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Bevezető

A közigazgatási  rendszer  átalakításával  jelentősen  megváltozott  a  helyi  és  területi 
kormányzati  ügyintézés  menete.  Az  eddigi  közigazgatási  feladatok  jelentős  részét 
átvették a járási hivatalok, amelyek 2013. január 1-jén kezdték meg működésüket.

A  kormány  célja  volt,  hogy  a  szervezet  megújításával  a  közigazgatási  struktúra 
átláthatóbb  legyen,  és  olyan  járások  alakuljanak,  amelyek  hozzájárulnak  a 
közigazgatás  hatékonyabb  működéséhez.  A  járások  létrejöttével  átalakuló 
közigazgatási struktúrához az Országos Polgárőr Szövetség is igazodik.

Mivel  a  polgárőrség  a  helyi  és  területi  közbiztonsági  feladatok  ellátásának  fontos 
része,  így a megváltozott  közigazgatási  rendszerhez  illesztve szükséges  egy olyan 
funkció  kialakítása,  amely  szervezi  és  összehangolja  a  járási  szintű  polgárőr-
tevékenységet. Ezért létrehozta a járási polgárőr-koordinátor feladatkört.

A polgárőrség a járási koordinátori feladatkör kialakításával szeretné hatékonyabbá 
tenni  a  helyi  szintű  feladatok  összehangolását,  illetve  a  járási  szervekkel  való 
együttműködés megerősítését.

A  járási  polgárőr-koordinátor  tevékenységével  a  járás  egész  területére  kiterjedően 
szervezheti,  összehangolhatja  azokat  a  tevékenységeket,  amelyek  a  közbiztonság 
megerősítését  szolgálják.  Ezzel  a  polgárőrség  bűnmegelőző  tevékenysége 
szervezettebbé,  koordináltabbá válhat,  illetve a járási  és  területi  hatóságok igényei  
gyorsabban és célirányosabban juthatnak el a helyi polgárőr-szervezetekhez. 

A  járási  polgárőr-koordinátor  kohéziós  szerepet  tölt  be  az  Országos  Polgárőr 
Szövetség,  a  megyei  szövetségek,  a  polgárőr-egyesületek  között,  közvetlen 
kapcsolatot  tart  a  járás  területén  tevékenykedő  rendőri  szervekkel,  a 
katasztrófavédelmi  megbízottakkal,  valamint  a  járási  hivatalokkal.  Feladatának 
ellátásával fontos társadalmi szerepet vállal a térség közbiztonságának erősítésében, 
javítva ezzel a lakossági bizalmat és a helyi bűnmegelőzési munkában való nagyobb 
lakossági részvételt.
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I. Információs blokk

1. Járások

1. 1. A járási rendszer a magyar közigazgatásban 

A járás a magyar közigazgatás jellegzetes intézménye volt évszázadokon keresztül. A 
megye  részét  alkotó,  annak  felosztásával  kialakított,  községeket  magába  foglaló 
közigazgatási területi egység.

A járások az 1200-as évek elején jöttek létre. A levéltári források szerint akkora volt a 
területük, amelyet abban az időben a legkorszerűbb közlekedési eszközzel (lovon) be 
lehetett járni. (Ebből ered a járás fogalma is, amely a (be)járást jelentette.)

A  járások  a  királyi  vármegyék  alközpontjai  voltak.  Határai  gyakran  változtak,  és 
alapvetően  természeti,  gazdasági,  földrajzi,  táji  határokat,  történeti,  néprajzi 
csoportokat követtek.

A  járások  sajátossága  abban  rejlett,  hogy  a  vármegye  a  közigazgatási  feladatait 
általános  hatáskörű,  területi  munkamegosztásban  működő  szervek  (kezdetben  a 
főszolgabírók, később a járási főjegyzők, majd a járási hivatalok) útján látta el.

A  járások  száma  az  évszázadok  során  jentősen  változott.  A  több  százas  számtól 
(1900-ban 450) a száz alatti számig (1983-ban 83) szerveztek közigazgatási egységet,  
míg 1983. december 31-én véglegesen megszűnt a közigazgatás e formája.

1. 2. A járások jogszabályban meghatározott feladatai 
(a 2012. évi XCIII. tv. és a 218/2012 (VIII. 13.) kormányrendelet)

A kormány kiemelt  céljai  közé tartozott  a  helyi  és  területi  közigazgatási  rendszer 
teljes szervezeti megújítása, amelynek része a 2013. január 1-jétől működő járások 
kialakítása.

A járások kialakításának célja, hogy:
- a területi államigazgatás újjászervezése megvalósuljon,
- az államigazgatási  feladatok jelentős része az államigazgatás  területi szerveihez 

kerüljön, 
- a járások szervesen illeszkedjenek az államigazgatás egységes rendszerébe.
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A járások az identitásra, a közösségépítésre, a településszerkezeti adottságokra és a 
szakmai teljesítőképességre alapozzák tevékenységüket.

A  járásokat  és  a  járási  (fővárosi  körzeti)  hivatalokat  a  fővárosi  és  megyei 
kormányhivatalok szervezeti egységeiként állították fel. 
A  törvény  a  járási  hivatalok  kialakításával,  szervezetével  kapcsolatos  alapvető 
szabályokat, valamint a törvényi szinten telepített feladat- és hatásköröket rögzíti.

A  járási  hivatal  legfontosabb  feladata a  megyei  szintnél  alacsonyabb  szinten 
intézendő  államigazgatási  feladatok  ellátása.  Ennek  alapján  a  járási  hivatalhoz 
kerülnek:

- a jegyző hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek,
- a  megyei  kormányhivatalok  szakigazgatási  szervei  kistérségi  kirendeltségeinek, 

ügyfélszolgálatainak, irodáinak feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek.

A  járási  hivatalban  törzshivatalt  és  szakigazgatási  szervet  alakítottak  ki.  Ennek 
megfelelően a járási hivatal szervezete magába foglalja:

- a megyei kormányhivatal szakigazgatási szerveinek kirendeltségeit,
- a járásszékhely polgármesteri hivatalának államigazgatási feladatokat ellátó részét,
- a nem járásszékhelyen működő polgármesteri hivatalban a járási hivatalhoz kerülő 
- államigazgatási feladatokat ellátó ügyintézést,
- az okmányirodák és szakigazgatási szerveinek ügyfélszolgálati kirendeltségeit.

A járási hivatal szakigazgatási szervei:

- a járási gyámhivatal (a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátására),
- a járási építésügyi hivatal (az építésfelügyeleti hatósági és egyéb jogszabályokban 

meghatározott építésügyi hatósági feladatok ellátására),
- a  járási  építésügyi  és  örökségvédelmi  hivatal  (az  építésfelügyeleti  hatósági,  az 

egyes  építésügyi  hatósági  és  a  kulturális  örökségvédelmi  hatósági  feladatok 
ellátására),

- a járási hivatal állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási szerve 
(az  élelmiszer-biztonsági,  élelmiszerminőség-ellenőrzési,  takarmány-ellenőrzési 
élelmiszerlánc-felügyeleti  és  állat-egészségügyi,  illetve  a  falugazdász-hálózat 
útján ellátott egyes földművelésügyi feladatok ellátására),

- a járási földhivatal (az ingatlanügyi és telekalakítási feladatok ellátására),
- a járási hivatal munkaügyi kirendeltsége (a foglalkozási, munkaerő-piaci feladatok 

ellátására),
- a járási népegészségügyi intézet (a népegészségügyi feladatok ellátására).
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A járásokról szóló törvény módosította a honvédelmi törvényt is, amelynek keretében 
a járásokban és a fővárosi körzetekben helyi védelmi bizottságok működnek, amelyek 
illetékességi  területe a járásokhoz, illetve a fővárosi  körzetekhez igazodik. A helyi 
védelmi bizottság területi szerv. 

A helyi védelmi bizottság elnöke a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi 
körzeti) hivatal vezetője, elnökhelyettese a katasztrófák elleni védekezés tekintetében 
a  katasztrófavédelmi  szerv  területi  szervének  vezetője  által  kijelölt  személy,  a 
honvédelmi  feladatok  tekintetében  a  honvédség  állományából  szükség  esetén 
vezényelt tényleges állományú katona.

A járási hivatal vezetőjének feladatai:

- vezeti a járási hivatalt,
- gyakorolja a járási hivatal törzshivatalának feladat- és hatásköreit,
- biztosítja a járási hivatal szakigazgatási szervei feladatellátásának feltételeit,
- gondoskodik a belső szabályzatok elkészítéséről,
- ellátja a járási hivatal üzemeltetésével összefüggő feladatokat.

A járási hivatal feladatai:

- ellátja a hatáskörébe utalt feladatokat,
- közreműködik a kormányzati célkitűzések területi megvalósításában, koordinálja, 

ellenőrzi az ez irányú feladatokat,
- informatikai és képzési tevékenységet végez a kormányzati célkitűzések területi 

megvalósítása érdekében,
- a  járási  szakigazgatási  szervek  működtetésével  összefüggő  funkcionális 

feladatokat lát el,
- a települési önkormányzatok közfoglalkoztatási feladatai végrehajtása érdekében 

ellátja  a  települési,  nemzetiségi  önkormányzatok,  azok  társulásai,  valamint  a 
hatósági  közfoglalkoztatáshoz  kapcsolódó  együttműködéshez  szükséges 
koordinációs és kommunikációs feladatokat,

- tájékoztatást  kér  és  adatokat  elemez   az  illetékességi  területén  a  települési,  
nemzetiségi  önkormányzatokról, azok társulásairól, 

- egyeztetéseket  kezdeményez  az  illetékességi  területén  a  közfoglalkoztatás 
elősegítése  érdekében,  illetve  együttműködik  a  járási  hivatal  munkaügyi 
kirendeltségével,

- jelzi  az  illetékes  szerveknek  a  közfoglalkoztatással  kapcsolatos 
szabálytalanságokat  vagy jogsértéseket.
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1. 3. A járási rendszer statisztikai mutatói

A járások 2013. január 1-jén kezdték meg működésüket Magyarországon. A legtöbb 
járás  Pest  megyében  található.  A  városok  száma  járásonként  átlagosan  kettő. 
Többségükben (79 járásban) egy város található, amely egyben a járási székhely is. 

