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I. POLGÁRŐRSÉG BEMUTATÁSA, FELADATAI
A Polgárőrség Magyarország egyik nagy létszámú, az egyesülési jog alapján létrejött társadalmi
szervezete. Célja az ország közrendje, és közbiztonsága fenntartásának segítése, a határőrizetben a
környezet- és természetvédelemben, a veszélyhelyzetek megelőzésében és kezelésében, a
társadalmi bűnmegelőzésben való lakossági részvétel, illetve az önkormányzatok és a lakosság
közötti bizalom erősítése, továbbá a helyi közbiztonság közösségi védelme.
A polgárőrök folyamatosan képzéseken vesznek részt. Bizonyos felmérések szerint a lakosság 16%a azt hiszi, hogy a polgárőrök fizetést kapnak munkájukért, de ez tévedés. Minden polgárőr és
vezetőik térítés nélkül, önkéntesen végzik tevékenységüket.
(Forrás: Wikipédia)
Ahogy fejlődik a világ, úgy az országban is egyre több és változatosabb a bűnözés. A lakosság
biztonságérzete látványosan romlott, új típusú bűncselekmények jelentek meg, kábítószerekkel való
visszaélés, prostitúció, védelmi zsarolás, fegyveres rablások. A vagyon elleni bűncselekmények
duplájára nőttek. Mindezek a változások eredményezték a Polgárőrség létrejöttét. (www.opsz.hu)
Jelenleg Magyarországon több mint 63 ezer polgárőr önkéntesen végzi munkáját, folyamatosan
biztosítják a lakosság közbiztonságát a körzeti rendőrséggel együttműködve. Egyes felmérések
szerint pl. azokban a falvakban, ahol polgárőrség működik, sokkal nagyobb biztonságban érzik
magukat a polgárok. Észlelt bűncselekmény, szabálysértés, vagy esemény kapcsán, a lakosság
bizalommal fordul az általa ismert polgárőrség felé.
A polgárőrség olykor összekapcsolódik a környezetvédelemmel: ennek példája a Természet- és
Környezetvédelmi Polgárőr Egyesület. Az OPSZ felhívására jött létre azzal a céllal, hogy a
Polgárőrség kötelékén belül kialakuljon egy szakértők irányítása alatt működő, tisztán a környezet
védelmére összpontosító szervezet, amely jelentős társadalmi elvárásokat tudna kielégíteni a
környezeti károsítások megelőzésének és felszámolásának területén. Tagjainak nagy része polgári
természetőri képzésben vett részt, és sikeres vizsgát tett természetvédelmi jogból, természetvédelmi
ismeretekből és helyi ismeretekből, ezáltal védett természeti területeken is teljesíthetnek szolgálatot.
Működési területük Budapest és a Budai Tájvédelmi Körzet, valamint a Duna–Ipoly Nemzeti Park
egyes területei.
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Az Országos Polgárőr Szövetség tagozatai:
1. Ifjú Polgárőr Tagozat
A polgárőrségről szóló törvény 2015. június 21-én hatályba lépő módosítása tette lehetővé,
hogy a polgárőrségen belül a 14 és 18 év közötti ifjú polgárőrök is szolgálatot lássanak el.
2. Határvédelmi Polgárőr Tagozat
A határterületen működő Határvédelmi Polgárőrök kiemelt feladata a migráció
következtében elkövethető bűncselekmények megelőzése, az illegálisan a határterületi
települések, tanyasi lakott területen megjelent személyek felfedése, észlelése, követése,
esetleges feltartóztatása és jelzése a Határrendészet felé.
3. Közlekedésbiztonsági és Baleset-megelőzési Tagozat
E tagozat célkitűzése a magyarországi közlekedésbiztonsági helyzet erősítése, illetve a
Polgárőrség társadalmi elismertségének, imázsának további növelése, mely cél eléréséhez
szükség van újabb és újabb ötletek, javaslatok, újszerű megoldások megvitatására, s ha ezen
elemek

