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A CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRŐR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGÉNEK 2019. ÉVI  
ÉRTÉKELŐ JELENTÉSE 

 
 
Tisztelt Polgárőrök! 
 
A beszámolót Nyitrai Zsolt kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott köszöntő szavaival 
kezdeném.  
 
„Elismerés és tisztelet jár a polgárőrség minden tagjának önkéntességükért, a köz- és külterületeken 
végzett munkájukért, töretlen elhivatottságukért. Köszönöm, hogy részt vesznek hazánk határainak 
védelmében, a magyar emberek biztonságának megőrzésében. Köszönöm a bűnmegelőzés területén 
végzett közreműködésüket, áldozatos és hatékony munkájukat, amelynek eredményeképpen a 
regisztrált bűncselekmények száma jelentős mértékben csökkent. Magyarország Kormányának 
stratégiai partnere az Országos Polgárőr Szövetség és a polgárőrök, ezért költségvetési forrással 
támogatja a polgárőrség működését. Sikeres együttműködésünk eredménye, hogy ma már 
hatékonyabb jogszabályok erősítik a polgárőrséget, és folyamatosan megújuló eszközpark segíti 
munkájukat. 
Biztosíthatom a polgárőr egyesületek önkénteseit arról, hogy Magyarország Kormánya továbbra is 
számít munkájukra, ezért a 2020-as esztendőben is biztosítja a működéshez szükséges 
támogatásokat.” 
 
A fenti idézet is hűen támasztja alá, hogy a polgárőrség az elmúlt 28 évben hangsúlyosan letette névjegyét a 
kormányzat, a rendészeti szervek, illetve Magyarország lakosságának asztalára. A polgárőrség a törvény 
alkalmazásában az ország közrendje és közbiztonsága fenntartásának segítésében, a vészhelyzetek 
megelőzésében és kezelésében, a társadalmi bűnmegelőzésben való lakossági részvételben, illetve az 
önkormányzatok és a lakosság közötti bizalom erősítésében, továbbá a helyi közbiztonság közösségi védelme 
érdekében a lakosok közösségei által meghatározott feladatok ellátásában közreműködő társadalmi szervezet, 
illetve szervezetek szövetsége. A polgárőrök széles rétege az önként vállalt társadalmi feladatellátásuk 
végzésével hatékonyan segítik a helyi, a regionális, de az országos közrendi és közbiztonsági feladatok 
végrehajtását biztosítva ezzel a lakosság szubjektiv biztonságérzetének folyamatos növelését.  
 
A 2011. évi CLXV. törvényben megfogalmazottak alapján az OPSZ közhasznú jogállású köztestület, politikai 
célzatú tevékenységet nem folytatott és nem is folytat.  
 
A rendészeti szervekkel szorosan együttműködő polgárőrség pártpolitika-mentes. A szervezet a maga elé 
kitűzött célokat csak úgy tudja produktív módon megvalósítani, ha minden olyan állami, rendvédelmi és civil 
szervezettel, önkormányzattal, oktatási intézménnyel, segélyszervezetekkel együttműködik,  mely segítséget 
nyújthat a közrend és a közbiztonság eredményes fenntartásához. Az új törvény szellemében az OPSZ 
szerveinek, területi és helyi szervezeteinek példásan, elkötelezetten, polgárőr hivatástudattal, pontosan, 
színvonalasan, kulturáltan és megfelelő alázattal kell szolgálati feladatokat végrehajtani. A közbiztonság és a 
közrend fenntartásában önként részt vevő, a környezetük biztonságáért felelősséget érző állampolgárok 
számára a polgárőrség nyújt cselekvési lehetőséget. Ehhez biztosít támogatást és védelmet az Országgyűlés 
által elfogadott jogszabályi garancia. A közbiztonság megszilárdításában fontos szerepet betöltő önkéntes 
társadalmi szerveződés hatékony működésének biztosítását, valamint e szerveződésnek a rendészeti 
szervekkel, az önkormányzatokkal és a lakossággal való együttműködés kereteit és főbb feladatait határozza 
meg az új törvény. 
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Csongrád megyében a polgárőr szervezetek a közbiztonság terén állami feladatokat ellátó rendészeti szervek 
rendszerébe teljességel beépültek, elfogadásra kerültek, és mára az egységes rendszer legfontosabb társadalmi 
pillérévé váltak. Színvonalas napi munkakapcsolatok alakultak ki, melyek nagyságrendekkel járulnak hozzá 
bűncselekmények jelentős mérvű csökkenéséhez, illetve az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének 
folyamatos erősödéséhez. 

Mára már a rendvédelmi szerveken, kiemelkedő stratégiai partnereken túlmenően nagyon sok más állami és 
társadalmi szerv, szervezet is figyelembe veszi a polgárőrségben rejlő lehetőségeket, és kérik a feladataik 
végrehajtásban történő közös együttműködést, segítséget. 
 
Több országos fórumon elhangzott, hogy a polgárőrség az elmúlt 1-2 évben a csúcsra jutott. Töretlen a 
népszerűsége a kormányzati körökben, a rendészeti szervek előtt, és nem utolsó sorban a lakosság körében is. 
A dicsőség kapujában azonban nem szabad elégedetten hátradőlnünk, mert újabb és újabb olyan kihívások 
jelentkeznek, melyek rendszerszerű, szervezett szintű megoldásához  a stratégiai partnerek kérik és igényelik a 
polgárőrség hatékony segítségnyújtását. Gondolok itt jelenleg a legfontosabbra az egyre növekvő  migráció 
elleni kihívások kezelésére.   

Figyelemmel a polgárőrség eszmeiségére, alapelveire az eddig elért  sikerek megtartása igen komoly feladat elé 
állítja az ország polgárőr társadalmát. Természetesen több olyan területek vannak, ahol a polgárőrség 
egyébként is színvonalas végzett tevékenységét tovább lehetne fokozni. Pl: Agrárminisztériumi 
együttműködés, környezet és természetvédelem, balesetmegelőzési tevékenység. A polgárőrség 2019. évi 
szlogenje: 

 
SZERVEZETILEG: ARCCAL AZ EGYESÜLETEK FELÉ!  

SZAKMAILAG: ARCCAL A KÖZTERÜLETEK FELÉ! 

 

A polgárőrség főbb célkitűzései 2019. évben: 

 

1. A polgárőrök az ország kiegyensúlyozott közbiztonságának a fenntartásához fokozott közterületi és 

külterületi szolgálattal járuljanak hozzá. A polgárőrök – települések bűnügyi fertőzöttségének szem előtt 

tartásával – a rendelkezésre álló humánerő források optimális szervezésével – törekedjenek az éves 

szinten a 150-170 óra/fő szolgálat teljesítésére. 

2. Az egyesületi vezetők – az OPSZ és a Megyei Szövetségek támogatásával - segítsék, ellenőrizzék azon 

polgárőröket, akik hajlamosak a Polgárőrség és a polgárőrökkel kapcsolatban a hatályos normákat 

megsérteni, vagy a normák magatartásukban nem érvényesülnek. 

3. 2019-es évben a polgárőrök továbbképzése, a Polgárőr Akadémián a vezetők képzése, a polgárőrök 

szabályszerű szolgálatellátása, a szolgálatos polgárőrök külső megjelenése a szövetség és az egyesületek 

vezetőinek a munkájában kapjanak prioritást, vagy kellő figyelmet.  

