség” kialakítására
és az OPSZ oktatási programjában meghatározott elemek szerint a minőségi
polgárőrök felkészítésére.

-

A polgárőr egyesületek vezetői az OPSZ, a megyei szövetségek közreműködésével
ismerjék meg a Kormány közbiztonsági programját és mozgósítsák a 90.000
polgárőrt a megvalósításban való részvételre. Az egyesületek vezetői érezzenek
egyéni felelősséget a település, település rész, lakóterület közbiztonságának
alakulásáért, az emberek szubjektív biztonságérzetének javításáért.

A polgárőrségről szóló 2006. évi LII. Törvény 6.§ (1) bekezdés c) alpontjában kapott
felhatalmazás alapján a „bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottságok” munkájában
érvényesíteni kell a szakmai követelményeket, biztosítani kell a polgárőrök
létszámának, a bűnmegelőzésben elért és lehetséges szerepének megfelelő
szerepvállalást és vezetői felelősséget.
-

A rendőri intézkedésekkel, környezeti változásokkal összehangoltan pontosítani kell
az együttműködési megállapodásokat.

-

El kell készíteni, a polgárőrökkel meg kell ismertetni a megye-, a kistérség-, a
település közrendjét és közbiztonságát jellemző, illetve az azt veszélyeztető
helyzetértékelést (konfliktus-veszélyeztetettségi térkép), mely nem csak az ismerté
vált jogsértéseket veszi alapul, hanem a szubjektív tényezőket is.

-

Pontosítani kell az egyesületek cím és telefonszámait, valamint az egyesületi
vezetők (ügyeletesek) telefonszámait és az együttműködők számára meg kell
küldeni, illetve a helyi lakosság számára ismertté kell tenni. (ajánlott az OPSZ
honlapjának igénybevétele)

Támogatni kell a roma értelmiség bevonását a közösségi bűnmegelőzési
tevékenységbe, népszerűsíteni szükséges a jogkövető roma állampolgárokat. A
polgárőrök vállaljanak részt a roma kultúra értékeinek megismertetésében, az etnikai
feszültségek jelzésében és csökkentésében.
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Az egyesületek vezetői segítsék, bátorítsák a felvételi követelményeknek megfelelő
roma jelentkezőket, de ezzel összhangban javasoljuk, hogy se állami, se önkormányzati
szervezetek ne támogassák az önálló roma bűnmegelőzési egyesületek megalakulását.
Fejleszteni, hatékonyabbá kell tenni a kommunikációs tevékenységet. Elsősorban a
minőségi szolgálat ellátással kell erősíteni a közbizalmat, de minden szintű polgárőr
vezető felelős a mozgalom népszerűsítéséért és a legjobb bűnmegelőzési gyakorlatok
elterjesztéséért. Az intézkedési terv végrehajtásáról, az egyesületek megalakításáról, a
polgárőrök felkészítéséről, szolgálati tapasztalatokról, eredményekről tudósítások
megszervezése és szerkesztése, megjelentetése, a Polgárőr Magazin és az OPSZ
honlap felhasználásával.
JAVASLAT AZ EGYESÜLETI PROGRAM /ELGONDOLÁS/ TARTALMÁRA
-

Társadalmi bűn- és baleset-megelőzés

-

Közlekedésbiztonsági tevékenység támogatása

-

Áldozatvédelmi tevékenység támogatása

-

Közrend és közbiztonság fenntartásának segítése

-

Közreműködés a lakosok személyének és javainak védelmében, az állami és
önkormányzati vagyon megóvásában

-

Eltűnt személyek felkutatása

-

Részvétel a bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottság munkájában

-

Határ- és idegenrendészet segítése

-

Környezet- és természetvédelem

-

Részvétel veszélyhelyzetek megelőzésében és kezelésében, következmények
felszámolásában

-

Lakosság-, önkormányzatok- és a rendőrség közötti bizalom erősítése

-

Képzési, oktatási feladatok

-

Részvétel országos-, regionális-, megyei- és kistérségi polgárőr akciókban

-

Egyéb, közösségfejlesztő programok

HELYZETELEMZÉS SZEMPONTJAI
-

A település /az egyesület tevékenységi körzetének/ általános jellemzői

-

A település /az egyesület tevékenységi körzetének/ veszélyeztetettségi jellemzői

-

Az egyesület erőforrásai, cselekvési lehetőségei, képességei

-

Együttműködési lehetőségek

-

Az egyesület cselekvési céljai, irányai, erő-eszköz alkalmazásának /szolgálat ellátás/
rendje
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-

Helyi erőforrásokat, lehetőségeket meghaladó problémák /feladatok/

-

Kommunikációs lehetőségek, tájékoztatási kötelezettségek

POLGÁRŐR SZOLGÁLATI FORMÁK
Közös szolgálatok (1-10):
1. Közös szolgálat rendőrrel
2. Közös szolgálat közterület felügyelővel
3. Közös szolgálat pénzügyőrrel
4. Közös szolgálat katasztrófavédelmi dolgozóval
5. Közös szolgálat környezet- és természetvédelmi szervezet dolgozójával
6. Közös szolgálat a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai
Kamara tagjával
7. Közös szolgálat mező-, hal- és vadőrrel
8. Közös szolgálat tűzoltóval
9. Egyéb közös szolgálat
10. Közös szolgálat állami vagy önkormányzati szervek összehangolt akcióiban
Önálló bűnmegelőzési és közterület ellenőrzési szolgálatok (11-25):
11. Posztos /rendszeres/ álló figyelő-jelző szolgálat
12. Álló figyelő-jelző szolgálat /12/A: belterületen; 12/B: külterületen/
13. Gyalogos mozgó figyelő-jelző szolgálat /13/A: belterületen; 13/B: külterületen/
14. Gépjárművel megerősített mozgó figyelő-jelző szolgálat /14/A: belterületen; 14/B:
külterületen/
15. Motorkerékpárral megerősített mozgó figyelő-jelző szolgálat /15/A: belterületen;
15/B: külterületen/
16. Kerékpárral megerősített mozgó figyelő-jelző szolgálat /16/A: belterületen; 16/B:
külterületen/
17. Lóval megerősített mozgó figyelő-jelző szolgálat /14/A: belterületen; 14/B:
külterületen/
18. Vízi járművel megerősített mozgó figyelő-jelző, elsősegélynyújtó szolgálat
19. Fokozott szolgálat, részvétel megyei, régiós, országos szervezésű polgárőr
akciókban.
20. Jelzőőri szolgálat
21. Rendezvény közterületi biztosítása
22. Körözött gépjárművek felderítésére szervezett szolgálat
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23. Eltűnt személyek felkutatására szervezett szolgálat
24. Postai kézbesítő feladat ellátásának közterületi biztosítása
25. Polgárőr ügyeleti szolgálat
Egyéb polgárőr szolgálatok (26-35):
26. Polgárőrök szolgálatellátásának ellenőrzése
27. Polgárőr készenléti szolgálat
28. Karitatív szolgálat
29. „Szomszédok
tájékoztatás

Egymásért

Mozgalom”

szervezése,

információk

gyűjtése,

30. „Egy iskola – egy polgárőr” programban való részvétel
31. Oktatás, képzés, tájékoztatás
32. Együttműködés szervezése, értékelése, tájékoztatás
33. Értekezletek, konferenciák, polgárőr és egyéb –a polgárőr tevékenységhez
kapcsolódó- rendezvényeken való részvétel
34. Egyesületi adminisztrációs tevékenység
35. Közösségi tevékenység

PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSOK
A térségben megjelenő pályázatokon való részvétel
tanintézetekkel, önkormányzatokkal együttműködve.

a

civil

szervezetekkel,

Az önkormányzati támogatás igénylése, konkrét feladatok megjelölésével.
Az Országos Polgárőr Szövetség és a Megyei Szövetségek által meghirdetett
pályázatokon való részvétel.
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BALESETMEGELŐZÉS, KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

KÉSZÍTETTE:

BÍRÓ GYULA
ELNÖKSÉGI TAG

DR. PETHŐ ERNŐ
KÖZLEKEDÉSI ÉS BALESET-MEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG TAGJA
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KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSSEL FOGLALKOZÓ JOGSZABÁLYOK
AZ

1998. ÉVI I. TÖRVÉNY A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSRŐL

A közúti közlekedés legalapvetőbb szabályait a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
törvény tartalmazza. A közúti közlekedés ezzel a törvénnyel nyerte el a legmagasabb
szintű alapjogszabályát. Célja, hogy a közúti közlekedés alapvető feltételeinek, az
abban résztvevők jogainak és kötelezettségeinek a meghatározása, a
közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi követelményeknek megfelelő korszerű
járműállomány és közúthálózat kialakításának, működésének, a közutak védelmének
elősegítése. Hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság területén a közúti közlekedésben
résztvevőkre, a közúti járművekre, az utakra, az utak környezetére és a közúti
közlekedést szolgáló létesítményekre, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló
utakon, tereken, parkokban, egyéb közterületeken kialakított várakozási területen
járművekkel történő várakozás rendjére.
KRESZ

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 1976.
jan. 1-jén lépett hatályba. Ez idáig 16 alkalommal módosították és egészítették ki. A
KRESZ egy rendeletbe foglalt szabálygyűjtemény. A közlekedés legalapvetőbb
szabályait a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény tartalmazza.
A KRESZ-t legutóbb a védtelen közlekedők, gyalogosok és kerékpárosok védelme
érdekében módosították.
A RENDŐRSÉGRŐL SZÓLÓ

1994. ÉVI XXXIV. TÖRVÉNY

A rendőrség közlekedésrendészeti szakterületet érintő előírásait tartalmazza.
Az Országos Rendőr-főkapitányság külön utasításban szabályozta: a közlekedési
körében elkövetett bűncselekmények esetén a rendőri eljárás szabályait, a balesetek
bejelentését követő elsődleges intézkedéseket, jelentési kötelezettségeket, illetve ezek
dokumentálását, a helyszíni eljárások lefolytatására vonatkozó kötelezettségeket a
rendőri feladatok közlekedési balesetek helyszínének biztosítása esetén.
A 2006. ÉVI LII. TÖRVÉNY A POLGÁRŐRSÉGRŐL
A polgárőr a közúti közlekedési baleset helyszínén a közlekedés zavartalanságának
biztosítása érdekében jogosult jelzőőri feladatok ellátására. A rendőri intézkedést
igénylő baleset helyszínén a polgárőr a rendőrség megérkezéséig önállóan, azt
követően a rendőrség felkérésére és utasításainak megfelelően folytathatja a jelzőőri
tevékenységét. A jelzőőr a tevékenységét legalább 10 méterrel a közúti közlekedési
baleset helyszíne előtt látja el.
A polgárőr a rendőri intézkedést igénylő baleset helyszínére érkezését követően
haladéktalanul értesíti a rendőrséget a baleset jellegéről, a sérültek számáról, valamint a
kialakult veszélyhelyzetről.
A polgárőr – a polgárőrség és az óvoda, valamint az általános iskola fenntartójával
kötött együttműködési megállapodás alapján – jogosult a gyermekek úttesten történő
20

biztonságos átkelésének elősegítése érdekében az óvodák és általános iskolák
közvetlen közelében is jelzőőri feladatokat ellátni.
A jelzőőr nappal jelzőtárcsával, éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén piros fényt
adó lámpával irányítja a forgalmat. Munkáját egyértelműen látható, illetőleg hallható
jelzésekkel köteles összehangolni. A jelzőőrnek és jelzéseinek a megállási
látótávolságból folyamatosan láthatóknak kell lenniük.
Ha a közúti közlekedési baleset helyszínén a forgalmat jelzőőr irányítja, „Egyéb veszély”
jelzőtáblát – jelzőőrre utaló kiegészítő táblával – kell elhelyezni:
a) lakott területen kívül minden esetben,
b) lakott területen, ha a jelzőőr és jelzése 50 méterről folyamatosan és egyértelműen
nem látható.
A jelzőőri feladatokat ellátó polgárőr e tevékenysége során a 3. § (4) bekezdésében
meghatározott ruházatot visel.

A KÖZLEKEDÉS FOGALMA
A közúti közlekedésbiztonság egy összetett fogalom. Közlekedés biztonsága alatt az a
helyzet értendő, amikor a közlekedésben részt vevők veszélyhelyzetektől,
balesetveszélyes szituációktól, zavaró körülményektől mentesen közlekedhetnek.
Ennek megteremtésében, fenntartásában komoly szerep jut a rendőrségnek, a
közlekedési hatóságoknak, a polgárőröknek és maguknak a közlekedőknek is.

KAPCSOLATTARTÓ SZERVEZETEK
RENDŐRSÉG

Országos Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztály, Megyei Rendőrfőkapitányságok Közlekedésrendészeti Osztályai (Budapesti Rendőr-főkapitányság
Közlekedésrendészeti
Főosztály)
és
helyi
rendőrkapitánysági
szinten
közlekedésrendészeti osztályok, ahol nem működik önálló közlekedésrendészeti
osztály, a feladatot ellátó közbiztonsági osztályok, illetve közlekedésrendészeti
főelőadók a kapcsolattartók.
ÖNKORMÁNYZAT

Speciális helyzetükből és szerteágazó feladataikból következően meghatározó szerepet
játszanak a települések lakói helyi és távolsági közlekedésének szervezésében, közúti
és vasúti, illetőleg vízi, valamint – ahol lehetséges, illetve szükséges – a légi közlekedés
anyagi-technikai feltételeinek biztosításában; a biztonságos közlekedés helyi szintű
alakításában, valamint a nemzeti és európai közlekedéspolitika formálásában.
Az Önkormányzati Törvény rendelkezéseiből is kitűnik, hogy mind a települési, mind a
megyei önkormányzatoknak vannak kötelezően ellátandó közlekedéspolitikai feladatai,
azonban tevékenységük ennél sokkal szélesebb körű.
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KÖZTERÜLETFELÜGYELET

Nagyon fontos a közterület-felügyelőkkel (ill. az adott települési önkormányzat által
működtetett más szervezetekkel) is tartani folyamatosan a kapcsolatot. Felkérésre eseti
közös szolgálatot is lehet szervezni, amely során elsősorban a közterület felügyelők
hatáskörébe tartozó közlekedésrendészeti szabálysértésekben segíteni kell a
munkájukat (a településeken általában sok roncsautó található, amelyek szabálytalanul
használják a közterületeket, az üzemben tartójuk szándékosan hagyta ott, ezért
legalább évente végezni kell ún. „tavaszi nagytakarítást” és közösen fel kell térképezni,
hogy kik a tulajdonosai, üzemben tartói a járműveknek, majd az üzemben tartó
felelősségére és költségére el kell szállíttatni).
EGYÉB SZERVEK. SZERVEZETEK

Katasztrófavédelem (polgári védelem, tűzoltóság), közlekedési felügyeletek,
környezetvédelmi és vízügyi felügyelőségek, közösségi közlekedési cégek (pl. MÁV –
elsősorban a vasútbiztonsági osztályokkal, Volán Vállalatok, BKV.), civil szervezetek,
közúti fuvarozók, személyszállítást végzők szakmai egyesületei, autósok, kerékpárosok,
motorosok egyesületei, stb.

A POLGÁRŐRÖK BALESETMEGELŐZÉSI
BIZTONSÁGI FELADATAI

ÉS

KÖZLEKEDÉS-

RENDSZERES FELADATOK
Rendőrséggel közös szolgálat
A polgárőrök a közúti közlekedés biztonságához úgy tudnak eredményesen
hozzájárulni, hogy a rendőrökkel közösen teljesítenek szolgálatot.
Mivel a rendőr konkrét intézkedési jogkörrel rendelkezik, fontos, hogy a polgárőr a
rendőr által meghatározott részfeladatokat láthassa el.
Forgalmas közlekedési csomópontokban (gócpontokban figyelő szolgálat ellátása
Több országban a fontosabb csomópontokban a csúcsforgalmi időszakokban
rendszeresen közlekedési rendőrök állnak. Magyarországon a közlekedési rendőrök
korlátozott száma miatt ez nem vált gyakorlattá, ezért szükséges lenne, hogy a
polgárőrök a fontosabb útkereszteződésekben, lakott területen belüli, sorompó nélküli
vasúti-közúti kereszteződéseknél láthatósági mellényben és lehetőleg formaruhában
figyelje a forgalmat.
A tapasztalat az, hogy az állampolgárok a polgárőr láttán fokozottakban igyekeznek
betartani a közlekedési szabályokat. A polgárőr legyen csak jelen, figyeljen, ez
önmagában is a baleset-megelőzést szolgálja. Ezt össze lehet kötni baleset-megelőzési
propagandamunkával (pl. az aktuális közlekedési problémákat tartalmazó szórólapok
osztása, udvarias figyelmeztetés azoknak, akiknek nincs a biztonsági övük bekapcsolva,
stb.).
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Jelzőőri feladat ellátása
A Polgárőrségről szóló törvény meghatározott esetekben felhatalmazást ad a
polgárőröknek a közlekedés biztonsága, balesetek elkerülése, balesetek helyszínén a
nyomok megőrzése, rendezvények biztosítása érdekében jelzőőri feladatok ellátására.
E feladatnál különös gondossággal kell eljárni és az intézkedéseknél körültekintő
figyelemmel lenni a saját, valamint mások személyes biztonságára. Jelzőőri feladatot
csak kiképzett polgárőr láthat el.
Részvétel helyszíni szemléken
A helyszíni szemlék tartását alapvetően a hatóságoknak, így pl. közlekedési
bűncselekmények, balesetek helyszínén a rendőrhatóságnak (azok tagjainak) kell
végrehajtani. A rendőrök munkáját segíthetik a polgárőrök a rendőr által
meghatározottaknak megfelelően, pl. a helyszín lezárásában segíthet, adhat elsősegélyt
az arra rászorulóknak, ha a gépkocsi kigyullad a tűz oltásában köteles segíteni, lehet
hatósági tanú, ha az intézkedő rendőrt megtámadják, akkor a rendőr védelmére kelhet
(tehát végezhet minden olyan tevékenységet, amely mint állampolgárnak is joga, illetve
kötelessége lenne).
TILOS a közlekedési balesetek helyszínén a polgárőrnek önállóan végezni a szemle
egyes részfeladatait, pl. a mérőszalaggal vagy a tolómérővel egyedül végzi a helyszíni
méréseket, a helyszínvázlatot készíteni. A nyomozási és más hatósági feladatok
végzését is csak hatóság tagjai teljesíthetik, mert ez az adatvédelemről szóló 1992. évi
tv. szempontjából aggályos, ezt a balesetnek részesei (okozó, vétlen, személyek),
illetőleg a védők is kétségbe vonhatják és kifogásolhatják.
Közlekedési propaganda tevékenység végzése
A felkészült polgárőrök lakossági fórumokon, nyugdíjas klubokban, tanintézetekben
tartsanak baleset-megelőzéssel kapcsolatos közlekedésbiztonsági propaganda
előadásokat. A felnőtt közlekedők képzése (továbbképzése) esetén a közlekedési morál
fejlesztésére nagyobb hangsúlyt kell fordítani. Fel kell venni a kapcsolatot a
gépjárművezetői képzést végző iskolák vezetőivel is.
Iskolákban közlekedési propagandamunka végzése
E feladat fontosságánál fogva külön, önálló kiemelést érdemel. A közlekedésre nevelés
színterein – az óvodától az egyetemekig – az oktatás a képzés végzése. A közlekedési
polgárőrök is jelentős segítséget tudnak adni. Oktatások tartása, illetőleg közlekedési
vetélkedőkre felkészítés. A rendőrség minden évben az általános és a középiskolások
részére felmenő rendszerű közlekedési vetélkedőket szervez. A legfontosabb, hogy
minden iskolában – a legkisebb településen is – a vetélkedők megtartásra kerüljenek. El
kell érni, hogy minden iskolának legyen egy polgárőr kapcsolattartója (egy iskola – egy
polgárőr), akik igyekeznek megadni minden segítséget a gyermekek helyes
közlekedésre nevelésében. El kellene jutni a középiskolákba és az egyetemekre. Ezen
kívül segítséget kellene adni a felnőttek közlekedésre nevelése terén is, ami hazánkban
jelenleg szinte teljes mértékben megoldatlan.
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A hivatásos (főfoglalkozású) gépkocsivezetőket többnyire továbbképzik, de a
magángépjármű vezetők oktatásáról alig-alig beszélhetünk, és ugyanakkor a
baleseteket döntő többségében a magángépjármű vezetők okozzák.
Forgalomtechnikai problémák feltérképezése, jelzése
A közlekedési polgárőröknek folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a közutakat, annak
állapotát, a közúti jelzéseket (jelzőlámpák meghibásodását, jelzőtáblákat, útburkolati
jeleket), baleseti gócpontokat, baleseti konfliktushelyzeteket kiváltó körülményeket,
balesetveszélyesen elhelyezett gépjárműveket, forgalomtechnikai hiányosságokat,
problémákat. Adott esetben a megyei (fővárosi) szervezetek közlekedésbiztonsági
munkabizottságain keresztül jelzéssel, javaslatokkal éljenek az illetékes közlekedési
hatóságok felé.
Vasúti átjárók ellenőrzése
A Közlekedési felügyelet, illetve a megyei Kormányhivatalok közlekedési szakigazgatási
szervei, valamint az együttműködő szervek felkérésére - lehetőség szerint évente közlekedésbiztonság szempontból ellenőrizni kell valamennyi vasúti/HÉV átjárót. A
Rendőrség mellett a Közlekedési Felügyelet közúti ellenőreivel közösen is lehet
teljesíteni szolgálatot.
Parkoló gépjárművekkel kapcsolatos megelőzési feladatok
A polgárőrök egyik fontos bűnmegelőzési feladata a gépjárműlopások,
gépjárműfeltörések megelőzése. A polgárőr a gépjárműbe való betekintéssel
győződhet meg arról, hogy nem hagytak-e az utastérben olyan tárgyakat (pl.: táskát,
egyéb értékes dolgokat), amelyek bűncselekmény elkövetését eredményezhetik és a
gépjármű feltöréséhez vezethetnek. Ilyen esetekben a polgárőr helyezzen el a
szélvédőn a lopás veszélyeire figyelmeztető tájékoztatót: figyelemfelhívást, prospektust,
szórólapot.
Az ajtókilincsek megfogásával, a nyitás próbálgatásával nem szabad gépjárművet
ellenőrizni. Ha a polgárőr a gépjárműbe betekintéskor azt észleli, hogy az ajtózár nyitott
állapotban van, hívjon oda egy vagy két külső, együttműködésre hajlandó személyt, és
előttük, mint tanúk előtt, az ajtók kinyithatók és bezárhatok. A lezárás előtt a polgárőr a
gépkocsi műszerfalára helyezzen el egy figyelem felhívást a történtekről és a
polgárőrség elérhetőségéről. A tanúk nevét, lakcímét és elérhetőségét jegyezze fel, de
ezt a lezárt kocsi tulajdonosával nem kell közölni.
Abban az esetben, ha az autóriasztó a polgárőr eljárása során megszólal, maradjon a
helyszínen, várja meg a tulajdonost, és közölje vele a körülményeket. Azokon a
helyeken, ahol lehetséges (pl.: bevásárló központok, szórakozóhelyek stb.), értesíteni
kell a tulajdonost.
Körözött gépjármű felderítése
Körözött gépjármű észlelése esetén a rendőrséget azonnal értesíteni kell. A rendőrség
ügyeletét fel kell kérni a rendszám, a gépjármű típusa és színe alapján a körözési
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ellenőrzésre, és ha valóban körözés alatt áll a gépjármű, a helyszínen meg kell várni a
rendőrjárőr kiérkezését.
Gépjármű-felismerési rendszer alkalmazása
Az Országos Polgárőr Szövetség Gépjármű Felderítő Tagozata látja el azon polgárőr
szövetségek és tagszervezetek érdekvédelmi, -képviseleti, érdekérvényesítő és
tájékoztatási feladatait, amelyek tagszervezetként önkéntesen társultak az országos
tagozathoz.
A Tagozat szervezi, koordinálja a tagszervezetek körözött gépjárművek felderítésére,
valamint a közlekedésbiztonság javítására irányuló tevékenységét, továbbá segíti a
működési és technikai feltételek javítását és a polgárőri munkát. A tagszervezetek a
gépjármű felderítő munka mellett ellátják a polgárőri feladatokat is.
Az adatgyűjtésre vonatkozó szabályok
- A körözés adataihoz bármelyik polgárőr - jelszóval – hozzáférhet,
- A polgárőr szolgálatának ellátása során a gépjármű-körözési nyílt adatokat lekérheti
bármely – az országban működő – polgárőr-ügyelettől.

