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és a lakosság biztonságérzetének javítására 

(2016-2017) 

 

Az elmúlt 25 évben teljesített polgárőr szolgálatok, egyesületi-, szövetségi tapasztalatok – 

összhangban a kriminológiai tudományos kutatások eredményeivel – megerősítették, 

hogy a bűnözés összetett társadalmi jelenség, amely ellen hatékonyan küzdeni csak 

minden egyes állampolgár és a helyi közösség közreműködésével lehet.  

A környezeti, illetve a közösségi bűnmegelőzés nemzetközi és magyarországi „jó 

gyakorlatait” figyelembe véve, a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia, a Belügyminisztérium, 

és más együttműködési partnereink – kiemelten a rendőrség és az önkormányzatok – 

kérései, iránymutatásai alapján az OPSZ rendszeresen meghirdetett és eredményesen 

végrehajtott bűnmegelőzési programokat. 

A komplex biztonság megteremtése és fenntartása, az állampolgárok 

életminőségének, közérzetének, hangulatának javítása az általános intézkedéseken 

túl megköveteli, hogy folyamatosan kiemelt figyelmet fordítsunk a települések, a 

környezet helyi adottságaira és ezek alapján határozzuk meg a közbiztonságot 

érintő intézkedéseket, és alkalmazott bűnmegelőzési módszereket. 

Az eredményes hagyományos programokat folytatva, 2013-ban a Belügyminiszter úr 

kiemelt támogatásával, az ORFK szakmai irányításával, együttműködve a NBT-vel, 

az OPSZ elnöksége kezdeményezte 100 településen a közbiztonságot erősítő, 

differenciált „100x100 BIZTONSÁG” polgárőr mintaprogram meghirdetését. Az elért 

sikerek tapasztalatai alapján további 150 település csatlakozását kezdeményeztük a 

polgárőrség kiemelt bűnmegelőzési programját kiterjesztve a 2014-2015. évekre 

(„250x100 BIZTONSÁG” program). 

1. Általános értékelés: 

A Kormány, az érintett települések lakossága és önkormányzati vezetők, az 

együttműködők és a polgárőrök a „250x100 BIZTONSÁG” bűnmegelőzési mintaprogramot 

hatékonynak, hasznosnak és sikeresnek értékelték, igénylik a továbbfolytatását és a 

kibővítését.  
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Az eredményességet nagymértékben meghatározta a 2013. március 28-án megtartott 

„100x100 Biztonság” és a 2014. szeptember 20-án megtartott „250x100 Biztonság” 

programindító rendezvények magas szakmai színvonala, valamint a rendőrség által 

biztosított kiemelt, folyamatos, személyi felelősséghez kötött szakmai-, erkölcsi- és 

anyagi támogatás.  

A program révén közelebb kerültek egymáshoz a polgárőrök és a körzeti megbízottak, 

kialakult, illetve erősödött a kapcsolat és az együttműködés a közterület-felügyelőkkel 

(településőrökkel), a hivatásos vadőrökkel, az erdő- és mezőőrökkel, a természetvédelmi 

őrökkel és a társadalmi hal- és vadőrökkel is. Bővült az egyesületek bűnmegelőzési és 

karitatív célból kialakított kapcsolati rendszere az egyéb civil szervezetekkel is, főleg az 

időseket tömörítő nyugdíjas klubokkal.  

A programban résztvevő települések közbiztonságának fenntartásában és a lakosság 

közbiztonsági érzetének javításában érvényesült a rendőrség szakmai, irányító, 

koordináló szerepe és megvalósult, hatékonyabb lett az önkormányzatok és polgárőr 

egyesületek bűnmegelőzési tevékenysége, együttműködése. Nőtt a közös szolgálatok 

és tevékenységek száma, rendszeressé vált az információk cseréje, erősödött az 

egymás iránti bizalom. Rendszeressé és tartalmassá váltak a bűnmegelőzési és 

kapcsolaterősítési lakossági fórumok, amelyek szervezését és megtartását a rendőrség 

és a polgárőrség összehangolja, eredményes a SZEM bővítése is.  

Az egyesületek kiemelt figyelmet fordítottak az ifjúságot érintő bűnmegelőzési 

tevékenységre, minden megyében megteremtették a lehetőségét a középiskolások 50 

órás közösségi szolgálatának polgárőr egyesületnél történő végrehajtására. 