4. A rendőrség felkérése alapján, szükség szerint segítjük az 2019-es európai parlamenti és önkormányzati 

választások közterületi biztosítását. 

5. A „Külterületek biztonsága, környezetünk védelme”, OPSZ programjaihoz való csatlakozás, azok 

végrehajtásához támogató segítségnyújtás. 

 

A Megyei Szövetség és tagegyesületei részére javasolt  prioritások 2019. évben 
 

- „Látható” és hatékony közterületi polgárőr szolgálat: 

Rendőrséggel előre koordinált közös szolgálatok teljesítése továbbra is elsődleges feladat legyen. A 
tagszervezetek hatékonyabb közterületi jelenléttel segítsék a települések közrend-, közbiztonságának 
javítását. A szomszédos egyesületek – egyrészt a hatékonyság növelése, másrészt takarékossági 
okokból – szorgalmazzák az együttes járőrszolgálatok teljesítését.  
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-  A migrációval érintett határterületeken fokozott közterületi szolgálatellátás: 

Közös, illetve egyéni járőrszolgálatok fokozott teljesítésével tevékenyen kell hozzájárulni a 

határterületeken élő lakosság szubjektív biztonságérzetének szavatolásához. 

A Határvédelmi Tagozat által szervezett akciókhoz megfelelő támogatást és segítséget kell 

biztosítani. Szorgalmazni szükséges az államhatár mellett található egyesületek tagozatba történő 

belépését. 

 

- Tagfelvétel, ifjú polgárőrök toborzása: 

A polgárőrség irányába megfogalmazott közterületi szolgálat elvárások - lehetőség szerinti – 
teljesítése érdekében szükségszerű lenne a jelenlegi taglétszám 5-8%-os növelése. Nagyobb 
létszámból jóval könnyebben lehetne biztosítani a közterületi járőrszolgálatok kiadását akár önállóan, 
akár a rendőrséggel közösen történik ennek végrehajtása.  
Az ifjúság célirányos megszólítása érdekében az ezzel kapcsolatos tevékenységi köröket szélesebb 
alapokra kell helyezni.  Ezért elsősorban a nagyobb városok középiskoláit célszerű felkeresni, a 
lehetőséget függvényében osztályfőnöki, vagy különórák során tájékoztatni kell a tanulókat a 
polgárőrségről, annak feladatairól, tevékenységéről. Indokolt egy polgárőrséget bemutató szórólap 
készítése, melyhez indokolt lenne CSMRFK támogatását kérni. 
 

- Az Európai Parlamenti és az Önkormányzati választások során a rendőrség kéréseinek 

figyelembevételével közreműködés annak biztosításában:  

Ennek érdekében ajánlásokat kell kidolgoznunk, hogy milyen jogosultságok illetik a polgárőrt, 

milyen feladatokat láthat el, hogyan és mi módon teljesítsék ezeket, esemény észlelése esetén hova, 

kihez fordulhat. A konkrét tilalmakról is szólni kell. Kiemelkedően propagálni kell a polgárőrség 

pártsemlegességét. Kerülni kell az esetleges politikai tevékenységnek még a látszatát is.  

 
A Megyei Szövetség – figyelemmel az OPSZ 2019. évi munkaterveiben foglaltakra – az alábbi 

feladatok gyakorlati kivitelezését helyezi előtérbe:  
 

• A polgárőrség szervezeti és működési egységének a megőrzésére. 

• Nyilvános politikai  állásfoglalásoktól való elhatárolódás.   

• Központi támogatás szétosztására, elszámolások határidőre történő leadására. 

• Statisztikai (éves) adatszolgáltatás időben történő teljesítésére. 

• Polgárőr Akadémiára történő beiskolázások, megyei szintű szakmai alapképzések megtartása. 

• Az Alapszabály, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat áldolgozása, kiegészítése. 

• Az OPSZ által az elmúlt években meghirdetett, egymásra épülő és egymást kiegészítő szakmai 

sikerprogramokat további teljesítése. 

• OPSZ által szervezett központi programokon, illetve Balatonföldváron megrendezésre kerülő OPSZ 

napon történő részvétel szervezése. 

• Árpádhalom Falunap Csöröge Fesztivál és Megyei Polgárőrnap (július 20.) szervezése 

• Vajdasági kapcsolatok további kiépítése, rendezvényeken történő kölcsönös megjelenés, tájékoztatás, 

információcsere.  

Bátran elmondhatjuk, hogy a kitűzöt célok reaálisak, teljesíthetőek voltak, azok megvalósításra  is kerültek.  
 

Szervezeti életünkről: 
A polgárőrség valamennyi tagjának egyik legfontosabb feladata a polgárőrség szervezeti és működési 
egységének a megőrzésére.  
Tapasztalható, hogy egyre több ellenzéki színekben lévő politikai és társadalmi szervezet, de esetenként 
személyek is  támadják a polgárőrséget. De előfordul, hogy a „csapaton belül” is napvilágot látnak  minden 
érdemi és reális alapokat nélkülöző, kimondottan rosszakaró megnyílvánulások.  
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Ezen nemkívánatos formák háttérbe szorítása céljából került megfogalmazása az OPSZ munkatervében az 
alábbiak: 
 
 „Az egyesületi vezetők – az OPSZ és a Megyei Szövetségek támogatásával - segítsék, ellenőrizzék azon 
polgárőröket, akik hajlamosak a Polgárőrség és a polgárőrökkel kapcsolatban a hatályos normákat megsérteni 
vagy a normák magatartásukban nem érvényesülnek.”  
 
Az ellenfelek, vagy inkább talán ellenségek a polgárőrség sírját szeretnék ássni.  
Ugyanakkor a polgárőrség állami, társadalmi népszerűsége  az „egeket” ostromolja. Talán nem véletlenül, 
hiszen elsősorban a lakosság értékeli a végzett tevékenységünket, ami reprezentatív felmérések  alapján is szín 
ötös.  
 
Az eddig elért eredményeink, kormányzati, miniszteriális, és nem utolsó sorban állampolgári  elismertségünk 
megtartása valamennyiünk részére megköveteli az igen szoros összefogást. A irányunkba érkező  alaptalan és 
elvtelen támadásokat határozott, együttes fellépéssel kell visszautasítanunk. Egységben az erő! 

Új egyesület a tárgyévben nem alakult a megyében, ilyenről információval nem rendelkezünk. Viszont két 
egyesületről egyáltalán nincs tudomásunk, az egyik Ambrózfalva, a másik pedig Nagylak. Az utóbbi esetében 
az Ügyészség is kérte az egyesület működésével kapcsolatos megyei állásfoglalást. Információ hiányában 
javasoltuk az egyesület törvényes törlését.  

A Derekegyházi Polgárőr Egyesülettel is gondok vannak, a volt elnök külföldön dolgozik ezért lemondott, az 
újonnan megválasztott vezető pedig semmilyen információt nem oszt meg velünk. A járási koordinátor úr 
többször próbálta a kapcsolatfelvételt, melyre azonban  - kitérő válaszok miatt – érdemben nem került sor. 
Természetesen belefáradt a rendszeres kudarcokba. Az egyesület jelenlegi helyzete sem ismert. A 
feltárás/megismerés érdekében a Megyei Szövetség elnöksége E/31/2019.09.10 számon határozatot hozott 
egy helyzetkivizsgáló csoport létrehozásáról. Ez ideig erre még nem került sor. 