A  járások  többségében  a  járási  székhelyen  élnek  a  legtöbben.  A  legkisebb 
településsűrűségű  járás  az  alföldi  járások  között  található,  míg  a  legnagyobb 
településsűrűségű járások Magyarország aprófalvas térségének járásaiban vannak, így 
elsősorban Vas, Baranya, Zala, Veszprém és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.

A legnépesebb  magyarországi  járás  a  miskolci  (kb.  250.000 fő),  míg  a  legkisebb 
lakónépességű a bélapátfalvi (kb. 9000 fő). A legnagyobb népsűrűségű a Dunakeszi 
járás.

A  legkedvezőtlenebb  demográfiai  helyzetben  az  aprófalvas  térségek  és  az  alföldi 
területek vannak, míg a budapesti agglomeráció járásai pozitív demográfiai helyzetet 
mutatnak.

2. Közbiztonság, bűnmegelőzés

2. 1. A közbiztonság helyzetének alakulása, várható tendenciák 

Az  ország  bűnügyi  helyzetét  statisztikai  adatok  alapján  lehet  elemezni.  Fontos  a 
lakosság közbiztonságba vetett hite, az erről  való vélekedése,  amelyet  napjainkban 
szubjektív biztonságérzetnek is nevezünk. 
A  szubjektív  biztonságérzetet meghatározza  az  ország,  illetve  a  szűkebb lakóhely 
objektív közbiztonsági állapota, valamint a médiában elhangzó információk, az adott 
személy társadalmi  státusza,  az  ország gazdasági  helyzete,  a  migráció,  a  többségi 
társadalom kisebbségekkel szembeni vélekedése, és fordítva, a társadalom tagjainak 
és csoportjainak frusztrációja, illetve számos más tényező. 

A  következmények  nélküli  bűnelkövetés,  a  társadalom  tagjainak  „fásultsága”,  a 
„miért  tegyek feljelentést,  úgysem történik semmi” gondolat  látszatra csökkenti  az 
ismertté  vált  bűnözés  számszerű  adatait,  rombolja  azonban  a  társadalom 
közbiztonságba, végső soron az állam és a rendvédelmi szervek működésébe vetett 
hitét. 
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Önmagában a szigorú büntető- és szabálysértési jog nem előzi meg a bűnözést, de 
következetes  törvényi  szabályozás  és  megfelelő szankció nélkül nem beszélhetünk 
bűnmegelőzésről sem. Az elmúlt években szigorodtak a büntetőeljárás és a büntetés-
végrehajtás  szabályai.  Szigorodtak  a  visszaesőkkel  kapcsolatos  szabályok, 
kiszélesedett  a jogos védelem kerete.  A büntethetőség korhatára a legsúlyosabb,  a 
társadalom számára legveszélyesebb erőszakos bűncselekmények  esetében  12 éves 
korra  csökkent,  a  fiatalkorú  bűnelkövetőkkel  és  szabálysértőkkel  szemben  is 
szigorúbb szabályok alkalmazandók. 

A társadalom jogos elvárása a bűnözés csökkentése és a bűnözőkkel szembeni gyors,  
hatékony,  arányos  és  törvényes  fellépés.  A  zéró  tolerancia  érvényesülésének 
jogalkalmazói oldala a bűnüldözés, amely az ügyészség, a nyomozó hatóságok és a 
bíróság feladata. 

A lakosságot leginkább irritáló, zavaró szabálysértések: a rendzavarás, a garázdaság, 
a  közbiztonsági  tevékenység jogosulatlan végzése,  a  tiltott  prostitúció,  a  veszélyes 
fenyegetés, a tulajdon elleni szabálysértés, a koldulás, a gyülekezési joggal visszaélés, 
a tiltott szerencsejáték, a csendháborítás és a közerkölcs megsértése. A szabálysértési  
ügyekben  általános  szabálysértési  hatóságként  a  fővárosi,  megyei  kormányhivatal 
járási (fővárosi kerületi) hivatala, illetve a rendőrség jár el. 

A kormányhivatalok, illetve a rendőrség hatáskörébe tartozó szabálysértési eljárások 
száma az elmúlt években 500.000 és 600.000 között ingadozott. Ennek az adatnak az 
ismerete nélkülözhetetlen a lakosság szubjektív biztonságérzetének megítélése,  és a 
javítására tett célok meghatározása szempontjából. 

A hazai bűnügyi statisztika megállapításai 

Általában az ismertté vált bűncselekmények (összes bűncselekmény) számát tekintve 
a hazai  bűnözési  helyzet  az elmúlt évtizedekben összességében a stagnálás  jegyeit 
mutatja. A stagnáláson belül növekedés tapasztalható az erőszakos és garázda jellegű 
bűncselekmények mutatóiban. 

A vagyon elleni, illetve az erőszakos  bűncselekmények áldozatai egyre inkább az  
idősebb korúak, a nők és a gyermekek. Az elkövetők között nő a fiatalkorúak aránya. 

Növekedett  a  közterületi  bűnözés,  egyre  gyakoribb  az  iskolai  környezetben 
megvalósuló  bűncselekmények  száma,  az  idősek  sérelmére  saját  lakásukban 
megvalósított bűncselekmények aránya.  Fokozódik a nők sértetté válásának száma, 
főleg azok körében, akik társadalmi-gazdasági szempontból kedvezőtlen helyzetben 
vannak, valamint azok a lányok, akik állami gondozásban élnek, illetve nőttek fel. 
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A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények alakulása 

A bűnözés növekedése a rendszerváltást követően felgyorsult. E jelenség a korábbi 
gazdasági-politikai  berendezkedés  válságával,  a  gazdasági-társadalmi  átalakulás 
hatásaival  volt  összefüggésben.  A folyamat  máig meghatározó jellemzője a magas 
munkanélküliségi  ráta  és  a  társadalom  egyes  rétegeinek  leszakadása  és 
elszegényedése. 

2009  és  2012  között  összességében  20  százalékkal  (375.382-ről  451.512-re) 
emelkedett  a  rendőri  eljárásban  regisztrált  bűncselekmények  száma.  A  markáns 
emelkedés  jól  láthatóan  a  közrend  elleni  bűncselekmények,  azon  belül  pedig  a 
járulékos  bűncselekmények  számának  hasonló  nagyságrendű  növekedésével  van 
összefüggésben, amely a jogalkalmazási gyakorlat megváltozására vezethető vissza. 

Összegezve: 2003 és 2012 között a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények  
száma a 400 ezret meghaladó nagyságrendű. 

Az egyes bűncselekményi kategóriák szerinti megoszlás 

A regisztrált  bűncselekményeken  belül  a  vagyon  elleni  bűncselekmények száma  a 
legmeghatározóbb.  Legjelentősebb  a  közrend  elleni  jogsértések  arányának  és 
számának  változása  a  regisztrált  bűncselekményeken  belül.  A  jogsértések  száma 
2012-ben ugrásszerűen emelkedett. 

A személy elleni bűncselekmények – a regisztrált bűncselekményeken belüli – aránya 
folyamatosan nőtt (2007-ben 16.836-ról 2010-ben 27.213-ra), majd 2011–2012-ben 
közel 27 ezres nagyságrendben növekedésében megállt. 

A  házasság,  család,  ifjúság  és  a  nemi  erkölcs elleni  cselekmények számában 
ugrásszerű emelkedés tapasztalható, amely egyértelműen az 1997-ben hatályba lépett 
tiltott  pornográf  felvétel  készítése  –  majd  2002-ben  tiltott  pornográf  felvétellel 
visszaélésre  történő  módosítása  –  jogsértés  egyre  gyakoribb  előfordulásának 
tulajdonítható.  

A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények számának alakulása város–vidék  
bontásban 

A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények 24-28 százalékát a fővárosban, 24-
28  százalékát  pedig  az  ország  megyei  jogú  városaiban  követték  el  (összesen  a 
jogsértések  51-53  százalékát).  További  18-20  százalékát  a  rendőrkapitányságok 
székhelye szerinti városban, egyéb városban pedig azok 6-11 százalékát.  
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Megállapítható,  hogy  a  rendőri  eljárásban  regisztrált  bűncselekmények  78-81 
százalékát városokban, 19-22 százalékát pedig községekben követik el. 

Vagyon elleni bűncselekmények 

A vagyon elleni bűncselekmények számában emelkedés vagy csökkenés nem alakult 
ki az elmúlt években. 

A bűncselekményeken belüli aránya a 2003-ban elért legmagasabb 68,8 százalékról 
2012-re  55  százalékra  mérséklődött.  A  vagyon  elleni  bűncselekmények  között  a 
legmagasabb a lopások száma. Aránya 48-56 százalék közé esik. 

A betöréses  lopások száma enyhén növekszik.  Az elmúlt  tíz  évben a legkevesebb 
esetszámot  2009-ben  rögzítették,  ezt  követően  azonban  folyamatos  emelkedés 
tapasztalható.  

A  rablás  bűncselekmények  területén  lassú  emelkedés  tapasztalható.  A  módszerek 
tekintetében a legjellemzőbbek az erőszakkal és fenyegetéssel elkövetett rablások. 

A  rongálások  száma  2012-ben  jelentősen  csökkent.  A  garázda  jellegű  rongálási 
módszer teszi ki az esetek több mint 60 százalékát.  

Az erőszakos bűnözés 

A személy elleni erőszakos bűncselekmények száma 2009-ben volt a legalacsonyabb, 
viszont a 2010-es jelentős emelkedés (35,8 százalékos) után stagnálás, nagyon enyhe 
mérséklődés következett be. A sértettek száma kissé nőtt. 2009. január elsejétől az 
erőszakos és garázda jellegű bűncselekményi csoport helyett – más bűncselekményi 
körrel  –  bevezették  a  személy  elleni  erőszakos  bűncselekményeket  tartalmazó 
kategóriát.  A  bevezetés  évében  regisztrált  sértettek  száma  26.453  volt,  2010-ben 
számuk jelentősen emelkedett, majd lényegében stagnáló időszak következett. 