ESETI FELADATOK
A rendezvények biztosítása
A közlekedési polgárőrök vegyenek részt az állami, egyházi és helyi ünnepek
alkalmával megrendezésre kerülő ünnepségek, sport- és egyéb nagyobb tömegek
mozgását jelentő rendezvények zavartalan közlekedésének elősegítésében (március
15., augusztus 20., október 23., iskolakezdés, ballagás, halottak napja, gyalogos,
kerékpáros és motoros felvonulások, futóversenyek, stb.)
A nemzetközi rendőri szervezek által szervezett általános ellenőrzések
A helyi rendőrség felkérésére a közlekedésrendészettel együtt a közlekedési polgárőrök
vegyenek részt a rendszeresen tartandó közúti (TISPOL), vízi (AQUAPOL), vasúti
(RAILPOL) ellenőrzésekben. Az ellenőrzéseket fel kell használni a baleset-megelőzési
kampányra (szórólapok osztása, figyelemfelhívás biztonsági öv használatára, stb.).
A közlekedéssel kapcsolatos „világnapok”
A közlekedési polgárőrök vegyenek részt a közúti közlekedési balesetben elhunytak
világnapján, Európai Autómentes nap, kerékpárosok, gyalogosok, stb. Magyarországon
is megtartásra kerülő nemzetközi rendezvényein.
Az Országos Polgárőr Közlekedésbiztonsági Verseny
Minden évben felmenő rendszerben (területei, megyei (fővárosi), országos szintű
versenysorozatot kell szervezni. Ezt lehetőség szerint össze kell hangolni az OBB által
szervezett közlekedésbiztonsági versenysorozattal.
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A közlekedéssel kapcsolatos szakmai rendezvények, konferenciák
A közlekedési polgárőrök rendszeresen vegyenek részt a helyi, megyei, országos és
nemzetközi szakmai konferenciákon, rendezvényeken mind résztvevőként, mind pedig
felkérésre adott téma előadóiként.

BALESETMEGELŐZÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MARKETING
A közlekedési polgárőrök a baleset-megelőzési/közlekedésbiztonsági rendezvényeken
résztvevőkkel együtt adjanak rendszeresen tájékoztatást a médiának, illetve a média
közvetítésével a lakosságnak, annak érdekében, hogy a közvélemény segítségével
megakadályozzák a közúti baleseteket és felhívják a figyelmet a balesetmentes
közlekedésre.
Szórólapok
terjesztésével,
figyelmeztető
táblák
kihelyezésével,
személyes
beszélgetéseken hívják fel a figyelmet a baleset-megelőzés fontosságára és kérjék
ehhez a lakosság segítségét, közreműködését.
A rendezvényeknél fontos, hogy az eseményre minél több embert mozgósítsanak, mert
csak így lehet felhívni a figyelmet a közlekedésbiztonság fontosságára, a balesetmegelőzésre való nevelésre, az etikus, mások közlekedését elősegítő viselkedésre.
Ezért kiemelt és megkülönböztetett figyelmet kell fordítanunk azokra az eszközökre,
amelyek segítségével a rendezvény eléri célját:
- Látványos helyre kell szervezni az eseményt (főtér, település központjában lévő park,
stb.).
- Plakátokat, szórólapokat kell készíttetni a rendezvényről.
- Levelekben, e-mailekben kell értesíteni minden potenciális érdeklődőt és arra kérni,
hogy az eseményre a családját, barátait is hozza magával.
- Telefonon, e-mailben fel kell hívni a helyi sajtó (televízió, rádió, online és nyomtatott
újság) szerkesztőinek figyelmét az esemény fontosságára, helyszínére, időpontjára.
- Civil szervezetek vagy más, baleset-megelőzésre, közlekedésbiztonságra érzékeny
társaságokkal együtt szervezett rendezvények esetén, célszerű kihasználni a
társszervező médiakapcsolataiban rejlő lehetőségeket, biztosítani kell számukra az
eredmények közzétételéhez szükség információkat, le kell ellenőrizni a közzétételt.
- Az eredmények ismertetéséhez érdemes fotókkal dokumentálni a rendezvény előtti
és utáni állapotot.

POLGÁRŐRÖK KÖZLEKEDÉSI ISMERETEINEK OKTATÁSA
ALAPKÉPZÉS
A polgárőr alapképzésnek szerves része a közlekedési ismeretek elsajátíttatása. Ezen
oktatásokat a Rendőrség, valamint a közlekedési felügyeletek bevonásával célszerű
megtartani. Az évente összeállított feladattervnek tartalmaznia kell az oktatás
tárgyköreit, óraszámát, előadóit.
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Törekedni kell arra, hogy azok a polgárőrök, akik rendszeresen közlekedési feladatokat
látnak el, közlekedési ismeretekből vizsgát tegyenek.
KÖZLEKEDÉSI POLGÁRŐRÖK KÉPZÉSE
Az OPSZ 2006. évtől kezdve minden évben megszervezi a közlekedési polgárőrök
továbbképzését, melyben központi helyet foglal el a közlekedésbiztonsági, a balesetmegelőzési oktatás. Szükségszerűvé vált, hogy az oktatás céljára alkalmas tankönyv
álljon mindig rendelkezésre, amelyet folyamatosan frissíteni kell. A közlekedési
polgárőröknek évente vizsgát kell tenni (közlekedési ismeretek, egészségügyi
alapismeretek, teendők baleseteknél, stb.)
EMELT SZINTÚ (VEZETŐI) KÉPZÉS
A vezetői képzés célja, hogy az alkalmas közlekedési polgárőröket felkészítse az
irányítási feladatok ellátására, a közlekedési propagandamunka elvégzésére
(kommunikáció, média-szereplés, stb.)
PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSOK
A térségben megjelenő pályázatokon való részvétel a civil szervezetekkel,
tanintézetekkel, önkormányzatokkal együttműködve.
Az önkormányzatok támogatásának igénylése, konkrét feladatok megjelölésével.
Az Országos Polgárőr Szövetség által meghirdetett pályázatokon való részvétel.

SZEMÉLYES PÉDAMUTATÁSSAL ÉS POLGÁRŐR
ELLÁTÁSÁVAL ELŐSEGÍTENI A KÖZLEKEDÉSI
SZÁMÁNAK CSÖKKENÉSÉT!

SZOLGÁLAT
BALESETEK
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KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM

KÉSZÍTETTE:

DR.

HORVÁTH JENŐ

KÖRNYEZETVÉDELMI ALELNÖK
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A POLGÁRŐRSÉG KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI
FELADATAINAK JOGI ALAPJA
A 2006. ÉVI LII. TÖRVÉNY A POLGÁRŐRSÉGRŐL
1. § (1) A polgárőrség e törvény alkalmazásában az ország közrendje és közbiztonsága
fenntartásának segítésében, a határőrizetben, a környezet- és természetvédelemben,
a veszélyhelyzetek megelőzésében és kezelésében, a társadalmi bűnmegelőzésben
való lakossági részvételben, illetve az önkormányzatok és a lakosság közötti bizalom
erősítésében, továbbá a helyi közbiztonság közösségi védelme érdekében a lakosok
közösségei által meghatározott feladatok ellátásában közreműködő, az egyesülési jog
alapján létrejött társadalmi szervezet, illetve ilyen szervezetek szövetsége.
2. § (1) A polgárőrség tevékenysége során kölcsönösen együttműködik a helyi
önkormányzatokkal, az állami és önkormányzati szervezetekkel, a rendőrség, a
katasztrófavédelem, illetve a vám- és pénzügyőrség szerveivel, a környezet- és
természetvédelmi szervezetekkel, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes
tűzoltóságokkal, a mezei- és természetvédelmi őrszolgálattal, valamint a Személy-,
Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarával.
(2) Az együttműködés különösen a tevékenységek közös ellátását, a szakmai
tevékenység segítését, a kölcsönös tájékoztatást, a tevékenység összehangolását,
valamint a képzési programokban való részvétel elősegítését jelenti.”

KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEMMEL FOGLALKOZÓ JOGSZABÁLYOK
AZ 1995. ÉVI LIII. TÖRVÉNY A KÖRNYEZETVÉDELEMRŐL
Rendelkezik: a környezethasználatról, a környezeti elemek védelméről (föld, víz, levegő,
élővilág, épített környezet védelme), veszélyes anyagokról és technológiákról,
hulladékokról, zajról és rezgésről, sugárzásokról, valamint a környezetet érintő közös
szabályokról.
AZ 1996. ÉVI LIII. TÖRVÉNY A TERMÉSZET VÉDELMÉRŐL
Rendelkezik: a természet általános védelméről, a természet kiemelt oltalmáról, a
barlangvédelemről, a természetvédelem jogi szabályozásáról, a magyar állami
természetvédelem
szervezetéről,
nemzetközi
minősítésű
területekről,
a
természetvédelmi őrszolgálatról.
A 2000. ÉVI XLIII. TÖRVÉNY A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL
Rendelkezik: az elhagyott hulladékokról, a szilárd és folyékony hulladékra vonatkozó
külön szabályokról, a hulladékszállításról, a hulladékgazdálkodással foglalkozó bűnügyi
és szabálysértési jogszabályokról, hatáskörökről és intézkedési lehetőségekről
hulladékok elhagyása során, a zöld kommandóról.
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A KÖRNYEZETVÉDELEM FOGALMA
Környezetvédelem alatt olyan tevékenységi rendszert értünk, amelynek célja a
bioszféra megőrzése oly módon, hogy környezetünket, és magát az embert is
megóvjuk mindenfajta emberi tevékenység szennyező és pusztító hatásától. E mellett
mesterséges környezetünket úgy kell alakítanunk, hogy az harmóniában legyen a
természeti környezettel, valamint a gazdasági tevékenységek végzése során
tekintettel kell lenni az élő rendszerek tűrőképességére, amelyet a tevékenységek
során nem haladhatunk meg.

KAPCSOLATTARTÓ SZERVEZETEK
ÖNKORMÁNYZAT
Speciális helyzetükből és szerteágazó feladataikból következően meghatározó szerepet
játszanak a tiszta és egészséges környezet biztosításában, az állampolgárok
életminőségének javításában, a környezeti követelményeknek a gazdaság
működésében való figyelembevételében, a fenntartható fejlődés biztosításában, a
környezeti politika helyi szintű alakításában, valamint a nemzeti és európai környezeti
politika formálásában.
Az Önkormányzati Törvény rendelkezéseiből is kitűnik, hogy mind a települési, mind a
megyei önkormányzatoknak vannak kötelezően ellátandó környezeti politikai feladatai,
azonban tevékenységük ennél sokkal szélesebb körű.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló, a 2001. évi LV. törvénnyel
módosított 1995. évi LIII. törvény (Ktv.) IV. Fejezetének 46. §. a helyi önkormányzatok
feladatává teszi a környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtásának
biztosítását, a kapcsolódó hatósági feladatok ellátását, az önálló települési
környezetvédelmi program kidolgozását, a környezetvédelmi feladatok megoldására
önkormányzati rendeletek és határozatok kibocsátását, továbbá a környezetvédelmi
feladatot ellátó más hatóságokkal, önkormányzatokkal és társadalmi szervezetekkel
való együttműködést, a környezet állapotának elemzését, értékelését, és arról a
lakosság tájékoztatását, valamint a fejlesztések során a környezetvédelmi
követelmények érvényesítését és a környezeti állapot javításának elősegítését.
A Ktv. 58.§ az önkormányzatokat felhatalmazza környezetvédelmi alap létrehozására,
amelynek felhasználásáról a képviselőtestület évente dönt.
A Ktv. a megyei önkormányzatok környezetvédelmi feladatai közé sorolja a
környezetvédelmi program készítését, a települési önkormányzatok környezetvédelmi
programjai megalkotásának kezdeményezését és azoknak, valamint a települési
önkormányzatok környezetvédelmi rendelettervezeteinek véleményezését, továbbá a
települési önkormányzatok között, a környezetvédelmi alap felhasználására kötött
egyezség előmozdítását.
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JEGYZŐ
A 241/2001. évi (XII.10.) Hulladékgazdálkodási feladat- és hatásköréről szóló
Kormányrendelet.
E rendelet határozza meg a települési önkormányzat jegyzőjének hulladékkezelési
feladatait. A hulladékgazdálkodási feladatok vonatkozásában a települési önkormányzat
jegyzője teljes körű feladat és hatáskörrel rendelkezik.
KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG
A 347/2006. évi (XII. 23.) A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló Kormányrendelet.
A felügyelőség állami alaptevékenysége körében többek között: összegyűjti és az
Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer rendelkezésére bocsátja az annak
működéséhez szükséges – feladatkörével összefüggő – adatokat, továbbá
együttműködik más ellenőrző és információs rendszerekkel. Hozzáférhetővé teszi a
környezet állapotáról szerzett adatokat, és megfelelő tájékoztatást ad azokról. Részt
vesz a környezeti tudat- és szemléletformáló feladatok ellátásában.
NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
A 347/2006. évi (XII. 23.) A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló Kormányrendelet.
Magyarország területén tíz összefüggő, vagy mozaikos elrendezésű nemzeti
parkövezetben állami feladatként, szervezetten, módszeresen gondoskodnak a
természeti értékek megóvásáról. A kiemelten védett területek közül több a Világörökség
része.
A Nemzeti Park Igazgatóságok létesítésének célja az adott térség geológiai, hidrológiai,
botanikai, zoológiai és kultúrtörténeti értékeinek védelme, a jellegzetes, részben vagy
egészében még érintetlennek mondható táj megóvása, az alapvető ökológiai
folyamatok, a biológiai sokféleség feltételeinek folyamatos biztosítása. Kiemelten fontos
a folyóvizek, a felszín alatti vízkészlet, továbbá az erdők, a termőtalaj és más megújuló
erőforrások védelme. A nemzeti parkok feladata emellett a természeti értékek
megismertetése, a természet megbecsülésére nevelés, az ökoturizmus feltételeinek
megteremtése.
TERMÉSZETVÉDELMI ŐRSZOLGÁLAT
Az állami természetvédelmi őr a nemzeti park igazgatóság Természetvédelmi
Őrszolgálatának tagja. Intézkedésre jogosult, egyenruhával és megfelelő szolgálati
eszközökkel felszerelt hatósági személy.
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Alapvető feladata a természeti értékek és területek, kiemelten a védett természeti
értékek és a védett természeti területek hatósági őrzése. Sokrétű feladatkörük magában
foglalja a természetvédelmi hatósági őrzést, a nemzeti park igazgatóság szabálysértési
hatóság területi ügyintézési feladatait, továbbá a nemzeti park igazgatóság védett
természeti területek és értékek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos területi
feladatainak ellátását is.
A RENDŐRSÉG
Bűncselekmények (Környezetkárosítás Btk. 280. §., Természetkárosítás Btk. 281. §., A
hulladékgazdálkodás rendjének megsértése Btk.281/A. §) és szabálysértések
(Természetvédelmi szabálysértés 1999. évi LXIX. Tv. 147. §. , Környezetvédelmi
szabálysértés 1999. évi LXIX. Tv. 148. §., Köztisztasági szabálysértés, Vízszennyezés,
Tilos
fakivágás,
Növényvédelmi
szabálysértés,
Talajvédelmi
kötelezettség
elmulasztása, Erdő művelési ágának jogtalan megváltoztatása, Engedély nélküli
fakitermelés, Erdei haszonélvezetek jogosulatlan gyakorlása, Jogosulatlan vadászat,
Erdőrendészeti
szabálysértés,
Vízjogi
szabálysértés
218/1999.
(XII.28.)
Kormányrendelet) esetén kell a rendőrség helyi szerveit tájékoztatni.
(A hivatkozott jogszabályok szakaszai, valamint a felügyelőségek és nemzeti parkok
cím-, és telefonjegyzéke részletesen az OPSZ honlapján megtalálható.)
KÖRNYEZETVÉDELMI- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI CIVIL SZERVEZETEK ÉS HELYI
LAKOSSÁG
Környezettudatos környezetvédelmet csak a helyi lakossággal, iskolákkal és a helyi civil
szervezetekkel együttműködve szabad végezni.

A POLGÁRŐRÖK KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELADATAI
RENDSZERES FELADATOK
-

A környezeti veszélyforrások rendszeres felmérése, illetve azok bekövetkezése
esetén az információk megküldése a környezetvédelmi felügyelőségek, a nemzeti
parkok, illetve a területileg illetékes önkormányzatok részére. A megtett intézkedések
figyelemmel kísérése és szükség szerint a figyelemfelhívás újbóli megtétele.

-

Az illegális hulladéklerakások felderítése, azok elhagyásának megakadályozása és
felszámolása. A problémák észlelése esetén azok azonnali jelzése a
környezetvédelmi felügyelőségek, nemzeti parkok és a területileg illetékes
önkormányzatok felé.

-

A felszíni és a felszín alatti vizekbe történő szennyvíz bevezetés tisztaságának
ellenőrzése.
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-

A környezetet potenciális és jelentősen veszélyeztető
környezetre gyakorolt hatásának fokozott ellenőrzése.

létesítményeknek

a

-

A roncsautók és veszélyeztetett hulladékok kezelésének szabályszerűségére a
környezetvédelmi felügyelőségek által szervezett és kezdeményezett „Zöld
Kommandó” akciókban való aktív, szervezett részvétel.

-

A védettség alatt álló, illetve veszélyeztetett területeken a gyalogos turizmus, illetve a
motorsport és kerékpározás miatt keletkező veszélyek feltárása és
megakadályozása.

-

A
környezetvédelmi
felügyelőségekkel,
nemzeti
parkokkal,
a
helyi
önkormányzatokkal az aktuális környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok
egyeztetése és feladattervbe foglalása, határidők és felelősök megjelölésével.

-

A természetvédelmi őrszolgálat akcióiban és járőrszolgálataiban való rendszeres
részvétel.

-

A környezetkárosításokról, a környezetszennyezésről, az illegális hulladék
lerakatókról, a hulladékszállításokról, videofelvételek vagy fényképek készítése,
tárgyi bizonyítékok összegyűjtése és átadása a környezetvédelmi felügyelőségek,
nemzeti parkok és a rendőrség részére.

-

Az „Egy iskola – egy polgárőr mozgalom” keretében a környezetvédelmi
felügyelőségekkel, a nemzeti parkokkal együttműködve oktassák és képviseljék a
természetvédelmi értékek megismerését, a természetvédelmi szemléletet, a
környezettudatos kultúrát.

ESETI FELADATOK
-

Környezetvédelmi világnapokon (március 22. A víz világnapja, április 22. A Föld
napja, május 10. Madarak és fák napja, június 5. Környezetvédelmi világnap,
szeptember 22. Európai autómentes nap, október 4. Állatok világnapja)
környezetvédelmi rendezvények szervezése a helyi problémák és az érdeklődés
figyelembevételével a lakosság, a civil szervezetek és iskolák részvételével.

-

A polgárőrség környezetvédelmi tevékenységében már hagyományossá vált
„Tavaszi”,
„Őszi”
Nagytakarítás
és
faültetés
megszervezése
és
a
környezettudatosság fokozott megvalósítása érdekében a résztvevők minél nagyobb
számban történő mozgósítása.

-

A „Tiszta Magyarországért Társulás” és más civil szervezetek által szervezett
környezetvédelmi akciókban való részvétel.

-

A „Faültetés minden újszülöttért” mozgalom akcióinak kezdeményezése a nemzeti
parkokkal és önkormányzatokkal, a rendezvények megszervezése.
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POLGÁRŐRÖK KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OKTATÁSA
A polgárőr alapképzésnek szerves része a környezetvédelmi és természetvédelmi
ismeretek elsajátítása. Ezen oktatás a nemzeti parkok és a környezetvédelmi
felügyelőségek részvételével kell, hogy történjen. Az évente összeállításra kerülő
feladattervnek tartalmaznia kell az oktatás tárgyköreit, óraszámát, előadóit. Törekedni
kell arra, hogy azok a polgárőrök, akik rendszeresen környezetvédelmi és
természetvédelmi feladatokat látnak el, természetvédelmi vizsgát tegyenek.
KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS MARKETING ÉS
KOMMUNIKÁCIÓ
-

A polgárőr egyesületek a környezetvédelmi rendezvényekben résztvevőkkel együtt
adjanak rendszeresen tájékoztatást a médiának, illetve a média közvetítésével a
lakosságnak,
annak
érdekében,
hogy
a
közvélemény
segítségével
megakadályozzák a környezet további rongálását és segítsék a környezetkárosítás
felszámolását.

-

Szórólapok terjesztésével, figyelmeztető táblák kihelyezésével, személyes
beszélgetéseken hívják fel a figyelmet a már megtisztított területek védelmére és
kérjék ehhez a lakosság segítségét, közreműködését. A média közvetítésével
hozzák nyilvánosságra a környezetrongálók személyét, a környezetkárosítást és
annak kihatásait.

-

A polgárőr egyesületek a környezetvédelmi feladatokban résztvevőkkel együtt
(környezetvédelmi felügyelőségek, nemzeti parkok, önkormányzatok, civil
szervezetek,
rendőrség,
lakosság
képviselői)
szervezzenek
fórumokat,
konzultációkat.
A
lakosságot
rendszeresen
tájékoztassák
az
illegális
hulladéklerakások veszélyforrásairól, a károkozások nagyságáról.