A makói egyesülettel is voltak, vannak komoly problémáink. 2019. februárjában olyan, minden alaki, tartalmi 
követelményeket mellőző, sajtpapírra írt adás-vételi elszámolást adott le, ami teljességgel elfogadhatatlan volt. 
Próbáltunk információkat szerezni mi lehet a probléma. Kiderült, hogy a vezetésnek köszönhetően több mint 
tíz személy kivált az egyesületből, és más egyesületbe „igazolt” át. (Kiszombor és Szőreg)   Az elnökség tagjai 
között is megindult egyfajta belső háború, mivel a folyamatos létszámcsökkenés miatt egymást vádolták. Az 
elnök a vezető társait hibáztatta, a vezetés tagjai pedig az elnököt, hogy nem csinál semmit. Ez addig fajult, 
hogy Budapest irányába egyik tisztségviselő panaszlevelet nyújtott be. Az érdemi kivizsgálás érdekében az 
OPSZ és a megye egy Tényfeltáró Bizottságot hozott létre. A makói elnök a megyével abszolút nem volt 
hajlandó kommunikálni, az OPSZ ellenőrével viszont esetenkét szóba állt.  

Helyszíni vizsgálatot szeretett volna tartani az OPSZ, ezért az időpont pontosítása érdekében folyamatos volt 
az egyeztetés. Több - talán 5-6 megbeszélt időpontot - a makói elnök különböző vélt, vagy valós okokra 
történő hivatkozással lemondott, de a bizottság által meghatározott időpontban sem jelent meg a Makói 
Kapitányságon elbeszélgetés céljából. Nem volt hajlandó a bizottság előtt az egyesület törvényes működéséről 
számot adni. Az egyesület birtokában, használatában lévő eszközökről, anyagokról, gépkocsikról, 
segédmotorkerékpárok sorsáról tudomással most sem bírunk. Csak a szőregi egyesület vezetőjétől kaptunk 
eseti információkat. Meglátásunk, hogy a elnökség nemtörődömsége, hanyagsága, felületessége miatt 
teljességel szétesett a tagság. A kapitányságvezető úr és a Polgármesteri Hivatal erősen szorgalmazza egy új 
egyesület létrehozását, mivel a régi egyesület irányába bizalomvesztés áll fent. A szervezési folyamatok 
megkezdődtek.  

A polgárőrök átlagéletkora reprezentatív felmérés alapján 60 év fölé tehető. A polgárőr társadalom 
elöregedett, sajnálatos módon évről-évre egyre többen elhaláloznak. Nagyon sok idős, beteg polgárőr nem 
vállalta a további önkéntes feladatellátást, de egynéhány személy ténylegesen elfáradt, elfásult. Egyre több 
polgárőrünk a megélhetés érdekében többletmunkák sokaságát vállalja fel, sokan külföldön keresnek munkát, 
megélhetést. Szabadidejük jelentősen redukálódott, nem tudják tovább vállalni a szolgálatellátást. 

Jelen pillanatban is több időskorú  egyesületi elnök  szeretne  lemondani. Velül történő elbeszélgetések során 
őszinték elmondták, belefáradtak, más csak muszályból végzik vezetői tevékenységüket.  
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Az adminisztráció folyamatosan nő, lassan  a papírmunka végzésé céljából egy külön embert kell majd 
foglalkoztatni, vagy megfizetni.  

A polgárőrség iránti elkötelezettségből, alázatból, hitvallásból dolgoznak tovább ezen elnökök, illetve nincs is 
olyan személy, aki esetleg átvenné az egyesület vezetését. Mindenki elzárkozik a papírmunka végzésétől. Ha az 
elnök abbahagyja, a szervezet megszűnik. Ezt viszont nem szeretné senki sem, mert a lakosság irányába 
kiépített 25 éves bizalom perceken belül rommá válna. Polgárőrség nélküli létnek legnagyobb vesztese a 
településen élő állampolgár lenne. Ezért inkább tovább vállalják a feladatokat, de már nem szívből teszik. 

Tagtoborzás súlyos problémaként jelentkezik. A nagyobb településeken tízesével tűnnek el a polgárőrök. Az 
okok mindenki előtt ismertek, jelentkező viszont alig akad. A fiatal nemzedéket már lasszóval sem lehet fogni. 
Az 50 órás közösségi szolgálat után angolosan távoznak. Jó arány, ha 25-30 főből esetleg 1-2 személy marad, 
de ezek is csak ideig-óráig. A társadalmi munka nem vonzó, a fiatalabb korosztály inkább megveti, mind sem 
elismerné. Az OPSZ-nél regisztrál ifjú polgárőrök létszáma az értékelt évben 27 fő volt. Az előző évhez 
képest minimálisan (8 fő) volt az emelkedés. Az intézmény nem hozta meg a hozzá fűzött reményeket. 

A polgárőr munkában már belefáradt elnököt igen nehéz és rendkívúl körülményes motiválni, hogy az 
utánpótlás kinevelését a 24. órában kezdje meg. Még talán nem késő, de megítélésem szerint 10 éven belül a 
jelenlegi egyesületek 5-7 %-a meg fog szűnni, mert nem találnak a feladatellátásra alkalmas, önként jelenkező  
személyt.  

A Csonka János Műszaki Szakközépiskola rendőrfakultációs képzésben lévő osztályok tanulói (15-20 fő) 
immáron ötödik éve a kötelező szakmai gyakorlatot a  területileg illetékes szegedi és szeged környéki polgárőr 
egyesületnél töltik el. Az iskola szaktanára egy egyeztető megbeszélésen adja át a hallgatókat a jelenlévő 
egyesületi vezetők részére, ahol a feladatellátások mikéntje is egyeztetésre, pontosításra kerül.  

A megyében ez ideig nem került megalakításra polgárőr szervezet az alábbi településeken: Csanádalberti, Dóc, 
Ferencszállás, Klárafalva, Óföldeák. Pár helyen csak csoport működik, mint például: Nagytőke. Szükség és 
igény esetén természetesen maximális mértékben támogatnánk és ténylegesen is segítenénk polgárőr egyesület 
létrehozását a fenti településeken, de a lakosság körében nagyfokú érdektelenség a jellemző. 

Elsődleges információk szerint Fábiánsebestyén településen szervezés alatt áll egy új egyesület megalakítása. 
Remélem minél előbb köszönthetjük majd tagjaink sorában.  

 A megye polgárőrei a 2019-ben szolgálatban 298 645 órát töltöttek el. A 2018. évben ez a számadat  273 486 
óra volt. A  növekedés mértéke 8,2 %. Az egyesületek  tisztességésen és becsületesen teljesítették az önként 
vállalt feladatokat. Köszönetemet  szeretném tolmácsolni az elnököknek és az aktív polgárőröknek. 
Pár egyesület tevékenysége, az általuk leadott szolgálati órák száma azonban szót érdemel. A rendelkezésre 
álló éves statisztikai adatok alapján 3 olyan szervezet van, ahol az egy főre jutó szolgálati órák száma  50 óra 
alatt van. A legkisebb azonban mindösszesen 18 óra.  Ezt kérném a 12 hónappal tovább osztani. Az 
eredmény: No comment! 90 óra alatt 5 egyesület teljesített.  
Biztos vagyok benne, hogy az egyesület statisztikai adatgyűjtése és a nyilvántartás pontatlan vezetéséből 
adódik.  Jó pár vezető a mai napig is abban a hiszemben van, hogy polgárőr szolgálatnak csak a tényleges 
közterületi szolgálatot lehet elszámolni. Az össz óraszámnál nem veszik figyelembe a polgárőr tevékenységgel 
szorosan összefüggésbe hozható egyéb feladatokat, tevékenységet, adminisztrációs munkát, oktatást, képzést, 
előadásokat, megbeszéléseket, tárgyalásokat, szolgálategyeztetést,  külső rendezvényeken való részvételt, stb. 
Ezeket mind bele lehet, sőt bele kell számítani a óramennyiségbe. 