Az erőszakos és garázda jellegű bűncselekményeknél kialakult változások mögött a 
gyermekkorú és fiatalkorú sértettek számának és arányának emelkedése tapasztalható. 
A személy elleni erőszakos bűncselekményeknél valamennyi korcsoportnál a sértettek 
számában emelkedés látható, ez a gyermek- és időskorúaknál  59 százalék, a fiatal 
felnőtteknél és felnőtteknél 33 százalék, a fiatalkorúaknál 24,4 százalék. 

A  sértetti  körben  legveszélyeztetettebbnek  a  gyermek-  és  időskorú  sértettek  
tekinthetők. 
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Az  erőszakos  és  garázda  jellegű,  valamint  a  személy  elleni  erőszakos 
bűncselekmények  többségét  a  városokban  követték  el.  Helyszín  tekintetében  a 
legjellemzőbb elkövetési  helyek  a  kereskedelmi  és  vendéglátóhelyek  és  környéke, 
oktatási  intézmények  (legfőképp  általános  iskola),  közterület  (terek,  parkok), 
vasútállomás és buszpályaudvar, illetve lakás, lakóház és azok környéke. 

A közterületen elkövetett bűncselekmények sajátosságai 

A közterületi bűnözés magában foglalja a személy elleni bűncselekmények, a család, 
az  ifjúság  és  a  nemi  erkölcs  elleni  bűncselekmények,  az  államigazgatás,  az 
igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bűncselekmények, a közrend elleni 
bűncselekmények,  a gazdasági  és a vagyon elleni bűncselekmények elkövetését.  E 
bűncselekmény kategória az összes ismertté vált bűncselekmény közel 30 százalékát 
jelenti. 

Az  elmúlt  10  évben  a  közterületen  elkövetett  bűncselekmények  összes 
bűncselekményekhez  viszonyított  aránya  fokozatosan  csökkent,  27  százalékról  23 
százalékra mérséklődött. 

A közterületen elkövetett bűncselekmények közül a vagyon elleni bűncselekmények 
száma a legmagasabb. Ezen belül legtöbb a lopás jogsértés, amely jelentős mértékű 
emelkedést (72,9 százalékról 81,4 százalékra) mutat. 

A  közterületen  elkövetett  vagyon  elleni  bűncselekmények  alakulásával  hasonló 
tendenciát jelez a személy elleni és a közrend elleni jogsértések alakulása. A közrend 
elleni  bűncselekmények körében emelkedik a közterületen elkövetett  garázdaságok 
száma.  Míg  2003-ban  6061  közterületi  garázdaságot  regisztráltak,  2012-ben  már 
8231-et. 

A gyermek-, fiatal- és időskorú sértettek száma növekvő trendet mutat. Gyermekkorú 
sértettnek tekinthető azon sértett, aki a 14. életévét nem töltötte be, míg fiatalkorúnak 
a  14–18  év  közötti  személyek.  Ezen  életkori  határok  a  Btk.  2013.  július  1-jei 
hatálybalépéséig  megegyeztek  a  büntetőjogi  felelősség  szempontjából  releváns 
életkori határokkal. Jelenleg a meghatározott bűncselekmények esetén a fiatalkor 12 
éves kornál kezdődik. 

A bűnelkövetők 

Csökkenő  tendencia  jellemzi  a  bűnelkövetők  számát.  Az  elmúlt  négy  év  adatai 
alapján 2010-ben regisztrálták a legtöbb bűnelkövetőt (112.508), 2012-ben ez a szám 
nem haladta meg a százezret (93.976). A bűnelkövetők több mint 80 százaléka férfi, 
de  enyhén  emelkedő  tendencia  figyelhető  meg  a  női  bűnelkövetők  tekintetében. 
Növekedett az időskorú és fiatalkorú bűnelkövetők száma.
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A fiatalkorúak sértetté válásának körülményei 

A bűncselekmények legvédtelenebb áldozatai  a gyermekkorú sértettek.  2012-ben a 
gyermekkorúak  sérelmére  elkövetett  bűncselekmények  száma 7727 volt,  amely  az 
összes  korcsoporthoz  tartozó  sértettek  2,8  százaléka.  2008-tól  2012-re  e 
bűncselekmények száma 31,7 százalékkal emelkedett. 

A  közterületen  elkövetett  bűncselekmények  esetében  2008  óta  folyamatosan 
csökkenő tendencia állapítható meg. A gyermekkorú sértettek száma 2008-hoz képest 
42,7 százalékos csökkenést jelez (1531-ről 878-ra). 

Legnagyobb számban testi  sértést  követtek el  gyermekkorúak sérelmére,  2012-ben 
1854 alkalommal könnyű testi sértést, illetve 258 alkalommal súlyos testi sértést. 

A  kiskorú  veszélyeztetése  bűncselekmény  a  második  leggyakrabban  elkövetett 
bűncselekmény gyermekkorúak sérelmére. 2012-ben a fiatalkorú sértettek sérelmére 
elkövetett bűncselekmények száma 9059 volt, amely az összes korcsoporthoz tartozó 
sértettek 3,3 százaléka. 

A  fiatalkorúak  sérelmére  elkövetett  személy  elleni  erőszakos  és  vagyon  elleni 
bűncselekmények száma az elmúlt öt évben enyhén emelkedett. Az elkövetés helye 
alapján  kiemelendő  az  általános  iskolában,  kollégiumban  és  diákszállón,  valamint 
középfokú oktatási intézményben elkövetett bűnesetek száma. 

A rablások száma egyenletesen mérséklődött az elmúlt időszakban, 2008-tól 654-ről 
2012-re 430-ra csökkent a bűncselekmények száma, ez 34,3 százalékos csökkenés az 
öt év viszonylatában. 

Az időskorú személyek sértetté válásának körülményei 

A  rendőri  eljárásokban  regisztrált  bűncselekmények  sértettei  közül  életkorukból 
adódóan az egyik legveszélyeztetettebb korosztály a 60 évesnél idősebb (időskorú) 
személyek  csoportja.   A  2012-ben  regisztrált  bűnesetek  száma  9,6  százalékkal 
emelkedett az előző évhez képest.  

A közterületen elkövetett bűnesetek számában emelkedés figyelhető meg. 2012-ben 
2,4 százalékkal rögzítettek több esetet 2011-hez képest. 

Az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények száma 2012-ben a községekben 
volt a legmagasabb, ezt követi a főváros, majd a megyei jogú városok. Leggyakoribb 
elkövetési hely a lakóház, lakás, víkendház, víkendtelek, udvar és a közterület. 
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A vagyon elleni bűncselekmények közül a legmagasabb számban lopásokat regisztrált 
az eljáró rendőri hatóság. Számuk az elmúlt öt év során folyamatosan emelkedett. 

Az  időskorúak  sérelmére  elkövetett  betöréses  lopások  száma  2012-ben  8,7 
százalékkal emelkedett 2011-hez képest. A rablások és kifosztások száma jelentősen 
nőtt. 

A nők sértetté válásának körülményei 

A  nők  sérelmére  elkövetett  személy  elleni  erőszakos  bűncselekmények  alakulása 
változó.   Számuk 2009-hez  viszonyítva  2012-ben  60,6  százalékkal  emelkedett.  A 
legmagasabb  számban  testi  sértéseket  követtek  el  nők  sérelmére,  a  súlyos  testi  
sértések száma azonban csökkent. 

A  nemi  erkölcs  elleni  bűncselekmények  közül  a  szexuális  erőszak  (erőszakos 
közösülés,  megrontás),  valamint  a  szemérem  elleni  erőszak  viszonylag  állandó 
értékek között van.

A vagyon elleni bűncselekmények közül a legnagyobb számban a lopások fordulnak 
elő. A nők sérelmére elkövetett rablás bűncselekmény emelkedő tendenciát mutat.

Helyszíni megoszlásuk szerint 2012-ben az esetek 20 százalékát követték el a sértett 
otthonában, 12 százalékát bevásárlóközpontban (áruház, üzlet, gyógyszertár), és több 
mint 37 százalékát közterületen. 

2. 2. A bűnmegelőzés helyzete és várható tendenciák 

A bűnmegelőzés össztársadalmi feladat. Minden szervnek, szervezetnek és egyénnek 
következetesen  érvényesíteni  kell  azokat  az  elvárásokat,  amelyek  a  közrend  és 
közbiztonság erősítését szolgálhatják.  

Az  aktív  bűnmegelőzési  tevékenység  bármilyen  hatékony,  kiterjedt  és  forrásokkal 
megfelelően ellátott, nem érhet el valódi sikereket a tág értelemben vett környezeti 
hatások megfelelő támogatásának hiányában. 

Ezek a környezeti hatások megjelennek: 
- a családi és közösségi kapcsolatokban, 
- az oktatásban és nevelésben, 
- az államhoz és intézményeihez való viszonyunkban, és
- a normakövetésben. 
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A  környezeti  hatások  kiterjednek  a  szociális  területre,  a  leszakadó  rétegek 
támogatására és felzárkóztatására, valamint minden olyan területre, amely valamilyen 
formában  növelheti,  csökkentheti  vagy  meghatározhatja  a  bűnelkövetővé,  illetve 
áldozattá válást. 

A felsorolt környezeti hatások olyan általános célokat határoznak meg, amelyek 
közvetett  vagy  közvetlen  módon  hatást  gyakorolnak  a  bűnmegelőzés 
eredményességére.
 