-

A környezetvédelmi rendezvényeknél fontos, hogy az eseményre minél több embert
mozgósítsanak, mert csak így lehet felhívni a figyelmet a környezettudatosságra,
környezettudatos életre, viselkedésre. Ezért kiemelt és megkülönböztetett figyelmet
kell fordítanunk azokra az eszközökre, amelyek segítségével a rendezvény eléri
célját:

-

látványos helyre kell szervezni az eseményt (főtér, település központjában lévő park,
stb.),

-

plakátokat, szórólapokat kell készíttetni a rendezvényről,

-

levelekben, e-mailekben kell értesíteni minden potenciális érdeklődőt és arra kérni,
hogy az eseményre a családját, barátait is hozza magával,

-

telefonon, e-mailben fel kell hívni a helyi sajtó (televízió, rádió, online és nyomtatott
újság) szerkesztőinek figyelmét az esemény fontosságára, helyszínére, időpontjára,

-

civil szervezetek vagy más környezetvédelemre érzékeny társaságokkal együtt
szervezett rendezvények esetén, célszerű kihasználni a társszervező
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médiakapcsolataiban rejlő lehetőségeket. (pl. National Geographic Magyarország
újságjaiban elhelyezhetjük a plakátot, bartelt köthetünk más médiumokkal),
-

biztosítani kell számukra az eredmények közzétételéhez szükség információkat, le
kell ellenőrizni a közzétételt,

-

az eredmények ismertetéséhez érdemes fotókkal dokumentálni a rendezvény előtti
és utáni állapotot,

-

a környezetvédelemben résztvevőket személyesen is be kell mutatni.

A mozgósításra buzdító tevékenységgel törekedni kell arra, hogy az érdeklődők ne
kényszer miatt jelenjenek meg, hanem azért, mert ők maguk is belátják fontosságát és
önként akarnak tenni környezetük védelme érdekében.
PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSOK
-

A térségben megjelenő pályázatokon való részvétel a civil szervezetekkel,
tanintézetekkel, önkormányzatokkal együttműködve.

-

Az önkormányzatok támogatásának igénylése, konkrét feladatok megjelölésével.

-

Az Országos Polgárőr Szövetség által meghirdetett pályázatokon való részvétel.

KÖRNYEZETÜNK ÉPSÉGE, TISZTASÁGA MINDEN POLGÁRŐR, MINDEN EMBER
KÖTELESSÉGE, HISZEN FELELŐSEK VAGYUNK AZÉRT, HOGY A KÖVETKEZŐ
NEMZEDÉKEK IS ÉLHETŐ KÖRNYEZETBEN NŐHESSENEK FEL.
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KATASZTRÓFAVÉDELEM

KÉSZÍTETTE:

KARDOS PÁL
KATASZTRÓFAVÉDELMI ALELNÖK
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A 2006. évi LII. Törvény a polgárőrségről lehetőséget ad arra, hogy a polgárőrök és a
polgárőr szervezetek részt vegyenek a veszélyhelyzetek megelőzésében és
kezelésében, valamint e tevékenység kapcsán a polgárőr egyesületek kölcsönösen
együttműködnek a helyi önkormányzatokkal, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes
tűzoltóságokkal, illetve a katasztrófavédelem szerveivel. Az együttműködés tartalmi
elemeit a közös feladatok ellátásának rendjét a felek együttműködési megállapodásban
rögzíthetik.

KATASZ tRÓFAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK
AZ 1996. ÉVI XXXI. TÖRVÉNY A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL, A MŰSZAKI
MENTÉSRŐL ÉS A TŰZOLTÓSÁGRÓL
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tüzek megelőzése, a tűzeseteknél, a
műszaki mentéseknél való segítségnyújtás, és a tűz elleni védekezésben résztvevők
jogainak, kötelezettségeinek, valamint a védekezés szervezeti, irányítási rendjének,
személyi, tárgyi és anyagi feltételeinek szabályozására megalkotott törvény
Az 1996. ÉVI XXXVII. TÖRVÉNY A POLGÁRI VÉDELEMRŐL
A törvény célja, hogy elősegítse a fegyveres összeütközés, a katasztrófa, valamint más
veszélyhelyzet életet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javakat fenyegető hatásai
elleni védekezést, a lakosság oltalmazása érdekében a védekezésre való felkészítést.
1999. ÉVI LXXIV. TÖRVÉNY A KATASZTRÓFÁK ELLENI VÉDEKEZÉS
IRÁNYÍTÁSÁRÓL, SZERVEZETÉRŐL ÉS A VESZÉLYES ANYAGOKKAL
KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL
Az életet és a vagyonbiztonságot, a természetes és épített környezetet veszélyeztető
természeti és civilizációs katasztrófák megelőzése és károsító hatásai elleni védekezés
egységes irányítási rendszerének kialakítása és működtetése, továbbá a
veszélyhelyzetben, illetve a katasztrófa sújtotta területeken alkalmazható szabályok
bevezetése céljából megalkotott törvény
A 2000. ÉVI XXV. TÖRVÉNY A KÉMIAI BIZTONSÁGRÓL
A Magyarországon tartózkodó természetes személyek kémiai biztonsághoz kapcsolódó
jogosultságainak biztosítása érdekében, a veszélyes anyagok és veszélyes keverékek
káros hatásainak megfelelő módon történő azonosítása, megelőzése, csökkentése,
elhárítása, valamint ismertetése céljából megalkotott törvény
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A KATASZTRÓFAVÉDELEMBEN HASZNÁLT FŐBB FOGALMAK
Katasztrófa: a szükséghelyzet vagy a veszélyhelyzet kihirdetésére alkalmas, illetőleg a
minősített helyzetek kihirdetését el nem érő mértékű olyan állapot vagy helyzet (pl.
természeti, biológiai eredetű, tűz okozta), amely emberek életét, egészségét, anyagi
értékeiket, a lakosság alapvető ellátását, a természeti környezetet, a természeti
értékeket olyan módon vagy mértékben veszélyezteti illetve károsítja, hogy a kár
megelőzése, elhárítása vagy a következmények felszámolása meghaladja az erre
rendelt szervezetek előírt együttműködési rendben történő védekezési lehetőségeit, és
különleges intézkedések bevezetését, valamint az önkormányzatok és az állami szervek
folyamatos és szigorúan összehangolt együttműködését, illetve nemzetközi segítség
igénybevételét igényli.
Katasztrófahelyzet: olyan mértékű katasztrófaveszély, illetőleg bekövetkezett
katasztrófa, amikor az arra felhatalmazott állami szerv vezetője a katasztrófa
veszélyének, bekövetkezésének tényét megállapította, és a szükséges intézkedéseket
elrendelte.
Katasztrófavédelmi terv: a katasztrófa veszélye, illetve a katasztrófa esetére a
mentésre, valamint a károk enyhítésére vonatkozó rendszabályok bevezetésére és a
katasztrófavédelemben részt vevők feladataira vonatkozó terv.
Katasztrófa sújtotta terület: az a terület, ahol a katasztrófa károsító hatása érvényesül,
és ezt a Kormány kinyilvánítja.
Katasztrófavédelem: a különböző katasztrófák elleni védekezésben azon tervezési,
szervezési, összehangolási, végrehajtási, irányítási, létesítési, működtetési,
tájékoztatási, riasztási, adatközlési és ellenőrzési tevékenységek összessége, amelyek
a katasztrófa kialakulásának megelőzését, közvetlen veszélyek elhárítását, az előidéző
okok megszüntetését, a károsító hatásuk csökkentését, a lakosság élet- és anyagi
javainak védelmét, a katasztrófa sújtotta területen az alapvető életfeltételek biztosítását,
valamint a mentés végrehajtását, továbbá a helyreállítás feltételeinek megteremtését
szolgálják.
Katasztrófaveszély: olyan folyamat vagy állapot (pl. természeti, biológiai eredetű, tűz
okozta), amely közvetlenül és súlyosan veszélyezteti az emberi egészséget,
környezetet, az élet- és vagyonbiztonságot, ha okszerűen lehet számolni a katasztrófa
bekövetkezésének valószínűségével.
Katasztrófaveszélyes tevékenység: olyan emberi cselekvés vagy mulasztás, amely
katasztrófát vagy annak közvetlen veszélyét idézheti elő.
Kockázat: egy adott területen adott időtartamon belül, meghatározott körülmények
között jelentkező egészség-, illetve környezetkárosító hatás valószínűsége.
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A KATASZTRÓFAVÉDELEMÉRT FELELŐS SZERVEZETEK
KORMÁNYZATI KOORDINÁCIÓS BIZOTTSÁG
A Kormányzati Koordinációs Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a védekezésre való
felkészülésben és a megelőzésben kialakítja és érvényesíti a Kormány
katasztrófavédelemmel összefüggő döntéseinek előkészítése során a felkészülés,
valamint a védekezés egységes követelményeit.
A Bizottság a védekezés irányítása területén összehangolja:
− a megyei, a fővárosi védelmi bizottság elnöke, valamint a védekezésben részt vevő
szervek katasztrófák elleni védelmi tevékenységét,
− a miniszterek
tevékenységét,

és

az

államigazgatási

szervek

védekezéssel

kapcsolatos

− a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek védekezési tevékenységét.
A Bizottság vezetője kezdeményezi a Kormánynál a védekezéshez, illetve a
katasztrófaveszély elhárításához szükséges nemzetközi segítség igénybevételét, illetve
összehangolja a védekezésben részt vevő magyar és külföldi szervek és szervezetek
tevékenységét.
A katasztrófaveszély elhárítására, illetve a katasztrófa elleni védekezés során – a
következmények felszámolása érdekében – védekezési munkabizottság működik. A
katasztrófavédelem irányítása a szakirányítást végző miniszterek közreműködésével
valósul meg.
ÖNKORMÁNYZAT
A polgármester az illetékességi területén irányítja és szervezi a felkészülés és a
védekezés feladatait.
Ennek keretében:
− felelős a települési, kerületi katasztrófa-elhárítási tervek elkészítéséért, valamint a
helyi lehetőségek figyelembevételével a védekezés feltételeinek a biztosításáért,
− irányítja a védekezésre való felkészítést,
− a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárt a katasztrófavédelem
érdekében határozattal polgári védelmi szolgálatra kötelezi, illetőleg a területi,
települési, kerületi és munkahelyi polgári védelmi szervezetbe kiképzésre és
gyakorlatra osztja be,
− gondoskodik az illetékességi területen élő vagy tartózkodó személyek részére, a
katasztrófaveszélyekről szóló, a magatartási szabályokat is tartalmazó
tájékoztatásról,
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− kérelmezheti a Kormánynál, külön jogszabály alapján, települése katasztrófa sújtotta
területté történő nyilvánítását.
A polgármester a településen a védekezés során:
− irányítja a településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenységet,
− halasztást nem tűrő esetben átmeneti jelleggel elrendeli az élet és az anyagi javak
védelméhez szükséges intézkedéseket, és erről haladéktalanul értesíti a megyei,
fővárosi védelmi bizottság elnökét,
− szervezi és irányítja a lakosság védelmét, kitelepítését, kimenekítését, illetőleg
befogadását és visszatelepítését,
− szervezi és irányítja az anyagi javak védelmét, a lakosság létfenntartásához
szükséges anyagi javakkal történő ellátását,
− elrendeli a megyei közgyűlés elnökének, a főpolgármesternek a rendelkezése
alapján – vagy halasztást nem tűrő esetben annak utólagos tájékoztatásával –
polgári védelmi szervezetek alkalmazását,
− együttműködik más települések polgármestereivel, a védekezésbe bevont más
szervezetekkel a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásában.

HIVATÁSOS SZERVEK
A katasztrófavédelem megvalósításában részt vevő Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság, a polgári védelem és az állami tűzoltóság országos szerveiből
összevont, annak területi szervei, a megyei parancsnokságokból összevont,
államigazgatási feladatot is ellátó rendvédelmi szervek.
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és annak területi szervei ellátják a
hivatásos állami tűzoltóság, valamint a polgári védelmi szervezetek jogszabályban
meghatározott feladatait.
A katasztrófavédelmi szervezet országos hatáskörű központi szervre, Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra és területi szervekre tagozódik, tagjai hivatásos
állományúak, köztisztviselők és közalkalmazottak.
Területi szervek a megyei igazgatóságok, amelyek alárendeltségében helyi szervként
polgári védelmi kirendeltségek működnek. Budapest főváros polgári védelmi szervezete
közvetlenül a központi szerv alárendeltségében működik, helyi szervei a kerületi
kirendeltségek.
A megyei igazgatóságok ellátják a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes
és a létesítményi tűzoltóságok közvetlen szakmai felügyeletét.
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A HIVATÁSOS ÁLLAMI ÉS A HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG
A hivatásos állami és a hivatásos önkormányzati tűzoltóság (a továbbiakban együtt:
hivatásos tűzoltóság) egységes elvek alapján szervezett rendvédelmi szerv.
A hivatásos önkormányzati tűzoltóság a községekben, a városokban, a megyei jogú
városokban és a fővárosban az önkormányzat intézményeként működik.
A hivatásos önkormányzati tűzoltóság:
− tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet végez, illetőleg közreműködik közvetlen
tűz- és robbanásveszély esetén a biztonsági intézkedések végrehajtásában, ennek
érdekében állandó készenléti szolgálatot tart;
− a kormányrendeletben meghatározott tűzvédelmi hatósági feladatokat lát el.
A RENDŐRSÉG
Közreműködik a katasztrófák által érintett terület kiürítésében a hátrahagyott javak
védelmében a terület lezárásában.

A POLGÁRI VÉDELMI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ POLGÁRI
VÉDELMI SZERVEZETEK
A TERÜLETI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET
Területi polgári védelmi szervezeteket kell létrehozni annak a polgári védelmi feladatnak
a végrehajtására, amelyet a települési polgári védelmi szervezetek nem képesek ellátni.
A TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET
Községben, városban, megyei jogú városban, fővárosi kerületben polgári védelmi
kötelezettségen alapuló települési polgári védelmi szervezetet kell létrehozni.
A MUNKAHELYI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET
Munkahelyi polgári védelmi szervezetet a polgári szerv polgári védelmi feladatainak
végrehajtása érdekében hatósági határozat alapján kell létesíteni.
A TŰZOLTÓ EGYESÜLET ÉS AZ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓSÁG
A tűzoltó egyesület a településen a tűzmegelőzési, valamint a tűzoltási és műszaki
mentési feladatok ellátásában közreműködő társadalmi szervezet. A tűzoltó egyesület
tevékenységét és működését, valamint a tűzoltó egyesületeknek a hivatásos
önkormányzati, illetve önkéntes tűzoltósággal megállapodás keretében való
együttműködését a tűzoltó egyesületekről szóló törvény állapítja meg.
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Az önkéntes tűzoltóság a települési önkormányzat vagy az önkormányzati társulás és a
tűzoltó egyesület által közösen alapított köztestület, amely tűzoltási és műszaki mentési
célokra folyamatosan igénybe vehető készenléti szolgálatot lát el, és önálló működési
területtel rendelkezik. A működési terület megállapítását a székhely szerinti települési
önkormányzat képviselő-testülete kezdeményezi a katasztrófák elleni védekezésért
felelős miniszternél.
A LÉTESÍTMÉNYI TŰZOLTÓSÁG
A létesítményi tűzoltóság a gazdálkodó szervezet vagy más jogi személy
tevékenységével összefüggő tűzoltási és más műszaki mentési feladatok elsődleges
ellátására létrehozott és fenntartott szervezet. A létesítményi tűzoltóságot több
gazdálkodó szervezet vagy más jogi személy közösen is létrehozhatja és fenntarthatja.

A POLGÁRŐRSÉG KATASZTRÓFAVÉDELMI FELADATAI
A FELKÉSZÜLÉSI IDŐSZAKBAN
Az Országos Polgárőr Szövetség Katasztrófavédelmi Bizottságának elnöke:
− biztosítja a folyamatos telefonos ügyeletet,
− az ügyeleti beosztást havi bontásban elkészíti, és minden hónap 10-éig megküldi a
Belügyminiszter, az Országos Rendőr-főkapitányság, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Megyei Polgárőr Szövetségek részére,
− egységes országos adatbázist hoz létre és működtet a tagszervezetek erőinek és
eszközeinek nyilvántartása, valamint az azonnal riasztható erők és eszközök nyil vántartásának érdekében.
A megyei polgárőr szövetség Katasztrófavédelmi Bizottságának elnöke:
− állandó 24 órás ügyeleti szolgálatot működtet,
− az ügyelet elérhetőségeiről tájékoztatást küld a Megyei Rendőr-főkapitányság, a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére, az Országos Polgárőr Szövetségnek,
valamint a megyei települések polgármestereinek,
− a tagegyesületek által küldött adatokat feltölti az országos adatbázisba, változás esetén azonnal elvégzi a szükséges módosításokat.
A helyi polgárőr egyesületek elnökei:
− várható katasztrófa esetén felmérik a tagságában az önként jelentkezőket és a felajánlott eszközöket, és erről tájékoztatják a megyei ügyeletet,
− folyamatosan tájékoztatják a megyei ügyeletet a taglétszámukról, valamint a rendelkezésükre álló felszerelésekről,
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− tájékoztatják a megyei ügyeletet az azonnal mozgósítható tagjaikról és elérhetőségeikről, valamint az azonnal bevethető eszközeikről,
− elkészítik a mozgósítási listát a mentéshez tervezhető polgárőrök név- és telefonjegyzékével, illetve összeállítják a telefonnal nem rendelkezők mozgósítása érdekében a riadólánchoz szükséges tervet.
KATASZTRÓFÁK ESETÉN
Helyi szintű segítségnyújtás esetén a helyi polgárőr egyesület elnöke:
− felveszi a kapcsolatot a helyszínen jelenlévő, a katasztrófa-elhárításban, mentésben
együttműködő hivatásos erők vezetőjével és közösen elosztják a feladatokat, megszervezik a helyszíni mentést,
− létrehozza az ideiglenes, helyi ügyeleti szolgálatot, és a település polgármesterével,
valamint a rendőrkapitányság, a polgári védelmi kirendeltség vagy a helyi védelmi bizottság vezetőjével együttműködve irányítja és koordinálja a helyi feladatokat,
− az azonnal mozgósítható polgárőröket értesíti, bevonultatja a helyszínre,
− a szükséges eszközöket a helyszínre rendeli,
− szükség esetén segítséget kér más egyesületektől,
− szükség szerint kéri a megyei, illetve a regionális mozgósítás elrendelését,
− az eseményekről jelentéseket készít és megküldi a megyei és az Országos Polgárőr
Szövetségnek,
− a helyi sajátosságok figyelembe vételével egyeztetve az együttműködő társszervezetekkel megszervezi a helyszínen dolgozók váltását, gondoskodik pihentetésükről, valamint élelmezésükről és az eszközök pótlásáról.
Megyei szintű segítségnyújtás esetén a megyei polgárőr szövetség elnöke:
− felveszi a kapcsolatot a helyszínen jelenlévő, a katasztrófa-elhárításban, mentésben
együttműködő hivatásos erők vezetőjével és közösen elosztják a feladatokat, megszervezik a helyszíni mentést,
− létrehozza az ideiglenes, megyei ügyeleti szolgálatot, és irányítja és koordinálja a helyi feladatokat,
− az azonnal mozgósítható tagjait értesíti, bevonultatja a helyszínre,
− a szükséges eszközöket a helyszínre rendeli,
− szükség esetén segítséget kér más polgárőr szövetségektől,
− szükség szerint kéri a regionális mozgósítás elrendelését,
− az eseményekről jelentéseket készít és megküldi az Országos Polgárőr Szövetségnek,
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− a helyi sajátosságok figyelembe vételével egyeztetve az együttműködő társszervezetekkel megszervezi a helyszínen dolgozók váltását, gondoskodik pihentetésükről, valamint élelmezésükről és az eszközök pótlásáról.
Országos szintű segítségnyújtás esetén az Országos Polgárőr Szövetség elnöke:
− kijelöli a feladat végrehajtására és irányítására a legjobban érintett megye polgárőr
szövetségének elnökét vagy az országos polgárőr szövetség katasztrófavédelmi alelnökét,
− a kijelölt vezető irányítja és koordinálja a feladatokat,
− Az Országos Polgárőr Szövetség elnöke folyamatosan tájékoztatja a belügyminisztert a beérkezett jelentések összesítése alapján.

A POLGÁRŐRÖK KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSA
A polgárőrök alapképzettségük megszerzése után vehetnek részt a rendőrséggel
közösen a katasztrófák által érintett terület kiürítésében a hátrahagyott javak
védelmében a terület lezárásában.
A polgárőr egyesületek tagjai önként dönthetnek arról, hogy részt vesznek-e a hivatásos
szervek vagy társadalmi szervek által meghirdetett speciális tanfolyamokon (pl.:
polgárvédelmi alapképzés; önkéntes tűzoltói alapképzés).
A speciális képzésben részt vett és a speciális feladatot vállaló polgárőrök számára
rendszeres továbbképzést és gyakorlási lehetőséget kell biztosítani a hivatásos szervek
részvételével.

PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSOK
A térségben megjelenő pályázatokon való részvétel
tanintézetekkel, önkormányzatokkal együttműködve.

a

civil

szervezetekkel,

Az önkormányzati támogatás igénylése, konkrét feladatok megjelölésével.
Az Országos Polgárőr Szövetség és a Megyei Szövetségek által meghirdetett
pályázatokon való részvétel.
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EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÖNKORMÁNYZATOKKAL

KÉSZÍTETTE: TÓTH ATTILA SÁNDOR
ELNÖK-HELYETTES
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A 2006. ÉVI LII. TÖRVÉNY A POLGÁRŐRSÉGRŐL
A törvény preambuluma
együttműködését:

méltatja

a

polgárőrség

és

az

önkormányzatok

„Az Országgyűlés elismeri az állampolgárok önszerveződésének eredményeként
megalakult polgárőrség tevékenységét és méltányolja, hogy a polgárőrség támogatja a
helyi önkormányzatokat és a helyi, területi rendvédelmi szerveket a közbiztonság helyi
feladatainak végrehajtásában.”
A törvény rendelkezik:
− a polgárőrség szervezetéről, melyet az alábbiak szerint fogalmaz meg: a lakosok
által meghatározott feladatok ellátásában közreműködő, az egyesülési jog alapján
létrejött olyan társadalmi szervezet, amely részt vesz az ország közrendje és
közbiztonsága fenntartásának segítésében, a határőrizetben, a környezet-, és
természetvédelemben, a vészhelyzetek megelőzésében és kezelésében, a
társadalmi bűnmegelőzésben való lakossági részvételben, illetve az önkormányzatok
és a lakosság közötti bizalom erősítésében;
− a polgárőrséggel együttműködő szervezetekről, melyek a következők: a helyi
önkormányzatok, az állami és önkormányzati szervezetek, a rendőrség, a
katasztrófavédelem, illetve a vám-, és pénzügyőrség szervei, a környezet-, és
természetvédelmi őrszolgálat, valamint a Személy-, Vagyonvédelmi és
Magánnyomozói Szakmai Kamara;
− a polgárőr tevékenységéről, melyek különösen a felvilágosításra, tájékoztatásra,
bizonyos eseményen való részvételre, ott a rend fenntartásában való
közreműködésre, valamint az eljáró szerv tevékenységének segítésére terjedhet ki.