Inkább dicsekedjünk a kiemelkedő teljesítmény nyújtó egyesületekkel. A szervezetek 38 %-a (22 db) 200 
óra/fő/év feletti teljesítményt vallhat magáénak. Dobogós helyezések: Szatymaz 468 óra, Csanádpalota 519 
óra, Mórahalom 628 óra. Tejesítményük önmagukért beszél.  

Az egyesületek nagyobb része 100-200 óra között teljesített. Úgy gondolom, hogy elsőnek a köszenet 
szavainak kell lennie. A 2018. évhez viszonyítva az egy főre jutó szolgálati órák száma – a létszámgondok 
ellenére – 10,8%kal emelkedett, 167 óráról 185 órára nőtt.       

 

Az általános polgárőri feladatokra fordított önálló szolgálati órák össz mennyisége az elmút évhez viszonyítva 
megközelitóleg 3500 órával nőtt, így a tárgyidőszakban 156 435-ről 159 857 órára emelkedett. 

A külterületen eltöltött idő is 34% nagyobb volt (70 246-ról 94 121-re) mint az előző évben.  
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A lovas szolgálati órák számában szintén növekedés tapasztalható 4866 óra helyett 5392 óra a teljesítmény. A 
dícséretes eredmény köszönhető a Maroslelei (2085) és Mórahalmi (2957) lovasoknak, akik  az ország 
élmezőnyében lovagolnak.  

 A rendőrséggel együttesen eltöltött szolgálati órák száma 2015. évet követően folyamatosan csökkenő 
tendenciát mutat.  Sajnos így van ez most is. A tárgyévi adat: 33 586 óra. (2018: 38 940 óra) Véleményem 
szerint számottevő a csökkenés mértéke. Ha figyelembe vesszük, hogy a polgárőrség legfontosabb stratégiai 
partnere a rendőrség, akkor önkritikusan kell értékelnünk. Ez a számadat eléggé csekély. Sok mindennnel 
lehet magyarázni a visszaesést, azonban a tényekkel nem lehet vitázni.  

Úgy gondolom, hogy a jövő tekintetében az együttes szolgálatok rendszeres koordinálására, a gyakorlati 
kivitelezés következetes végrehajtására kiemelt figyelmet kell fordítanunk, különös tekintettel a migrációs 
nyomás kapcsán jelentkező közös fellépésre. 

Természetesen igaz ez az állítás néhány egyesület esetében is. A statisztikai adatok kezelésére,  pontos 
nyilvántartások vezetésére jóval nagyobb figyelmet kell szentelni. 

Az illegális határátlépések tekintetében huzamosabb időn keresztül kiemelkedő teljesítményt nyújt Röszke, 
Mórahalom, Ásotthalom, Tiszasziget, Kübekháza, illetve román oldal tekintetében  Csanádpalota, Kiszombor, 
Szőreg. Többek között ők azok a személyek, akik polgárőrként – átvitt értelemben - a Hazát védik. 
Tisztességes és becsületes munkájukért a köszönet hangján szólok.  

A Határvédelmi Tagozat szervezésében 8 akcióban vettünk részt, ahol több mint 4 000 órában láttunk el 
határrendészeti feladatokat.  

 A bűnmegelőzésre és  közlekedési ellenőrzésekre együttesen 17 762 órát fordítottunk. 

Az intézkedéseink minimális mértékben csökkentek. A visszatartottak száma 342 fő volt. Gyakorlatilag ez a 
szám szinte kivétel nélkül az illegális migráció kapcsán foganatosított szolgálati tevékenység volt.  Eltűnt 
személy felkutatásában 54 esetben vettünk részt, a hatóságok felé 3 490 jelzésadási (+22 %) lehetőséggel 
éltünk. Állampolgárok részére 1 097 esetben nyújtottuk segítséget, egyéb tevékenységünk pedig 1 854 eset 
volt. 

Az egyesületek részéről az adminisztráció kapcsán érkező „panaszok” rendszeressé váltak. Döntő többségben 
az egyesület elnöke az a személy, aki a szó-szoros értelemben a „hátán viszi” a szervezetet. Ha van esetleg 
még egy személy, aki segíti munkáját akkor összeteheti a kezét.  

Adminisztrációs feladatokat szinte kivétel nélkül csak az elnök végez, ami rendkívül összetett tevékenység, 
időigénye óriási és véleményem szerint egyes területeken speciális szaktudást is kell hozzá. Főként igaz ez a 
megállapítás a pénzügyi elszámolások készítésének tekintetében. Ezen a téren is nagyon kellenének a fiatalok. 

Az egyesületek egy részénél továbbra is gond az elektronikus levelező rendszert időkénti megtekintése. 
Viszonylag sürgős esetekben már igen jó eredménynek számít, ha 10 egyesületből 2-3 válaszol a kiküldött 
anyagra.  

Telefonon történő figyelemfelhívás „ráértesítés” esetén természetesen - sok alkalommal - az irodát kérik 
elsőként számon, hol az anyag, nem tud róla, nem kapta meg, stb. Előzetesen nem olvassák el, vagy talán 
elkerüli a figyelmet  a kiküldött tájékoztató, értesítő. Miután szembesülnek a ténnyel, hogy az e-mail már 5-10 
napja megküldésre került, jön a válasz, bocs nem olvastam, és jönnek ennek különböző okai. Jó lenne ezen  a 
gyakorlaton a jövőben változtatni és nagyobb figyelmet fordítani az e-mailok - mondjuk heti kettő alkalommal 
történő  -  figyelemmel kísérésére. 

Az OPSZ irányába történő rövid határidős jelentések esetén az egyesületek telefonon történő megkeresése, a 
feladatok egyenkénti ismertetése az irodavezető és a gazdasági vezető részéről hihetetlen időt és energiát vesz 
igénybe. Sajnos így is esetenként előfordul, hogy verbális felszólításokat követően is egy-egy anyag  csak 6-8 
nap múlva érkezik vissza a megyére.  Ebből adódóan tájékoztatási kötelezetségünket csak részben, pontatlanul 
tudjuk teljesíteni az OPSZ irányába. Ezen is kellene egységes hozzáállással és  akarattal javítanuk. 

A megyei szövetség minden esetben megtartotta az elnökségi üléseket. A megtárgyalásra szánt írásos 
anyagokat megküldtük az érintett személyeknek. Az értekezletekre minden esetben meghívást kapott a 
Felügyelő Bizottság elnöke is, aki valamennyi alkalommal élt a lehetőséggel.  A vállalt társadalmi tisztséget az 
elnökség tagjai – egy-két eseti kivételtől eltekintve – megfelelően látják el.  Általános tapasztalat, hogy  a 
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legrövidebb elnökségi ülés időtartama a 3 órát is meghaladta. A megyei vezetés – véleményem szerint – még 
egységet képez.  

