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KÜLTERÜLETI KÜLTERÜLETI 
BŰNMEGELŐZÉSBŰNMEGELŐZÉS

Új év – új programÚj év – új program

Az OPSZ minden évben meghirdet egy-egy Az OPSZ minden évben meghirdet egy-egy 
programot.programot.

2014. évben a külterületek biztonságát hirdettük 2014. évben a külterületek biztonságát hirdettük 
meg.meg.

Kriminológiai tankönyvben nem lehet találkozni Kriminológiai tankönyvben nem lehet találkozni 
a külterületi bűnmegelőzéssel!a külterületi bűnmegelőzéssel!



Külterület – a települések Külterület – a települések 
lakott területein kívüli részelakott területein kívüli része

Ide tartoznak:Ide tartoznak:
   erdők – mezők – szántóföldekerdők – mezők – szántóföldek
 szőlőskertek – gyümölcsösökszőlőskertek – gyümölcsösök
 tanyák – farmergazdaságoktanyák – farmergazdaságok

A tanyákon állítólag 300 000-en élnek.A tanyákon állítólag 300 000-en élnek.
 Ide tartoznak a külterületen lévő ingatlanokIde tartoznak a külterületen lévő ingatlanok

présházak, pincék, borozókprésházak, pincék, borozók
 az üdülő övezeteket is ide soroljákaz üdülő övezeteket is ide sorolják



A külterületi jogsértéseknél – beszélhetünk 
4 évszakos bűncselekményekről és
idény jellegű jogsértésekről
A falopás négy évszakos! A gyümölcs és a termény-zöldség lopás 
idény jellegű.
Külterületi jogsértések – kisebb súlyú lopásokból, leginkább 
tulajdon elleni szabálysértésekből áll.
Piti tolvajok veszélyeztetik a tulajdonosok értékeit.
Erdőkben a falopások valószínű nagyobb mértékűek – 
falopásokból a szervezettség is megállapítható
Mi polgárőrök arra fókuszáljunk, amihez van erőnk, 
felhatalmazásunk
Kisebb súlyú jogsértések megelőzésében jeleskedjünk!
Fokozott, rendszeres külterületi járőrözéssel egyszerűen előzzük 
meg a jogsértéseket!



Mit is javasol az OPSZ elnöksége, Mit is javasol az OPSZ elnöksége, 
illetve az OPSZ elnöke?illetve az OPSZ elnöke?

 Mind a 2000 polgárőr egyesület ismerje meg a Mind a 2000 polgárőr egyesület ismerje meg a 
programot!programot!

 Az egyesületek saját hatáskörben döntsenek a Az egyesületek saját hatáskörben döntsenek a 
külterületi program megvalósításárólkülterületi program megvalósításáról

 Ahol a külterületeken gyakoriak a jogsértések, ott Ahol a külterületeken gyakoriak a jogsértések, ott 
célszerű aktívan bekapcsolódni a program célszerű aktívan bekapcsolódni a program 
végrehajtásábavégrehajtásába



Szeretnék néhány módszertani Szeretnék néhány módszertani 
javaslatot is mondanijavaslatot is mondani

 A Polgárőrség programját a helyi rendőri szervek A Polgárőrség programját a helyi rendőri szervek 
szakmailag segítikszakmailag segítik

 Tehát rendőri szerveknél be kell jelenteni az Tehát rendőri szerveknél be kell jelenteni az 
elképzeléseketelképzeléseket

 Minden egyesületi vezető mérje fel, hogy a területén Minden egyesületi vezető mérje fel, hogy a területén 
milyen alternatív rendészeti szervekkel, személyekkel milyen alternatív rendészeti szervekkel, személyekkel 
tudnak együttműködnitudnak együttműködni

− Mezőőrök; vadászok; természetvédelmi őrök; Mezőőrök; vadászok; természetvédelmi őrök; 
tanyagondnokok; szociális munkások; közmunkások, tanyagondnokok; szociális munkások; közmunkások, 
akik külterületeken dolgoznakakik külterületeken dolgoznak



Idény jelleggel, 
amikor érik a termés, 
amikor szüret van, 
hol, mikor, milyen erővel célszerű polgárőr 
szolgálatot szervezni

Álmodjunk meg egy civil Álmodjunk meg egy civil 
külterületi biztonsági hálótkülterületi biztonsági hálót



A lovas polgárőr szolgálat fantasztikus fejlődését látjuk
A lovasoknak oroszlánrészt kell vállalni
Tulajdonosokat, bérlőket a világért se hagyjuk ki:
−tájékoztassuk őket
−Motiváljuk, hogy vegyenek részt a programban
A tulajdonosok érdekében történik minden!élő szóban, 
röplapon, fórumon folytassunk velük párbeszédet!

A polgárőr egyesületek A polgárőr egyesületek 
szervezzenek külterületi járőr szervezzenek külterületi járőr 

szolgálatotszolgálatot



Az OPSZ elnöksége az 1 milliárd forintot már Az OPSZ elnöksége az 1 milliárd forintot már 
felosztotta a megyei szövetségek között.felosztotta a megyei szövetségek között.
A megyei szövetségek átlagosan 32,5 millió Ft-ot kapnakA megyei szövetségek átlagosan 32,5 millió Ft-ot kapnak
A 2014. évben 25-40 millió között van a támogatás összege.A 2014. évben 25-40 millió között van a támogatás összege.
Komárom 25, Borsod 40 millió Ft-ot kapott.Komárom 25, Borsod 40 millió Ft-ot kapott.
Az OPSZ most nem címkézte meg a pénzt.Az OPSZ most nem címkézte meg a pénzt.
A megyei szövetségek döntenek, hogy az egyesületek milyen A megyei szövetségek döntenek, hogy az egyesületek milyen 
összegben részesülnek!összegben részesülnek!
Az egyesületek vezetőitől helyileg kérjék számon a támogatás Az egyesületek vezetőitől helyileg kérjék számon a támogatás 
objektív elosztásátobjektív elosztását
A megyéknek 3 programot kell kiemelten támogatni:A megyéknek 3 programot kell kiemelten támogatni:
−100x100-as programot100x100-as programot
−külterületi bűnmegelőzéstkülterületi bűnmegelőzést
−és ehhez szorosan kapcsolódó lovas polgárőr szolgálatotés ehhez szorosan kapcsolódó lovas polgárőr szolgálatot



De a sikerért meg kell dolgozni!De a sikerért meg kell dolgozni!
Mi pedig dolgozni szeretünk! Tudunk is.Mi pedig dolgozni szeretünk! Tudunk is.
Mert mi ezt nem kényszerből tesszük, hanem Mert mi ezt nem kényszerből tesszük, hanem 

meggyőződésből!meggyőződésből!
Sokan emiatt ránk csodálkoznak.Sokan emiatt ránk csodálkoznak.
De nagyon sokan becsülnek minket.De nagyon sokan becsülnek minket.
Becsülik a polgárőröket. Megérdemelten.Becsülik a polgárőröket. Megérdemelten.

Köszönöm, hogy meghallgattatok!Köszönöm, hogy meghallgattatok!
Köszönöm a figyelmeteket!Köszönöm a figyelmeteket!
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