életképesnek

bizonyulnak,

akkor

feladat

ezek

bevezetésének

segítése,

alkalmazásának támogatása, hogy ezzel is szélesítse a baleset-megelőzés eszköztárát.
4. Lovas és Kutyás Tagozat
A lovas polgárőr szolgálat elsősorban a külterületek (pl.: tanyás részek, üdülőterületek,
hétvégi házak, gyümölcsösök, mezőgazdasági területek, állattartó telepek, erdők,
természetes vizek, vízügyi létesítmények, stb.) vagyonvédelme érdekében kifejtett
bűnmegelőzési tevékenység speciális formájaként működik. A lovas polgárőrök leginkább
az illegális fakitermelések és mezőgazdasági termény lopások megelőzésében aktívak,
emellett nagyban növelik a bejárt területek tulajdonosainak, lakosainak biztonságát és
biztonságérzetét, ezáltal javítják a területek népességmegtartó képességét.
5. Motoros Tagozat
A

MT

az

OPSZ

tagszervezeteinek

motoros

járőrszolgálati

tevékenységének

összehangolására és ellenőrzésére, valamint szakmai iránymutatás-, képzések-, vizsgák
tematikájának meghatározására, programok, irányelvek elméleti és gyakorlati kidolgozására,
megvalósítására létrehozott szerv.
6. Szomszédok egymásért Mozgalom
Célja: Helyi szinten csökkenteni a bűnözést lehetővé tevő okokat és körülményeket, segíteni
az áldozattá válás megelőzését. Javítani kell az egymást támogató közösségi tudatot,
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szellemet, hogy mindenki hozzájárulhasson úgy a saját, mint a szomszéd és a közösségi
tulajdon védelméhez, hogy nem csak bűncselekmény, de más események (pl. baleset,
betegség,

tűz,

stb.)

esetén

is

tudjanak

segítséget

nyújtani

egymásnak.

A Szomszédok Egymásért Mozgalom olyan társadalmi bűnmegelőzési program, amelynek
célja

a

lakóközösségben

előforduló

bűncselekmények

megelőzése,

korlátozása,

biztonságosabb életkörülmények kialakítása.
7. Vízi Tagozat
A Polgárőrségen belül a polgárőr egyesületek már 2008 óta látnak el vizes feladatokat, de
hivatalosan tagozattá csak 2013-ban alakult. Tagozatunk munkája elsősorban az 5 nagy
vizünkre terjed ki: a Balatoni-régióban, a Fertő-tavon, a Velencei-tavon, a Dunán és a Tiszán
3-3 szakaszon. Az érintett területeken működő egyesületek folyamatosan csatlakoznak a
Tagozathoz, legutóbb például a Kőrös-mentén, Gyulán.
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II. POLGÁRŐRSÉG ÉS MIGRÁCIÓ
Az elmúlt 30 évben a Polgárőrség rugalmasan alkalmazkodott a politikai, társadalmi és gazdasági
változásokhoz. A polgárőr mozgalom alapja az önkéntesség és a politikai semlegesség. A közrend, a
közbiztonság, az állampolgárok nyugodt életfeltételeinek megteremtése minden kormánynak
alapvető célkitűzése és feladata. A polgárőrség a rendőrség első számú stratégiai partnere.
Folyamatos együttműködés útján tartják fent a lakosság biztonságérzetét, segítik egymás munkáját.
A valós tér mellett már a kibertéren is jelen kell lennie a polgárőröknek. Az információs sztrádán
ugyanolyan segítséget várnak a polgárőröktől, mint a valós sztrádákon, utakon!
A külföldi munkavállalók és migráció kapcsán azonban egyre több típusú bűncselekmény merül
fel. Egyre több ukrán, szír, török, kínai stb. munkás dolgozik hazánkban. Idegen kultúrával,
szokásokkal, életfelfogással rendelkeznek, mely egyre több problémát okoz majd a lakosság
biztonságérzetében. Ugyanilyen problémaforrás a migráció, hiszen a megélhetési és klíma gondok
okozta népvándorlás egyre tömegesebbé válása a rend és közbiztonság szempontjából egyre
aggasztóbb helyzetet teremt. A polgárőrök a határvédelemben is kiveszik részüket.
Az illegális migrációs nyomás 2015 őszén soha nem látott nagyságú erőszakos népvándorlást
idézett elő a balkáni útvonalon érintve Magyarország déli határát, a Schengeni határszakaszt.
Magyarország Kormánya, a Rendőrség és a Honvédség szervezetei komoly erőfeszítéseket tettek a
jelentkező

erőszakos

népvándorlás

korlátozására,

az

ország

megvédésére.

A Polgárőrségnek is szervezetileg és szakmailag fel kellett készülni a határterületen a migráció
kezeléséből

adódó

speciális

polgárőr

tevékenységekre,

feladatokra.