Az államhoz kötődő hatások: 

- a büntető igazságszolgáltatás az áldozatok számára visszacsatolható módon hozza 
meg és közvetítse döntéseit,

- a  büntető  igazságszolgáltatásban,  a  rendőrségen,  a  nevelési-oktatási 
intézményekben,  a  szociális  és  egészségügyi  ellátásban  dolgozó  szakemberek 
kiválasztása  és  értékelése  kompetenciaalapú  rendszer  figyelembevételével 
történjen, 

- a rendőri  beavatkozás, a közterületi jelenlét  célja minden esetben világos és az 
érintett   közösség számára elfogadott legyen,

- a  rendőrség  a  közösség  problémáira  a  közösséggel,  a  közösséget  képviselő 
szervekkel   együttműködve adjon választ, 

- a  bűncselekmények  áldozatává  vált  személyek  számára  biztosított  legyen  a 
személyes  helyzetüknek  és  szükségleteiknek  megfelelő  tájékoztatás,  bánásmód, 
védelem, a szakszerű, gyors ellátás, és anyagi támogatás.

 
Társadalmi hatások: 

- az  állampolgárok  öngondoskodási  képessége  erősödjön,  felelősségérzete 
növekedjen, 

- a  konfliktusok  erőszakmentes  feloldásának  szemlélete  tudatosodjon  a 
társadalomban, 

- szélesedjen  a  fiatalok  szociális  kapcsolatrendszere,  nagyszámú  összetartó,  a 
kallódó fiatalokat megtartó közösség alakuljon ki,

- a  helyi  közösségépítő  programok  eredményeként  erősödjön  a  társadalmi 
összetartás, az  informális kontroll, 

- a  kölcsönös  segítségnyújtás  eredményeként  fokozódjon  a  lakóközösségek 
önvédelme,

- erősödjön a fiatalok önkontrollja, normakövetése és felelősségvállalása,
- az alkohol- és drogproblémákat hatékonyan és időben kezeljék,
- a  korán  megjelenő  antiszociális  viselkedést  időben  észleljék,  ezekre  időben 

reagáljanak.
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A bűnmegelőzés hasznosságának tudatosítása

A bűnmegelőzés társadalmi hasznosságát, erőforrás-hozadékait, hatását mérni kell. A 
mérések,  kutatások  eredményeit  is  felhasználva  a  társadalom  széles  körében 
általánosan,  a  büntető igazságszolgáltatásban,  valamint  a  bűnmegelőzésben  érintett 
állami és önkormányzati  szerveknél dolgozók esetében célzottan kell tudatosítani a 
bűnmegelőzés  társadalmi  hasznosságát.  El  kell  érni,  hogy  ez  a  szemlélet  az  élet  
szerves részévé váljon. 

Hatékony beavatkozások

A  kriminálpolitika  irányítóinak  felelőssége  az,  hogy  valós  problémákra  érdemi 
válaszokat adjanak. A bűnmegelőzés sok ember munkáját, valamint megfelelő dologi, 
anyagi eszközöket feltételez, ezért nem mindegy, hogy a rendelkezésre álló, többnyire 
korlátozott  erőforrás  felhasználása hogyan  történik.  A stratégia  céljait  megvalósító 
egyes intézkedések végrehajtásakor, illetve jövőbeni tervezésekor a hatékonyságot, az 
eredményorientált beavatkozást és a fenntarthatóságot kell szem előtt tartani. Annak 
megítélésére,  hogy  az  adott  bűnmegelőzési  program  mennyire  hatékony  és 
eredményes,  az  elérhető  nemzetközi  és  hazai  kutatások  támpontot  adhatnak.  A 
külföldi  példákat  szem előtt  tartva  be  kell  vonni  a  felsőoktatási  intézményeket  a 
bűnmegelőzési  programok értékelési  rendszerének kidolgozásába,  hiszen a modern 
bűnmegelőzés követelménye a mérés, amely a hasznosulás mértéke. A bűnmegelőzési 
programok  költséghatékonyságát  mérő  kutatásokat  is  támogatni  kell,  az 
eredményeiket pedig nyilvánossá kell tenni. 

Szabálysértések

Az  állampolgárok  biztonságérzetét  –  több  más  összetevő  mellett  –  a  tapasztalt 
jogsértések rombolják. Bár a bűnmegelőzés nevéből is következően a jogalkotó által a 
társadalomra  veszélyesebbnek  ítélt  cselekmények  megelőzését  célozza,  az 
állampolgárok  nem  tesznek  különbséget  értékhatárok  szerinti  elkövetés  között, 
számukra a szabálysértés is bűn. 

A  bűnmegelőzési  intézkedések  megvalósítása  során  –  az  állampolgárok 
biztonságérzetét szem előtt tartva – a szabálysértések megelőzésére is figyelni kell. 

Együttműködők azonosítása

A bűnözés társadalmi jelenség, amely nem kezelhető egyoldalú intézkedésekkel, ezért 
a  rá  adott  válasznak  is  komplexnek kell  lennie,  amelybe  be  kell  vonni  az  összes 
lehetséges érintettet. 
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A  bűnmegelőzés  irányítása,  működtetése  kormányzati  feladat,  a  bűnözés 
visszaszorításában azonban az állammal együttműködni kívánókat azonosítani kell. 

Eredményes kommunikáció

A bűnözési helyzet korrekt ismertetése, a bűnmegelőzési programok hatékonyságának 
tudatosítása alapvető feladat. El kell érni, hogy a média a bűnözéskezelés (rendőri, 
ügyészi, bírói tevékenység) pozitív eredményeit mutassa be, és ismertesse a hatékony 
megelőzési technikákat. A kommunikáció során meg kell találni azt az egyensúlyt,  
amely lehetővé teszi, hogy az állami beavatkozást, fellépést az érintettek elfogadják. 
Ugyanakkor  figyelni  kell  arra  is,  hogy  azok  ne  a  bűnözéskezelés  mindenki  által 
igaznak vélt sztereotípiáiból táplálkozzanak, hanem valóban hatékony megoldásokat 
hordozzanak.  A  médiának  kiemelt  szerepet  kell  adni  a  normakövető  magatartás 
terjesztése, valamint a bizalom helyreállítása érdekében.
Mivel a gazdaság állapota nem teszi lehetővé az életkörülmények gyors és jelentős 
javulását, így a társadalom egyre szélesebb csoportjai kerülnek nehéz helyzetbe,  és 
látványos  különbségek  alakulnak  ki  a  jövedelmek  egyenlőtlenségében.  Ebből  a 
helyzetből  adódik,  hogy  a  bűncselekmények  számának  –  leginkább  a  vagyon 
elleninek – növekedése prognosztizálható. 

3. Bűnmegelőzés

3. 1. A bűnmegelőzés területei, fontossága

A bűnmegelőzés olyan intézkedés és beavatkozás, amelynek célja vagy eredménye a 
bűnözés mennyiségi csökkentésére, az állampolgárok biztonságérzetének minőségi 
javítására irányul.

A  társadalmi  bűnmegelőzés mindenekelőtt  az  állampolgárokat  és  közösségeiket 
közvetlenül  sértő  vagy  veszélyeztető  bűncselekmények  csökkentésére  irányul. 
Emellett  magában  foglalja  a  bűnözés  egyes  megjelenési  formáival  (szervezett 
bűnözés,  nemzetközi  migrációval  összefüggő  bűncselekmények  egyes  típusai) 
szemben  minden  olyan  összehangolt  vagy  célzott  tevékenységet,  amelyekbe  az 
állampolgárok,  azok  természetes  közösségei,  a  civilszervezetek,  az  egyházak 
bevonhatók, és aktivitásukkal a közbiztonság javítható, ennek érdekében a közösségi 
összetartozás érzése és cselekvőképessége erősíthető. 

A  társadalmi,  a  közösségi  jellegű  bűnmegelőzési  reakciók  a  „hagyományos”,  a 
lakosság  biztonságérzetét  közvetlenül  befolyásoló  jelenségekkel  kapcsolatban 
bizonyultak hatékonynak. 
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A szervezett bűnözés, a nemzetközi szervezett bűnözés, a terrorizmus új kihívásaival 
szemben ugyanakkor elsősorban a bűnüldöző szervek szakmai képzettsége, hazai és 
nemzetközi kooperációja biztosíthat hatékonyabb védelmet.

A  bűnmegelőzés  komplex,  össztársadalmi  feladat,  amely  a  teljes  népesség 
biztonságának és biztonságérzetének megteremtésével, a bűnözés csökkentésével az 
életminőség javítását célozza. Hozzájárul a gazdaság fejlődéséhez, a piac biztonságos 
működéséhez, a bűnözés okozta erkölcsi és anyagi károk csökkentéséhez.

A bűnmegelőzés alapvető célja, hogy egy adott területen, településen az optimálishoz 
közelítsen  a  közbiztonság,  vagyis  a  lehető  legkevesebb  bűncselekmény,  kiemelt 
szabálysértés  történjen, és  ezzel  egy időben növekedjen a felderített  ügyek száma, 
csökkenjen az áldozattá válás esélye, növekedjen a lakosság biztonságérzete.

3. 2. Társadalmi bűnmegelőzési programok 

A  társadalmi  bűnmegelőzés  nemzeti  stratégiája  meghatározza  a  bűnmegelőzés 
rendszerének és szereplőinek feladatait. Az állami intézményrendszer ágazatainak és 
tagjainak  feladatköre  a  bűnmegelőzésben  rendkívül  fontos,  hiszen enélkül  maga a 
bűnmegelőzési  rendszer  működtetése  sem  képzelhető  el.  A  polgárőrségnek  –  a 
rendszerben  elfoglalt  kiemelt  helyéből  fakadóan  –  a  közösségi  intézményrendszer 
számára ajánlott feladatok azok, amelyeket elsősorban számításba kell vennie saját 
tevékenységének kialakítása, programjai kidolgozása során. 

Magyarország  kriminálpolitikai  törekvése  a  közrend  erősítése,  a  közterületek 
biztonságának  fokozása,  a  bűnözés  mennyiségi  visszaszorítása  és  csökkentése,  a 
bűnözéssel okozott károk és negatív hatások enyhítése, megfelelő védelem biztosítása 
a  családok és  egyének  számára,  végső  soron az  állampolgárok  biztonságérzetének 
javítása.  

