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Tisztelt Elnök Asszony/Úr!
Az Agrárminisztérium és az Országos Polgárőr Szövetség 2019. november 9.-én a
KÜLTERÜLETEK
BIZTONSÁGA
KÖRNYEZETÜNK
VÉDELME
címmel
programnyitó rendezvényt tartott.
A rendezvényen dr. Nagy István agrárminiszter, dr. Balogh János r. altábornagy országos
rendőr-főkapitány, dr. Túrós András OPSZ elnöke, dr. Kovács Sándor r. ezredes a NKE
mesteroktatója és Csóra György OPSZ általános elnökhelyettese tartott előadást a programra
történő felkészülésről, a programról.
Ezekből az előadásokból az alábbiakat foglaltuk össze az egyesületek, polgárőrök számára
hasznosításul.
A mezőgazdasági vagyonvédelem közös a feladatunk és érdekünk. A mezőri tevékenység
hatékonyságának növelése érdekében célszerű a mezőőrök és polgárőrök együttműködését
tovább mélyítenünk, ezért az Agrárminisztérium és az Országos Polgárőr Szövetség közös
programot indít „Külterületek biztonsága, környezetünk védelme 2019-2020” címmel, amelyre
az Agrárminisztérium 40 millió forintot biztosít – mondta el Nagy István agrárminiszter a
programindító konferencián, szombaton, Lajosmizsén.
A tárcavezető ismertette, hogy a Belügyminisztérium elvi támogatásával, valamint az Országos
Rendőr-főkapitányság szakmai felügyeletével induló programban az Országos Polgárőr
Szövetség 2000 egyesülete és mintegy 63 ezer polgárőre vesz részt, beleértve a Lovas Tagozatot
is. Hozzátette: az Agrárminisztérium által elkülönített keret – összesen mintegy 40 millió forint
– fedezi a mezőőri szolgálat ellátásával járó költségeket, továbbá lefedi a külterületek
biztonságát, és a termésbiztonságot szolgáló program forrás- és eszközigényét is.
A polgárőr program célja, a jogsértések – a zártkerti, szántóföldi, mezei, erdei lopások –
megelőzése, a tanyákon és külterületeken élők biztonságának garantálása, a gazdaságok, nagy

értékű eszközök, üdülők védelme, valamint a mezőőri teendők ellátása azokon a településeken,
ahol még nem működik szervezett mezőőri szolgálat, illetve tevékeny szerepvállalás a
környezet- és természetvédelemben.
Nagy István szerint a jövőbeni együttműködés keretében érdemes nagyobb hangsúlyt fektetni
a polgárőrök természetvédelmi irányú képzésére is, a táj, az ökológiai rendszerek iránti
érzékenység további finomítására. Hozzátette: a program sikerétől, a polgárőrök és mezőőrök
között létrejött együttműködéstől, illetve a közösen felmutatott eredményektől azt várjuk, hogy
még tovább növeljék az őrszolgálat és a polgárőrség társadalmi megbecsültségét, valamint
ösztönözzék további tagok jelentkezését és újabb őrszolgálatok, polgárőr egyesületek
alapítását.
Túrós András OPSZ elnök kiemelte, hogy a polgárőrség az elmúlt években az
Agrárminisztériumtól milyen támogatásokban részesült. Így többek között a Vidékfejlesztési
pályázaton legalább 570 db új gépjárművet nyerhettek az egyesületek, a Parlagfű ellenes
kampányra több 10 millió forintot kapott a Polgárőrség, Támogatás a Lovas Polgárőr
Tagozatnak, a magyar kuvasz programban való együttműködésre is kapott a Polgárőrség
támogatást, a különböző környezetvédelmi programokat is támogattak.
A meghirdetésre került külterületi programot 40 millió Ft-al támogatja az Agrárminisztérium.
A program célja, időtartama:
Cél: Nagyobb figyelmet fordítsunk az erdők, mezők, szántóföldi növények, szőlőskertek és a
tanyák védelmére, valamint járuljunk hozzá a környezetkárosító, környezetünket romboló
jogsértések megelőzéséhez.
Időtartam: 2019. novembertől- 2020-as év végéig tartson. A 2020-as év a „Külterületek
Biztonságának” az éve legyen!