Az elnökség a közgyűlési anyagokat megfelelő időben elkészítette, az esetleges előterjesztéséket megvitatást 
követően jóváhagyta. A meghatározott időben a honlapon közzétettük az anyagokat, így azok az egyesületek 
részére hozzáférhetővé vált.  

Az Országos Polgárőr Szövetség Balatonföldvár városában színvonalas rendezvényt tartott. A megyénkből a 
szövetség vezetésén kívül mintegy 200 fő képviseltette magát a városban. Mivel polgárőrnap megtartására 
település nem jelentkezett, így az erre a célra biztosított összeget átcsoportosítottuk. Ennek köszönhetően 
kettő autóbuszt tudtunk indítani a rendezvényre. 

Az Ifjúsági Polgárőr táborban megyénkből a tavalyi évben 2 fő  vett részt. 

A  tárgyévben az OPSZ Ellenőrző Bizottsága (Kiss Imre és Dobos Ágnes 1 alkalom), az OPSZ Felügyelő 
Bizottsága (Hanek Gábor 2 alkalom) a Megyei Szövetség Felügyelő Bizottsága szintén 2 alkalommal 
ellenőrizte a Megyei Szövetség gazdasági, pénzügyi helyeztének alakulását, az ezzel kapcsolatosan készített 
valamennyi okmányt, elszámolást, kimutatást.  Az OPSZ EB mélységében is áttekintette és kontrollálta a 
gazdálkodás törvényes végrehajtását, a támogatások szétosztását, az elszámolások alakulását. Az erre a célra 
felfektetett valamennyi okmányba betekintettek, szúrópróbeszerű ellenőrzéseket tartottak. Az egyesületi 
elszámolások kapcsán tett javaslataikat figyelembe vettünk. Jelen időben minden előírt szabályzattal 
rendelkezik a megye. Az ellenőrzést végző személyek normasértést, jogsértést, visszaélést, fegyelemsértést 
nem tapasztaltak. 

A pénzügyi, gazdálkodási, ügyviteli és adminisztrációs rend a Megyei Szövetségnél törvényes és előírásszerű. 
 
Pár egyesület vonatkozásában továbbra is komoly probblémát jelent az év eleji statisztikai adatszolgáltatás 
időben történő teljesítése. December közepén már írásos felhívást teszünk közzé, hogy január hónapban 
kérjük az adatokat. Mindenki tudja, hogy januárban le kell adni a szolgálattal összefüggő óraszámokat. A 
meghatározott határidőre az egyesülete 90%-a továbbítja részünkre az adatbázist. A fennmaradó 6-8 egyesület 
felé a szó szoros értelembe könyörögni kell a statisztikáért. Természetesen az elkészítés kapcsán mentségek 
sokasága, az elküldés terén igéretek százai hangzanak el, de ennek ellenére 3-4 nap múlva ismételt telefonos 
figyelemfelhívást kell eszközölnünk. Évtizedek óta ezt a rendszer megy, mindenki kívüről ismeri, a végrehajtás 
azonban mindig akadozik. Kérem a jövőben erre az érintett egyesületi vezetők nagyobb figyelmet fordítsanak!  

A Megyei Szövetség vezetése a tagegyesületek által rendezett közgyűléseken, rendezvényeken - amennyiben 
meghívást kaptunk - valamennyi alkalommal szinte kivétel nélkül képviseltette magát. Önkritikusan kell 
elmondanunk, hogy az egyesületek 30 %-a nem tájékoztat bennünket közgyűlésének időpontjáról, holott az 
alapszabályban ez meghatározásra került. Sajnos ezen tagszervezetek vonatkozásában a szervezeti életükről, 
alapszabály szerinti működéséről kellő mélységű információval nem rendelkezünk.  

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Megyei 
Közgyűlés, Idegenrendészeti Igazgatóság  rendezvényeire meghívást kaptunk, melyeken minden esetben 
vezetői szinten képviseltettük magunkat.  

Az elmúlt évek hagyományainak megfelelően továbbra is kiváló volt a kapcsolattartás és az együttműködés a 
szomszédos megyék megyei vezetőivel, különös tekintettel Bács-Kiskun, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok 
megyék vonatkozásában. Minden esetben képviseltettük magunkat az érintett megyék éves közgyűlésein, 
illetve meghívtuk őket rendezvényeinkre. 

A Vajdaságban lévő nyugdíjas rendőr egyesületekkel egy gyümölcsöző együttműködés épült ki 2018. évtől 
kezdődően. Célunk volt, hogy támogató részvételükkel, szervezésükkel a polgárőrség csiráit adaptáljuk 
Szerbiában is. Nem kis örömmel tudom jelenteni a közgyűlésnek, hogy Vajdaság magyar ajkú két településén 
megalakult a  polgárőrség, az érintett állami szervek részéről bejegyzésre kerültek. Több más település is  
jelezte igényét, hogy a magyar tapasztalatokról információkat szeretnének kapni.  

A tárgyév egyik fontos feladata lesz a határon túli kapcsolatok elmélyítése, a hungarikumnak számító polgárőr 
mozgalom eszmeiségének külföldi továbbadása.  
Önkritikát kell gyakorolnunk, hiszen az alapszabály, valamit megyei szintű Szervezeti és Működési Szabályzat 
áldolgozása a 2019. évben megkezdődőtt, de csak részben valósult meg.  
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Mára elkészült, így jóváhagyás érdekében a közgyűlés elé tudjuk terjeszteni a módosított, egyszerűsített 
változatát. 

A rendelkezésre álló statisztikai adatbázis, valamint az egyesültek irányából érkezett információk, a 
rendvédelmi szervek, önkormányzatok és nem utolsó sorban a lakosság véleménye alapján egyértelműen 
kijelenthetjük, hogy a megye polgárőr társadalmi a kitűzött célokat eredményesen megvalósította, a vállalt 
feladatot  - közmegelégedettség mellett  - kitűnőre teljesítette.  

Valamennyi polgárőrt köszönet illeti meg ezért a kimagasló teljesítményért, mindamellett, hogy a 
munkaterhek folyamatosan emelkedése mellett a polgárőrség irányában érkező elvárások, kéresek száma is 
erőteljesen növekszik.  

A Megyei Szövetség és tagegyesületeinek gazdasági helyzete:  

Az OPSZ a tárgyévben ismételten 31 millió forint támogatást biztosított a megye részére. Az elmúlt évtizedek 
gyakorlatára figyelemmel a pályázó egyesületek között a központi támogatásból a kiosztás elnökségi határozat 
alapján történt. A megye polgárőr vezetősége minden esetben komoly és megfontolt döntést hoz. Az elosztás 
kettő alkalommal került napirendre, elfogadására csak a harmadik alkalommal került sor.  Az egy egyesület 
részére biztosított támogatások átlagos mértéke kb. 430.000-440.000 forint volt. Az elosztásnál – a hatályos  
BM norma rendelkezéseit is figyelembe vettük, de vizsgáltuk az egyesületek  megyei szövetség irányába 
tanúsított hozzáállását, az adatszolgáltatás, elszámolások időbeli teljesítését, az adminisztratív tevékenység 
ellátását, stb.  