A közbiztonság a társadalom életminőségének része,  olyan  kollektív,  értékkel  bíró 
termék, amelynek kialakítása és megőrzése közös ügy. A büntető igazságszolgáltatás 
önmagában  nem  elég  hatékony  a  kriminalitás  problémakezelésére.  Az  önállósult 
bűnmegelőzési politikával és áldozatvédelmi politikával kiegészített kriminálpolitika 
az  egyes  társadalmi  feszültségforrá-  sok és  devianciák  –  ideértve  a bűnözést  is  – 
koncentráltabb, s így hatékonyabb kezelését jelenti. 

Bűnmegelőzés alatt minden olyan intézkedést és beavatkozást értünk, amelynek célja 
a bűnözés mennyiségi csökkentése és az állampolgárok biztonságérzetének javítása, 
történjék az törvényalkotással,  a bűnalkalmak csökkentésével,  a bűnözést gerjesztő 
okok hatásának mérséklésével vagy az áldozattá válás megelőzésével. 
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A  bűnmegelőzés  alapelve  a  társadalom  hagyományos  közösségeiben  meglévő 
szolidaritás érzésének és tudatosságának támogatása, az alulról induló, összefogáson 
alapuló  kezdeményezések  felkarolása.  A  bűnmegelőzés  szakmai  törekvései  közé 
tartozik a társadalmi befogadás és a tolerancia erősítése, az előítéletek elleni fellépés, 
a diszkrimináció minden formája elleni következetes küzdelem és a bűncselekmény 
következtében elszenvedett  károk reparálását  célzó helyreállító  igazságszolgáltatási 
eszközök minél szélesebb körű alkalmazása.

A  bűnmegelőzési  prioritások,  beavatkozási  területek  és  intézkedések  alapján 
lehetőség nyílik arra, hogy:

- javuljon a közbiztonság,
- csökkenjen a közterületen elkövetett bűncselekmények száma,
- csökkenjen a korábban bűncselekményeket elkövetők bűnismétlése,
- csökkenjen a gyermek- és fiatalkorúak veszélyeztetettsége,
- csökkenjen az áldozattá válás veszélye,
- teljesebb körű legyen az áldozattá vált személyek segítése, a bűnözés okozta károk 

kezelése.

3. 3. A bűnmegelőzési stratégia kiemelt beavatkozási területei 

- a gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzése, 
- a településbiztonság fokozása, 
- az áldozattá válás megelőzése és az áldozatok segítése, 
- a bűnismétlés megelőzése.

A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti feladatait az alábbiakban határozta meg az 
állami vezetés:

- a gyermek- és fiatalkori bűnözés csökkentése,
- a városok közbiztonságának fokozása,
- a családon belüli erőszak megelőzése,
- az áldozattá válás megelőzése, az áldozatsegítés, az áldozat kompenzációja,
- a bűnismétlés megelőzése.
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II. Feladatblokk

1. A polgárőrség általános feladatai

1. 1.  A polgárőrség alapfeladatai

A polgárőrségről szóló jogszabály a polgárőrszervezetek  alapfeladataként határozza 
meg  a  helyi  közrend  és  közbiztonság  védelmében,  a  bűnmegelőzésben  való 
közreműködést. 

A polgárőr-egyesület  alapfeladatai  teljesítése érdekében közterületi járőrszolgálatot, 
figyelőszolgálatot,  a  közúti  baleset  helyszínén,  valamint  bölcsőde,  általános  és 
középiskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet lát el. 

1. 2.  A polgárőrség kiegészítő feladatai

A  polgárőri  alapfeladatokon  túl  a  polgárőrség  a  jogszabályban  rögzítetteknek 
megfelelően az alábbi kiegészítő feladatokat is ellátja:

- a katasztrófákra történő felkészülés, a katasztrófák elleni védekezés, a helyreállítás 
és    újjáépítés  területén  a  polgári  védelmi  szervezetek  tevékenységében  való 
közreműködés,  a  környezet  veszélyeztetésének,  károsításának  megelőzése  és 
elhárítása, a környezeti károk következményeinek felszámolása,

- a  baleset-megelőzési,  áldozatvédelmi,  közlekedésbiztonsági  tevékenység 
támogatása, az állat-, környezet- és természetvédelmi tevékenység támogatása, a 
lakosság és az  önkormányzat közötti kapcsolat erősítése,

- az  otthonában  élő  fogyatékos  személyek  védelmében  való  közreműködés,  a 
polgárok  javainak védelme, az állami és önkormányzati vagyon megóvása,

- a  közterületen  közbiztonsági,  bűnmegelőzési,  valamint  bűnüldözési  célból 
elhelyezett képfelvevő által rögzített felvételek figyelése, ellenőrzése,

- a rendezvények helyszínének biztosítása,
- az  illetékességi  területen  létrehozott  bűnmegelőzési  és  közbiztonsági,  valamint 

baleset- megelőzési bizottság munkájában való részvétel,
- az együttműködő szervek szakmai tevékenységének segítése,
- a  polgárőrség  feladataival  összefüggő  oktatási,  kulturális,  ismeretterjesztő 

tevékenységben  való részvétel,
- körözött tárgyak, személyek és holttestek azonosításában és felkutatásában való 

részvétel.
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1. 3. A polgárőrség egyéb feladatai

A polgárőrség alap- és kiegészítő feladatai ellátása mellett jelentős időt fordít azon 
tevékenységekre  is,  amelyek  a  szolgálat  ellátásának  szakszerűségét,  a  lakosság 
körében történő népszerűsítését szolgálják. Ezek a feladatok több ezer önként vállalt 
órát  igényelnek,  amelyek  a polgárőrfeladatok sokmilliós társadalmi munkaórájának 
szerves részét képezik. 

Ezen feladatok közé tartozik:
- képzés, továbbképzés,
- szakmai fórumok, konferenciák szervezése,
- tájékoztató anyagok, tanulmányok készítése, kutatások szervezése,
- társadalmi szervezetekkel történő együttműködés kialakítása, folyamatosságának 

biztosítása.

2. A polgárőrség bűnmegelőzési programjai

2. 1. „Egy iskola – egy polgárőr” program 

Az OPSZ középtávú  stratégiában  fogalmazta  meg,  hogy  a  gyermek-  és  fiatalkori  
bűnözés  csökkentése  és  az  áldozattá  válás  megelőzése  érdekében  a  polgárőrség 
nagyobb  szervezettségben  jelenjen  meg  az  iskolákban,  és  olyan  együttműködési 
lehetőségeket  dolgozzon ki, amelyek elősegítik a balesetek megelőzését,  járuljanak 
hozzá  az  iskolás  gyerekek  közlekedési  ismereteinek  javításához  és  a  gyermekekre 
leselkedő veszélyforrások megelőzéséhez.

A program főbb területei:
- általános  bűnmegelőzés,  valamint  a  gyermek-  és  fiatalkori  bűnözés,  illetve  az 

áldozattá válás megelőzése,
- kiemelten a drogprevenció,
- baleset-megelőzés  –  közlekedési  szabályok  betartása,  közlekedési  vetélkedők 

szervezése, 
- polgárőr-utánpótlás, -nevelés, nyári táboroztatások. 

Jelenleg közel nyolcszáz iskola és több mint ezer pedagógus vesz részt a programban. 

A  programban  tanórákon  (osztályfőnöki  órán)  vagy  fakultatív  módon  (például 
szakkör),  illetve  szabadidős  tevékenység  keretében  (vetélkedő,  nyári  táborozás)  a 
tanulók  információkat  kapnak a  bűnmegelőzés  őket  érintő problémáiról  és  sajátos 
feladatairól. 
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A program megvalósítása szükségessé teszi, hogy elsősorban az elméleti oktatásokat 
olyan polgárőrök vagy pedagógusok tartsák, akik pedagógiai érzékkel, kellő szakmai 
felkészültséggel,  elegendő  gyakorlati  ismerettel  rendelkeznek.  A  gyakorlati 
foglalkozásokra  kiválóan  felkészült  szakemberek  (rendőr,  közlekedési  szakember, 
pszichológus, polgárőr, pedagógus) is bevonhatók. 

2. 2. Polgárőrök a tanévkezdés biztonságáért program

A tanévkezdés időszakára időzített program (Őszi Bűnmegelőzési Hónap) keretében a 
polgárőrök önállóan, illetve a rendőrséggel együttműködve elsősorban bűnmegelőzési 
és közlekedésbiztonsági feladatok végrehajtásában vesznek részt. A jelenlét deklarált 
célja a gyermekek sérelmére irányuló – a droggal, az alkohollal, a szexuális és vagyon 
elleni  bűncselekményekkel  összefüggő  –  megelőzés,  valamint  a  gyermekbalesetek 
elkerülése. 

A polgárőr-egyesületek feladatai a tanévkezdés biztonsági tevékenységei keretében: 
- a tanévkezdés időszakában az iskolák környékén a gyermekbalesetek megelőzése, 
- a gyermekek sérelmére irányuló jogsértő cselekmények (kábítószer és pornográf 

termékek  terjesztése,  pedofília,  egyéb  erőszakos  jellegű  események) 
megakadályozása, 

- a pedagógusok és szülők aktivizálása, és bevonása a megelőzési feladatokba, 
- közreműködés a rendőrség „Iskolarendőr” programjának megvalósításában, 
- a  helyi  médiában  rendszeres  tájékoztatás  a  bűncselekmények  és  a  közlekedési 

balesetek  megelőzéséről, az ifjúság védelme érdekében tett kezdeményezésekről, 
- megelőző és felderítő akciók szervezése, egyeztetése az oktatási intézményekkel, 

szülői munkaközösségekkel,
- segítségnyújtás  a  gyermekekre  veszélyt  jelentő  deviáns  személyek  és 

hajléktalanok távoltartásához, e személyek felfedéséhez, és jogsértő magatartásuk 
elhárításához,

- a  polgárőrök  –  együttműködési  megállapodás  alapján  –  végzik  a  gyermekek 
úttesten  történő  biztonságos  átkelésének  elősegítése  érdekében  az  alapfokú 
nevelési intézmények közvetlen közelében a jelzőőri feladatokat,

- tapasztalataikról  rendszeresen tájékoztatást adnak az illetékes rendőrkapitányság 
számára.