A POLGÁRŐRSÉG ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK JOGI ALAPJAI
AZ ALKOTMÁNY

A Magyar Köztársaság Alkotmánya deklarálja, hogy valamennyi község, város, továbbá
a főváros és kerületei, valamint a megye választópolgárainak közösségét megilleti a
helyi önkormányzás joga és meghatározza az önkormányzatokra vonatkozó
legfontosabb rendelkezéseket is.
Az Alkotmány rendelkezik az egyesülési jogról. Az egyesülési jog alapján mindenkinek
joga van a törvény által nem tiltott célra szervezeteket létrehozni, illetőleg azokhoz
csatlakozni.
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A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL SZÓLÓ

1990. ÉVI LXV. TÖRVÉNY

A törvény alapján a község, a város, a főváros és kerületei, valamint a megye
önkormányzata a feladat-, és hatáskörébe tartozó helyi érdekű közügyekben önállóan
jár el. A helyi közügyek a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához, a közhatalom
önkormányzati típusú helyi gyakorlásához, valamint mindezek szervezeti, személyi és
anyagi feltételeinek megteremtéséhez kapcsolódnak.
A kötelezően ellátandó önkormányzati feladat-, és hatáskörök mellett a helyi
önkormányzat önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet
jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe, ezekkel kapcsolatosan mindent megtehet,
ami jogszabályt nem sért.

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK

A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen:
-

a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet
védelme,

-

a lakásgazdálkodás,

-

a vízrendezés és vízelvezetés, csatornázás, köztemető fenntartása, a helyi közutak
és közterületek fenntartása,

-

a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elöl el nem
zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti
járművel történő várakozás, parkolás biztosítása,

-

a helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása,

-

gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól, közreműködés a
helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában,

-

az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális
ellátásáról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás,

-

a közösségi tér biztosítása, közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység,
sport támogatása,

-

a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása,

-

az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.

A FŐVÁROS ÉS FŐVÁROSI KERÜLETEK

A főváros és a fővárosi kerület törvényben meghatározott önálló feladat- és hatáskörű
települési önkormányzat.
A kerületi önkormányzat működési területén köteles gondoskodni az óvodai nevelésről,
az általános iskolai nevelésről és oktatásról, egészségügyi és szociális alapellátásról,
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valamint feladatkörében az egészséges ivóvízellátásról, a helyi közutak fenntartásáról, a
helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elöl el nem zárt
magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel
történő várakozás (parkolás) biztosításáról, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak
érvényesüléséről.
A fővárosi önkormányzat ellátja azokat a kötelező és önként vállalt helyi, települési
önkormányzati feladat- és hatásköröket, melyek a főváros egészét vagy egy kerületet
meghaladó részét érintik, valamint amelyek a fővárosnak az országban betöltött
különleges szerepköréhez kapcsolódnak, e körben rendeletalkotási jog illeti meg.

MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK

A megyei önkormányzat területi önkormányzat, köteles ellátni azokat a törvényben előírt
feladatokat, amelyek megoldására települési önkormányzat nem kötelezhető. Törvény a
megyei önkormányzat kötelező feladatává teheti az olyan körzeti jellegű közszolgáltatás
biztosítását, amely a megye egész területére vagy nagy részére kiterjed. Törvény
kötelező megyei feladatként írhatja elő az olyan körzeti jellegű közszolgáltatás
megszervezését, ahol a szolgáltatást igénybe vevők többsége nem a szolgáltatást
nyújtó intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat területén lakik.

AZ

1989. ÉVI II. TÖRVÉNY AZ EGYESÜLÉSI JOGRÓL

Az egyesülési jog – tartalmát tekintve – olyan mindenkit megillető szabadságjog,
amelyet a Magyar Köztársaság elismer, és biztosítja annak zavartalan gyakorlását. Az
egyesülés szabadsága lehetővé teszi a társadalomban a különböző érdekek és értékek
alapján való önszerveződést, az önkéntes alapon létrejövő, szervezett társadalmi
közösségek működését.
Az egyesülési jog alapján – az alkotmányos rend tiszteletben tartásával – politikai,
érdek-képviseleti, kulturális és egyéb célok érdekében szervezett közösségek hozhatók
létre és működtethetők.
A társadalmi szervezet olyan önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező
szervezet, amely az alapszabályban meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal
rendelkezik, és céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét.

AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS A POLGÁRŐRSÉG EGYÜTTMŰKÖDÉSE
A polgárőrség célkitűzése, hogy minél szélesebb körű együttműködés kialakításán kell
dolgozni a közbiztonság fenntartásában érdekelt állami, önkormányzati és társadalmi
szervekkel.
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Ennek érdekében fontos a tevékenység összehangolásának ellátása és a település
fejlesztése, a közlekedésbiztonság, a lakosság egészségügyi helyzete, a természet- és
a környezetvédelem, a vagyonbiztonság, az állampolgárok érdekeinek érvényesítése, a
nevelésügy terén működő szervezetekkel.
A hatékony és eredményes együttműködés eléréséhez a polgárőr egyesületeknek meg
kell felelniük ezen elvárásoknak és az önkormányzatoknak pedig nagyobb szerepet kell
kapniuk a polgárőrségek működtetésében.

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ELŐSEGÍTÉSE AZ ÖNKORMÁNYZATOK OLDALÁRÓL

Az együttműködés keretében az önkormányzatok:
-

egyeztessék a település közbiztonsági, környezetvédelmi, karitatív tevékenységét a
polgárőr egyesületekkel és kérjék fel konkrét feladatok megjelölésével az
együttműködésre.

-

működjenek közre a polgárőrök képzésében;

-

lehetőségeikhez mérten bocsássanak a polgárőr egyesületek rendelkezésére
infrastruktúrát, tárgyi eszközöket (pl.: iroda, számítógép, internet-hozzáférés);

-

biztosítsanak szakmai tájékoztató anyagokat;

-

nyújtsanak pénzügyi támogatást;

-

kérjék fel a polgárőr egyesületeket a szakmai tervezetek véleményezésére és
javaslattételre;

-

hívják meg a polgárőrség tisztségviselőit az önkormányzati testületi üléseire,
közgyűléseire, a település és környezete közbiztonságának javításával
kapcsolatosan ott felmerülő kérdések esetén javaslattételre.

Az önkormányzatok határozatban rögzítsék:
-

tegyen javaslatokat a polgárőr tevékenység szükségesnek ítélt területeire, irányaira;

-

olyan fórumok létesítését, amelyek a polgárőr egyesület és tagsága közvetlen
tájékoztatását szolgálják

-

a polgárőr egyesület támogatásának formáit, mértékét;

-

a helyi polgárőr egyesület tevékenységének elismerését és támogatását;

Célszerű, ha az önkormányzat SZMSZ-ében is rögzítésre kerül, hogy a polgárőr
egyesület képviselőit a képviselő testület, illetve az általuk megjelölt (pl.: közbiztonsági)
bizottságok ülésein tanácskozási jog, illesse meg, valamint az önkormányzatok és a
rendőri szervek által megalakítható bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottságoknak a
polgárőr szervezetek vezetői legyenek tagjai.
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AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ELŐSEGÍTÉSE A POLGÁRŐRSÉG OLDALÁRÓL

Az önkormányzati feladatok közül a polgárőr egyesületek vegyenek részt:
-

az álló és mozgó figyelő-jelző szolgálat szervezésénél és ellátásánál,

-

az önkormányzati
ellátásában,

-

a katasztrófa-megelőzés és elhárítás önkormányzati feladatainak ellátásában;

-

a településen található természeti és kulturális javak őrzésében;

-

az önkormányzat rendezvényein szervezői és rendezői feladatok ellátásában;

-

a helyi közutak és műtárgyaik, terek, parkok felügyelete, védelme ellátásában;

-

vegyen részt karitatív tevékenység keretében – például idősek számára ebéd
kihordása, stb. – egyes feladatok végzésében;

-

a település rendezvények (falunapok), tömegsport rendezvények szervezésében és
lebonyolításában, a helyi sportkörök működtetésében.

közterület-felügyelet

munkatársaival

közös

szolgálatot

A polgárőr egyesületek az elvégzett munkájukról évente beszámolót készítenek,
amelyben tájékoztatást adnak a területileg illetékes önkormányzat, a helyi rendőri szerv
részére tevékenységükről, valamint a kezdeményezett javaslatokról és a megtett
intézkedésekről.

ÉVES FELADATTERV

A polgárőr egyesületeknek a tevékenységek összehangolása érdekében célszerű, ha az
együttműködő szervekkel éves feladattervet készítenek.
A feladatterv határozott irányt, célokat ad valamennyi résztvevőnek, ezáltal javítja a
munka hatékonyságát és eredményességét. A feladattervben rögzíteni kell: az
együttműködő szervezeteket és az együttműködés módját, az együttműködés területeit,
a közösen, illetve az egymás érdekében ellátandó feladatokat, a felelősöket, a
határidőket, illetve a fontosnak ítélt egyéb kérdéseket.
Az elkészített feladattervet negyedévente/évente kell az együttműködésben résztvevő
szervekkel közösen áttekinteni és értékelni és szükség szerint az újabb feladatokkal
módosítani.

KAPCSOLATTARTÁS

A személyes kapcsolattartás nagy mértékben erősítheti a polgárőrség és az
együttműködők célirányos tevékenységét. Mind a települési önkormányzatoknál, mind a
szakmai szervezeteknél meg kell találni a téma felelőseit és folyamatos, operatív
kapcsolat kiépítésére kell törekedni.
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Ahol a közvetlen kapcsolatok még nem jöttek létre, az egyesületek vezetői ismertessék
meg a képviselő testületekkel a polgárőrség célját, tartalmát, a közbiztonság érdekében
megvalósuló polgári öntevékeny szerveződésekben rejlő lehetőségeket, az
önkormányzatok által kitűzött célok megvalósításába történő lakossági kezdeményezés
jelentőségét.
A települések polgárőr szervezeteinek aktívan be kell kapcsolódniuk a helyi
önkormányzatok által igényelt feladatok megvalósításába is.

MARKETING ÉS MÉDIA
A polgárőr egyesületek és az együttműködők tevékenységéről, úgy a pozitív, mint a
negatív eseményekről tájékoztatni kell az embereket a helyi médián keresztül annak
érdekében, hogy a megtörtént események tanulságul szolgáljanak, illetve bemutassák
az önkéntes polgárőrök munkáját.
Kommunikációs lehetőségek:
- helyi újság, rádió, televízió;
- OPSZ, megyei polgárőr szövetség, saját honlapja;
- nyilvános átadó ünnepségek megszervezése;
- közös akciók eredményeinek publikálása;
- plakátok, szórólapok
- település rendezvények és ünnepségek
A médiával való jó kapcsolattartás mellett a kommunikáció egyszerű eszközeit is
alkalmazni kell, szórólapok terjesztésével, plakátok kihelyezésével, személyes
beszélgetések során is fel kell hívni a figyelmet a közbiztonság javítása érdekében
folytatott tevékenységekre és kérni kell ehhez a lakosság együttműködését.

PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS
A civil szervezetek, így a polgárőr egyesületek munkájának ellátásához anyagi
támogatás szükséges.
Az önkormányzatok és az OPSZ által biztosított anyagi támogatáson túli bevételi
lehetőségek:
- pályázatok;
- alapítói hozzájárulás (alapítvány esetében);
-

felajánlások, adományok;

-

adó 1 % gyűjtése;

-

egyéb szervezetekkel kötött együttműködési megállapodás alapján fizetett hozzájárulás.
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„EGY ISKOLA – EGY POLGÁRŐR” PROGRAM

KÉSZÍTETTE: CSÓRA GYÖRGY
ELNÖKHELYETTES
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A gyermek- és fiatalkorúak bűnelkövetővé és áldozattá válásának megelőzésében
jelentős szerepe van a családnak, a gyermek- és ifjúságvédelemnek, az oktató- és
nevelő intézményeknek, a rendőrségnek és a civil szervezeteknek, így a
polgárőrségnek is.

A PROGRAM JOGI ALAPJA
Az „Egy iskola – Egy polgárőr” program jogi alapját a Polgárőrségről szóló 2006. évi LII.
törvény 4/A § (3) bekezdésében foglaltak adják, miszerint a polgárőr – a polgárőrség és
az óvoda, valamint az általános iskola fenntartójával kötött együttműködési
megállapodás alapján – jogosult a gyermekek úttesten történő biztonságos átkelésének
elősegítése érdekében az óvodák és általános iskolák közvetlen közelében jelzőőri
feladatokat ellátni.
Az OPSZ Alapszabálya a célok és feladatok között a bűncselekmények megelőzésében
és felderítésében való közreműködést, az eltűnt személyek felkutatásában és a
gyermekbalesetek megelőzésében történő részvételt emeli ki az „Egy iskola – egy
polgárőr” program keretében.
Az OPSZ Szervezeti és Működési Szabályzata hangsúlyozottan kiemeli, hogy a
polgárőr mozgalom célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a polgárőr szervezet
tevékenysége kiterjed: a gyermek és az iskolai bűnmegelőzési nevelőmunkában való
részételre.

„EGY ISKOLA – EGY POLGÁRŐR” PROGRAM MEGHIRDETÉSE
Az OPSZ középtávú stratégiájában fogalmazta meg, hogy a gyermek- és fiatalkori
bűnözés csökkentése és az áldozattá válás megelőzése érdekében a polgárőrség
nagyobb szervezettségben jelenjen meg az iskolákban, és olyan együttműködési
lehetőségeket dolgozzon ki, amely elősegíti a baleset megelőzést, hozzájárul az iskolás
gyerekek közlekedési ismereteinek javításához és a gyermekekre leselkedő
veszélyforrások megelőzéséhez.
Az Országos Polgárőr Szövetség 2006. október 27-én hirdette meg az „ Egy iskola –
egy polgárőr” programot és felkérte a pedagógus társadalmat, hogy egymás kölcsönös
segítésével valósítsák meg.
A megvalósítás a következő főbb területeken történik:
- általános bűnmegelőzés, valamint a gyermek- és fiatalkori bűnözés, illetve az
áldozattá válás megelőzése;
- kiemelten a drogprevenció;
- baleset-megelőzés – közlekedési szabályok betartása, közlekedési vetélkedők
szervezése;
- a polgárőr-utánpótlás, -nevelés, nyári táboroztatások.
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A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA
A program meghirdetése után valamennyi megyében 5 – 5 iskolával indult el, amelyhez
egyre több iskola csatlakozott. Jelenleg 778 iskola és közel 1000 pedagógus vesz részt
a programban.
A program keretében ajánlásra került, hogy tanórán (osztályfőnöki órán) vagy fakultatív
módon (pl. szakkör), illetve szabadidős tevékenység keretében (vetélkedő, nyári
táborozás) a tanulók információt, tájékoztatást kapjanak a bűnmegelőzés őket érintő
problémáiról.
A program megvalósítása szükségessé teszi, hogy elsősorban az elméleti oktatásokat
olyan polgárőrök vagy pedagógusok tartsák, akik pedagógiai érzékkel, kellő szakmai
felkészültséggel, elegendő gyakorlati ismerettel rendelkeznek. A gyakorlati
foglalkozások alkalmával kiválóan felkészült szakemberek (rendőr, polgárőr,
pedagógus) is bevonhatók.
Fontos azonban, hogy az oktatást vezető teljes mélységében ismerje a tanintézet e
témában előírt és ezzel összefüggő jogi előírásait és a társadalmi elvárásokat.

A KÉPZÉS FORMÁJA
ELMÉLETI KÉPZÉS
a) Osztályfőnöki óra keretében:
b) Tervezett tanórán kívüli óra keretében:
(Ez lehet pl. szakköri foglalkozás keretében.)
Összesen:

3+1
tanóra
11
óra
_____________
14 + 1
óra

OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRA 3 TANÓRÁBAN:
Első tanóra:
- Oktató bemutatkozása.
- Polgárőrség bemutatása.
- A gyermekek szimpátiájának elnyerése.
Második tanóra:
- Általános bűnmegelőzés.
- Drogmegelőzés.
Harmadik tanóra:
- A baleset-megelőzés.
- Biztonságos közlekedés.
A + 1 tanóra keretében célszerű megvalósítani – az elméleti és gyakorlati képzés
befejezését követően (év végén) – a tudásszint felmérést, amely előre összeállított és
jóváhagyott feladatlap kitöltésével történne.
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TERVEZETT TANÓRÁN KÍVÜL 11 ÓRÁBAN:
A tantervben szereplő témák a teljesség igénye nélkül:
Bűnmegelőzési alapfogalmak.
Segítségnyújtás, értesítési és közreműködési kötelezettségek.
Feladatok a szolgálat megkezdése előtt.
Jelenlét a közterületen.
A közlekedési polgárőrök általános feladata.
Parkoló gépjárművek, elhagyott épületek ellenőrzése.
Közreműködés egyes közlekedési eseményeknél.
Közlekedési feladat iskolakezdés idején.
A polgárőr tevékenység alapvető feladatai.
Továbbá minden olyan téma, amelybe a felnőtt polgárőr bevonhatja az ifjú polgárőrt,
ilyen lehet többek között a rendezvénybiztosítás.
A tanórát és a tanórán kívüli órát kidolgozott – és az OPSZ által jóváhagyott – tanterv
alapján kell megtartani. A részletesen kidolgozott tanterv kiegészítését szolgálják az
OPSZ szakanyagai.
A tanórán kívüli elméleti foglalkozásokat természetesen csak azon gyerekeknek kell
megtartani, akik mint „ifjú polgárőrök” vállalják ezen elkötelezettséget, illetve tagjai
kívánnak lenni a polgárőrségnek.
GYAKORLATI KÉPZÉS
Javasolt óraszám:

22 óra

A gyakorlati képzés általában tanórán kívüli, ha csak nincs összevonva más,
tanrendben tervezett órával. A gyakorlati képzést előre kidolgozott foglalkozási terv
alapján kell megtartani.
A foglalkozási terv az oktatási tantervben szereplő program gyakorlati végrehajtására
épül. A gyakorlati végrehajtás azonban megfelelő létszámú és kellően felkészült
polgárőrök – szükség esetén (pl. forgalomirányítás iskolakezdéskor) rendőrök –
bevonásával történjen.
A gyakorlati és elméleti képzés biztosítsa, hogy a gyermekek megismerjék a bűn- és
baleset-megelőzéssel kapcsolatos előírásokat, az áldozattá válás elkerülésének
feltételeit és azokat az intézkedési gyakorlatokat, amelyek egy megfigyelés,
rendezvénybiztosítás, kisebb súlyú baleseti helyszín, stb. esetén tőlük elvárható.
A programban részt vevő pedagógusok és polgárőrök részére megjelent az
osztályfőnöki óra keretében tartandó „Egy iskola – egy polgárőr oktatási segédanyag”.
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A „TANDEM” oktatási anyag, a közlekedésbiztonságról és a közlekedéssel kapcsolatos
információkról és a segéd-motoros vizsgákra való felkészítésről.
Az ORFK Országos Baleset-megelőzési Bizottságától a megyék és Budapest 2008. év
végén és 2009-ben 1-1 db KRESZ pályát, 2 db kerékpárt és 3 db kismotor-kerékpárt
kapott a gyakorlati oktatás megvalósításához.
A programban résztvevő iskolák a Nemzeti Alaptanterv és az oktatási törvény által előírt
„Pedagógia Programba” a helyes közlekedési magatartás kialakítása mellett vegyék fel
a polgárőri és a bűnmegelőzési ismeretek oktatását is.
Az iskoláknak ki kell jelölni saját szakreferens pedagógusát, aki felelős a programban
szereplő képzésért. A polgárőr egyesület arra alkalmas, nem pedagógus tagja is részt
vehet oktatóként a képzésben.
A polgárőr egyesületeknek ki kell jelölni azokat a polgárőröket, akik kapcsolattartók,
összekötők és közvetlenül segítik az iskolát a képzésben, a nevelésben, az iskolai rend
fenntartásában. A polgárőr egyesületek jelentős része végez ifjúságnevelő, oktató, védő
feladatokat. A napi munkába be kell illeszteni az iskolákkal fenntartott
munkakapcsolatot, amelynek keretében folyamatosan meg kell valósítani:
-

az iskolai kezdések és befejezések idején gyalogátkelés segítését,

-

az iskolai rendezvények biztosítása és előkészítésébe való bekapcsolódást,

-

a közlekedési versenyek, vetélkedők szervezését,

-

az iskolai kirándulások támogatását, a lakókörzetek melletti kirándulóhelyekre
elszállítást,

-

az ifjúsági polgárőr csoportok létrehozását,

-

a gyermeküdültetés szervezését önállóan és központilag,

-

az iskolák környékén figyelő-, járőrszolgálat szervezését (drogterjesztők távoltartása,
egyéb atrocitások megelőzése).

GYAKORLATI TANÁCSOK
A programot az iskolák székhelyén működő rendőrkapitányságok munkatársai és a
pedagógusok pozitívan fogadták. Egyre határozottabb igény van rá, hogy a polgárőrök e
program keretében vegyenek részt az iskolai oktatásban és nevelésben.
A programban résztvevő iskolák több, mint fele a tanórai képzési formát választotta. Ez
felel meg leginkább annak, hogy minél több fiatalhoz jussanak el ezek az ismeretek. E
képzési forma keretében célszerű a programot megvalósítani.
Természetesen, ez nem zárja ki a fakultatív képzés lehetőségét. Ideális az lenne, ha a
két képzési forma egymás mellett valósulna meg.
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A fakultatív képzés nagy energiát, felkészültséget, rendszerességet igényel úgy a
pedagógustól, mint a tanulótól. Hátránya, hogy kevés tanuló vonható be a programba.
Előnye, hogy mélyrehatóbb, eredményesebb ismereteket, felkészültséget ad.
Indokoltnak tartjuk bevonni a programba a középfokú intézményeket, főiskolákat,
egyetemeket. Az oktatáson, képzésen kívül alternatív megoldást kell adni a 14 – 25 év
közötti tanuló ifjúságnak a szabadidő szervezett és hasznos eltöltéséhez.