Ennek érdekében az OPSZ. Elnöksége létrehozta a Határvédelmi Polgárőr Tagozatot (2016.október
28-án), megválasztotta 11 fős elnökséget, mely egy elnök, három elnökhelyettes, egy titkár és hat
tagból áll. Az elnökség évente kettő alkalommal ülésezik, évente egy alkalommal tart Év értékelő
országos Fórumot.
A Tagozat átfogja Magyarország Schengeni külső határszakaszának /Szabolcs-Szatmár Bereg
megye-Hajdú-Bihar megye-Békés megye-Csongrád megye-Bács-Kiskun megye-Baranya megyeSomogy megye-Zala megye határterületén működő, valamint a migrációval érintett irányokban
lévő Győr-Moson- Sopron megye- Komárom-Esztergom és Budapest térségében működő
Egyesületek Polgárőreit.
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A Határvédelmi Polgárőr Tagozat Zászlóbontására 2017. január 20-án került sor a Csongrád megyei
Mórahalom városban, amely egyben a Tagozat székhelye is lett 6782 Mórahalom, Szentháromság
tér

1.

A Tagozathoz a szakterület tevékenysége iránt jártassággal rendelkező, különösen a Magyarország
Schengeni külső államhatár térségében illetékes polgárőr egyesületek vezetői, vagy a vezető által
delegált polgárőrök – a tagegyesület elnökének ajánlásával – szándéknyilatkozat kitöltésével
csatlakozhatnak.
A határterületen működő Határvédelmi Polgárőrök kiemelt feladata a migráció következtében
elkövethető bűncselekmények megelőzése, az illegálisan a határterületi települések, tanyasi lakott
területen megjelent személyek felfedése, észlelése, követése, esetleges feltartóztatása és jelzése a
Határrendészet felé. A Polgárőrség alapfeladatának -figyelés, járőrözés- végrehajtásával segíti a
határterületi

lakosság

biztonságérzetének

fokozását.

További feladatai:


a polgárőrök felkészítése a határvédelmi és az illegális migrációval kapcsolatos feladatokban
való közreműködésre,



az illegális migrációval kapcsolatos információk továbbítása,



rendőrség-polgárőrség határ menti együttműködése, közös szolgálatok segítése,



honvédség-polgárőrség határ menti együttműködésének kialakítása,



a migrációban veszélyeztetett aktív irányokban fokozott összehangolt polgárőr szolgálatokat
– akciókat – szervez,



mélységi területről „vendég” polgárőr szolgálat szervezése a polgárőrségről és a polgárőri
tevékenységről szóló 2011. évi CLXV. törvény 14. § (2) bekezdésének c) és d) pontjai
alapján.

Küldetésének teljesítésében együttműködik az OPSZ többi tagozatával, bevonja a határ menti
polgárőr akciók és szolgálatok végrehajtásában.
Forrás: www.opsz.hu

7

III.

A POLGÁRŐRSÉG SZEREPE A RENDKÍVÜLI
JÁRVÁNYHELYZETBEN

2020 márciusában megjelent a Covid19 – koronavírus-járvány – Magyarországon. Az Országos
Polgárőr Szövetség is mindent megtesz annak érdekében, hogy az országot érintő járványhelyzetben
enyhítse a lakosság terheit. A Polgárőr egyesületek fokozott közterületi és külterületi szolgálatok
keretében segítik a rendőrség munkáját, valamint a lakosságot, elsősorban az időskorú személyeket,
valamint a külterületeken élőket. Ennek érdekében országszerte akciócsoportokat hoztak létre, ahol
a polgárőrök legfőképp élelmiszerek, gyógyszerek beszerzésével és kiszállításával segítik elő a
kormány járványügyi politikáját. Az egyesületek tagjai a megfelelő óvó, védő intézkedések
betartásával látják el feladataikat, hogy a vírusveszéllyel kiemelten fenyegetett korosztály tagjai
még kisebb kockázatnak legyenek kitéve. A tanítási szünetre való tekintettel, a közterületeken
csellengő, csoportosuló gyermek- és fiatalkorúakra kiemelt figyelmet fordít a polgárőrség és
szükség esetén jelzéssel él a társszervek felé. Ezt, az önkéntes munkát sok helyen helyi vállalkozók,
illetve más civil szervezetek is támogatják védőfelszerelésekkel, élelmiszer felajánlásokkal,
eszközadományokkal.
www.opsz.hu 2020.03.19.
Ahogy az ország lakosságára, a polgárőrökre is több feladat hárult. a saját egészségük
kockáztatásával is az ország kétezer településén látnak el szolgálatot. A járványhelyzet ideje alatt
nemcsak a közterületi szolgálat fokozódott, hanem a karitatív tevékenység is.
A leginkább veszélyeztetetteknek, az időseknek a polgárőrök is bevásárolnak, vizet, gyógyszert,
ebédet visznek nekik, illetve eljuttatják őket oda, ahova menni szeretnének. A kijárási tilalom, házi
karantén ellenőrzésében és a maszkviselés betartásában is együttműködik a rendőrséggel.
Szintén segítenek eljuttatni a lakosságot az Oltópontokhoz. A mintavételi pontokon pedig
támogatják az egészségügyi dolgozók munkáját. Elsődleges feladatuk a tájékoztatás, a
folyamatosság fenntartása és a forgalom zavartalanságának biztosítása a kijelölt helyszínek
környékén.Az Országos Polgárőr Szövetség a biztonságos szolgálat ellátáshoz szükséges
védőfelszereléseket