2. 3. Gyermek- és ifjúságvédelmi programok

A  polgárőrség  gyermek-és  ifjúságvédelmi  tevékenysége  során  kölcsönösen 
együttműködik  az  állami,  önkormányzati,  oktatási  és  civilszervezetekkel.  Közösen 
határozzák  meg  az  elvégzendő  feladatokat,  amelyeket  alapvetően  a  köznevelési 
intézmények közvetlen környezetében kell teljesíteni.
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Minden  megyei  szövetségnél  ifjúsági  munkabizottság  működik,  amelynek 
tevékenysége kiterjed a polgárőr-egyesületek ifjúsági felelőseinek segítésére, hasznos 
tapasztalatok átadására, továbbá a megyei szintű rendezvények megszervezésére és a 
kiemelkedően eredményes fiatalok bevonására a rendezvények szervezésébe. 

A polgárőrszervezeteknek kiemelt feladata a kapcsolattartás a fiatalokkal, a hasonló 
tevékenységű  szervezetekkel,  az  önkormányzati,  civil  és  gazdasági  szektor 
ifjúságügyi szervezeteivel és munkatársaival az együttműködések kialakítása céljából. 

Fontos  feladat  a  felsőfokú  oktatási  intézményekkel  való  kapcsolatfelvétel,  az 
együttműködés  kialakítása  és  bővítése  a  bűnmegelőzési  és  a  közbiztonsági 
tevékenység erősítése érdekében. 

A gyermek- és fiatalkori devianciák megelőzését szolgáló programok kialakítása és 
megvalósítása jelentős feladat a polgárőrség számára. A program működtetéséhez a 
köznevelési intézményekkel hatékony együttműködést kell megvalósítani.

Nagy jelentőségű a drogprevenciós előadások tartása az „Egy iskola – egy polgárőr” 
programban  részt  vevő  intézményekben.  Szükség  van  a  lakosság,  ezen  belül  is  a 
fiatalok egészségtudatosságának erősítésére. Meg kell ismertetni az egészségre káros 
életvitelminták  (kábítószer-fogyasztás,  dohányzás,  alkoholizmus,  inaktív  életmód 
stb.) széles körű elterjedésének káros hatásait, amely a fiatalok egészségi állapotának 
romlásához  vezethet,  és  így  a  következő  generációk  egészségi  állapotát  is 
veszélyezteti.

A  droghasználat  a  társadalom  minden  rétegében  megjelenik,  a  társadalmi 
integrációból  kiszoruló  fiatalok  esetében  azonban  a  hátrányos  következmények 
valószínűsége nagyobb, ezért a polgárőröknek a fiatalok e rétegére nagyobb figyelmet 
kell fordítani. 

Az állami  drogmegelőzési  program a bűnmegelőzéssel  foglalkozó  civilszervezetek 
számára is iránymutató. Ez a program elsősorban a gyermek- és fiatalkori bűnözés, 
illetve  az  áldozattá  válás  megelőzése  társadalmi  feladatkörébe  sorolható.  A 
drogmegelőzés  érdekében  szervezhető  foglalkozások  segítéséhez  szükséges 
eszközöket pályázat útján nyerhetik el az önkormányzatok és polgárőrszervezetek.

Az  ifjúságvédelmi  feladatok  egyik  fontos  területe,  hogy  a  polgárőrök  felhívják  a 
figyelmet  az  internet  veszélyeire  (chatszobák,  képek,  megalapozatlan  vélemények 
nyilvánítása  és  felrakása  a  közösségi  portálokra),  amelyek  negatív  hatást 
gyakorolhatnak  a  még  kialakulatlan,  személyiségükben  még  nem  teljesen  érett 
fiatalokra. 
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Fontos a nyári, idegenforgalmi időszakban a felkészített, idegen nyelvet beszélő ifjú 
polgárőrök  bevonása  a  szolgálat  ellátásába.  A  szezonális  feladat  eredményes 
végrehajtása jelentős bűnmegelőzési hatással járhat.  

2. 4.  A városok biztonságának fokozása

A polgárőrség feladata a városi biztonsággal kapcsolatos teendők feltárásában és a 
feladatok eredményes  megoldásban  való részvételben jelentős időt,  odafigyelést  és 
tervezést igényel. Az alkalmazható eszközök és módszerek kialakításába be kell vonni 
a  lakótelepek  közösségeit,  az  adott  kerületben  élő  lakókat,  hogy  érezzék  a 
közbiztonságért történő tenni akarás fontosságát.

A helyi biztonsággal kapcsolatos közösségi problémamegoldások, a konfliktuskezelés 
erősítése és támogatása megkívánja a széles körű tájékoztatást, a folyamatos jelenlétet 
a  lakosság  körében.  A  bűnmegelőzés  érdekében  végzett  kommunikációs 
tevékenységet a polgárőröknek segíteni kell, mivel a figyelemfelhívás, a megelőzés 
érdekében a feladatok ismerete a lakosság biztonságérzetét is fokozhatja.

Kiemelt  feladatként  jelentkezik  a  környezet  védelme,  mivel  a  városi  zsúfoltság 
jelentős terhet jelent az élhető környezet fenntartására.

A  város  közbiztonságáért  tevékenykedő  biztonságvédelmi  civilszervezetek 
munkájának összehangolásában kiemelt szerep hárul a polgárőrszervezetekre, ami a 
helyi  lakosság  biztonságérzetét  erősíti.  A  bűnmegelőzési  feladatokat  végző 
szervezetek  együttműködésének  folyamatos  fejlesztése  és  fenntartása  meghatározó 
lehet a városok biztonságának növekedésében.
   
2. 5. A családon belüli erőszak megelőzése

A polgárőrség a települési jelzőrendszer kialakításában és működtetésében segítheti a 
civilszervezetek  munkáját.  A  polgárőrfeladatok  ellátása,  valamint  a  lakossági 
kapcsolattartás során kapott információkat továbbítani kell az illetékes hatóság felé. A 
konkrét beavatkozás minden esetben helyzetelemzést igényel a polgárőr részéről, és 
kizárólag a konkrét veszély esetén tehet lépéseket az esetleges erőszakos cselekmény 
megakadályozása érdekében.

2. 6.  Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés

A  polgárőrség  az  áldozati  csoportok  segítése  terén  elsősorban  az  áldozatok 
informálásában  segíthet.  Fontos,  hogy  a  segítségkérés  lehetőségeiről  és  az 
elérhetőségi  adatokról  pontos  információkkal  rendelkezzen,  amelyet  adott  esetben 
tovább  tud  adni  a  potenciálisan  áldozati  kategóriának  tekintett  lakossági 
csoportoknak. 
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A megelőzés kiemelt feladata, hogy a polgárőrszolgálatok folyamatosak legyenek a 
település biztonságos fenntartása érdekében. A bűnügyileg „fertőzött” területeken a 
jelenlét és a tevékenység a jól láthatóságot biztosítsa.

2. 7. A bűnismétlés megelőzése

A  bűnismétlés  megelőzése  érdekében  a  polgárőrség  minden  olyan  információt 
használjon  fel,  amely  az  adott  területre  vonatkozó  jogsértések  elkövetési  adatait 
tartalmazza.  Az  egyes  jellemző  jogértésekre  való  nagyobb  odafigyelés  az  azonos 
elkövetést megakadályozhatja, a bűnügyi fertőzöttséget csökkentheti. 

A polgárőrség  bekapcsolódhat  a  szociális  és  mentális  problémák orvoslását  végző 
önsegítő  intézmények  és  csoportok  támogatásába,  és  az  együttműködés  során 
fontosnak tartott feladatok végzésébe is.

2. 8. A nagyvárosok közbiztonságának növelése

A  nagyvárosok  bűnmegelőzési  kérdéseivel  számos  állami  és  társadalmi  szervezet 
foglalkozik  szakmai  programjaiban  és  fórumain.  Ennek  alapvető  oka  az,  hogy  a 
bűnözés  elsősorban  a  városok  társadalmi  problémája,  így  a  bűnmegelőzési 
szervezetek  is  természetes  módon  keresik  ennek  megoldási  lehetőségeit.  A 
kistelepüléseken  általában  jobban  érvényesül  a  polgárőrség  közösségformáló, 
bűnmegelőzési  tevékenysége,  mert  ott  a  társadalom  mozgósító  ereje,  a  közösség 
összetartozásának  érzése  jóval  nagyobb,  mint  a  nagyvárosokban.  Éppen  ezért  a 
nagyvárosokban  sajátos  módon  kell  megközelíteni  a  polgárőrség  munkáját,  külön 
programot  kell  megfogalmazni  a polgárőrség megerősítése,  hatékony tevékenysége 
érdekében.

A polgárőrnek a bűnmegelőzés érdekében az alábbi területekre kell összpontosítania:

a) a gyermek- és oktatási intézmények körzete, különösen
– a drogfogyasztás, 
– a közlekedési balesetek és
– a szexuális bűncselekmények megelőzése érdekében;

b) az idegenforgalmi területek, különösen
– a lopás, gépjárműfeltörés,
– a rendzavarás megelőzése,
– a közterületek rendje fenntartása érdekében;

c) a lakosság érdekében dolgozó intézmények,
– lopás, rongálás, baleset-megelőzés, valamint 
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d) a lakóterületeken, ahol elsősorban
– a betörések megelőzése,
– a közterület használata, 
– a parkolási szabályok betartása,
– a kutyatartás szabályai,
– a köztisztaság, közegészségügy érdekei,
– a közvilágítás problémái

         jelentik a fő feladatot.

2. 9. A lakossági bizalom erősítése a bűnmegelőzés érdekében 

A  polgárőrség  az  adott  településen,  területen  csak  akkor  tudja  ellátni  alap-  és 
kiegészítő  feladatait  eredményesen,  ha  tevékenységét  a  lakosság  széles  köre 
támogatja, és kialakul az a kölcsönös bizalom, amely minden feladat ellátása során 
megnyilvánul. 
Ennek alapja a törvényesség, egymás tisztelete és segítése, valamint a folyamatos és 
aktív kapcsolat a lakossággal.

