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PROGRAM / TÁJÉKOZTATÓ
A NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS STRATÉGIAI CSELEKVÉSI TERVÉNEK
részfeladatokra bontott, 2013-2015 időszakra szóló INTÉZKEDÉSI TERVE alapján
AZ OPSZ FELELŐSSÉGI KÖRÉBE TARTOZÓ FELADATOKRÓL

Az OPSZ aktívan részt vett a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia kidolgozásában,
delegált képviselője által véleményt formál és kezdeményező az aktuális
feladatokkal kapcsolatban. A polgárőrség az NBT 2013-2015 időszakra szóló
Intézkedési Terve részfeladatainak figyelembe vételével, az együttműködőkkel
koordinált, előre tervezett szolgálattal járul hozzá a települések – kiemelten a
kistelepülések, veszélyeztetett városrészek és külterületek – általános
közbiztonságának és a lakosság szubjektív biztonságérzetének javításához.
A több mint két évtizedes hazai és nemzetközi bűnmegelőzési „jó gyakorlatok”
általánosításával és a változások igényeinek figyelembevételével kerülnek
(kerültek) meghirdetésre az országos polgárőr programok, amelyekben
megkülönböztetett figyelemmel vagyunk a NBT ajánlásaira is.
Az NBT Intézkedési Tervben – tekintettel a polgárőrség civil jellegére – a feladatok
végrehajtásának felelőseként az OPSZ-t, illetve a polgárőrséget nem jelölték meg,
hanem a polgárőrség több feladatban kiemelt együttműködő partnerként szerepel.
Az NBT Intézkedési Terv a részfeladatok meghatározásával segíti a bűnmegelőzési
feladatok hatékony végrehajtását, és értékelésének szempontjait is tartalmazza.
A már futó polgárőrségi programok pedig a gyakorlati követelményeknek
megfelelően az NBT Intézkedési Tervben megjelölt több feladat megvalósítását
célozzák.
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Az OPSZ 2014. II. féléves Munkaterve feladatainak meghatározásánál célszerű figyelembe
venni az 1744/2013. (X. 17.) Kormányhatározatban megjelölt együttműködési (partnerségi)
feladatokat:
1. TELEPÜLÉSBIZTONSÁG:
Közbiztonsági és bűnmegelőzési stratégia készítése
Polgárőr egyesületek feladata:
közreműködés, kezdeményezés, egyesületi adatok, teljesíthető
vállalások meghatározása
Felelős:

OPSZ szakmai alelnöke
Megyei / fővárosi MPSZ elnökök
Polgárőr egyesületi elnökök
Polgárőr járási koordinátorok

Határidő:

2014. december 31.

2. KÜLTERÜLETEKEN ÉLŐK BIZTONSÁGÁNAK FOKOZÁSA; VAGYONVÉDELEM:
OPSZ kiemelt programok:
„KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015.”
„100X100 BIZTONSÁG”
„TISZTELETET AZ ÉVEKNEK, BIZTONSÁGOT AZ

IDŐSEKNEK”

Megvalósított feladatok: Külterületeken élők biztonságának fokozása; a veszélyeztetett
területeken biztosítani kell a rendszeres rendőri, polgárőri
jelenlétet;
Vagyonvédelem (csökkenteni kell a lopás deliktumok
előfordulását);
Bűnmegelőzési Centrum kialakítása, teszteléses működtetése;
Mobil Bűnmegelőzési Centrum kialakítása, teszteléses
működtetése;
Felelős:

OPSZ szakmai alelnöke
Megyei / fővárosi MPSZ elnökök
Polgárőr egyesületi elnökök
Polgárőr járási koordinátorok

Határidő:

folyamatos

3. SZENVEDÉLYBETEGSÉGEK MEGELŐZÉSE, ALKOHOL- ÉS DROGPREVENCIÓ, GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM:
Szórakozóhely-ellenőrzések fokozása
Polgárőr egyesületek feladata:
fokozni kell a szórakozóhelyek és környékének ellenőrzését
(„Éjjeli őrjárat program”)
Felelős:

OPSZ ifjúsági, sport és karitatív alelnöke
Polgárőr egyesületi elnökök

Határidő:

folyamatos

4. AZ ÁLDOZATTÁ VÁLÁS MEGELŐZÉSE:
Egységes rendőrségi szóróanyagok az áldozattá válás megelőzése érdekében
OPSZ és a polgárőr egyesületek feladata: szóróanyagokhoz
terjesztése

javaslattétel,

és

ezek
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Felelős:

OPSZ ifjúsági, sport és karitatív alelnöke
OPSZ sajtófőnök
Polgárőr egyesületi elnökök

Határidő:

2014. szeptember és folyamatos

5. ÁLDOZATSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK SZÉLESÍTÉSE
5/a. Civil önkéntes áldozatsegítői hálózat
Polgárőr egyesületek feladata:

önkéntes áldozatsegítői hálózatot bővítésében való
részvétel

Felelős:

OPSZ ifjúsági, sport és karitatív alelnöke
Polgárőr járási koordinátorok
Polgárőr egyesületi elnökök

Határidő:

2015-től folyamatos

5/b. Áldozatpolitikai célok megjelenítése a médiában
Polgárőr egyesületek feladata:

áldozatsegítő szolgáltatások ismertségének növelése a
médiában;

Felelős:

OPSZ ifjúsági, sport és karitatív alelnöke
OPSZ sajtófőnök
Polgárőr egyesületi elnökök

Határidő:

2015-től folyamatos

6. JAVASLAT
A NBT kezdeményezze a polgárőrség partnerségi szerepének kibővítését (elismerését) az
NBT Intézkedési Tervben megjelölt
1) Hasznos szabadidő-eltöltés (8.2.2.);
2) A bűnmegelőzés beemelése az állami, egyházi és önkormányzati gyermektáborok
programjaiba (8.2.2.B);
3) Az időskorúak aktív bevonásának vizsgálata (8.2.2.C);
4) Konfliktusok és az erőszak megelőzése, kezelése (8.2.3.)
részek vonatkozásában.
Indoklás: A hagyományos és működő polgárőr programok tartalmazzák a célkitűzéseket
(Egy iskola – egy polgárőr; Tiszteletet az éveknek, biztonságot az időseknek;
Polgárőr ifjúsági és gyermek táborok; Ifjú polgárőr hálózat; Iskolai közösségi
szolgálatban való részvétel…)
Felelős:

OPSZ elnöke

Határidő:

2015-től folyamatos

Melléklet:
KIMUTATÁS a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács Stratégiai cselekvési tervének
részfeladatokra bontott Intézkedési Tervéből (2013-2015)
az OPSZ felelősségi körébe tartozó feladatokról
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