A 2020. évtől kezdődően viszont jóval nagyobb figyelmet kell fektetnünk a differenciált támogatási összegek 
megítélése során. Ugyanis nem mindegy, hogy egy egyesület 1 főre eső éves szolgálati óraszáma milyen 
aktivitást mutat, 80-90 óra/fő/év, vagy mondjuk 300 óra/fő/év. Természetesen az utóbbi esetében többet 
kell telefonálni, nagyobb használatnak van kitéve a formaruha, több kilométer fut az autó, több a 
benzinszámla, stb.  

A tárgyév első felében az egyesületek részére 12.640.000,- második félévben pedig 12.400.000,- forint került 
felosztásra. Ezen túlmenően a Lovas Tagozat egyesületei 750.000,- a Külterületek Biztonsága programban 
részt vevő szervezeteknek 1.200.000, a Közútkezelővel együttes „Jobb ha el sem dobod” szemétszedés 
kapcsán további 250.000 forint támogatást biztosítottunk.  Igy a továbbadott pénzösszeg 27.240.000,- forintot 
tesz ki. A Megyei Szövetség a központi támogatásból 5.960.000 forintot tartott meg. (19%) Ehhez érkezett 
még OPSZ-től személyi jellegű 180.000 Ft., illetve 236.000 Ft cégautó adó. 

A személyi jellegű kiadás cimkézett összeg volt, amit az irodai dolgozok kötelező érvényű jutalmazására kellett 
fordítani.  

Pályázaton nyert a Megyei Szövetség 900.000,- forintot, melyet regionális sportnapok támogatására, versenyek 
díjazására fordítottunk.  

Árpádhalom településen megrendezésre került Megyei Polgárőr Napon a kimagasló migrációs tevékenység 
elismeréseként az OPSZ elnöke 100.000 forintot adott át. Ezt az összeget teljességgel jutalmazások (vásárlási 
utalvány)  biztosítására  fordítottuk.  

Ezen túlmenően a Csongrád Megyei Közgyűlése, illetve a Közgyűlés alapítványa 350.000,- Ft támogatással 
segítette a Megyei Polgárőr Nap megrendezését.   

Az elnökségnek a jövőbeni pénzosztás során viszont jóval következetesebb tevékenységet kell végeznie. A 
pénzügyi elszámolások határidőn túli beérkezése esetén a bekövetkezett mulasztást támogatási összegek 
mérséklésével szankcionálni szükséges.  Így esetleg elérhetjük a határidők pontos betartását, illetve a bekért 
statisztikai adatszolgáltatások időben – önállóan teljesítve – történő maradéktalan teljesítését. A központi 
támogatást 7 egyesület nem igényelt. (Apátfalva I. félévben, Ambrózfalva, Makkosháza, Üllés, Pusztaszer, 
Együtt Újszentiván léteznek, Makó: megszűnőfélben, Nagylak.) 

 

Az egyesületek a támogatások jelentősebb részét üzemanyag vásárlására, gépjármű fenntartására, a 
fennmaradó pénzeket pedig a szolgálat ellátásához nélkülözhetetlen technikai eszközök beszerzésére, azok 
működési költségeikre fordították (telefonszámlák kiegyenlítése, irodai anyagok, világítóeszközök, 
akkumulátorok vétele), illetve ruházati termékeket szereztek be. 
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Az esetek döntő többségében az egyesületi elszámolások határidőre, hiányosság nélkül megtörténtek, viszont 
néhány egyesület esetében több hetes késéssel – többszöri felhívás, netán inkasszóval történő fenyegetést 
követően - kaptuk meg a hibás elszámolásokat. Ezek javítása is időt vett igénybe. Az ilyen felületes, hanyag 
magatartási formák jelentős mértékben veszélyeztethetik a jövőbeni állami támogatások odaítélésének 
lehetőségeit.  

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pedig a településen lévő 10 polgárőr egyesületeknek nyújtott 
jelentős mérvű anyagi támogatást.  

 A fentieken túlmenően a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségek figyelembevételével a helyi 
önkormányzatok is támogatják a település polgárőr szervezetét. Az egyesületek a hiányzó pénzeket szponzori 
támogatással, illetve pályázatok beadásával igyekeznek pótolni. A pályázatok elkészítéséhez, megírásához 
rendkívül nagy szakmai segítséget kapunk az önkormányzatoktól.   

A 2020. évtől kezdődően viszont következetesebb és jóval szigorúbb pénzügyi és számviteli rendet fogunk 
bevezetni, és  differenciáltabb támogatási összegek kerülnek majd biztosításra. Ugyanis nem mindegy, hogy 
egy egyesület 1 főre eső éves szolgálati óraszáma melyen aktivitást mutat, 80-90 óra/fő/év, vagy mondjuk 300 
óra/fő/év. Természetesen az utóbbi esetében többet kell telefonálni, nagyobb használatnak van kitéve a 
formaruha, több kilométer fut a jármű, több a benzinszámla, stb. Igy a teljesítmény arányosság is fontos 
tényezője lesz az elosztási rendszernek. 

A kiemelt stratégia partnerekkel történő együttműködés helyzete:  

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság együttműködési megállapodásával valamennyi tagszervezet és a 
Megyei Szövetség is rendelkezik. A közös feladatok rendszeresen koordinálásra kerültek. 

Főkapitány úr február hónapban tartott lakossági fórumán (7 helyszín) az érintett polgárőr egyesületek egy-két 
kivételtől eltekintve képviseltették magukat.  

A főkapitányág a rendelkezésre álló lehetőségek figyelembevételével segítette a megye munkáját. Szükség és 
igény szerint vettek részt az állomány szakmai felkészítésében, oktatásában. Ezt külön is megköszönjük!  A 
rendőrkapitányságok, rendőrőrsök, illetve a határrendészeti kirendeltségek vezetőivel napi 
munkakapcsolatban álltunk és állunk a mai napig is. A migrációs válság erősődése kapcsán az információcsere, 
a szolgálatellátások kérése szinte folyamatossá vált. Ez a mai napig bezárólag kiváló szinten működik. 

Felkérés, jelzés esetén minden alkalommal a megadott helyen, számban és időpontban megjelentek a 
polgárőrök a feladatvégzésre. Szolgálatellátásuk kapcsán probléma sohasem nem merült fel, ilyen jellegű 
negatív hangvételű visszajelzés irányunkba nem érkezett. 

Az értékelt év utolsó hónapjaiban több alkalommal szóban, vagy írásban mondtak különböző beosztású 
rendőri vezetők köszönetet a polgárőri tevékenység ellátásáért.  A jövőben viszont kiemelt feladatként kell 
kezelnünk a szolgálat megkezdése előtt történő bejelentkezések mindenkori végrehajtását,  illetve a közös 
szolgálatok statisztikai adatszolgáltatás szükségességét.  

A tárgyévben 4 esetben részt vettünk a Katasztrófavédelmi Igazgatóság által szervezett éves rendezvényeken, 
valamint a szervezet védelem-, igazgatási rendszergyakorlatain. Ezen túlmenően a Megyei Tűzmegelőzési 
Bizottság tagjai sorába is meghívást kapott és képviseltette magát a Megyei Szövetség elnöke.  

A NAV Dél-Alföldi Regionális Igazgatóság munkatársai eseti jelleggel igényelték munkánkat. A csempészet, a 
vám orgazdaság, valamint a jövedéki törvény hatálya alá eső termékek illegális forgalmazásának felderítéséhez 
kérték a polgárőrség hathatós segítségét. A pénzügyőrség  munkatársai havi 1-2 alkalommal igényeltek 
hatósági tanúként történő közreműködést. 