 A lakosságot tájékoztatni kell:
- a bűnügyi és közbiztonsági helyzetről,
- a  bűnügyi  fertőzöttség  alakulásáról,  hely-,  módszer-  és  bűncselekmény-

specifikusan,
- a baleseti helyzetről és a közlekedés neuralgikus pontjairól,
- a kiemelt szabálysértések területi megoszlásáról,
- a helyes sértetti magatartásformákról,
- az ismert elektronikus és mechanikus vagyonvédelmi eszközökről,
- a bűnmegelőzésben részt vevő szervek és szervezetek tevékenységéről, kiemelten 

a    polgárőrség szerepéről,
- az országos és helyi bűnmegelőzési programokról és részvételi lehetőségeiről,
- az áldozatvédelmi lehetőségekről.

A  fenti  információk  jelentős  részét  az  országos  és  helyi  sajtó,  illetve 
tömegkommunikációs eszközök igénybevételével lehet a lakossághoz leggyorsabban 
eljuttatni. 

Kiemelt szerepet kap a polgárőrség az információk továbbításában, illetve átadásában, 
mivel a feladatok és a  szervezett programok keretében napi kapcsolatot tart fenn a 
lakossággal.
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 A lakossági kapcsolattartás területei:
- általános tájékoztatás a közrendi és közbiztonsági programokról,
- közbiztonsági rendezvények, fórumok szervezése,
- közvetlen kapcsolat kialakítása a rászoruló családokkal, idős személyekkel,
- a közrend és közbiztonság erősítését szolgáló szórólapok terjesztése,
- közvetlen tanácsadás a lakosság számára a betörések megelőzése érdekében,
- a  lakosság  módszertani  tájékoztatása  az  adott  helyzetben  (lopás,  betörés, 

bántalmazás, stb.)  történő viselkedés, magatartás formáira,
- tájékoztatás a lakásbiztonság erősítése érdekében teendő feladatokról (nyílászárók, 

biztonsági rendszer, riasztó használata, stb.),
- tájékoztató  a  kiemelt  ünnepek  (húsvét,  karácsony,  stb.)  alatti  lakossági 

viselkedésről    (zsebtolvajlás  elleni  védekezés,  kézitáskák  tartása,  csomagok 
felügyelete, stb.).

3. A polgárőrség karitatív tevékenysége 

A polgárőrök rendszeresen részt vesznek területükön a különböző karitatív feladatok 
szervezésében,  segítésében.  Az  OPSZ  vezetése  az  időszaknak  megfelelően 
tájékoztatja  a  tagegyesületeket  a  karitatív  feladatok  irányáról,  alanyairól  és 
módszereiről. 

Kiemelt  időszak  a  hideg  időjárás,  amikor  fokozott  figyelmet  kell  fordítani  a 
hajléktalanokra, illetve az idős, magányosan élő emberek életvitelére. A polgárőrök 
ezen  időszak  alatt  a  területükön  szervezzenek  rendszeres  látogatást  az  idős 
embereknél, kísérjék figyelemmel a veszélyeztetett környezetben élők helyzetét.

Igény szerint  segítsék a melegedőhelyek  biztonságának kialakítását  és fenntartását, 
illetve a melegétel-osztás szervezettségét.

4. A polgárőrség katasztrófák elhárításában való részvétele

4. 1. A polgárőrség katasztrófavédelmi feladatai

A katasztrófák elleni védekezés általános feladatait törvény határozza meg, amelyben 
megfogalmazódtak  a  közreműködő  önkéntes  szervezetek  feladatai.  Ennek 
megfelelően  az  OPSZ  is  kidolgozta  azon  feladatokat  Szolgálati  Szabályzatában, 
amelyeket a polgárőrszervezeteknek végre kell hajtaniuk.

 26



MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

a járási polgárőr-koordinátor tevékenységéhez
2014.

Meghatározó,  hogy  az  OPSZ és  tagszervezetei  a  katasztrófák  elleni  védekezéssel 
összefüggő feladatok ellátásában a katasztrófavédelmi szervekkel kötött megállapodás 
alapján, a katasztrófavédelmi szervek szakmai irányításával vesznek részt. 
A polgárőrök e szakmai irányítás mellett a katasztrófák hatásai elleni védekezésben és 
kárelhárításban működnek közre.

A  felkészülés  időszakában a  katasztrófavédelmi  feladatokat  az  OPSZ 
Katasztrófavédelmi  Bizottsága koordinálja.  A  bizottság  naprakészen  vezeti  a 
katasztrófavédelmi  feladatokba  bevonható  polgárőrerőket  és  -eszközöket.  A 
bizottságnak rendszeres a kapcsolata az illetékes országos szervekkel.

Az  OPSZ megyei  szintű  szervezetei a  megyei  katasztrófavédelmi  bizottságai  útján 
biztosítják  a  megyét  érintően  a  folyamatos  kapcsolattartást  az  illetékes 
katasztrófavédelmi  szervekkel,  illetve  az  OPSZ  Katasztrófavédelmi  Bizottságával, 
amely  a  járási  polgárőr-koordinátor  által  küldött  adatokat  rendszeresen  feltölti  és 
pontosítja az országos adatbázisban is.

A  járási polgárőr-koordinátor részt vesz a járási védelmi bizottság munkájában, és 
folyamatos  kapcsolatot  tart  a  helyi  szinten  kijelölt  szervezettel,  illetve 
katasztrófavédelmi  szakemberrel.  Ismeri  a  járás  területén  tevékenykedő 
polgárőrszervezeteket,  valamint  a  katasztrófa  esetén  igénybe  vehető  erőket  és 
eszközöket. Ismeri a bevonható élő erő elérhetőségét, illetve kiértesítésének rendjét. 

A  helyi  polgárőrszervezet     vezetője   rendszeresen  tájékoztatja  a  járási  polgárőr-
koordinátort  az  igénybe  vehető létszámról  és  a  rendelkezésre  álló felszerelésekről. 
Félévente egyeztetik a járási polgárőr-koordinátorral az azonnal mozgósítható tagok 
elérhetőségét, valamint az azonnal bevethető eszközök jegyzékét.

Katasztrófa  bekövetkezése  esetén a  helyi  polgárőrszervezet  vezetője azonnal 
kapcsolatba lép a helyi önkormányzati, rendvédelmi és katasztrófavédelmi vezetéssel, 
a járási polgárőr-koordinátorral, jelezve a segítésben részt vevő polgárőrök számát és 
az igénybe vehető eszközök mennyiségét, illetve a feladatok elosztását.

A megyei szintre kiterjedt katasztrófa, illetve a megyei szintű részvétellel zajló helyi  
mentési munkálatok esetén a megyei polgárőrszövetség elnöke létrehozza a megyei 
ügyeleti  szolgálatot,  és  koordinálja  a  feladatokat.  Intézkedik  a  mozgósítás 
végrehajtásáról,  az  azonnal  mozgósítható  tagok  és  azonnal  bevethető  eszközök 
helyszínre történő szállításáról. 
Felveszi  a  kapcsolatot  az  illetékes  katasztrófavédelmi  vezetéssel,  és  egyeztetik  a 
végrehajtandó feladatokat.
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Országos szintű katasztrófa esetén a mentési munkálatokban való részvételt az OPSZ 
szervezi  és  koordinálja.  A  feladatokat  az  OPSZ  elnöke  irányítja,  aki  kijelöli  a 
koordináláshoz szükséges szakértőket, illetve folyamatos kapcsolatot tart az illetékes 
állami vezetéssel. 

5.  A polgárőrség környezetvédelmi feladatai

A polgárőrség kiemelt feladatai között szerepel  a helyi  környezetvédelmi feladatok 
támogatása.  A polgárőrök  figyelmét  fel  kell  hívni  arra,  hogy az  általuk  teljesített  
szolgálatok keretében kiemelt figyelmet fordítsanak: 

- a tiltott hulladéklerakás felfedésére, elhullott állatok szabálytalan elhelyezésére, a 
települési önkormányzatok számára történő jelzésére,

- a vadon élő védett növény vagy állat sérülésére, elhullására,
- az élővizek szennyeződéseire, a halállomány pusztulásának jeleire,
- a talaj szennyező forrásaira,
- a légszennyező eseményekre,  
- a közterületnek minősülő parkok rongálásának megelőzésére,
- az erdők, erdősávok megóvására,
- a tiltott fakitermelés jelzésére,
- a falfirkálások megelőzésére.

Ezeket a feladatokat a polgárőrök rendszeresen, az általános bűnmegelőzési feladataik 
keretében végzik.

6. A járási polgárőr-koordinátor feladatai 

6. 1. A járási polgárőr-koordinátor jogállása az OPSZ Alapszabálya szerint

A  megyei  polgárőrszövetségek  működési  területéhez  tartozó  járásokban  lévő 
polgárőr-egyesületek  és  a  területi  rendőri  szervek,  továbbá  más  járási  hatóságok 
közötti együttműködés összehangolását a járási polgárőr-koordinátorok segítik.

Járási koordinátor az a polgárőr lehet, aki:
- többéves polgárőr szakmai múlttal rendelkezik,
- van vezetői tapasztalata,
- jó a szervező- és kommunikációs képessége, és akit
- a járásában működő tagegyesületek ismernek és elismernek.

A  megyei  polgárőrszövetség  működési  területéhez  tartozó  járási  polgárőr-
koordinátorokat  a  megyei/fővárosi  polgárőrszövetség  elnökének  előterjesztésére  az 
OPSZ elnöke megbízólevéllel látja el. 

 28



MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

a járási polgárőr-koordinátor tevékenységéhez
2014.

A megbízólevél határozott, de legfeljebb négy év időtartamra szól. Az OPSZ elnöke a 
járási  polgárőr-koordinátor  megbízólevelét  a  megyei  polgárőrszövetség  elnökének 
előterjesztésére visszavonja. 