A PROGRAM SZÉLESÍTÉSÉNEK FELADATAI
Tovább kell szélesíteni a programban részt vevő iskolák körét, minél több gyermeket,
fiatalt, pedagógust be kell vonni az oktatásba és felkészítésbe.
A polgárőr egyesületek önállóan vagy a rendőrséggel közösen tartsanak közlekedési-,
és bűnmegelőzési oktatásokat, programokat.
A megyei polgárőr szövetségek az átadott KRESZ parkokat használják
közlekedésbiztonsági oktatásokhoz, és szervezzenek közlekedési vetélkedőket.

a

Lehetőség szerint a helyi önkormányzatokkal és a helyi rendőrséggel közösen
törekedjenek közlekedési parkok létrehozására, üzemeltetésére.
Fokozni kell a polgárőrök közterületi jelenlétét az iskoláknál kettős céllal: a
gépjárműforgalomból eredő veszélyek minimalizálása, másrészt a tanulók az esetleges
szabálysértésektől történő visszatartása.
Megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a felvilágosító tevékenységre és folyamatos
kapcsolattartásra az iskolák vezetésével a megelőzés érdekében, valamint a szülők
tájékoztatásában.
A természet-, és környezetvédelem problémáival, a természetvédelem jelentőségével
meg kell ismertetni a fiatalokat és hangsúlyozni kell az egyén meghatározó szerepét a
lakókörnyezete védelmében.
A nyári gyermektáboroztatásokat minden évben meg kell szervezi, s a táborok
tematikáját az „Egy iskola – egy polgárőr” programra kell építeni.
Szorgalmazni kell az oktatási intézményekben ifjúsági polgárőr csoport megalakítását.
Minden évben meg kell szervezni az „Egy iskola – egy polgárőr" programba benevezett
általános iskolák tanulói megyei és országos közlekedésbiztonsági versenyét „Polgárőr
Háromtusa” címmel.
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POLGÁRŐRÖK A TANÉVKEZDÉS BIZTONSÁGÁÉRT PROGRAM
A tanévkezdés időszakára időzített program keretében a polgárőrök önállóan és a
rendőrség együttműködve elsősorban bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági
feladatok végrehajtásában vesznek részt. A jelenlét deklarált célja a gyermekek
sérelmére irányuló – a droggal, az alkohollal, a szexuális és vagyon elleni
bűncselekményekkel összefüggő – megelőzés, valamint a gyermekbalesetek
elkerülése.
A polgárőr egyesületeknek a tanévkezdés tevékenység keretében az alábbi feladatokat
célszerű végezni:
-

a tanévkezdés időszakában az iskolák környékén a gyermekbalesetek megelőzése,

-

a gyermekek sérelmére irányuló jogsértő cselekmények (kábítószer és pornográf
termékek terjesztése, pedofília és egyéb erőszakos jellegű események)
megakadályozása,

-

A gyermekek biztonsága valamennyiünk közös ügye, ezért szükség van a
pedagógusok és a gyermekek szüleinek aktivizálása, és bevonása,

-

A polgárőr egyesületek kapcsolódjanak be a rendőrség „Iskola rendőr” programjának
megvalósításába,

-

A helyi média segítségével adjanak rendszeres tájékoztatást a bűncselekmények és
a közlekedési balesetek megelőzése, az ifjúság védelme érdekében tett
kezdeményezéseikről,

-

A megelőző és felderítő akciók szervezését egyeztessék az oktatási intézményekkel,
szülői munkaközösségekkel,

Nyújtsanak segítséget a gyermekekre veszélyt jelentő deviáns személyek és
hajléktalanok távol tartásához, e személyek felfedéséhez, és jogsértő magatartásuk
elhárításához. Észrevételeiket jelezzék a rendőrségnek.
A polgárőr – a polgárőrség és az óvoda, valamint az általános iskola fenntartójával
kötött együttműködési megállapodás alapján – végezzék a gyermekek úttesten történő
biztonságos átkelésének elősegítése érdekében az óvodák és általános iskolák
közvetlen közelében a jelzőőri feladatokat.
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A polgárőrség a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységek szempontjából a társadalmi
bűnmegelőzésben való részvételben, illetve a helyi közbiztonság közösségi védelme
érdekében a lakosok közösségei által meghatározott feladatok ellátásában
közreműködő, az egyesülési jog alapján – polgárőr szervezetek szövetségeként –
létrejött szervezet.
A polgárőrség a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenysége során kölcsönösen
együttműködik az e területen működő állami, önkormányzati, oktatási és civil
szervezetekkel, amely együttműködés keretében a polgárőr – a polgárőrség és az
óvoda, valamint az általános iskola fenntartójával kötött együttműködési megállapodás
alapján – jogosult a gyermekek úttesten történő biztonságos átkelésének elősegítése
érdekében az óvodák és általános iskolák közvetlen közelében jelzőőri feladatokat
ellátni.
GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM JOGI ALAPJA
ENSZ EGYEZMÉNYEK
Számos ENSZ egyezmény, többek között:
-

a Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény;

-

az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata;

-

a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya;

-

a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya; valamint

-

az Oktatásban Alkalmazott Megkülönböztetés Elleni Küzdelemről Szóló Egyezmény
határoz meg olyan elveket és jogokat, amelyek érvényesüléséhez szükséges az
önkormányzat részt vétele.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG FEHÉR KÖNYVE – COM(2001) 681
2001. november 21-én a Bizottság elfogadta „Az európai ifjúság új lendülete” című fehér
könyvet (COM(2001) 681). A Bizottság ezzel kijelölte az ifjúságpolitika terén folytatandó
együttműködés keretét. A cél a fiatalok részvételének és aktív polgárságának, továbbá
önkéntes tevékenységének az ösztönzése. A fiatalokat jobban kell tájékoztatni az
európai kérdésekről, a politikának pedig nagyobb megértést kell mutatnia a fiatalok iránt.
AZ 1990. ÉVI LXV. TÖRVÉNY
A törvény a települési önkormányzatok általános feladatai között sorolja a „gyermek-és
ifjúsági feladatokról való gondoskodást”, a megyei önkormányzatok kötelező feladatai
között a „gyermek-és ifjúsági jogok érvényesítésével” kapcsolatos feladatokat.
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AZ 1990. ÉVI LXV. TÖRVÉNY A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL
Az önkormányzat ifjúságpolitikai tevékenységének közvetlen jogforrása az 1990. évi
LXV. törvény a helyi önkormányzatokról, melynek 8.§-ában a települési önkormányzat
feladatai között a törvény – 1994 óta – felsorolja a gyermek és ifjúsági feladatokról való
gondoskodást. Ezen belül a törvény értelmében a települési önkormányzat maga
határozza meg – a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően –, hogy
mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el.
A hivatkozott önkormányzati törvény 70.§-a alapján a megyei önkormányzatnak
kötelező gondoskodnia – többek közt – a gyermek- és ifjúsági jogok érvényesítésével
kapcsolatos feladatokról, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátásról.
Ezeken kívül az adott önkormányzat ifjúságpolitikájának kialakításakor
gyermekvédelmi törvény, és a közoktatási törvény a két legfőbb vezérlő jogszabály.

a

A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSÁRÓL SZÓLÓ 1997.
ÉVI XXXI. TÖRVÉNY
Az Országgyűlés által – a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve – a Gyermek
jogaival kapcsolatos, az 1989. november 20-án New Yorkban kelt Egyezmény
kihirdetéséről szóló 1991. évi LXIV. törvényben, továbbá a Magyar Köztársaság
Alkotmányában meghatározott gyermeki jogok érvényre juttatása érdekében, a
házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvénnyel, valamint a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénnyel
összhangban alkotott törvény.
A CSALÁDOK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ 1998. ÉVI LXXXIV. TÖRVÉNY
Az Országgyűlés által – a családok és gyermekek jólétéért érzett felelősségtől vezérelve
– az Alkotmányban, továbbá a nemzetközi egyezményekben rögzített szociális jogok
érvényre juttatása érdekében alkotott törvény
1719/2006/EK HATÁROZAT
A határozattal elfogadták a Fiatalok lendületben programot (2007–2013). A program
célja a fiatalok aktív polgárságának támogatása, a fiatalok körében a szolidaritás
erősítése és a tolerancia fejlesztése, valamint az ifjúságpolitika terén megvalósuló
európai együttműködés előmozdítása.
Az EU Tanács állásfoglalása (2009/C 311/01) – 2009. november 27., az ifjúságpolitika
terén folytatott európai együttműködés megújított keretéről (2010-2018)
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Elfogadták az EU 2010 – 2018 közötti időszakra szóló ifjúságügyi együttműködési
keretrendszerét. Az új határozat két fő célja:
-

több és egyenlő lehetőség biztosítása a fiatalok számára az oktatásban és a
munkaerőpiacon;

-

a fiatalok aktív állampolgárságának, társadalmi befogadásának és az irántuk
megmutatkozó szolidaritás előmozdítása.

A 88/2009. (X.29.) OGY HATÁROZATA A NEMZETI IFJÚSÁGI STRATÉGIÁRÓL
Az Országgyűlés, összhangban az Alkotmánnyal, az Európai Unió és az Európai
Tanács célkitűzéseivel, elfogadta a „Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2009 – 2024” című
stratégiai programot.
A Stratégia az ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos állami felelősség összefoglalása,
megtestesülése.
A GYERMEKVÉDELMI, 2010. ÉVI LXVI. TÖRVÉNY
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvénynek, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a
tankötelezettség teljesítésével összefüggő módosításáról szóló törvény.
A KÖZOKTATÁSI, 2010. ÉVI LXIII. TÖRVÉNY
Az Országgyűlés által a Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott
művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása; a
lelkiismereti meggyőződés szabadságának és a vallásszabadságnak, a hazaszeretetre
nevelésnek a közoktatásban való érvényesülése; a nemzeti és etnikai kisebbségek
anyanyelvi oktatáshoz való jogának megvalósítása; a tanszabadság és a tanítás
szabadságának érvényesítése; a gyermekek, tanulók, szülők és a közoktatásban
foglalkoztatottak jogainak és kötelességeinek meghatározása; továbbá a korszerű
tudást biztosító közoktatási rendszer irányítása és működtetése céljából alkotott törvény
AZ IFJÚSÁGGAL KAPCSOLATOS MUNKA FOGALMA
Az ifjúsággal kapcsolatos munka olyan értékteremtő programok, kezdeményezések
megvalósításának támogatása, amelyek a szabadidő hasznos, aktív eltöltését
szolgálják, és hozzájárulnak a gyermekek és fiatalok jó testi, lelki, szellemi, szociális
egészségének megőrzéséhez, fejlesztéséhez, és egészségtudatos életmódra nevelnek,
valamint hozzájárulnak a jó közérzet, a jó érzés, a jólét, a minőségi élet alapjainak
megteremtéséhez.
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A 18-25 év közötti korosztály – gyermekekből, serdülőkből, illetve fiatalokból álló –
tagjaival kapcsolatos tevékenységeket a következő kategóriákba sorolhatjuk:
-

a korosztály tagjaiban lévő társadalmi erőforrások kibontásának elősegítése;

-

életpálya-tervezésük és -vezetésük tudatosságának fejlesztése;

-

a negatív társadalmi folyamatokkal szembeni védekezőképességük fejlesztése;

-

a társadalmi és kulturális különbségéből fakadó deficitek csökkentése az egyéni
és/vagy közösségi kompetenciáik fejlesztésével, minőségi információk és alternatív
programok biztosításával, továbbá az e tevékenységeket hosszútávon megvalósítani
képes szolgáltatások, intézmények fejlesztésével.

KAPCSOLATTARTÓ SZERVEZETEK
ÖNKORMÁNYZAT
Az önkormányzati ifjúságpolitika legmagasabb szintű jogforrása az Alkotmány, amely
többek közt kimondja, hogy államunk különös gondot fordít az ifjúság létbiztonságára,
oktatására és nevelésére, továbbá védelmezi az ifjúság érdekeit.
A RENDŐRSÉG
A fiatalok által leggyakrabban elkövetett bűncselekmények csökkentése érdekében az
együttműködés erősítése: a testi sértés; a kényszerítés; a közveszéllyel fenyegetés; a
garázdaság; a közokirat-hamisítás; a lopás; a rablás; a rongálás (graffiti); és a
kábítószer fogyasztás büntetőjogi területein indokolt.
AZ IFJÚSÁGGAL FOGLALKOZÓ SZERVEZETEK ÉS A HELYI LAKOSSÁG
Az ifjúsági munka alapvetően a nem formális nevelés eszközével dolgozik. Amiben ez
más az iskolában használt hagyományos, formai neveléstől az, hogy pedagógiai
stílusában alapvetően a tanulói igényekre épít, illetve a hagyományostól eltér a
jutalmazási és a kiválasztási rendszere. A problémák kezelése akkor valósulhat meg
hatékonyan, ha nem korlátozódik csak az államra, illetőleg a mindenkori kormányra a
feladatvállalás egésze, hanem a civil társadalom is képes ebben segítséget nyújtani. A
civil szervezetek képesek: jelentős szolidaritás vállalásra és innovatív megoldások
felkínálására lokális problémák esetében is.
NEMZETI GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI KÖZALAPÍTVÁNY
Hazánkban jelenleg az egyik legnagyobb ifjúsággal foglalkozó szervezetnek a Nemzeti
Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány tekinthető.
1995 óta áll fenn mint az 1990-ben alapított Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Alapítvány
jogutódja.
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A Közalapítvány célja: A Magyar Köztársaságban élő gyermekek és fiatalok egyéni és
közösségi aktivitásának támogatása, az érdekükben és értük cselekvők
együttműködésének szolgálata, a cselekvési lehetőségek feltételeinek bővítése a felelős
állampolgári magatartáshoz, cselekvéshez szükséges készségek elsajátítása
érdekében.
DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY
Az alapítványt 1999-ben hozták létre. Közhasznú non-profit szervezet, melynek
küldetése, hogy lehetőséget biztosítson fiatalok számára a demokratikus értékek és a
hozzájuk kapcsolódó magatartásformák tapasztalati úton történő elsajátítására. Ennek
érdekében az alapítvány a közösségi tanulás segítségével kívánja fejleszteni a fiatalok
állampolgári készségeit Magyarországon, és a környező régióban, valamint a
döntéshozók és a fiatalokkal foglalkozó szakemberek figyelmét kívánja a témára
irányítani.
MOBILITÁS ORSZÁGOS IFJÚSÁGI SZOLGÁLAT
A Mobilitás 1995-ben alakult a Kormány megbízásából. Fő célja a hazai ifjúsági munka
és a fiatalok demokratikus társadalmi részvételének elősegítése. Ennek érdekében a
Mobilitás kapcsolatban áll több, a fiataloknak információt nyújtó irodával, szervezettel,
valamint az önkormányzatok ifjúsággal foglalkozó szakembereivel. Legfontosabb
feladatai közé tartozik a Fiatalok Lendületben Program, az Eurodesk, a Kompasz,
valamint a NIIDA (Nemzetközi Ifjúsági Információs és Dokumentációs Adattár)
fenntartása.
A Mobilitás szervezete: a fővárosban található az Igazgatóság és a Fiatalok
Lendületben Programiroda, az Információs és Képzési Iroda, valamint Budapesten,
Debrecenben, Miskolcon, Győrött, Veszprémben, Pécsett és Szegeden működnek
Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodái.
EURODESK
Magyarország 1999 óta tagja az Eurodesk európai ifjúsági információs hálózatnak. A
hálózat keretében a fiatalok és közösségeik, valamint a velük foglalkozó szakemberek
számára nyújt információszolgáltatást a következő témakörökben:
-

európai uniós programok, támogatási lehetőségek

-

olyan képzési lehetőségek, amelyek a fiatalok európai programokban való
részvételét segítik elő; a fiatalokat és a velük foglalkozókat érintő kérdések (európai
uniós információk, külföldi munka, külföldi tanulás, mobilitási információk,
partnercsoport-keresés, stb.)
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-

európai és az egyes tagállamokban működő szervezetek, kapcsolódási pontok,
dokumentumok (könyvek, cikkek, az Európai Bizottság dokumentumai).

Konkrét projektek megvalósításához partnercsoportot kereső ifjúsági szervezeteknek és
diákcsoportoknak is segítséget nyújt az Eurodesk-hálózat. (www.eurodesk.hu)
A POLGÁRŐRSÉG GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI FELADATAI
Elengedhetetlen, hogy a gyerekek, a serdülők és a fiatalok szűkebb és tágabb
közösségeikben befogadó, toleráns attitűddel vegyenek részt, valamint nemzeti és
európai identitásuk egyaránt segítse őket a fenntartható, békés társadalom építésében.
Alapvető továbbá az a célkitűzés, hogy az érintett korosztályok értéknek és a sikeres
élet részének tekintsék a családot és a gyermekvállalást, aktívan készüljenek a szülői
szerepükre.
Az Ifjúsági Munkabizottság működésének elvei: konstruktív, rugalmas, bizalomra építő,
átlátható, európai, nyitott.
RENDSZERES FELADATOK
-

Minden megyei szövetségnél legyen ifjúsági munkabizottság. A munkabizottság
tevékenysége terjedjen ki a polgárőr egyesületek ifjúsági felelőseinek segítésére,
inspirálására, hasznos tapasztalatok átadására, továbbá a megyei szintű
rendezvények megszervezésére és a kiemelkedően eredményes fiatalok
bevonására a rendezvények szervezésébe,

-

Szorgalmazni kell, hogy minden polgárőr egyesületen belül válasszanak ifjúsági
felelőst, akinek feladata a rendezvények szervezése.

-

Kapcsolattartás a fiatalokkal és hasonló tevékenységi körű szervezetekkel, az
önkormányzati, civil és gazdasági szektor ifjúságügyi (ifjúsággal, ifjúsági munkával
kapcsolatos) együttműködések kialakítása.

-

Felsőfokú oktatási intézményekkel
kialakítása és bővítése

-

Megyei, városi, kistérségi érdekegyeztető fórumok szerveződésének elősegítése.

-

Drog-prevenciós előadások megtartása az „Egy iskola – egy polgárőr” programban
részt vevő iskolákban.

-

A lakosság, ezen belül is a fiatalok egészségtudatossága alacsony, ennek
következtében az egészségre káros életvitel minták (kábítószer-fogyasztás,
dohányzás, alkoholizmus, inaktív életmód stb.) széles körű elterjedése a fiatalok
egészségi állapotának romlásához vezethet, tovagyűrűző hatása révén pedig a
következő generációk egészségi állapotát is veszélyezteti. A droghasználat a
társadalom minden rétegében megjelenik, azonban a társadalmi integrációból
kiszoruló fiatalok esetében a droghasználat és annak hátrányos következményeinek
valószínűsége nagyobb.

való

kapcsolatfelvételek,

a

kapcsolatok
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-

Felhívás az Internet veszélyeire (chat-szobák, meggondolatlan képek,
megalapozatlan vélemények nyilvánítása és felrakása a közösségi portálokra)

ESETI FELADATOK
-

A nyári, idegenforgalmi időszakban a felkészített, idegen nyelvet beszélő ifjú
polgárőrök fokozott szolgálatellátása.

-

A téli időszak karitatív tevékenységeinek előtérbe helyezése.

-

Sportversenyek szervezése, országos versenyeken való részvétel.

IFJÚSÁGGAL ÉS GYERMEKVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS MARKETING ÉS
KOMMUNIKÁCIÓ
-

A polgárőr egyesületek az ifjúsági rendezvényeken részvevőkkel együtt adjanak
rendszeresen tájékoztatást a médiának, elsősorban a problémás, tanulságos
helyzetekről.

-

Szórólapok terjesztésével, személyes beszélgetéseken hívják fel a figyelmet a
kábítószer, az alkoholfogyasztás káros hatásaira, a diszkó balesetek megelőzése
érdekében is.

-

A polgárőr egyesületek szervezzenek városi, kistérségi érdekegyeztető fórumokat,
konzultációkat az ifjúságügyi feladatokban résztvevőkkel együtt (önkormányzatok,
rendőrség, lakosság képviselői, civil szervezetek). A devianciák elleni küzdelem, a
kábítószer-használat és függőség megelőzése kulcsfontosságú területek, amelyek
segítenek abban, hogy elejét lehessen venni e nagy kockázatokkal járó
magatartásminták kialakulásának, rögzülésének.

-

A fórumok eredményeinek ismertetéséhez érdemes fotókkal dokumentálni a
rendezvényt, felmérést készíteni a résztvevők bevonásával az aktuális problémák
megoldásának lehetőségeiről.

-

A rendezvényekre lehetőleg minél több fiatalt kell mozgósítani. Törekedni kell arra,
hogy ezek a rendezvények játékosak, mozgalmasak, interaktívak legyenek. Kerülni
kell a hivatalos, adminisztratív jelleget (interaktív játékok szervezésével, teszt
kérdésekkel lehetőséget kell adni a véleményük kifejtésére, a kimagasló
teljesítmények megismertetésére.)

Eszközök, amelyek segítségével a rendezvény eléri célját:
 plakátok, szórólapok készítése a rendezvényről;
 levelekben, e-mailekben kell értesíteni minden potenciális érdeklődőt és arra
kérni, hogy az eseményre a családját, barátait is hozza magával;
 telefonon, e-mailben fel kell hívni a helyi sajtó (televízió, rádió, online és
nyomtatott újság) szerkesztőinek figyelmét az esemény fontosságára,
helyszínére, időpontjára.
66

PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSOK
-

A térségben megjelenő pályázatokon való részvétel a civil szervezetekkel,
tanintézetekkel, önkormányzatokkal együttműködve.

-

Az önkormányzatok támogatásának igénylése, konkrét feladatok megjelölésével.

-

Az Országos Polgárőr Szövetség által meghirdetett pályázatokon való részvétel.

ALAPVETŐ TÁRSADALMI ÉRDEK, HOGY HAZÁNK IFJÚSÁGA A DEMOKRATIKUS
ÉRTÉKEK ISMERETE ÉS ELISMERÉSE MELLETT JOGAIVAL TUDATOSAN ÉLŐ, A
FELNŐTT TÁRSADALOMBA ZÖKKENŐMENTESEN BEILLESZKEDŐ, S AZT
INNOVATÍV SZEMLÉLETTEL FOLYAMATOSAN MEGÚJÍTÓ ERŐFORRÁSKÉNT
BIZTOSÍTSA
SAJÁT
MAGA
ÉS
KÖZÖSSÉGE
BOLDOGULÁSÁT,
ÉRVÉNYESÜLÉSÉT.
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KARITATÍV TEVÉKENYSÉG

KÉSZÍTETTE:

KRUG GUSZTÁV
KARITATÍV ALELNÖK
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A polgárőrség karitatív tevékenységének keretében a helyi állami, önkormányzati, civil
szervezetekkel együttműködik a rászorultak, idős egyedül élők, több gyerekes családok
segítésében, valamint a szociális ellátások, közösségi életmentő feladatok
megszervezésében és az eltűnt személyek felkutatásában.

KARITATÍV FELADATOKKAL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK
AZ ORSZÁGGYŰLÉS

81/2009. (X. 02.) OGY HATÁROZATA A NEMZETI IDŐSÜGYI STRATÉGIÁRÓL

Az Országgyűlés, összhangban az Alkotmánnyal, elfogadta a Nemzeti Idősügyi
Stratégia című programot.
AZ

1978. ÉVI IV. TÖRVÉNY A BÜNTETŐTÖRVÉNYKÖNYV

Btk. 172. §-ában foglaltaknak megfelelően mindenki köteles a tőle elvárható segítséget
nyújtani sérült vagy közvetlen veszélyben lévő személynek, akinek élete vagy testi
épsége közvetlen veszélyben van.
AZ

1993. ÉVI III. TÖRVÉNY A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így
különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Egyezségokmányában,
továbbá az Alkotmányban meghatározott szociális jogok érvényre juttatása érdekében,
a társadalmi szolidaritás alapján, valamint a jövő nemzedékért és a szociális segítségre
szorulókért érzett felelősségtől vezérelve rendelkezik a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról.