Új együttműködési megállapodás aláírására került sor az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-
Alföldi Regionális Igazgatóság vezetőjével. A kibővített és a napi kapcsolatokra épülő anyagban pontosításra 
kerültek az együttműködés területei, és azok hathatós gyakorlati végrehajtásának elemei. A hivatásos 
szervezetté vált BM BÁH hivatalos jogutódjától a kimagasló tevékenységéért 3 határ menti település polgárőr 
vezetője vehetett át tárgyjutalmat. 

Valamennyi tagegyesület napi munkakapcsolatot épített ki és tart fenn a helyi önkormányzattal, a település 
oktatási intézményével, civil és társadalmi szervezetekkel, egyesületekkel. Az irányukba érkező kéréseknek és 
elvárásoknak megfelelően segítik és támogatják egymás tevékenységét. Minden esetben részt vállaltak 
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rendezvény biztosítási feladatokat teljesítésében, valamint jelentős nagyságrendben karitatív tevékenységet is 
ellátnak elsősorban a külterületeken, tanyákon elő, idős, magányos személyek vonatkozásában.  Nagyon sok 
település esetében elmondhatjuk, hogy maga a polgármester is aktív polgárőr (de van egyesületi elnök is) és a 
helyi képviselő testület egy-két tagja is végez ilyen irányú társadalmi tevékenységet. Valamennyi egyesület az 
éves beszámoló közgyűlésére természetesen meghívást küldött a település polgármesterének, jegyzőjének. 
Általános irányelvként került elfogadásra főleg a kisebb, falusias jellegű települések tekintetében -, hogy a helyi 
képviselő testület évenként egy alkalommal beszámoltatja a polgárőr egyesület vezetőjét is.  

A polgármesterek, a képviselő testületek tagjai körében tudatosult, hogy a közrend-, közbiztonság 
össztársadalmi érdek. Ennek fenntartásához anyagi áldozatot is hozni kell. A polgárőrsének viszont ebben 
kiemelkedő szerepe van. Ezért ismételten egyre több település biztosít anyagi támogatást a helyi egyesület 
részére. Ez az összeg 150-200 ezer forinttól akár 800 ezer, 1 millió forintig is (Szeged) terjedhet. A hivatalok 
egy része természetbeni juttatások biztosításával is tudja támogatni a polgárőrséget úgy mint irodahelyiség, 
garázs, számítógép, internet, bútorzat, kerékpár, háztartási eszközök, esetenként egy-egy benzinszámla 
kifizetése, gépjármű javítás finanszírozása, telefonszámla átvállalása stb.  

A Megyei Polgárőr Szövetség és a Csongrád Megyei Közgyűlés között egy korrekt kapcsolaton alapuló, több 
mint kettő évtizedes kiváló színvonalú együttműködés van. 

A közgyűlés a rendelkezésére álló igen szűkös pénzügyi lehetőség miatt anyagi támogatást csak eseti jelleggel 
tud biztosítani. Az erkölcsi támogatás mellett évi négy-öt fő munkáját tudják elismerni igen szerény 
tárgyjutalom (könyv) formájában. 

 

Anyagi, technikai ellátottságunkról:  

Az OBB felajánlásból 4 db kerékpárt adtunk át 2 egyesület részére, illetve 4 db segédmotor kerékpárt 
biztosítottunk 4 szervezet részére.  

BM tulajdonban lévő gépjárművek átvételére is lehetőségünk volt. Ennek keretében 5 egyesület kapott 
fiatalabb, lényegesen jobb állapotú autót.   

Az Idegenrendészeti Főigazgatóság kettő darab személygépkocsit biztosított Pitvaros és Kiskundorzsma 
részére.  

Az OPSZ elnökének közbenjárásával egy egyesület kapott ORFK tulajdonban lévő járművet az elmúlt évben.  

Nagy szükség lenne még 4-5 gépjárműre, mert 2 egyesület még nem rendelkezik autóval, illetve több  
egyesületnél a 25 éve felettieket lehetne lecserélni. Pár egyesület jelezte, hogy anyagi helyzete lehetővé tenné 
második gépjármű üzemeltetését is.  A beszerzések érdekében hatékonyan kell lobbiznunk a rendőrségnél.  

Az elmúlt évben pár autót adtunk vissza a Főkapitányság Gépjármű Szolgálatának, mivel javítása 
gazdaságtalan volt 

Továbbra is problémát okoz egyesületeknek a cégautó adó kifizetésének előzetes biztosítása, illetve annak 
OPSZ részéről  történő „visszafizetése”. A kötelezettség törlése érdekében folytatott évtizedes harc ismét 
eredménytelenségbe torkollott.  

A Pest Megyei Szövetség 5 számítógépet (monitorral együtt) adott át részünkre, melyeket az igényt benyújtó 
egyesületek kaptak meg.  

Az értékelt évben a migrációs feldatok kimagasló ellátásáért a Röszkei P.E. OPSZ elnöki tárgyjutalomba –
laptop – részesült.  

Az OBB céltámogatási összegéből jelzőtárcsákat, kresz könyveket, lámpákat vásároltunk, melyek egy része 
átadásra került. 

December hónapban 55 db EDR rádió átvételére volt lehetőségünk, melyek kiosztása – a központi elvek 
figyelembevételével - folyamatosan történik. Kezelése viszont vizsgakötelezett. Csak az kaphat készüléket, aki 
eredményes /igazolt/ vizsgát tett.  

A Lovas Tagozatban tevékenykedő polgárőr egyesületek részére 25 nyeregalátétet és 3 kobakot adtunk át.  

Pályázat útján Szeri Polgárőr egyesület 1 darab kuvasz szolgálati kutyával gazdagodott. 
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Az adminisztratív feladatok színvonalas ellátásához nélkülözhetetlen informatikai háttérrel a Megyei 
Szövetség rendelkezik. A számítástechnikai eszközök (számítógép, fénymásoló, nyomtató) állaguk jó, 
hadrafoghatóak, egyéb irodaszerek biztosítottak. A bevezetésre kerülő Robotzsaru program működtetése 
érdekében viszont a 2020. évben komoly beruházást szükséges eszközölnünk. 

2019. szeptemberben a CSMRFK vezetőjének jóvoltából az iroda a Moszkvai körúton lévő objektumba kettő 
iroda használatára kapott lehetőséget. A birtokba vétellel a parkolási nehézségek is megszüntek. Az iroda 
bútorzata részben kicserélésre került, hogy biztosítottá váljon az ügyintézéshez szükséges asztal, illetve székek. 
Elhelyezési körülményeink kiválóak. 
 

További tevékenységek: 

Továbbra is  figyelmet szenteltünk a „tanyaprogram” további megvalósítására. A rendelkezésünkre álló 
szolgálati gépkocsik rendszeres igénybevételével segítettük a tanyán élő állampolgárokat. A bevásárlásokon túl 
szállítottunk gyógyszert, élelmiszert, leveleket és minden olyat tevékenységet, amire felkértek. Az idős 
emberekről történő ilyen fajta tevékenység végzésében Szentes, Tápé, Ásotthalom, Mórahalom, Röszke, 
Balástya és Csongrád polgárőr egyesület élen jártak. Tevékenységüket őszinte köszönet illeti.  