Az  OPSZ  nyilvántartást  vezet  a  megbízólevéllel  rendelkező  járási  polgárőr-
koordinátorokról.

Az  OPSZ  a  területileg  illetékes  hivatalokkal,  szervekkel  felveszi  a  kapcsolatot, 
megküldi számukra a kinevezett koordinátor nevét, elérhetőségét, és a tevékenységi 
körét, feladatait meghatározó tájékoztatót.

Az OPSZ a járási koordinátorok számára:
- részvételi lehetőséget biztosít az OPSZ központi rendezvényein,
- költségvetési  támogatást  biztosít  a  megyei  szövetségen  keresztül  a  feladatok 

végrehajtásához,
- ellátja a feladatához szükséges információkkal (hírek, események, polgárőrújság, 

stb.),
- szakmai felkészítéseket, oktatásokat szervez.

A megyei polgárőrszövetség elnöke irányítja és felügyeli a járási koordinátorokat.  

A megyei szövetség a koordinátort:
- rendezvényeire tanácskozási joggal meghívja,
- a támogatások elosztásában a véleményét kikéri,
- ellátja a munkájához szükséges információkkal, adatokkal, valamint
- konzultációs lehetőséget biztosít számára.

A  járási  polgárőr-koordinátorok  tevékenységét  a  járási  és  megyei  sajátosságok 
figyelembevételével  a  megyei  polgárőrszövetségek  elnökségei  Szervezeti  és 
Működési Szabályzatukban vagy más módon szabályozhatják.

A járási polgárőr-koordinátor megbízatása megszűnik:
- a megbízólevelének visszavonásával, 
- a megbízólevélben foglalt határozott időtartam elteltével, 
- a koordinátor lemondásával, 
- a koordinátor polgárőr-szervezeti tagságának megszűnésével
- a polgárőr halálával.

6. 2.  Közreműködés a járási hatósági szervekkel 

A járási és a fővárosi körzetekben a járási polgárőr-koordinátor kapcsolatot tart a járás 
(fővárosi körzet) területén működő járási hivatallal, a rendőrkapitányságokkal, illetve 
egyéb járási szintű rendvédelmi, katasztrófavédelmi szervekkel.
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A járási  polgárőr-koordinátor  segíti  a  működő tagegyesületek  vezetőit  a  működési 
területükön  a  rendőrkapitányságokkal  és  a  rendőrőrsökkel,  illetve  a  működési 
területükön  lévő  más  rendvédelmi  szervekkel  történő  kapcsolat  kialakításában  és 
fenntartásában.

A  járási  polgárőr-koordinátor  a  járás  területén  működő  hivatalos  szerveknél 
kezdeményezheti  a  működő  polgárőrszervezetekkel  történő  együttműködési 
megállapodások megkötését, illetve annak előkészítésében közreműködhet. 

6. 3. A kapcsolattartás rendje

A  kapcsolattartás  rendjét  a  járási  hivatal  vezetőjével,  előre  egyezetett  formában 
alakítsák  ki.  Célszerű  negyedévenkénti  találkozó,  illetve  váratlan  feladat  esetén  a 
kapcsolattartás szabályainak, formájának és lehetőségének rögzítése.

Fontos  a  kapcsolat  kialakítása  a  területi  rendőrségi  szervekkel.  A  területi 
rendőrkapitányság  vezetőjével  történő  gyakori  egyeztetés  elengedhetetlen  ahhoz, 
hogy a polgárőrszervezetek számára aktuális információkat,  illetve közös feladatok 
végrehajtására való igényt továbbíthassa.  

A járási polgárőr-koordinátor kapcsolatot tart a területi polgárőrszerveztek vezetőivel, 
és  felhívja  a  figyelmet  az  esedékes  feladatok  végrehajtására,  illetve a soron kívül 
jelentkező feladatokra.

A kapcsolattartás történhet:
- telefonon,
- személyesen,
- e-mailben.

A  kapcsolattartáshoz  szükséges  anyagi,  technikai  hátteret  az  OPSZ  és  a  megyei  
szövetség lehetőségeihez mérten biztosítja.

6. 4. Részvétel a járási védelmi bizottság munkájában 

A járási védelmi bizottságok munkájában részt vehet a járási polgárőr-koordinátor, 
aki  az  adott  területre  vonatkozóan  ismeretekkel  rendelkezik  az  igénybe  vehető 
polgárőrerőkről és -eszközökről, a mozgósítható tagok elérhetőségéről,  valamint az 
azonnal bevethető eszközökről.
Koordináló  szerepet  lát  el  a  feladattal  érintett  egyesületek  és  a  védelmi  bizottság 
között.
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6. 5. A járás területén működő polgárőrszervezetek 

A járási polgárőr-koordinátor ismerje a járás területén működő polgárőrszervezeteket,  
azok működési területét települések, szakirány, feladat és létszám szerint, illetve azon 
polgárőrök elérhetőségét, akik részt vesznek a védelmi feladatok ellátásában. 

Segítse  az  egyesületi  vezetők  munkáját,  alakítson  ki  közvetlen  kapcsolatot  az 
egyesületi  vezetőkkel,  érje  el,  hogy problémáikat,  gondjaikat  elmondják,  merjenek 
segítséget kérni, és azt kapják is meg.

Helyezzen  hangsúlyt  az  egyesületek  működőképességének  fenntartására, 
szorgalmazza a fiatalok bevonását és felkarolását a működő egyesületekbe.

Segítse  az  új  egyesületek  létrehozását,  adja  meg  az  induláshoz  szükséges 
információkat,  majd  kövesse  nyomon  az  egyesületek  munkáját,  lássa  el  őket 
tanácsokkal, mutasson irányt a munkájukban.

Ismerje  a  járás  területén  tevékenykedő  polgárőrszervezetek  nyilvántartási  adatait, 
amelyeket a megyei szövetség biztosít.

A  nyilvántartott  adatokat  csak  az  adatvédelmi  törvényben,  illetve  az  OPSZ 
Adatvédelmi Szabályzatában meghatározottak szerint kezelheti.

Kövesse  nyomon,  hogy  a  megyei  szövetség  a  jelentkező  feladatokról  időben 
tájékoztassa  a  polgárőrszervezetek  vezetőit,  hogy  azok  fel  tudjanak  készülni  a 
végrehajtásra.

A  járási  polgárőr  koordinátor  szorgalmazza,  hogy  a  polgárőrök  rendszeresen 
jelenjenek  meg  a  lakosság  körében,  az  iskolákban  és  egyéb  közterületi 
rendezvényeken. A polgárőrök biztosítsanak szélesebb fórumokat a közbiztonság és a 
közrend javításában való lakossági részvétel érdekében, és segítsék a gyermekek ez 
irányú gondolkodásának és cselekvésének erősítését.

A járási  polgárőr-koordinátor szorgalmazza a járás polgárőrszervezeteinél  az egyes 
mozgalmakban,  programokban  való  részvételt,  és  annak  propagálását.  Minél 
szélesebb körű az ilyen jellegű tevékenység, minél több lakos jut kellő információhoz 
a mozgalmakról és azok céljairól, annál nagyobb számú tömeget lehet megnyerni a 
közrend és  a  közbiztonság erősítése  érdekében,  annál  nagyobb  lehet  a  polgárőrök 
támogatottsága, feladataik ellátásának segítése.

6. 6. Az információáramlás biztosítása 

Az  információ:  felvilágosítás,  tájékoztatás,  hírközlés  és  értesülés.  Mindezek  csak 
akkor  kapnak értelmet,  ha  megfelelően  célirányosak,  időben és  aktuális  adatokkal 
rendelkezve használják fel ezeket. 
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A kellően megalapozott és időben reális információk jelentősen hozzájárulhatnak a 
polgárőrszervezetek  alapvető  céljának,  a  közrend  és  a  közbiztonság  javításának 
megvalósításához és a szervezetek hatékonyságához a bűnmegelőzésben.

A járási polgárőr-koordinátornak kiemelt szerepe van abban, hogy a közrendet és a 
közbiztonságot illető kérdésekben tájékozott legyen.

A megyei szövetség feladata, hogy az OPSZ által kialakított programokat, akciókat, 
illetve az ezzel összefüggő feladatokat időben továbbítsa a megye területén működő 
polgárőrszervezeteknek. A járási koordinátor a szükséges teendőket beszélje meg a 
helyi polgárőrszervezetek vezetőivel.

A közbiztonságot, a bűnmegelőzést, illetve a közlekedésbiztonságot érintő országos 
programokat, eseményeket, adatokat folyamatosan kísérje figyelemmel.

Az irreális információk továbbítását lehetőségeihez mérten akadályozza meg!

A  helyi  hatóságokkal,  rendőri  szervekkel  történő  kapcsolat  során  birtokába  jutott 
minden  olyan  információt,  amely  érintheti  a  területi  polgárőrszervezeteket,  a 
szükséges elemzést követően azonnal továbbítsa az illetékeseknek.

6. 7. Együttműködés az Etikai Bizottsággal

Az OPSZ tevékenységében részt vevő polgárőrök példamutató magatartása növelheti 
a lakosság bizalmát a feladatokat önként vállaló polgárőrök iránt. A sokrétű és nagy 
önuralmat,  fegyelmet  igénylő  feladatok  végrehajtása  során  elkövetett 
szabálytalanságok, Alapszabályban foglaltaktól történő eltérések feltárása és jelzése 
minden polgárőr feladata, míg azok kivizsgálását az OPSZ Etikai Bizottsága végzi.

6. 8. Polgárőr-igazolványokkal kapcsolatos feladatok

A  járási  polgárőr-koordinátor  az  illetékességi  területén  segíti  a  polgárőr-
igazolványokkal  kapcsolatos  teendőket,  tájékoztatást  ad  az  igazolvány  kiadásának 
feltételeiről, az eljárás rendjéről. 

6. 9. Adat- és titokvédelem

A  járási  polgárőr-koordinátor  tevékenysége  során  adatok  birtokába  jut,  illetve 
adatokat kezel, amely mint adatkezelőt kötelezi az adat- és titokvédelmi szabályok 
betartására.
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