A KARITATÍV TEVÉKENYSÉG
A karitatív tevékenység a rászorulók megsegítése, az idős, egyedül élő emberek
támogatása, a természeti katasztrófákban bajba jutott embertársaink segítése az
emberiesség, pártatlanság, semlegesség, függetlenség, egység és önkéntesség
elsődlegességével.
EMBERIESSÉG

Célja az élet, az egészség védelme, az emberi személyiség tiszteletben tartása, az idős
rászorulók védelme. Továbbá, hogy enyhítse és megelőzze a szenvedést, az
elesettséget.
PÁRTATLANSÁG

A rászorulók gondjainak enyhítése különbségtétel nélkül, elsőbbséget biztosítva a
legsürgősebb vészhelyzeteknek.
SEMLEGESSÉG

A segítő (polgárőr) minden politikai, faji, vallási, ideológiai befolyástól mentesen végzi a
munkáját, elkerüli az ideológiai természetű vitákat.
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FÜGGETLENSÉG

A karitatív feladatot ellátó polgárőr független, önálló tevékenységet végez a mindenkori
jogszabályok tiszteletben tartása mellett.
ÖNKÉNTESSÉG

A polgárőrök karitatív munkájukban anyagi haszonszerzés
elkötelezettséggel és felelősséggel végzik a segítő tevékenységet.

nélkül,

társadalmi

EGYSÉG

A polgárőrség karitatív tevékenységét más civil és együttműködő szervezetekkel együtt
végzi azonos elvek alapján.

EGYÜTTMŰKÖDŐ SZERVEZETEK
ÖNKORMÁNYZAT

A helyi önkormányzatok, az önkormányzat egészségügyi hivatalai és a gyermek és
ifjúságvédelmi szervezetei.
RENDŐRSÉG

Az idős, rászorult emberek közbiztonsági
rendőrségnek, segítség kérés a rendőrségtől.

veszélyeztetettségének

jelzése

a

KARITATÍV, SZOCIÁLIS TEVÉKENYSÉGGEL FOGLALKOZÓ CIVIL SZERVEZETEK

A karitatív tevékenység legfontosabb szervezetei. Törekedni kell a velük való folyamatos
együttműködésre. Egyeztetni kell velük a feladatok, párhuzamosságok elkerülése, az
erőforrások összehangolása érdekében.
MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT

Helyi szervezetével való kapcsolattartás, a programok egyeztetése. Segítségnyújtás a
különböző adománygyűjtő programjaiban.
MAGYAR VÖRÖSKERESZT

A polgárőrség kiemelten fontos együttműködő partnere. Helyi szervezetével
folyamatosan egyeztetni kell. Aktívan részt kell venni a közös programok
szervezésében.

A POLGÁRŐRÖK KARITATÍV FELADATAI
RENDSZERES FELADATOK
-

A helyi viszonyok, körülmények feltárása az együttműködő szervezetekkel közösen.

-

A veszélyeztetett személyekkel való kapcsolatfelvétel és folyamatos kapcsolattartás.

-

Minden megyében alakuljon Karitatív Munkabizottság.
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-

A karitatív feladatok megosztása.

-

A szociális rászorulók, egyedül élő emberek segítése.

-

Az idős, egyedülálló beteg állampolgárok felkutatása, segítése, támogatása.

-

Közreműködés az időskorúak, rászorulók, hajléktalanok, a fogyatékossággal élők
diszkriminációjának megszüntetéséhez és az esélyegyenlőség megteremtéséhez.

-

A rászorulók megsegítésére szolgáló helyi erőfeszítések mozgósítására, helyi
kulturális, sport, karitatív tevékenységek szervezése.

-

Az „Egy iskola, egy polgárőr” program keretén belül a rászoruló gyerekek részére
ruha gyűjtési akciók szervezése, illetve nyári polgárőr gyermektábor részvételi
lehetőségének biztosítása.

-

Az elsősegélynyújtás oktatásának folytatása, előadások megtartása a ”Ments Életet”
CD segítségével.

-

A rendőrség által kidolgozott áldozatvédelmi programban a polgárőr egyesületek
vállaljanak részt, széles körben ismertessék a rászorulók lehetőségeit.

-

A rászorultakról (hajléktalanok, idősek, stb.) folyamatos
önkormányzatoknak és az együttműködő civil szervezeteknek.

-

A karitatív tevékenységben résztvevő polgárőrök és nem polgárőr lakosok körének
bővítése.

-

A nagycsaládosok támogatása, helyzetük figyelemmel kísérése.

tájékoztatás

az

ESETI FELADATOK
-

Karácsonyi, húsvéti ünnepek környékén gyűjtés szervezése a rendkívül nehéz
körülmények között élők és a szociális intézmények lakói részére.

-

A téli időszakban a közterületeken jelenlévő hajléktalanok körülményeinek
figyelemmel kísérése a civil partnerekkel együttműködve, közreműködés más civil
szervezetek ez irányú tevékenységében.

-

A téli időszakban melegétel osztás szervezése.

-

Katasztrófák esetén a polgárőrök gyors reagálásának megszervezése, a rászorulók
segítése, gyűjtési akciók kezdeményezése.

KARITATÍV
TEVÉKENYSÉGGEL
KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK

KAPCSOLATOS

MARKETING

ÉS

-

A polgárőr egyesületek a rászorulók segítéséről, azok problémáiról a karitatív
munkában résztvevőkkel együtt adjanak rendszeresen tájékoztatást a médiának,
illetve a média közvetítésével a lakosságnak.

-

Szórólapok terjesztésével, személyes beszélgetéseken hívják fel a figyelmet az idős,
egyedül élő, betegek veszélyhelyzeteire.
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-

A pozitív példák népszerűsítésével a médiában rendszeresen kommunikálni kell,
hogy a rászorulók mit tehetnek saját helyzetük megváltoztatásában és milyen
tájékoztatás kaphatnak.

PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSOK
-

A térségben megjelenő pályázatokon való részvétel a civil szervezetekkel,
tanintézetekkel, önkormányzatokkal együttműködve.

-

Az önkormányzatok támogatásának igénylése, konkrét feladatok megjelölésével.

-

Az Országos Polgárőr Szövetség által meghirdetett pályázatokon való részvétel.

-

Önkormányzatokkal közösen EU-s pályázatokban való részvétel.

A BAJBAJUTOTTAK ILLETVE RÁSZORULTAK TISZTELETE, MEGBECSÜLÉSE ÉS
SEGÍTÉSE EMBERI KÖTELESSÉG.
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KÖZÖSSÉGI FELADATOK

KÉSZÍTETTE: KRUG GUSZTÁV
KARITATÍV ALELNÖK
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A 2006. évi LII. törvény a polgárőrségről kimondja: a polgárőrség a közösségi
feladatokban történő együttműködés szempontjából az egyesületi élet összetartó erősítő
tevékenységeiben való részvételben, különösen a sport, közművelődési, kulturális és
művészeti tevékenységekben közreműködő, az egyesülési jog alapján – polgárőr
szervezetek szövetségeként – létrejött szervezet.
A polgárőrség a közösségi feladatokkal kapcsolatos tevékenysége során kölcsönösen
együttműködik a sport, közművelődési, kulturális és művészeti területen működő állami,
önkormányzati, oktatási és civil szervezetekkel, amely együttműködés keretében részt
vesz a társadalmi és sport rendezvények, megemlékezések és ünnepségek
szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásában, valamint a rendezvények, programok
biztosításában.
KÖZÖSSÉGI FELADATOK JOGI ALAPJAI
A hazai önkéntesség szabályozásával foglalkozó joganyag első koncepcióját a témában
releváns civil szervezetek készítették el. Széles körű társadalmi, majd kormányzati
egyeztetést követően született meg a jogszabály végleges, az Országgyűlés által
négypárti egyetértéssel elfogadott koncepciója. E hosszú egyeztetési folyamat, illetve a
civil szervezetek és a kormányzat hatékony együttműködésének eredményeképpen
2005. október 1-én hatályba lépett a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005.
évi LXXXVIII. törvény. Célja, hogy a közérdekű önkéntes tevékenységet, mint
jogviszonyt szabályozza és intézményesítse a magyar jogrendszerben.
SPORTTEVÉKENYSÉG
Az Országgyűlés elfogadta a Sportstratégiát: „Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia 2007 –
2020” címmel.
A SPORTTEVÉKENYSÉG FOGALMA
A sportolás kiemelt szerepet játszik a fizikai és mentális egészség megőrzésében, az
egészségtudatos magatartás kialakításában. Kiváló életvezetési technikák és
módszerek közvetítője, a nevelés egyik legfontosabb eszköze, mely játékos formában
vértezi fel megoldási készletekkel az ifjúságot, illetve lehetőséget nyújt az egyén
önmegvalósítására.
A sport, a természeti környezetben történő időtöltés egyik eszközeként, nélkülözhetetlen
szerepet tölthet be a környezetkímélő tudat formálásban. Mindezeken túl a sport, a
sportolás lényeges szerepet tölthet be a családi és társadalmi kötelékek erősítésében
kulturált szabadidő-eltöltési, szórakozási lehetőség biztosításával.
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Pihenést, örömforrást és élvezetet nyújtó hasznos időtöltés, amely gyakorlati eszköze is
lehet a hátrányos helyzetű csoportok (hátrányos helyzetű településeken élő gyerekek és
fiatalok, fogyatékossággal élő emberek, nők, romák) felzárkóztatásának.
Mindezek segítségével a sport jelentősen hozzájárul az életminőség javulásához. A
kiemelkedő sporteredmények nagyban hozzájárulnak a nemzeti önbecsülés
erősítéséhez, ami erősíti a társadalmi kohéziót.
HELYZETÉRTÉKELÉS, PROBLÉMÁK

A legtöbb civilizációs betegség kialakulása a helytelen táplálkozásra és a
mozgásszegény életmódra is visszavezethető. Az életkor, a nem, a genetikai
sajátosságok az egyén által nem befolyásolható tényezők, ugyanakkor vannak egyéb
magatartásbeli, biológiai és szociális faktorok, amelyek módosíthatók, sőt
módosítandók.
A magyar társadalom megítélése szerint kiemelkedő fontosságú a sport minden
területe. Ugyanakkor a magyar sport jelenleg „féloldalas”: míg a versenysportban a
legsikeresebb országok közé tartozunk, addig a lakosság háromnegyede
mozgásszegény életmódot folytat, s részben ennek eredményeként rendkívül rossz az
egészségi állapota.
Hazánk állampolgárai sportban való aktív részvétele lényegesen alacsonyabb, mint
Európa más országaiban, a közép- és kelet-európai régióban is csak a középmezőnybe
tartozunk.
SZABADIDŐSPORT

A szabadidő eltöltésekor a sportolás nem élvez prioritást, szemben például az otthoni
televízió nézéssel, amelyre a felnőtt lakosság 144 percet fordít naponta. Az emberek
alacsony sportolási hajlandóságukat elsődlegesen a szabadidő hiányával magyarázzák.
A felnőtt népesség csupán 16%-a végez sporttevékenységet, ha azonban szűkebb
értelemben vesszük a sportolást (min. heti 2 alkalom és min. fél óra alkalmanként),
akkor a felnőtt népesség mindössze 9%-a sportol. A szabadidős sporttevékenységet
végzők nagy része nem szervezeti keretek között végez testedzést.
A SPORTPOLITIKA STRATÉGIAI CÉLJAI
AZ ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA

Különböző felmérések szerint a magyar emberek kívánságai között az egészség az
elsők között van, tehát szeretnének egészségesek lenni, de nem nagyon tesznek érte.
A sportban rejlő pozitív tényezők egymást erősítő hatása révén érezhetően javítható az
egyén és a társadalom életminősége. Erre a polgárőrségnek kiemelt figyelmet kell
fordítania.
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A SPORT MINT, KAPCSOLAT

A sport rendkívül sokoldalú kapcsolódási, fejlesztési lehetőségekkel bír. A sportolás
egészségmegtartó, egészségfenntartó, egészségfejlesztő szerepét általában ismerik, de
meghatározó elemeként még nem került elismerésre.
EGÉSZSÉGES TÁRSADALOM

Cél a népesség egészségi állapotának javítása a sport segítségével: minél szélesebb
rétegek mozgósítása, hogy az egészség megőrzése érdekében növeljék
sportaktivitásukat.
A SPORT ÉS A TUDÁS ALAPÚ TÁRSADALOM ÖSSZEKAPCSOLÁSA

Téves felfogás az, hogy sokszor választani kell a tanulás, a kulturálódás és a sport
gyakorlása között, mivel ezek kölcsönösen kiegészítik egymást és jó időbeosztással
mindhárom megoldható. Főleg a fiatal korosztályokat nem szabad az életminőséget
döntően meghatározó területek közötti választásra kényszeríteni.
HARMONIKUS TÁRSADALOM , A KÖZÖSSÉGI KOHÉZIÓ FEJLESZTÉSE SPORT

A sport az egyik legalkalmasabb eszköz a közösségi kohézió erősítésére, kialakult
gyakorlata, technikai metodikája van. Az integrált sport megvalósulása esetén pedig
különösen alkalmas lehet a fogyatékosság széles körű elfogadtatására. A sporthoz
szervesen hozzátartozik – az egyén és a közösség egészsége mellett – a természet és
a környezet védelmének kötelezettsége is.
ESÉLYEGYENLŐSÉG

A sportnak rendszeresen és folyamatosan szükséges figyelemmel kísérnie és
támogatnia a kiemelkedő tehetségek bekapcsolódását a sport rendszerébe (pl.
ösztöndíjrendszer), különös tekintettel a hátrányos helyzetű csoportokra (hátrányos
helyzetű településeken élő gyerekek és fiatalok, fogyatékossággal élő emberek, nők,
romák). Ezt főképpen az egyesületekkel, önkormányzatokkal, kistérségekkel
együttműködve lehet és kell végezni. Az állami és civil sportigazgatás önmagában nem
képes kezelni komplex gazdasági-társadalmi válaszokat igénylő problémákat, de a
szakma érzékenységének és eszközrendszerének folyamatos fejlesztése fontos feladat.
A MEGVALÓSÍTÁS KONCEPCIÓJA, A FEJLESZTÉS IRÁNYAI
A SZABADIDŐSPORT FEJLESZTÉSE

Hazánk a szabadidősport területén van a legnagyobb lemaradásban, miközben ez érinti
a népesség legnagyobb részét, és itt jelenhet meg a sport új típusú üzenete.
A szabadidősport szervezésének, az emberek mozgósításának a megvalósításban
kiemelt szerepe van az önkormányzatoknak, a helyi civil szervezeteknek, az
önkénteseknek, a szolgáltatást nyújtó vállalkozásoknak, illetve a lakóközösségnek, a
családnak, a baráti közösségeknek és az egyénnek.
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A SPORT ÉS A KÖRNYEZETVÉDELEM KAPCSOLATA

Az Európa Tanács által kiadott Sportetikai Kódex szerint:
„Az emberek jó fizikai, társadalmi és lelki közérzetének biztosítása és fejlesztése
generációról generációra azt igényli, hogy sporttevékenységüket – különösen a
szabadban és a vizeken történő sportolást – összehangolják bolygónk korlátozott
lehetőségeivel, a környezet fenntartásának, védelmének és kiegyensúlyozott
használatának alapelemeivel.
A POLGÁRŐRÖK SPORTFELADATAI
RENDSZERES FELADATOK
-

Minden megyében alakuljon Sport Munkabizottság.

-

Szorgalmazni kell, hogy az egyesületekben válasszanak sportfelelőst.

-

Önvédelmi képzés folyamatos fejlesztése.

-

Az „Egy iskola – egy polgárőr mozgalom” keretén belül a fiatalokat érdeklő és
mozgósító (pl. biciklipóló, görkorcsolyaverseny, kosárlabda, gördeszka, tollaslabda)
játékos sportversenyek és vetélkedők szervezése.

-

Országos Járőr Csapatverseny megszervezése, felmenő rendszerben. A verseny
megszervezésekor az elméleti teszt, az önvédelem és az elsősegélynyújtás kapjon
nagyobb hangsúlyt.

-

Részvétel az együttműködő társszervek sport rendezvényein.

-

Sakk-, asztalitenisz-, tekeversenyek szervezését a megyei sport bizottságok a
régiókra is terjesszék ki.

-

A települések által rendezett csapatversenyeken egyesületi nevezés.

KÖZÖSSÉGI FELADATOK

-

A polgárőr egyesületek vegyenek részt a települések programjaiban. Vállaljanak
aktív szerepet a falunapok, keresztelők, esküvők, gyereknapok szervezésében,
zavartalan lebonyolításában.

-

Vegyenek részt a kegyeleti megemlékezések biztosításában.

-

Szervezzenek fogadó napokat a helyi problémák megoldásának segítésére

-

Szervezzenek drog-prevenciós és bűnmegelőzési előadásokat a lakosság részére.

-

A településen tevékenykedő más szervezetekkel együtt alakítsanak ki tartós területi,
szakmai együttműködéseket.

-

Segítsék elő a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának lehetőségét közös
foglalkozások szervezésével.

-

Az egyesületek a közösségi programok szervezésébe vonják be a lakosságot,
elősegítve a hatékony kommunikációt az állampolgárok és a polgárőrök között.
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-

Kezdeményezzék a településeken a hagyományok bevezetése, illetve megtartása
érdekében az olyan helyi eseményeket, mint például a tájjellegű gasztronómiai
napok, megemlékezés a település híres emberéről, település búcsú, a település
szépségversenye, valamint vállaljanak szerepet ezek megszervezésében.

-

Szervezzenek a neves évfordulókra kulturális-, sport-, és közösségi versenyeket.

SPORT ÉS KÖZÖSSÉGI FELADATOKKAL KAPCSOLATOS MARKETING ÉS
KOMMUNIKÁCIÓ
-

A települések közösségi programjainak megismertetése.

-

A versenyek eredményeinek képekkel illusztrált megjelenítése a médiában

-

Plakát, szórólap készítése.

-

Díjak alapítása és azok ünnepélyes átadása, az esemény megjelentetése a helyi
sajtóban.

PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSOK
-

A térségben megjelenő pályázatokon való részvétel a civil szervezetekkel,
tanintézetekkel, önkormányzatokkal együttműködve.

-

Az önkormányzatok támogatásának igénylése, konkrét feladatok megjelölésével.

-

Az Országos Polgárőr Szövetség által meghirdetett pályázatokon való részvétel.

A POLGÁRŐRÖK FIZIKAI ÁLLÓKÉPESSÉGE FENNTARTÁSÁNAK, A FIATALOK
MOZGÓSÍTHATÓSÁGÁNAK ELENGEDHETETLEN FELTÉTELE A SPORTOLÁS
BIZTOSÍTÁSA.
A KISTELEPÜLÉSEK KÖZÖSSÉGÉÉRT VÁLLALT POLGÁRŐR TEVÉKENYSÉG
TÁRSADALOMFORMÁLÓ ERŐ, A TELEPÜLÉSEK FENNMARADÁSÁNAK
ELŐSEGÍTŐJE.
AZ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGEK NEM HELYETTESÍTIK A HIVATÁSSZERŰ,
FIZETETT MUNKALEHETŐSÉGEKET, DE HOZZÁADOTT ÉRTÉKET NYÚJTANAK A
TÁRSADALOM SZÁMÁRA.
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POLGÁRŐRÖK KÉPZÉSE

KÉSZÍTETTE:

CSÓRA GYÖRGY
ELNÖKHELYETTES
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Annak érdekében, hogy a polgárőrök jogszerűen és szakszerűen tudják ellátni és meg
tudják valósítani a jogszabályban előírt feladatokat, a belépő polgárőröket
alapképzésben kell részesíteni.
A polgárőr képzés részletes rendjét az OPSZ Alapszabály, a Szervezeti és Működési
Szabályzat és a Polgárőr Szolgálati Kézikönyv rögzíti.

A POLGÁRŐR KÉPZÉS ALAPJAI ÉS ALAPDOKUMENTUMAI
Az OPSZ Alapszabály
Előírja, hogy az OPSZ feladatai közé tartozik a polgárőr egyesületek munkáját elősegítő
információk, módszertani ajánlások, útmutatók, oktatási segédletek biztosítása és
szakmai konferenciák, továbbképzések szervezése a polgárőrök felkészítésének
elősegítése.
Az OPSZ Szervezeti és Működési Szabályzata
Polgárőr lehet minden büntetlen előéletű magyar vagy Magyarországon letelepedett,
illetve magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, aki
a mozgalom célkitűzéseivel egyetért, azok megvalósítása érdekében önként, díjazás
nélkül, szabadidejében tenni kíván, polgárőr egyesület a tagjai közzé felvette és sikeres
polgárőr alapismereti vizsgát tett.
Polgárőr Szolgálati Kézikönyv
A polgárőr feladatok megvalósítása érdekében a polgárőr egyesületeknek biztosítani
kell a polgárőrök képzését és folyamatos továbbképzését.
A Kézikönyv meghatározza a polgárőrrel szembeni elvárások keretében az egyéni
felkészültség fontosságát.
A POLGÁRŐR KÉPZÉS CÉLJA
A polgárőr alapképzés egységesen, kötelezően bevezetett tematika, tansegédlet,
vizsgarend alapján történik.
A képzési rendszer biztosítja, hogy a polgárőrök magabiztosan, szakszerűen és
jogszerűen végezzék feladataikat szolgálatellátásuk során.
A továbbképzési rendszer hozzájárul a meglévő ismeretek szinten tartásához, a
jogszabályi változásokból adódó olyan emeltszintű képzéshez, amely elősegíti a
polgárőr feladatok eredményes teljesítését.