Miért van szükség erre a programra?
Külterületeken a bűnözés mérsékelten és idény jelleggel fordul elő: télen a falopások, nyáron
és ősszel a szántóföldi növények, szőlőskertek – gyümölcskertek vannak veszélyeztetve.
Tanyákon élő emberek potenciális célpontjai lehetnek a jogsértőknek.
„Azok arassanak, akik vetettek”.
Kik vegyenek részt a programban?
Mindenek elött a polgárőr egyesületek.
Szeretnénk a mezőőröket is bevonni.
Helyileg számítanunk kell a természetvédelmi őrökre, halőrökre, vadásztársaságokra,
vadőrökre, hivatásos vadászokra, és a
Tulajdonosokra.
Összefoglalva:
2019 ősze és a 2020-as év a „Külterületek Biztonságának” az éve.
A polgárőr egyesületek hozzanak létre egy úgynevezett „Külterületi Biztonsági Hálót”.
A polgárőr szolgálatok egy részét külterületekre szervezzék.
A tulajdonosok is aktívan vegyék ki a részüket.
Elöregedő, lepusztult kistelepülések, ahol idős emberek élnek - ezekre a kistelepülésekre
nagyobb karitatív és biztonsági figyelmet fordítsunk! Sokszor a jogsértők számára valóságos
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főnyeremény egy pár kiló burgonya, zöldség, gyümölcs, vagy éppenséggel egy taliga tűzifa.
Nem szabad egyetérteni a megélhetési jogsértésekkel, a megélhetési bűnözéssel!
Dr. Balogh János r. altábornagyországos rendőr-főkapitány az ország közbiztonsági
helyzetének bemutatása után a következőkről szólt.
A külterületek biztonságáért felelős szervek: a Rendőrség és az Országos Polgárőr Szövetség
együttműködésben.
A közös tevékenység végzésére vonatkozó szabályzók áttekintése:
 a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény;
 a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV.
törvény;
 az Országos Rendőr-főkapitányság és az Országos Polgárőr Szövetség által 2016. június
18-án megkötött együttműködési megállapodás.
 A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm.
határozat Cselekvési terv
 (8.1.3. „Külterületeken élők biztonságának fokozása”)
 A közbiztonság és a közrend további erősítését elősegítő bűnügyi és rendészeti
intézkedések egységes megtételéről szóló Intézkedési Terv
 (III. fejezet: A külterületi ingatlanokban, a tanyákon és az elnéptelenedő apró- vagy
törpefalvakban élő személyek sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésére és
visszaszorítására irányuló rendőri feladatok)
Külterületi intézkedések:
 „24 órás hírlánc”: a külterületen élők közötti gyors információáramlást segíti
 Tájékoztatás a sértetté válás megelőzése érdekében, valamint baleset-megelőzési
tanácsokkal:
 ELBÍR (elektronikus hírlevél),
 írott és elektronikus média bevonása,
 lakossági fórumok,
 személyes kapcsolatfelvétellel
Együttműködés:
 Polgárőrség
 rendészeti feladatokat ellátó személyek
 (mezőőr, természetvédelmi őr, vadőr, halőr)
 NÉBIH (járási főállatorvos)
 Kormányhivatalok – járási hivatalok (állategészségügy, növény, talajvédelem)
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Csóra György OPSZ általános elnökhelyettese a program feladatok meghatározása során a
következő ajánlásokat tette.
Mit várunk el a polgárőr egyesületektől, polgárőreinktől a program megvalósítása során:
 Szervezzenek egyeztető megbeszélést az együttműködő szervezetekkel, ahol tekintsék
át a területre vonatkozó helyi adatokat, a kapcsolódó szabályozási anyagot (a település
közbiztonsági és bűnmegelőzési stratégia, bűnokok feltárása, a sértetté válást
befolyásoló tényezők feltárása, bűnmegelőzési módszerek meghatározása)
 Mérjék fel az ellenőrizendő területeken a tanyás ingatlanokban elő, segítségre
szorulókat
 Térképezzék fel a jogsértéssel leginkább veszélyeztetett területeket, azok megközelítési,
távozási útvonalait, a közös ellenőrzésre alkalmas helyeket, a drónok alkalmazásának
lehetőségeit
 Szervezzenek az érintett területeken önálló szolgálatot. A megelőző szolgálatban a
polgárőr törekedjen arra, hogy azon a területen ahol szolgálatot teljesít, minél szélesebb
helyi és személyi ismerettel rendelkezzen. A helyi és személyi ismeret, a megelőző
szolgálat eredményes ellátásának legfontosabb lehetősége és eszköze.
