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AZ OPSZ ELNÖKÉNEK TÁJÉKOZTATÓ LEVELE A POLGÁRŐRÖKHÖZ

Tisztelt Polgárőrök!
Kedves Barátaim!
Az OPSZ továbbra is irányítási nehézségekkel küzd. Nem tudunk közvetlen élő kapcsolatot
kialakítani, a korlátozások miatt a közgyűléseket, fórumokat, szakmai találkozókat nem lehet
megtartani. Sőt március 8. és március 22. között további szigorítások léptek hatályba,
mindezeket figyelembe véve a levelek, a körlevelek, online kapcsolatok maradnak az
információ áramlás biztosítására.
Most a második levelemben szeretnék tájékoztatást adni a február 26-ai OPSZ elnökségi
üléséről, amely természetesen online volt megtartva. Nagy örömömre 100 %-os részvétellel.
Megemlékeztünk Dézsi János úrról a Veszprém Megyei Szövetség elnökéről, akit nagy részvét
mellett február 24-én helyeztek örök nyugalomra a Tapolcai temetőben.
Megemlékeztünk Ackermann János úrról, az OPSZ belső ellenőréről, akitől február 12-én az
Óbudai temetőben búcsúztunk el.
Nyugodjanak békében! Hiányozni fognak! Mindketten a Covid áldozatai!
1.
Az OPSZ elnöksége módosította a 2021. január 22-én már elfogadott OPSZ
költségvetését. A módosítás oka örömteli a Belügyminiszter úr kezdeményezésére, a Kormány
további 100 milliós támogatásban részesítette az OPSZ-t. A módosítás kedvezően érinti a
megyei szövetségeket és az egyesületeket, mivel a megyék további 4 millió forintot kaptak,
amelyet elsősorban az egyesületek működésére, a járvány okozta plusz feladatok
finanszírozására kell fordítani. Természetesen jutott az Ifjúsági Tagozatnak 3 millió forint, a
Motoros Tagozatnak 1 millió forint, az Országos Polgárőr Napra 5 millió forint. A költségvetés
módosítását 1 ellen szavazattal fogadta el az elnökség.
A „kisebb” megyék érthető módon szerették volna az egyenlősdit a „testvéri” elosztást. De ez
nem lett volna objektív.
2.
Az elnökség megtárgyalta a Polgárőrség 2021. évi Oktatási és képzési tervét. Új
elemként bekerült a képzési tervbe a regionális vezetőképzés, ahol OPSZ-ORFK vezetői
tartanak előadásokat aktuális témákból.
Új eleme az oktatási tervnek a KRESZ oktatás ez kb. 400 fő polgárőr gépjárművezető részére
tervezzük a KRESZ ismeretekből és a járművezetői gyakorlatból. Kísérlett képpen a pandémiás
helyzetre való tekintettel elindítjuk az E-learning Polgárőr Alapismereti képzést.
Képzési és oktatási terv jóváhagyásra fel van terjesztve Balogh János úrhoz az ORFK
vezetőjéhez.

3.
Nagyon fontos napirendi pont volt: Javaslat a közterületi és külterületi polgárőr
járőrszolgálat fokozására.
A polgárőreink sok féle feladatot ellátnak, felsorolni is nehéz mi mindent kell végezni a
segítségnyújtástól az életmentéstől, a katasztrófa elhárításig.
De a fő feladatunk legfontosabb küldetésünk a közterületi és külterületi jogsértések megelőzése.
Ezt viszont csak is fokozott, folyamatos, tervezhető járőrszolgálattal lehet elérni.
Szabó Zoltán szakmai elnökhelyettes úr előterjesztésének a lényege „Arccal a közterületi és
külterületi járőrszolgálat felé”. Minden féle statisztikai hókuszpókusz nélkül az lenne az ideális,
ha egy-egy polgárőr heti 3-4 szolgálati órát teljesítene. Természetesen tudom, hogy a 65 ezer
polgárőrből kb. 30- 35 ezer polgárőr viszi a hátán a Polgárőrséget, akik sokszor heti 5-10 órát
is vagy még ettől is több időt töltenek el szolgálatban. Kezdeményeztem – a szakmai
elnökhelyettes úrnál – a polgárőrök szolgálatba indulásához „ELIGAZÍTÓ KÁRTYA” (segédlet)
összeállítását.
4.
Az elnökség egyhangú szavazással jóváhagyta az OPSZ és a Volánbusz közötti
együttműködési megállapodást. A Volánbusz Zrt., a Magyar Posta Zrt., a Közútkezelő Zrt.
utána a harmadik nagy állami tulajdonú cég, amely kezdeményezte a Polgárőrséggel az
együttműködést. Az együttműködés kölcsönösség jegyében történik, az OPSZ vállalja, hogy a
polgárőr járőrszolgálat során figyelemmel kísérjük a Volánbuszok biztonságos parkolását,
alkalomszerűen a helyi és a távolsági buszjáratokon a polgárőr járőrök szolgálatot látnának el
és természetesen a tapasztalatokról tájékoztatjuk majd a Volán biztonsági szervezetét.
A Volánbusz lehetőségeihez képest anyagilag, technikailag támogatja a Polgárőrséget.
5.
Az OPSZ elnöksége személyi kérdéseket is tárgyalt amely, Motoros, a
Környezetvédelmi és a Szomszédok Egymásért Tagozatot is érintette.
Tagfelvételekről döntött és megtárgyalta az OPSZ 2021 évi Kommunikációs Tervét.
Az OPSZ elnökeként nagyra értékelem az elnökségi tagok felelős a Polgárőrség egységét
sugárzó megnyilvánulásait és döntéseit.

Tisztelt Polgárőr Társaim!
Veszélyhelyzeti szigorítások, korlátozások új és még nehezebb feladatokat rónak a polgárőr
egyesületekre. Veszélyeztett időszakban kell ellátni az önkéntes polgárőr szolgálatot. Sajnos a
beígért oltások általam nem ismert okok miatt halasztódnak. Ezért azt kérem, hogy minden
polgárőr társam regisztráljon az oltásra. A Kormány ígérete szerint húsvétig mindenki
megkaphatja a vakcinát és védettek lehetünk.
Befejezésül szeretném kifejezni nagyrabecsülésemet minden polgárőr társamnak. Az ország
nevében köszönöm, hogy ebben az embert próbáló időszakban is helytálltok.
Budapest, 2021. március 10.
Őszinte tisztelettel:
Dr. Túrós András sk.
Ui.: ebben a nehéz időben zárjuk sorainkat- segítsük egymást, az OPSZ Elnökeként nap, mint
nap ezt teszem.
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