80

POLGÁRŐR ALAPKÉPZÉS
Célja, hogy a polgárőrök, a bűnmegelőzésben végzett társadalmi munkájuk során
alapvető bűnmegelőzési szakismerettel rendelkezzenek. Továbbá a polgárőrség
jellegéből kiindulva, ismeret terjesztés útján a lakosság széles rétegei számára is
hasznosítható önvédelmi jellegű magatartásformák alkalmazását kezdeményezzék és
népszerűsítsék, ezzel téve eleget a bűnmegelőzésben részvétel garanciális
követelményének, szakszerűségnek.
Alapképzésre kötelezettek a tagfelvételi kérelmet benyújtó „polgárőr jelöltek”. Továbbá
azok is, akik még nem rendelkeznek alapismereti vizsgával. Mentesül a képzés alól az a
tagfelvételét kérő, aki jogi egyetemet, rendőrtiszti, katonai, illetve államigazgatási
főiskolát, rendészeti vagy katonai szakközépiskolát végzett, és ezt okirattal bizonyítani
tudja, illetve bármely rendészeti, illetve katonai szerv tényleges, vagy nyugállományú
tagja.
A „polgárőr jelöltet” a jelentkezését követő egy hónapon belül alapismereti képzésre kell
kötelezni. Az alapismereti képzés elvégzéséig önállóan polgárőr szolgálatra beosztani
nem lehet! Polgárőr igazolványt, szolgálati jelvényt nem kaphat!
Az alapképzést a jelentkezők létszámától függően, de legalább negyedévente,
egyesületi szinten vagy kistérségenként a megyei szövetség szervezi. A beiskolázás
végrehajtásáért az egyesület elnöke a felelős.
Az oktatás időtartama 6 óra: 4 óra elméleti foglalkozás és 2 óra gyakorlati alkalmazást
segítő felkészítés. Az előadók felkérése – a megyei szövetség oktatási bizottságának
elnökével történt egyeztetést követően – az egyesület elnökének a feladata. Az előadó
lehet a polgárőrség oktatásra kijelölt polgárőre, vagy a rendőrség, a bíróság, illetve az
ügyészség, környezetvédelmi felügyelőség, nemzeti park szakembere.
A képzés finanszírozása normatív alapon az OPSZ által történik.
A képzésben résztvevők számára kötelező tananyag: „Polgárőr Alapismeretek –
Tansegédlet a polgárőr egyesületek tagjai alapismereti képzéséhez” című kiadvány, és
a tananyag alapján készült tematika, melyet igény szerint az OPSZ biztosít.
Az alapképzésben résztvevő az oktatást követően írásbeli vizsgát köteles tenni. Az
alapképzés elvégzését és a sikeres írásbeli vizsgát követően az OPSZ a
követelményeknek való megfelelést az Oktatási Munkabizottsága által biztosított
tanúsítvánnyal elismerni, melyet a megyei szövetség elnökének és a vizsgabizottság
elnökének kell aláírni.
Az írásbeli vizsgakérdéseket az OPSZ Oktatási Munkabizottsága állítja össze, az
alapismereti tansegédlet alapján, majd azt a megyei szövetség oktatási felelősének
továbbítja legkésőbb az írásbeli vizsgát megelőző napig. Az alapismereti oktatás és a
vizsgával kapcsolatos dokumentumok vezetése és őrzése az 5 évig az egyesületnél
történik.
Az alapképzés szervezésénél felmerülő problémák megoldásához segítséget nyújt,
egyben a tanfolyamot felügyeli és ad-hoc jelleggel ellenőrzi az OPSZ Oktatási
Munkabizottsága.
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POLGÁRŐR TOVÁBBKÉPZÉS
ÁLTALÁNOS JELLEGŰ TOVÁBBKÉPZÉS
Az alapképzésben részesült polgárőr számára előírt továbbképzés, amely szükség
szerint alkalmanként, de legalább 5 évenként kötelező. A továbbképzés célja a már
megszerzett ismeretek felfrissítése, az ismeretbővítés.
Amennyiben a polgárőrség tevékenységét érintő jogszabályi változások történtek, akkor
ki kell alakítani az egységes eljárási rendet és ezt kell oktatni. A továbbképzés egyben
megfelelő fórum a felmerülő problémák konzultatív jellegű megbeszélésére is.
Az Országos Polgárőr Szövetség 2009. december 11-i Közgyűlése egyhangú
határozattal elfogadta a „Képzettebb polgárőrök, hatékonyabb közszolgálattal a
települések biztonságáért” című programot. A Közgyűlés szükségesnek tartja, hogy a
civil jelleg megtartása mellett határozottan érvényesüljenek a minőségi követelmények,
minden polgárőr fejlessze ismereteit, legyen képes hatékony szolgálat ellátására az
együttműködő partnerekkel és önállóan.
A továbbképzés időtartama 8 óra.
A továbbképzés tematikáját az OPSZ Oktatási Munkabizottsága készíti el, és továbbítja
a megyei szövetségek felé. A továbbképzést kistérségenként a megyei szövetség
szervezi. Az előadók felkérése a megyei szövetség oktatási bizottság elnökének a
feladata.
A továbbképzésen történt részvételről nyilvántartást kell vezetni, mely a megyei
szövetség oktatási bizottságának a feladata.
A továbbképzés befejezéskor a polgárőr tanúsítványt kap, vizsga nincs. A tanúsítványt a
vizsgabizottság elnöke és a megyei szövetség elnöke írja alá.
EMELTSZINTŰ SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS
Az emeltszintű szakmai továbbképzés kiemelt jelentőségű tevékenységre, mint például
a közlekedési jelzőőri szolgálat ellátásra, konfliktuskezelés, gázspray használatára,
polgárőr járőr, polgárőrőr mobilegység vezetői feladatokra, környezetvédelmi,
katasztrófavédelmi és karitatív feladatok ellátására ad felkészítést.
Az emeltszintű speciális továbbképzésen azok a polgárőrök vesznek részt, akik önként
jelentkeznek a képzésre, és akiket az egyesület elnökének a javaslata alapján a megyei
szövetség elnöke felkér. A továbbképzés megszervezése évente, a megyei szövetség
feladata.
A továbbképzés 2X4óra, amely négy óra elméleti és négy óra gyakorlati foglalkozásból
tevődik össze. Az oktatók felkérése a megyei szövetség oktatási bizottsága elnökének a
feladata. A jogszabályi előírásnak megfelelően a közlekedési jelzőőri és a
kényszerítőeszköz gázspray alkalmazására történő gyakorlati képzésekre a megyei
rendőr főkapitányság közrendvédelmi és közlekedési szakemberét kell felkérni.
Az emeltszintű továbbképzésen résztvevő polgárőr a tanfolyam végén bizottság előtt
szóbeli vizsgát tesz, melyről tanúsítványt kap. A bizottság háromtagú, tagok: a megyei
szövetség oktatási bizottságának elnöke; a megyei rendőr-főkapitányság részéről
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meghívott oktató; illetve az adott szakterülettel kapcsolatos intézmény képviselője által
felkért személy – szakember. A vizsgabizottság elnökét az OPSZ Oktatási
Munkabizottsága jelöli ki. A tanúsítványt a vizsgabizottság elnöke és a megyei
szövetség elnöke írja alá. Az emeltszintű továbbképzést elvégzők gázspray
használatára, közlekedési, jelzőőri tevékenység ellátására, környezetvédelmi,
katasztrófavédelmi, illetve karitatív feladatok ellátására válnak jogosulttá.
A továbbképzéssel kapcsolatos dokumentumokat a megyei szövetség vezeti és 5 évig
őrzi.
POLGÁRŐR VEZETŐKÉPZÉS
A polgárőr vezetőképzést az Országos Polgárőr Szövetség működteti, a Rendőrtiszti
Főiskola közreműködésével, amely a több felsőoktatási intézmény összevonását
követően megalakuló Közszolgálati Egyetem fog végezni.
VEZETŐKÉPZÉS
A vezető képzés célja, hogy a polgárőr tisztségviselők képesek legyenek a nagyobb
társadalmi szerepvállalásra, hogy működésükből fakadó érdekeiket széles körben tudják
érvényesíteni. Értsék meg a non-profit piac működési sajátosságait és a minőségi
szemlélet, gondolkodásmód szerepét. Képesek legyenek az általuk irányított szervezet
tevékenységének tervezésére és fejlesztési irányok kijelölésére. Felkészültek legyenek
a partneri együttműködésre.
A polgárőr tisztségviselők részére kooperatív vezetési stílus, olyan magatartási formák
és tudásanyag elsajátítása a felkészítés célkitűzése, melynek birtokában alkalmassá
válnak az érintett szervezet vezetésére. Vezetőképzés központi székhelye Adyliget, a
képzés az igények figyelembevételével regionálisan az OPSZ Oktatási Munkabizottsága
által kijelölt helyszínen is történhetnek.
A polgárőr vezetőképzésre a megyei szövetség elnök jelölése alapján történik a
beiskolázás.
A képzés speciális vezetéselméleti, jogi ismeretek, informatikai ismeretek és gyakorlati
vezetői tréning tananyagegységből áll.
A képzés időtartama 2 nap, 2 X 8 órás időtartamban. Megszervezésére folyamatosan –
a költségkeretek figyelembe vételével – kerül sor.
A tanfolyam elvégzését a sikeres szóbeli vizsgát követően az OPSZ Elnöke és a képző
intézmény vezetője oklevéllel ismeri el.
A Polgárőr Vezetőképző működését az OPSZ finanszírozza.
MULTIPLIKÁTORI KÉPZÉS
Célja, olyan polgárőrök kiképzése, akik segítségével helyi szinten megtartásra kerülhet
az alapszintű képzést.
A megyei szövetség elnökének javaslatára csak olyan polgárőr iskolázható be, aki
érettségivel és megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik.
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A képzés évente egy alkalommal történik a Polgárőr Akadémia Központjában
Budapesten.
A képzés időtartama 2 nap, 2 X 8 órai időtartamban.
A multiplikátor képzés szóbeli vizsgával zárul. A sikeres vizsgát követően oklevéllel
ismerik el a tanfolyam elvégzését, melyet az OPSZ Elnöke és a képző intézet vezetője ír
alá.
A képzések dokumentációit az OPSZ Oktatási Munkabizottsága vezeti és 5 évig tartja
nyilván.
A POLGÁRŐR ALAPKÉPZÉS, továbbképzés és vezetőképzés tematikái, feladatlapjai,
valamint a tanúsítványok az OPSZ honlapján megtalálhatóak.
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A POLGÁRŐR EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉNEK
JOGI ALAPJAI

KÉSZÍTETTE:

DR. SOOS LÁSZLÓ KÁROLY
JOGTANÁCSOS
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A polgárőr egyesület olyan civil szervezet, amelynek létesítésére, működésére és
megszűnésére a legalapvetőbb normákat a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról
szóló törvény és a polgárőrségről szóló törvény tartalmazza.
A POLGÁR EGYESÜLETEK LÉTREHOZÁSA
A Polgári Törvénykönyv értelmében a polgárőr egyesület:
− önkéntesen létrehozott szervezet
− önkormányzattal rendelkezik
− alapszabályában és a polgárőr törvényben meghatározott célra alakul
− nyilvántartott tagsággal rendelkezik
− céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét
− jogi személy, amely azt jelenti, hogy saját nevében jogképes, tehát a saját nevében
vannak jogai és vannak kötelezettségei.
A polgárőr egyesület jogi személyként akkor jön létre, ha a székhely szerinti
megyei/fővárosi bíróság elrendeli a nyilvántartásba vételét.
A társadalmi szervezet elnevezésének (ide értve a polgárőr egyesületeket) az ország
területén hasonló működési körben tevékenykedő, korábban bejegyzett társadalmi
szervezetek elnevezésétől különböznie kell.
Polgárőr egyesület megalapításához az szükséges, hogy:
− legalább 10 alapító tag az egyesület megalapítását kimondja
− az egyesület alapszabályát megállapítsa
− az egyesület ügyintéző és képviseleti szerveit megválassza.
A polgárőr egyesület megalapításáról a jelenlévő személyek feltüntetésével
jegyzőkönyvet kell készíteni, és rögzíteni kell a megalakulás, illetve az alapszabály
elfogadásának, továbbá az ügyintéző és képviseleti szerv megválasztásának tényét.
Az ügyintéző és képviseleti szerv tagjai összeférhetetlenségi és elfogadó nyilatkozatban
tesznek arról, hogy személyükkel szemben jogszabályban foglalt kizáró ok nem áll fenn,
továbbá nyilatkoznak arról is, hogy vállalják a választott tisztséggel együtt járó feladatok
ellátását.
Nem minősül tehát polgárőr egyesületnek az olyan személyegyesülés (pl. baráti kör,
stb.), amelynek a bírósági nyilvántartásba vétele még nem történt meg.
Nem vehető nyilvántartásba és így nem minősül polgárőr egyesületnek a
magánszemélyek olyan közössége, amelynek a működése nem rendszeres, vagy nincs
nyilvántartott tagsága, vagy nem rendelkezik a törvényben meghatározott ügyintéző,
illetve képviselő szervekkel (vezetőség, stb.), vagy nincs a törvényben meghatározott
alkotmányos célja.
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POLGÁRŐR EGYESÜLET MŰKÖDÉSÉNEK ALAPJAI
A polgárőr egyesület az Országos Polgárőr Szövetség alapszabályával továbbá
Szervezeti és Működési Szabályzatával összhangban alkotja meg saját alapszabályát,
illetve egyéb belső szabályzatait.
A polgárőr egyesület tagjainak szolgálatteljesítéssel kapcsolatos
kötelezettségeit elsősorban a polgárőrségről szóló törvény határozza meg.

jogait

és

A polgárőr egyesület alapszabályában meg kell határozni:
− az egyesület nevét
− az egyesület célját a polgárőrségről szóló törvényben foglalt célnak megfelelően
− az egyesület székhelyét
− az egyesület szervezetét.
Kizárólag a Polgárőrségről szóló 2006. évi LII. törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt
célra alapítható polgárőr egyesület.
A polgárőr egyesület alapszabályában kell meghatározni a polgárőr egyesület:
− az ország közrendje és közbiztonsága fenntartásának segítésében
− a határőrizetben
− a környezet-, és természetvédelemben
− a veszélyhelyzetek megelőzésében és kezelésében
− a társadalmi bűnmegelőzésben való lakossági részvételben
− az önkormányzatok és a lakosság közötti bizalom erősítésében
− a helyi közbiztonság közösségi védelme érdekében
történő közreműködés céljából jön létre.
BÍRÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL
A szabályosan megalakult és nyilvántartásba vett polgárőr egyesület nevében aláírásra
az egyesület képviselője jogosult.
Az egyesület nevében történő aláírási jog az alapszabályban foglaltaknak megfelelően
lehet önálló, vagy együttes. Önálló az aláírási jog akkor, ha az alapszabály szerint az
egyesület egy meghatározott képviselője jogosult az egyesület nevében aláírásra.
Együttes az aláírási jog, ha az egyesület nevében két képviseleti joggal felruházott
személy az aláíró.
A képviseleti jog önálló vagy együttes módját az egyesület nyilvántartásba vételéről
rendelkező bírósági végzés tartalmazza.
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VÁLTOZÁSBEJELENTÉS
A bejegyzett polgárőr egyesület nyilvántartásba bejegyzett ügyintéző és képviselő
szervének megváltozását (a képviseleti joggal rendelkező személyekben bekövetkezett
változást) a változás bekövetkezésétől számított 60 napon belül be kell jelenteni az
egyesület székhelye szerinti illetékes megyei (fővárosi) bírósághoz.
A bejelentést az erre a célra rendszeresített űrlap kitöltésével kell teljesíteni. Az űrlap a
bíróságnál beszerezhető.
A KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSÁNAK SZABÁLYAI
A bejegyzett polgárőr egyesület alapszabály szerinti ügyintéző és képviseleti szerve
(elnöke) – az alapszabálynak megfelelően –
− összehívja a közgyűlést
− gondoskodik a jelenléti ív elkészítéséről, a napirendi pontok és a határozati
javaslatok előkészítéséről
− gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyv vezetéséről.
A közgyűlési jegyzőkönyvben fel kell tüntetni:
− a közgyűlés helyét és idejét
− a szavazati joggal rendelkező jelenlévő személyek számát
− a megvitatásra javasolt és elfogadott napirendi pontokat
− a határozati javaslatokat és az elfogadott határozatokat.
POLGÁRŐR EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSÁNAK SZABÁLYAI
A polgárőr egyesület vagyonával (tagdíj bevételeivel) önállóan gazdálkodik.
A polgárőr egyesület gazdasági tevékenységet folytathat, de elsődlegesen gazdasági,
vállalkozási tevékenység céljából polgárőr egyesület nem alapítható.
A polgárőr egyesület jogi személy és a vagyonával önállóan gazdálkodik, ezért
adószámot kell kérnie a Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes megyei
adóigazgatóságától.
A bejegyzett polgárőr egyesület köteles:
− bankszámlát nyitni
− a pénzügyi jogi szabályoknak megfelelő nyilvántartást vezetni
− az adóhatósággal szemben keletkező kötelezettségeit teljesíteni.
A pénzügyi jogi szabályok, illetve az adóhatósággal szemben keletkező nyilvántartásvezetési, bejelentési és bevallási kötelezettségek helyes teljesítése érdekében a
könyvelési feladatokkal célszerű a pénzügyi jogi szabályokban jártas személyt
megbízni.
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POLGÁRŐR EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
A polgárőr egyesület megszűnik a társadalmi szervezetek nyilvántartásából történő
törléssel (feloszlatás vagy megszűnés megállapítása esetén).
Amennyiben a polgárőr egyesület legfelsőbb szerve (a közgyűlés) elhatározná az
egyesület megszűnését, vagy hatósági határozat alapján megindulna a törlésre irányuló
eljárás, akkor az egyesület köteles az adóhatóság felé, illetve a székhely szerint
illetékes megyei (fővárosi) bíróság felé a külön jogszabályokban meghatározott
nyilatkozatokat megtenni.
A megszűnésre, illetve törlésre irányuló eljárás megindításakor a szükséges
nyilatkozatok megtételére irányuló eljárásról
− az illetékes hatóságoknál célszerű tájékozódni, és
− az ügyre tartozó jogszabályokban jártas személy közreműködését célszerű igénybe
venni.
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A POLGÁRŐR EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉNEK PÉNZÜGYI-,
SZÁMVITELI-, ÉS GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYAI

K ÉSZÍTETTE: CSEHNÉ KÖTELES ROZÁLIA
KÖNYVVIZSGÁLÓ
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Az Országos Polgárőr Szövetség közvetlenül, vagy a megyei szövetségeken keresztül
közvetve, illetve bármely gazdálkodó szervezet a jogszabályoknak megfelelően
megalakult és működő polgárőr egyesületeknek nyújthat pénzügyi támogatást
működésükhöz.

POLGÁRŐR EGYESÜLETEK GAZDÁLKODÁSÁNAK JOGI ALAPJA
Az egyesületek gazdálkodását meghatározó jogszabályok ismerete különös
jelentőséggel és felelősséggel bír, mert a polgárőr szervezetek „önálló jogi
személyként”, teljes önállósággal és felelősséggel rendelkeznek a bevételeik és
kiadásaik felett.
PÉNZÜGYI,
SZÁMVITELI
JOGSZABÁLYOK

FELADATOK

ELLÁTÁSÁHOZ

KAPCSOLÓDÓ

A SZÁMVITELRŐL SZÓLÓ 2000. ÉVI C. TÖRVÉNY

Az egyesületnek és éves költségvetés nagyságától függően kell előírnia a kötelezően
alkalmazandó szabályzatok körét, a könyvvezetési formát és az alkalmazandó
bizonylatok körét.
AZ EGYÉB SZERVEZETEK ÉVES BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSÉNEK ÉS KÖNYVVEZETÉSI
KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAIRÓL SZÓLÓ 224/2000. ÉVI KORMÁNYRENDELET

Az egyesület beszámoló készítési, a pénzforgalmi kimutatás formáját és az esetleges
közzététel módját írja elő.
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRÓL SZÓLÓ 1992. ÉVI XXXVIII. TÖRVÉNY

A központi költségvetési forrásokból kapott támogatások elszámolását szabályozza,
illetve a jogtalanul igénybe vett támogatások szankcióit.
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL SZÓLÓ 292/2009. (XII.19.) KORM.
RENDELET

A költségvetési forrásból kapott támogatás elszámolásának gyakorlati szabályait és
bizonylati formáit tartalmazza.
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A GAZDÁLKODÁS SZABÁLYAI
A megalakult és működő polgárőr egyesület a gazdálkodást meghatározó jogszabályok
szerint „gazdasági szervezetnek” minősül. A gazdasági szervezetnek saját magának kell
megteremteni a gazdálkodás feltételeit.
A gazdálkodás alapfeltételei
-

a polgárőr egyesület nyilvántartásba vétele a bíróságnál,
bankszámlával való rendelkezés,
adószámmal való rendelkezés,
a kötelező nyilvántartások vezetése, tárolása,
a könyveléshez számviteli szakképesítéssel rendelkező szakember megbízása,
a gazdálkodási jogkörök meghatározása,
a gazdálkodás, ezen belül a pénz- és számlakezelés szabályainak meghatározása.

A gazdálkodási alapfeltételek részletes feladatai
A polgárőr egyesület nyilvántartásba vétele
A területileg illetékes megyei bíróság végzése alapján nyilvántartásba vett egyesület,
mely az alapszabályában rögzített célok szerint működik. Az okiratban szereplő
képviselő, az egyesület felelős vezetője (célszerű beszerezni közjegyzőtől az aláírási
címpéldányát, mert a későbbiekben: pályázatok, bank számára szükséges lehet).
A polgárőr egyesület bankszámlával való rendelkezés
Az egyesület elnökének (a lakhely szerinti) valamely bankfióknál vagy
takarékszövetkezetnél
az egyesület
nevére
bankszámlát kell
nyitni.
A
bankszámlanyitáshoz és a bankszámla feletti rendelkezéshez aláírás bejelentést kell
kérni a banktól (tak.szöv.), melynél kötelezően, két személy együttes aláírása
szükséges. Az egyik fő az egyesület elnöke, a másik fő, az egyesület közgyűlésén
megbízott a vezető helyettes, v. gazdasági vezető lehet. A pénztár kezelőjét e
feladatokkal nem lehet megbízni, mivel az összeférhetetlen.
Adószámmal rendelkezés
A bejegyzést követően a székhely szerint illetékes MAV ügyfélszolgálati irodájánál 15
napon belül adószámot kell kérni. Az egyesületi változásokat (székhely, vezető
személye stb.) 15 napon belül kell bejelenteni. Az adószám jóváhagyása után
okmányirodában az ügyfélkapus ügyintézéshez regisztrálni kell (8 nap), a KSH-tól
statisztikai jelzőszámot kell kérni (15 nap), illetve az illetékes önkormányzatnál be kell
jelentkezni. A bejelentési kötelezettségek elmulasztása bírságfizetést von maga után.
A kötelező nyilvántartások vezetése, tárolása
A polgárőr egyesület működése során iratok keletkeznek, melyek hivatalos
dokumentumnak minősülnek, és az alapszabályban megjelölt székhelyen kell tárolni. Az
iratok 5-8 évig történő megőrzéséről az elnöknek kell gondoskodni. Ha elnök-váltás
történik, tételes átadás-átvételt és jegyzőkönyvet kell készíteni.
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Hivatalos dokumentumok lehetnek
- alakuló ülés és azt követő közgyűlések, jegyzőkönyve, alapító tagok névsora,
alapszabály,
- bejegyzésről, változásokról bírósági végzés,
- NAV, bankszámla, KSH, stb. bejelentők, szerződések, aláírási címpéldány,
- pályázatok, megállapodások, szabályzatok, pénzügyi, számviteli bizonylatok,
- az egyesület számszaki és szöveges költségvetése és beszámolója.
A könyveléséhez szakember megbízása
Az egyesület gazdálkodásával kapcsolatosan keletkezett bizonylatok, számlák
elszámolását – a gazdálkodási formától függően – egyszeres, vagy kettős könyvvitel
szabályai szerint kell vezetni és bevallást, beszámolót készíteni. A feladat ellátásához
számviteli szakképesítéssel rendelkező személyt kell megbízni. A megbízást írásba kell
rögzíteni. A könyvelő munkáját az elnök irányítja.
A gazdálkodási jogkörök meghatározása
A polgárőr egyesületnek alapszabályban kell rögzíteni, hogy a polgárőr egyesület
nevében ki vállalhat kötelezettséget, – az egyesület elnöke egy személyben, vagy
minden esetben az elnökségből legalább két fő együttes aláírása szükséges. A
kiadások elszámolásának utalványozását ki, kik és milyen formában (általában a
kötelezettség vállalók köre) végzik. A bankszámla felett rendelkező személy nem lehet a
pénztár kezelője, mert összeférhetetlen. A pénzkezelés ellenőrzésére ki a felhatalmazott
személy.
A pénz- és számlakezelés szabályainak rögzítése
A polgárőr egyesület nagyságától és a könyvvezetés módjától függetlenül kötelező
elkészíteni a számviteli törvény szerinti számviteli politikát, valamint a gazdálkodási és
pénzkezelési szabályzatot.
A gazdálkodási és pénzkezelési szabályzatnak tartalmazni kell:
-

a rendelkezésre álló pénzügyi eszközök felhasználásának szabályait

-

a beszerzések és szolgáltatások megrendelése esetén az alkalmazandó szabályok,
előírások felsorolását

-

a pénzügyi eszközök felhasználásáról készítendő beszámoltatás rendszerét

-

a pénzforgalom lebonyolításának rendjét, (ki, mikor, hogyan vehet fel pénzt)

-

a pénzkezelés személyi és tárgyi feltételeit, felelősségi szabályokat, (ki a pénztáros,
írásos megbízás)

-

a napi készpénz záró állomány maximális mértékét, (záró pénzkészlet nagysága)

-

az ellenőrzés módját és gyakoriságát, (ki látja el a pénztár ellenőri feladatot)

-

a pénzszállítás feltételeit, (biztonságos feltételek, táska)

-

a pénzkezeléssel
pénztárkönyv stb.)

kapcsolatos

bizonylatok

rendjét,

(pénztár

bizonylatok,
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-

a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartások szabályozását (a bevételeket
időrendben vezetik a naplóban, vagy főkönyvben)

-

pénztári teendők átadás-átvételének szabályait

Adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettség
A gazdálkodás szakszerűségét és közzétételi kötelezettséget (adatszolgáltatás a
támogatás felhasználásáról) a NAV jogosult ellenőrizni. A polgárőr egyesületek
kötelesek a könyvvezetés módjának megfelelő beszámolót (egyszerűsített vagy
egyszerűsített éves beszámoló) minden évben elkészíteni. Ezt a közgyűlésnek kell
jóváhagyni. A közzétételi kötelezettségének a pénzügyi beszámoló adatainak
közzétételével tud eleget tenni, és ezzel a pénzügyi támogatók számára is eleget tesz
elszámolási kötelezettségének.
A polgárőr egyesületek könyvvezetésének módját az éves bevételük nagysága
határozza meg.
-

Az évi 50 millió Ft alatti bevétellel gazdálkodó szervezetek úgynevezett egyszeres
(pénzforgalmi) könyvvitelt vezetnek. Vagyis naplófőkönyvet, melyhez külön kiadásiés bevételi- pénztár bizonylat kiállítása nem kötelező, de a készpénzes és a banki
pénzforgalmat is ebben kell rögzíteni. A befogadott számlák alapján, időrendi
sorrendben vezetendő a naplófőkönyv. Évvégén egyszerűsített beszámolót
kötelesek készíteni.