A tanya, a tiszteletet az éveknek, biztonságot az időseknek, a füstölgő kémény, a külterületek éve programokat 
annak ellenére, hogy nem szerepel a munkatervekben, nem is nagyon propagáljuk, de hosszú évek óta 
ugyanúgy végrehajtjuk, mint a meghirdetés időszakában. A polgárőrök lelkiismerete, önkéntes tevékenysége, 
szociális érzékenysége, törődése, embertársaikra történő odafigyelése nem engedheti és nem engedi meg, hogy 
idős, magányos külterületeken élő állampolgárokat magukra hagyjunk. Ameddig lesz polgárőrség, ameddig 
tevékenykedik az adott polgárőr egyesület, addig ezen nemes feladatokat teljesítjük.    

A Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezetével az együttműködés gyakorlatilag megszünt. Közös 
rendezvényeink nincsenek. Ennek ellenére a karitatív tevékenységek végzése továbbra is  feladatunkat képezi. 
Több egyesület tartós élelmiszereket, téli ruhaneműket gyűjtött össze, melyeket a rászoruló családok között 
osztottak szét. Ezen túlmenően számtalan tanyán élő állampolgárnak nyújtottunk hathatós segítséget 
tüzelőanyag biztosítása érdekében.  

Magyari Béla sajtószóvivő tevékenységét igen színvonalasan teljesítette és teljesíti. Lelkiismeretes szerkesztői 
munkájának köszönhetően az egyesületektől érkező hírek szinte azonnal megjelennek a megyei honlap 
oldalán. Rendszeresen olvashattunk a tagszervezeteink által végrehajtott feladatokról, szervezeti életükről.  Az 
áttekinthetőség érdekében ismételten megújítás alatt áll a honlapunk.  

Célszerűségi okokból szükségszerű lenne a rendelkezésre álló együttműködési megállapodások áttekintése. A 
fenntartásra javasoltakat a jelenlegi helyzet tükrében módosítani, kiegészíteni kell, az egyoldalú szerződéseket 
viszont célszerű  felmondani.    

A kiemelkedő stratégiai partnerekkel, együttműködő és társszervek által szervezett valamennyi akcióban, 
ellenőrzésékben – a lehetőségek figyelembevételével - részt vettek az egyesületek.  

 

Képzés, oktatás helyzete: 

A tagegyesületek kiemelt figyelmet fordítottak az újonnan felvett személyek felkészítésére, képzésére és 
vizsgáztatására. A szervezést az egyesületektől érkező felkérések figyelembevételével minden esetben a megyei 
szövetség titkára, Szemesi Szilveszter úr koordinálta. Az oktatáson Petrity Rudolf úr által összeállított Power 
Point-os szakmai anyag kerül ismertetésre. Az érintett rendőrkapitányság munkatársait is bevonjuk ezen 
képzésekben, ahol az együttműködés stratégiai  feladatai, illetve az irányunkba megfogalmazott kérések 
kerülnek ismertetésre. Az elsajátított ismeretanyag számonkérése tesztlapon történik meg. A résztvevők a 
sikeres szakmai alapképzésről tanúsítvány is kapnak.  

Polgárőr Akadémiára történő beiskolázásokra kiemelt figyelmet fordítottunk A megyéből 3 turnusban 16 fő 
polgárőr vezető került beiskolázásra. Aktivitásunk ezen a téren kiemelkedő. 
A minőségi szolgálatellátás érdekében az újonnan felvett polgárőrök felkészítését, illetve a régebbi tagok 
szakmai ismereteinek felfrissítését ismételten előtérbe kell helyezni, figyelemmel az OPSZ ez évi oktatási 
tervére.  
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Kitüntetések, jutalmak: 

Az OPSZ, a rendvédelmi, illetve állami, társadalmi szervekkel, szervezetekkel gyümölcsöző együttműködés 
alakult ki. A rendszeres kapcsolattartás és információ áramlás jelentős mértékben segítette a közös szolgálatok 
eredményes ellátását.  Az együttműködő szervek a polgárőrség segítő tevékenységét jónak értékelték, amit az 
elismerések száma is alátámaszt. OPSZ rendezvényen, megyei közgyűlésen, illetve a megyei szövetség egyéb 
rendevényeni összességében 158 személy részesült  különböző szintű elismerésben, jutalomban. 

A fentieken túlmenően 2 polgárőr életmentésért kapott érdemérmet.  

 

Konklúzió: 
Összességben megállapítható, hogy a polgárőrség irányába támasztott  igények alapján  – a rendelkezésre álló 
humánerőforrás, anyagi-, technikai ellátás maximális kihasználásával – az egyesületek növelték  a közterületi 
szolgálatot. A lehetőségek figyelembevételével ezen feladatok teljesítéséhez kérték és igényelték a rendészeti 
feladatokat ellátók támogató segítségét. 

A 2019. év értékelése alapján megállapítható, hogy a polgárőrség a társadalmi bűnmegelőzés legszervezettebb 
és legnagyobb létszámú civil szervezete maradt továbbra is. A polgárőség az elmúlt 26 évben folyamatosan 
fejlődött, mára a csúcsra ért.A jogszabályi környezet változásai miatt az adminiszrációs terhek sajnálatos 
módon viszont jelentősen megnövekedtek.   
A rendszeres, kiemelt polgárőri jelenlét erősített a közterületek biztonságot, fokozta a lakosság szubjektív 
biztonságérzetét. A napi polgárőri szolgálat ellátás biztosított és folyamatos volt. 

Elért eredményeinket nem kell véka alá rejteni. Legyünk büszkék rá, publikáljuk minél szélesebb körben, 
hiszen mi dolgoztunk meg érte. A kormányzati, az együttműködő szervek, valamint a lakosság irányából 
érkező megítélések hűen tükrözik a valós teljesítményt.  

Az egyesületek tagsága a központi elvárásoknak megfeleltek, a kitűzött célokat legjobb tudásuk szerint 
realizálták, hozzájárulva ezzel – kormányzati, belügyminiszteri, ORFK vezetői szinteken is - a polgárőrség 
országos szintű elismertségének növekedéséhez.  

Végezetül valamennyi polgárőr társamnak megköszönöm a 2019. évben végzett tevékenységét, a családoknak, 
barátoknak meg a támogatásukat. Jövőbeni társadalmi munkához erőt és jó egészséget, elhívatott hozzáállást, 
a társadalmi bűnmegelőzés terén szakmai eredményekben gazdag járőr,- és figyelőszolgálatokat kívánok 
magam és az elnökség nevében is. 

 

A beszámoló a főbb tevékenységi körökre koncentrálva került elkészítésre a teljesség igénye nélkül. Számtalan 
végrehajtott feladat, illetve jövőbeni elgondolás nem került rögzítésre. Úgy gondoljuk, hogy a statisztikai 
adatokon túl a polgárőr mozgalom Kormányzati, Belügyminisztériumi, rendőrségi, államigazgatási és 
állampolgári szinten történő elfogadása, megítélése és megbecsülése, valamint kiemelkedő anyagi és technikai 
támogatás méltán tükrözi a végzett tevékenységet, a polgárőrök áldozatos munkáját.  

 

Kérem, hogy hozzászólásaikkal, véleményükkel tegyék teljessé a beszámolót. 

 

Szeged, 2020. április 25.     

 

    

 

         Batiz István 

            CSMPSZSZ elnök 