Az eredményességben fontos szerepe volt a céltámogatás biztosításának. A 

programban résztvevő egyesületek kiemelt támogatásban részesültek és a rendőrség által 

felajánlott eszközök elosztásánál is prioritást kaptak. 

Az egyesületek működési feltételeiben, létszámarányaiban továbbra is jelentős 

különbségek tapasztalhatóak, a forráshiányos települések önkormányzatai nem tudják a 

polgárőr egyesületeket (egyéb civil szervezeteket) a korábbi évek színvonalán közvetlen 

anyagi támogatásban részesíteni (számos helyen nullára csökkent az önkormányzati 

támogatás). Az önkormányzati vezetők részéről eltérő a közbiztonsági problémák iránti 

érdeklődés, mert kevésbé okoz gondot a lakosság biztonságérzetének alakulása a 

Dunántúli településeken, mint a keleti országrészben.  

Az önkormányzatok vezetői pozitívan értékelték és köszönetüket fejezték ki a BM által 

támogatott térfigyelő kamera rendszerek kialakításának, bővítésének és 

korszerűsítésének központi támogatását, és további igényeket fogalmaztak meg a 

program folytatására. 
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1. A „300X100 BIZTONSÁG”  PROGRAM FŐ CÉLJAI: 

o A lakosság biztonságérzetét hangsúlyozottan figyelembevevő, az átlagtól eltérő 

közbiztonsági kihívásokkal rendelkező településeken (településrészeken) 

megvalósítható (megvalósítandó) középtávú polgárőr cselekvési célok, illetve 

prioritások kijelölése, a végrehajtás módjainak meghatározása, kiemelt támogatása 

és a fejlesztés folyamatos biztosításával hozzájárulni az életminőséget javító 

közbiztonság fenntartásához. 

o A speciális jellemzőket, helyi sajátosságokat prioritásként kezelő konkrét programhoz 

2016-2017. évekre elnyerni a Belügyminisztérium és más együttműködő 

szervezetek, valamint az állampolgárok kiemelt támogatását. 

o Az OPSZ, a megyei szövetségek és egyesületek hatékony közösségformáló, 

közbiztonságot fenntartó, biztonságérzetet javító programjainak gyakorlati 

eredményeivel hozzájárulni az egyenlőtlenségek felszámolásához, a 

társadalomban elfogadott normák, viselkedési szabályok megismertetéséhez 

és elfogadtatásához, valamint a polgárőrség népszerűsítése, elismertségének 

fokozása, a polgárőr egyesületek számának és létszámának (kiemelt figyelemmel az 

ifjú polgárőrökre) növelése. 

o Az együttműködési lehetőségek gyakorlati megvalósítása, tapasztalatok értékelése, 

hasznosítása. 

o A program végrehajtásának, főbb mozzanatainak, eredményeinek dokumentálása 

(írásban, hang- és képfelvételeken) és javaslatok megtétele a hatáskörrel 

rendelkező intézmények, szervezetek valamint az állampolgárok és közösségeik 

részére. 

2.   A  „300X100 BIZTONSÁG” PROGRAM TERVEZETT IDEJE: 

o 2016. szeptember 1-jétől 2017. december 31-éig. 

3.   A „300X100 BIZTONSÁG” PROGRAMBAN ÉRINTETT TELEPÜLÉSEK (TELEPÜLÉSRÉSZEK) ÉS 

POLGÁRŐR SZERVEZETEK: 

o A megyei / fővárosi szövetségek által – az egyesületek javaslatai alapján – 

felterjesztett 300 település vagy azonosíthatóan körülhatárolható 

településrész/kerület: 

a) az előző programokban résztvevő települések számának megfelelő elosztás 

alapján megyei/fővárosi pontosítás (indokolt esetben törlés és pótlás) 

b) bővítési javaslat 50 településsel OPSZ elnöki ajánlás alapján:  

- Megyénként és a Fővárosból; 2-2 település, kerület   +40 

- Pest megye                     +2  

- Borsod-Abaúj-Zemplén megye        +2 

- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye        +2 
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 -Fejér, Heves, Nógrád , Somogy megye    +1-1 

o A programban közreműködő (vállalást tett) polgárőr egyesületek listáját a program 

melléklete tartalmazza, melyet a megyei/fővárosi szövetségek, a bűnügyi 

fertőzöttség statisztikai adatai és a településeken élők (intézmények) szubjektív 

biztonságérzetét vizsgáló felmérések, valamint a rendőrségi és önkormányzati 

ajánlások figyelembevételével állítottak össze. 