-

Az 50 millió Ft feletti bevétellel rendelkezők kettős könyvvitelt vezetnek (főkönyvi
kivonat). A készpénzforgalmukhoz pénztárjelentést és bevételi- és kiadási
pénztárbizonylatot kötelesek vezetni. A nem készpénzben történő bankszámla
forgalmuk is jelentős. Év végén egyszerűsített éves beszámolót kötelesek készíteni,
kiegészítő melléklettel együtt.

Mindkét típusú könyvvezetés esetében az egyesületeknek minden gazdasági
eseményről bizonylatot kell kiállítani. A bizonylatok körét a számlarend (kettős), vagy a
bizonylati (egyszeres) rend tartalmazza. A bizonylatok adatait a könyvelésben rögzíteni
kell.
A polgárőr egyesületek bevételeiket a következő kiadásokra használhatják fel
-

formaruha vásárlására,
üzemanyag költségre, ha a gépkocsi az egyesület tulajdona, vagy üzemeltetésében
van, ha magánszemély tulajdonában van a gépkocsi, akkor a kiküldetési rendelvényen elszámolt üzemanyag költséggel (futott km x APEH üzemanyagár + 9 Ft/km);
telefonköltségre, csak az egyesület nevére szóló, illetve igazoltan hivatali célt szolgáló telefon költsége;
a gépkocsi javítására, karbantartására, ha az egyesület tulajdonában vagy üzemeltetésében van, magánszemélyek gépjárműve után nem számolható el;
nyomtatvány, irodaszer beszerzési költségeire;
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polgárőr – járőr eszközök (tárcsa, fényvisszaverő eszközök, zseblámpa) beszerzésére;
- oktatás, képzés költségeire (pl.: terembérlet, az oktatás díja).
A felsorolt esetben a kiadások csak akkor rögzíthetők a könyvelésben, ha a költségekről
szóló bizonylat, számla az adott polgárőr egyesület, szövetség nevére került kiállításra
és a számlán szereplő adatok (dátum, név, cím) jól olvashatók.
-

TÁMOGATÁS
A polgárőr egyesület működéséhez támogatást alapvetően az Országos Polgárőr
Szövetség, a megyei polgárőr szövetségek, illetve a helyi önkormányzatok biztosítanak.
E szervezetek a támogatást általában költségvetési támogatásból nyújtják, így e
támogatás felhasználását ellenőrizhetik, amely a támogatásokról szóló szerződésekben
rögzítésre kerül.
A polgárőr egyesület ellenőrzését végezhetik:
-

az ügyészség, mint a törvényességi felügyeletet ellátó szerv,
Nemzeti Adó és Vám Hivatal,
Állami Számvevőszék,
OPSZ Felügyelő Bizottsága,
OPSZ Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság.

Az ellenőrzések legfontosabb kritériumai:
-

a polgárőr egyesület bírósági nyilvántartásba vétele,

-

a felhasznált bizonylatok valóság tartalma (az eredeti példány minden esetben az
adott egyesület, vagy szövetség számviteli elszámolásához kell, a hiteles másolatok
a támogatás elszámoláshoz használható fel, a bizonylatok eredeti példányára kell
rávezetni a támogatás felhasználásának jellegét, a hitelesített másolat a támogatás
elszámolásának bizonylata),

-

a számlák pénzügyi teljesítésének igazolása (vagy bankszámla kivonattal, vagy
kiadási pénztárbizonylattal, vagy egyszeres könyvvezetők esetében a naplófőkönyv
adott kiadási sorszámának másolatával kell igazolni),

-

a könyvvezetés szabályossága,

-

az elszámolások határidőre történő benyújtása (a határidőn túl leadott elszámolást a
támogatást nyújtó szervezet nem fogadja be, hanem a támogatás visszavonását
kezdeményezi).
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Az OPSZ támogatások felhasználásnak elszámolása esetén a következők szerint
kell eljárni
-

számlaösszesítőt kell készíteni, amelyen a támogatott feladat elvégzéséhez
kapcsolódó számlákat és bizonylatokat kell szerepeltetni,

-

a támogatott feladatokhoz kapcsolódó számlákat össze kell gyűjteni, a postai OCR
utalvány/postai csekk nem azonos a számlával, számla nélkül nem elszámolható,

-

minden esetben meg kell győződni arról, hogy a számla jól olvasható, hiteles és
tartalmilag megegyezik a felhasználási céllal,

-

a feladatokat igazoló számlák, bizonylatok, eredeti példányára rá kell vezetni a
következő szöveget: … támogatása terhére került elszámolásra,

-

a kiválasztott számlákhoz, bizonylatokhoz a pénzügyi teljesítést igazoló
bizonylatokat, bankkivonatokat, kiadási pénztárbizonylatot csatolni kell (pénzforgalmi
szemléletű könyvelés esetén, ha az egyesület nem vezet kiadási pénztárbizonylatot,
az adott tétel naplófőkönyvi bejegyzésének másolatát kell csatolni),

-

a számlaösszesítőt cégszerű aláírással kell ellátni,

-

a főösszesítőben felsorolt számlákról olvasható másolatokat kell készíteni,

-

az összeállított teljes bizonylatcsomagot le kell fénymásolni, a másolatokra rá kell
vezetni a számlaösszesítő szerinti sorszámot, majd ezeket a bizonylatmásolatokat
hitelesíteni kell a következők szerint:

-

•

a másolatokra rá kell vezetni a következő szöveget: „A másolat az eredetivel
mindenben megegyező.”

•

a másolatokra rá kell vezetni: a dátumot és az aláírást

a számlaösszesítőt és a lemásolt számlákat, bizonylatokat
szerződésben rögzítettek szerint kell az OPSZ-nek megküldeni.

a

támogatási
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KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MARKETING

KÉSZÍTETTE: KOVÁCS NOÉMI
ÚJSÁGÍRÓ
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A POLGÁRŐR EGYESÜLETEK KOMMUNIKÁCIÓS
TEVÉKENYSÉGÉNEK JOGI ALAPJA
A polgárőr egyesület olyan társadalmi szervezet, amelynek külső és belső
kommunikációjáról a legalapvetőbb jogi normákat a 1989. évi II. törvény az egyesülési
jogról, a 2006. évi LII. törvény a polgárőrség és a Polgárőrség Alapszabálya
tartalmazza.

A KOMMUNIKÁCIÓ FOGALMA
A kommunikáció elsősorban az információ továbbításának eszköze, amely tudatos
tervezésével és szervezettségével elősegíti és tovább erősíti a polgárok bizalmát a
polgárőrséggel szemben.
BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ

A belső kommunikáció a polgárőrségen belüli – OPSZ központ - megyei szövetségek //
megyei szövetségek - egyesületek - polgárőrök // OPSZ központ - egyesületek –
polgárőrök között folytatott és folyamatosan fenntartott kommunikációs és
kapcsolatszervező tevékenységek összessége.
A belső kommunikáció célja, hogy pontos információt adjon a polgárőr egyesületeknek
és az együttműködő szervezeteknek a megfelelő kommunikációs csatornákon keresztül,
azért, hogy a polgárőrök és az együttműködők képviselői gyorsan és hatékonyan
reagáljanak a teljesítendő feladatokra. Ez a garanciája a folyamatos, magas színvonalú
munkának.
KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓ

A külső kommunikáció a polgárőr egyesületek és partnerei, a média, valamint a
különböző társadalmi csoportok között kiépített és folyamatosan fenntartott
kommunikáció-, és kapcsolatszervezés összessége, amely kiterjed a polgárőr
egyesületek marketing tevékenységére, a megfelelő ruházatra és a különböző
marketing eszközök használatára.

A KOMMUNIKÁCIÓ ESZKÖZEI
A BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ SORÁN FELHASZNÁLT ESZKÖZÖK
SZEMÉLYES KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK

-

Személyes kommunikáció szóban
Megbeszélés, párbeszédek, telefonbeszélgetések, sms-ek, előadások, ülések,
rendezvények stb. Az e kategóriához tartozó eszközök nagy jelentőséggel bírnak a
személyes kapcsolatok kialakítása során, mivel a személyes kontaktusnak
köszönhetően lehetőség adódik az információk részletes és sokoldalú átadására,
továbbá a visszacsatolásra is.
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-

Személyes írásos kommunikáció
Történhet e-mailben vagy személyre szóló postai levelezések, telefaxos üzenetek
formájában. Az írásbeli tájékoztatás előnye, hogy az információk rögzített formában
megmaradnak, hátránya a viszonylagos személytelenség és a nehézkes
visszacsatolás. Az írásos kommunikációs módszerek közül előtérbe kell kerülnie az
elektronikus levelezésnek a gyorsaság, hatékonyság, rugalmasság érdekében.
Ennek biztosítását az Országos Rendőr-főkapitánysággal megkötött együttműködés
módosításának értelmében 2010. december 1-től az ORFK informatikai osztálya
biztosítja.

CSOPORTKOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK

Az Országos Polgárőr Szövetség hivatalos döntéshozó fóruma az elnökségi ülés. Ezek
jegyzőkönyvei, valamit az üléseken résztvevő elnökök személyes vagy írásos
beszámolói is a belső kommunikáció fontos eszközei. Az ülések megszervezésére,
valamint kommunikációjára vonatkozó előírásokat az OPSZ hatályos Alapszabálya
tartalmazza.
A KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓ SORÁN FELHASZNÁLT ESZKÖZÖK

- A helyi média riportjai, tudósításai
A polgárőr egyesület köteles a működési területén elérhető médiának, tehát a
település televíziójának, rádiójának, újságjának és internetes portáljának rendszeres
tájékoztatást adni a munkájáról, a polgárokat érintő, polgárőrséggel kapcsolatos
eseményekről, a polgárőr egyesületek rendezvényeiről.
- A Polgárőr Magazin
Részletes beszámolót ad a polgárőrség munkájáról. Az OPSZ hatályos alapszabálya
alapján a Polgárőr Magazin Szerkesztősége készíti. Havonta jelenik meg. A
szerkesztőségbe minden egyes polgárőr egyesületnek rendszeresen kell küldenie
információkat, híreket, amelyet a Magazin szerkesztője megjelentethet.
- A megyei honlapok és a www.opsz.hu, vagyis a polgárőrség honlapja
Elsősorban nem a polgárőröknek, hanem a polgárőrség iránt érdeklődőknek szól, de
a fontosabb események, rendezvények, hírek, jogszabályok, munkafüzetek, tehát a
polgárőröket érintő fontosabb kérdések dokumentumai is elérhetőek rajta a
polgárőrök számára. A honlap magyar nyelven működik, de a fontosabb
dokumentumok, cikkek, hírek angolul is megtalálhatók az oldalon. Szerkesztése,
frissítése a sajtófőnök, szóvivő és az OPSZ adminisztratív igazgatójának feladata. A
polgárőr egyesületek feladata, hogy rendszeres információkkal biztosítsák a honlap
folyamatos munkáját, ezzel elősegítve a hatékony és pontos tájékoztatást.
- Tudósításra, archiválásra felkért cégek filmjei
A polgárőrség rendezvényeiről, eseményeiről televíziós felvétel készül, amelyet a
tudósításra,
archiválásra
felkért
cégek
szerződésben
meghatározott
rendszerességgel és módon közzétesznek a meghatározott média felületeken. A
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polgárőr egyesületek, a sajtófőnökkel egyeztetve minden
meghívhatják a forgató csoportot, amelyet fontosnak tartanak.

olyan

eseményre

- Szórólapok, plakátok, szóbeli egyeztetések
A kistelepüléseken szórólapokkal, plakátokkal vagy szóban kell informálni, egyeztetni
a helyi lakossággal minden eseményt, rendezvényt.
- Megjelenés
A polgárőrség kommunikációjába beletartozik a megjelenés, ezen belül a helyzetnek
megfelelő, kulturált öltözködés, a polgárőr feliratos ruházat, valamint a sárga mellény
viselése, a polgárőr igazolvány alkalmazása is.

KAPCSOLATTARTÓ SZERVEK
BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓBAN

- Megyei polgárőr szövetségek
A polgárőr egyesületek kötelesek minden fontos eseményről tájékoztatni a megyei
polgárőr szövetséget. A megyei polgárőr szövetség pedig minden, egyesületekre
vonatkozó információt köteles biztosítani a polgárőr egyesületeknek.
- Országos Polgárőr Szövetség Központi Iroda
A polgárőr egyesület közvetlenül az országos polgárőr szövetség központi irodáját is
tájékoztathatja akkor, ha az esemény ezt indokolja .
- Az OPSZ elnöke
A polgárőr egyesület közvetlenül az elnöknek is címezhet információkat, amelyeket
minden esetben az OPSZ Központi Irodájának e-mail címére kell megküldeni.
- Az OPSZ sajtófőnöke
A polgárőr egyesület köteles minden sajtót érintő információról telefonon és e-mailben
is tájékoztatni az OPSZ sajtófőnökét. A sajtófőnököt rendszeresen tájékoztatni kell a
polgárőr egyesület területén elért eredményekről, a sikeres munkáról.
KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓBAN

- A helyi média képviselőivel
A polgárőr egyesületeknek kapcsolatot kell tartaniuk a helyi médiával. A folyamatos,
rendszeres információáramlás biztosítása a polgárőrök további eredményes munkáját
és kedvező megítélését is elősegíti.
- A helyi karitatív-, civil szervezetekkel
A polgárőr egyesületeknek a helyi karitatív-, civil szervezetekkel is egyeztetniük kell a
közös rendezvényeik megjelenéséről a médiában.
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- Önkormányzat
A polgárőr egyesületeknek kapcsolatot kell tartaniuk a helyi polgármesteri
hivatalokkal, önkormányzatok sajtó osztályával. Célszerű a folyamatos, rendszeres
információáramlás biztosítása az önkormányzatok felé a jobb és hatékonyabb
kommunikáció, a kölcsönös együttműködés érdekében.
- Rendőrség, a körzeti megbízott
A polgárőr egyesületeknek kapcsolatot kell tartaniuk a helyi rendőri szervvel. A
folyamatos, rendszeres információáramlás biztosítása elősegíti a hatékonyabb
polgárőri, illetve a rendőri szervvel kialakított kölcsönös munkát.
- Helyi lakosság
A polgárőri szakmai feladatok ellátásához a helyi lakosságtól kell információt szerezni,
de a polgárőrök birtokába jutott információkat is célszerű megosztani a lakossággal. A
polgárőr egyesületek helyesen megválasztott kommunikációjukkal, a barátságos,
segítőkész magatartásukkal hozzájárulhatnak a helyi polgárőrség pozitív
megítéléséhez.
- A térség környezetvédelmi szervezeteivel
A környezetvédelmet valamennyi érintett részvételével lehet eredményesen végezni.
Ehhez szükséges a hivatásos környezetvédelmi szervezetekkel: Nemzeti Parkok,
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok, önkormányzatok a folyamatos
kapcsolattartás, a feladat egyeztetés, a médiában való együttes megjelenés
összehangolása.
A környezettudatosság megvalósításának elengedhetetlen feltétele a civilszervezetek,
a lakosság és a fiatalok tájékoztatása, felkészítése az egyes környezetvédelmi akciók
szervezésében és lebonyolításában.

A POLGÁRŐRÖK KOMMUNIKÁCIÓS FELADATAI
RENDSZERES FELADATOK

- A polgárőrök értesítése
Minden rendezvényről értesíteni kell a polgárőr egyesület tagjait a belső
kommunikációs eszközök segítségével. Továbbá tájékoztatni kell őket a
rendezvénynek megfelelő, polgárőr feliratos öltözék viseletéről, valamint arról, hogy
minden esetben kötelesek a kulturált öltözködés szabályait betartani.
- Felhívások közzététele
A polgárőr rendezvények sikerének érdekében a polgárőr egyesületnek a rendezvény
előtt hetekkel a médiában felhívást kell közzétenni a megfelelő kommunikációs
eszközök segítségével. Interjú esetében a résztvevővel le kell egyeztetni a
mondanivalót.
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- A rendezvények megszervezése
Az eseményre minden esetben meg kell hívni a média és az együttműködők
képviselőit is a megfelelő kommunikációs eszközökkel és módszerekkel. Mindig a
lehető legnagyobb érdeklődés elérésére kell törekedni. De törekedni kell arra is, hogy
a rendezvényről ne csak száraz tudósítás, hanem képekkel illusztrált cikkek, forgatott
riportok is megjelenjenek.
- A rendezvények értékelése
A rendezvényeket mindig értékelni kell az esemény után. Ki kell emelni azt, ami nem
sikerült, de a pozitív tényezőket is hangsúlyozni kell. A tapasztalatokról,
észrevételekről, ha fontos, javaslatot kell készíteni és tájékoztatni kell a hatóságot. Az
együttműködő szervezeteknek pedig meg kell köszönni a közös munkát.
- Sajtótájékoztatók, sajtó nyilvános rendezvények szervezése
Fontos, hogy az eseményekről, a szervezésről, valamint a tanulságokról a média
azonnal kapjon pontos és konkrét tájékoztatást. Ezt rendszeresen meg kell ismételni.
Sajtótájékoztatót a nagy horderejű, jelentős hírértékkel bíró eseményekkel
kapcsolatban kell szerveznie a polgárőr egyesületnek, az OPSZ sajtófőnökének
tudtával. A helyi polgárőr egyesületnek legjobb belátása szerint kell döntenie arról,
mely médiumok képviselőit érdekelheti az esemény. (pl. egy környezetvédelmi nap
eredményének közlésre tartott rendezvényre a környezetvédelemmel foglalkozó rádió
műsorokat érdemes meghívni) Célszerű sajtólistát és úgynevezett sajtóanyagot
összeállítani. Ki kell jelölni a sajtótájékoztató időpontját, helyét, de előbb gondoskodni
kell a helyszín biztosításáról. Majd a rendezvényért felelős polgárőr vezető
iránymutatásával a meghívót el kell készíteni és el kell küldeni a sajtó képviselőinek.
A rendezvényeken minden esetben biztosítani kell a polgárőrség marketing
eszközeinek, molinójának, rollup-jának, zászlajának feltüntetését, mert ezek fotókon,
képernyőn feltűnésétől lesz hiteles az információ. A felsorolt marketing eszközökkel
ma már minden komoly cégnek és civil szervezetnek rendelkeznie kell.
- Közlemények kiadása, médiajelenlét erősítése
A polgárőr egyesület jelzésére az erre a feladatra kijelölt személy a polgárőrség
megyei kommunikációs felelősének, illetve az OPSZ sajtófőnökének tudtával, de
mindenképpen az OPSZ elnökének utasítására és vele egyeztetve jogosult
sajtóközleményt kiadni. A közlemény megfogalmazásakor törekedni kell a rövid,
tömör, közérthető, lényegre törő megfogalmazásra. A közleményekben minden
esetben fel kell tüntetni a polgárőrség vagy a polgárőr egyesület, vagy a megyei
szervezet vagy az OPSZ központi logóját. A közleményt tájékoztatásul a polgárőrség
honlapján is fel kell tüntetni.
- Újságírói kérdésekre reagálás
Ez alkalmat ad polgárőr egyesület sajtóval, médiával kiépített jó kapcsolatainak
elmélyítésére, bővítésére. A személyes találkozó lehetőséget biztosít a közvetlen,
kötetlenebb információcserére. Minden rendezvény előtt meg kell bízni azt a személyt
(elsősorban arra kell törekedni, hogy a választott polgárőr vezető legyen, de lehet a
felkért szóvivő is, bárki), aki vállalja és alkalmas arra, hogy interjút adjon a
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riportereknek. A válaszok megfogalmazásánál törekedni kell a pontos tájékoztatásra,
hogy az újságíró korrekt információk birtokába juthasson a feltett kérdésről.
A kapcsolattartásnál elengedhetetlen a türelmes hozzáállás, még akkor is, ha az
újságíró nagyfokú tájékozatlanságról tesz tanúbizonyságot. A nem megfelelően
megválasztott hangnem ugyanis nemcsak a kérdésre adott válasz pontos és hiteles
tájékoztatásának gátja lehet, de az újságíró egész polgárőrségről alkotott képének
megváltozása miatt a polgárőrség imázsának rombolására is alapot adhat.
- A rendszeres elérhetőség biztosítása
A polgárőr egyesület köteles létrehozni, majd rendszeresen, naponta ellenőrzi a saját
e-mail címét, valamint köteles annak elérhetőségéről minden esetben gondoskodni.
ESETI FELADATOK

Az egyes szakmai területek egyedi rendezvényeinek megszervezésekor adódó
különleges kéréseket a megfelelő polgárőr módszertani füzet előírásai alapján és a
szakmai vezető irányításával kell teljesíteni.

PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSOK
Az Országos Polgárőr Szövetség kommunikációra elkülönített összegének igénylése,
amely kiterjed a kiadványok és a marketing eszközök, ruha, molinó elkészíttetésének
kiadásainak fedezésére is.
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