–

gumikesztyűket,

maszkokat,

fertőtlenítőszereket

–

polgárőröknek. A vezetők online értekezletet tartanak egymás megóvása érdekében.
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biztosította

a

IV. JÖVŐBELI FELADATOK, CÉLKITŰZÉSEK
A Polgárőrség eddigi sikereinek meghatározó tényezője az volt, hogy valós társadalmi és politikai
igényt elégített ki, az elmúlt 3 évtized alatt rugalmasan alkalmazkodott azok változásához,
meghatározó szereplője volt a közrend és közbiztonság megteremtésének.
A bűnözési statisztikák nemzetközileg is, de hazánkban az átlagot meghaladóan, csökkenést
mutatnak, az állampolgárok vagyon- és személybiztonsága sokat javult.
Ahhoz, hogy a jövőben is fenntartható legyen ez az eredmény, olyan létszámú Polgárőr szükséges,
amely kellően képzett és felkészült arra, hogy feladatait el tudja látni. Az elöregedés egyértelműen
érzékelhető folyamat. A fiatalok sajnos nem jelenthetnek elégséges utánpótlást, ennek több oka van.
Generációs problémák, munkahelyi leterheltség, önkéntes munka, társadalmi értékválság. Mindezek
ellenére törekedni kell a fiatalok bevonására, toborzására. Fontos a polgárőr tevékenység iránti
érdeklődés felkeltése.
A stratégiai időhorizonton belül elengedhetetlen követelmény egy egységes, integrált vezetői és
gazdálkodási információs rendszer kiépítése. Kulcsfontosságú, lényegi változást igénylő terület az
oktatás, képzés. Meg kell teremteni a képzések infokommunikációs eszköztárát.
A jövőben a világ technikai fejlődésével a Polgárőrségnek is fel kell vennie a harcot. Egyre több
odafigyelés szükséges az internetes felületeken.
A közlekedésbiztonsági területen hazánkban folyamatos romlás tapasztalható, egyre többen halnak
meg a közutakon, egyre több a gyorshajtás, az ittas és drogos állapotban bekövetkezett baleset
okozása. Ennek következményeképp a Polgárőrségnek folytatnia és erősíteni kell a jelenlétét, ki kell
dolgozni az ezt biztosító cselekvési tervet.
A Polgárőrség jövőbeli eredményes és hatékony munkájának, az elmúlt 30 év alatt elért színvonal
megtartásának és további erősítésének van egy nagyon lényeges belső, az egységet és a polgárőrség
szellemiségét érintő etikai követelménye. Vannak aggasztó jelek, vannak a belső egységet és a
polgárőr szellemiségét bomlasztani szándékozó tevékenységek. Mindenhol jelen vannak a
rosszindulatú támadások. A további sikerek alapvető feltétele a Polgárőrség belső egységének
megteremtése, az egységbontó és imázscsökkentő támadások egyértelmű, nyílt visszaverése, az
ilyen szellemiséget terjesztő személyek eltávolítása.
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Forrás:
www.opsz.hu
www.nool.hu
www.hirtv.hu
www.magyarnemzet.hu
Wikipédia
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