4.  A „300X100 BIZTONSÁG” PROGRAM (CSELEKVÉSI TERV) TARTALMI ELEMEI: 

o Az átlagtól eltérő közbiztonsági (biztonsági) kihívásokkal terhelt települések 

(településrészek) helyzetének, a lakosság biztonságérzetét meghatározó jellemzők, 

és a bűncselekmények, szabálysértések elkövetését lehetővé tevő okok, az 

elkövetéshez vezető folyamatok megismerése, tanulmányozása, komplex 

értékelése: 

▪ a bűncselekmény elkövetési okok feltárása, megállapítása 

▪ a sértetté válást befolyásoló tényezők feltárása 

▪ a rendőrség országos bűnügyi térképének tanulmányozása, a polgárőr 

szolgálatok földrajzilag behatárolható területeinek meghatározása. 

o A bűnelkövetést elősegítő alkalmak csökkentésének, a megelőzés 

alkalmazható módszereinek meghatározása. (Potenciális elkövetők elrettentése 

/lehetőség – képesség – motívum/, és az áldozatok, közösségek felkészítése a 

megelőzésre.) 

o  A NBT 2016-2017-re szóló Intézkedési Tervében megjelölt feladatok 

végrehajtásában való közreműködés. 

o A polgárőr egyesületek alapfeladatainak (közterületi járőrszolgálat – 

figyelőszolgálat – jelzőőri tevékenység) tervszerű, együttműködőkkel 

összehangolt (a rendőrség szakmai koordinálásával történő) végrehajtása. 

o A bűnmegelőzés többszintű rendszerében résztvevő szervezeteket, 

szakterületeket átfogó, társadalmi érdekegyeztetése és konszenzus alapján 

elkészített megelőzési tervek készítése, végrehajtása: 

▪ szoros együttműködés a rendőrséggel, az önkormányzattal, a szakmai 

szervezetekkel, a helyi intézményekkel, a helyi lakosokkal 

▪ folyamatos partnerségi viszony fenntartása. 

o Az elsőbbséget élvező célok és feladatok meghatározása. 
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o A megelőzési program és a kapcsolatos információk hatékony továbbítása, 

folyamatos kommunikálása.  

A lakosság minden korosztályának – különös tekintettel a veszélyeztetettekre – 

tájékoztatása, bűnmegelőzési és köz-, valamint közlekedésbiztonsági tanácsok, 

szóróanyagok, és a média útján.  

o Kezdeményező részvétel a környezettervezési bűnmegelőzésben  

o Közösségi bizalomerősítés: 

▪ rendőrség és más állami intézmények, szervek iránt 

▪ polgárőrség iránt 

▪ önkormányzat iránt 

▪ állampolgárok között 

o Az állampolgári gondolkodás pozitív alakítása: 

▪ jogok és kötelességek összhangja 

▪ felelősségvállalás megerősítése 

o Esélyegyenlőség biztosításában való közreműködés, közösség építés 

o „Tiszteletet az éveknek – biztonságot az időseknek” program helyi 

végrehajtása. 

o „Külterületek biztonsága” programban való részvétel 

o „Szomszédok Egymásért Mozgalom” szervezése, irányítása. 

o „Közbiztonsági Egyeztető Fórumok”, lakossági tájékoztatók megszervezése. 

o A migrációval kapcsolatos helyi és országos feladatokban való részvétel. 

o Gyermek- és ifjúságvédelem, „Egy iskola – egy polgárőr” program alkalmazása, 

felkészítés, képzés megszervezése. 

o Ifjú polgárőrök toborzása, felkészítése és foglalkoztatása 
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o Kiemelt eseményekhez (rendezvényekhez) szükséges erő-eszköz 

összpontosítás biztosítása.  

o Idényjellegű bűncselekmények (fa-, fém- és mezőgazdasági termények lopása) 

megelőzése, közreműködés a felderítésben, a veszélyeztetett területek 

biztosításában, valamint részvétel a hagyományosan jelentkező, kiemelt, országos 

polgárőr akciókban. 

 