 Folyamatosan kísérjék figyelemmel az időjárási adatokat és készüljenek fel a
tanyaterületeken élők segítésére, tartsanak kapcsolatot a tanyagondnoki szolgálattal,
falugazdászokkal. Fektessenek nagy hangsúlyt a „ Tiszteletet az éveknek, biztonságot
az idősöknek „ és a „ Füstölő kémény „ programunkban megfogalmazottaknak.
 Törekedni kell a körzeti rendőr és mezőőrrel való közös szolgálat ellátására.
 Kiemelten fontos a külterületek biztonságának program keretében a mezőőrökkel való
szoros együttműködés, esetleges közös szolgálat, mivel a mezei őrszolgálatok keretében
foglalkoztatott mezőőr a termőföldek őrzését, valamint a termőföldön lévő illetve ahhoz
tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá
mezőgazdasági építmények, földmérési jelek vagyonvédelmét ellátó személy.
Kiemelten ezek azok a feladatok, amelyek végrehajtásában nagy felelősség hárul a polgárőr
egyesületek vezetőire, a programban részt vevő polgárőrökre. Nagyon fontos a megfelelő
felkészítés, az együttműködő partnerekkel az összehangolt tevékenység, a partnerségi
kapcsolat.
Az alábbi programok során nyert tapasztalatokat hasznosítsák a polgárőr egyesületek.
A TeSzedd! – Önkéntesen a Tiszta Magyarországért akció hazánk legnagyobb önkéntes
mozgalma. A szemétgyűjtési akció keretében szerte az országban takarítanak a TeSzedd!
önkéntesei. A TeSzedd! nemzetközi porondon is bemutatkozott, hiszen Magyarország
csatlakozott vele a „Let’s Clean Up Europe!” elnevezésű összeurópai kezdeményezéshez, amit
az Európai Bizottság EWWR LIFE+ programja keretében szerveznek meg. Az Országos
Polgárőr Szövetség is kiemelten fontos feladatnak tartja a környezetünk védelmét, ezért minden
évben nagy erőkkel veszünk részt az országos TeSzedd! akcióban.
„ Jobb, ha el sem dobod” A Magyar Közút Nonprofit Zrt szemétgyűjtési akciója, melyhez az
Országos Polgárőr Szövetség is csatlakozott. A 2019.09.20-i országos kampányban 1000
polgárőr vett részt. A MKN Zrt. célja a programmal, hogy tegyünk együtt útjaink tisztaságáért,
fogjunk össze az illegális szemetelés ellen, hogy az út menti területek tisztábbak legyenek és
így az utakra is több forrást tudjon felhasználni az MKN Zrt.
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„Célkeresztben a parlagfű” Az Országos Polgárőr Szövetség Környezetvédelmi Bizottsága
2017-ben indította el kampányát, mely kampány keretében hívta fel a figyelmet a parlagfű
mentesítés fontosságára.
„Polgárőrök a parlagfű mentes településekért „ 2019-ben került meghirdetésre az
Agrárminisztérium támogatásával. Ebben a programban a hagyományos polgárőri felderítő
szolgálatokon kívül jelentős szerepet játszanak a sárkányrepülős polgárőr szolgálatok (
Baranya, Szabolcs-Szatmár, Győr-Sopron ) a Pest megyei girokopteres felderítők, a lovas
polgárőrök.
Dr. Kovács Sándor rendőr ezredes c. főiskolai docens a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Rendészettudományi Kar mesteroktatója módszertani segítséget adott az egyesületek számára
a program megszervezéséhez.
Ajánlás a külterületek biztonsági kockázatának felméréséhez.
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Együttműködés lehetőségei.

A KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA KÖRNYEZETÜNK VÉDELME polgárőr
programot az egyesületek, megyei szövetségek a fentiekre figyelemmel szervezzék.
Sok sikert az program eredményes végrehajtásához.
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