
              

                  CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI POLGÁRŐR 

                    SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE 
 

    

 

Beszámoló a Csongrád-Csanád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének 2021. évben 

végzett tevékenységéről.  

Tisztelt Polgárőrök! 

Az elmúlt 2 esztendő eddig soha nem látott feladatok elé állította Magyarország 

polgárőrségét. A törvényben meghatározott és a közel három évtizedben végzett alap és 

kiegészítő feladatok ellátása mellett a 2021. évben tovább kellett folytatni a pandémiás 

helyzet kezelésével kapcsolatos védelmi feladatokat. Ezek teljesítése során nem volt 

lehetőségünk a szakmai felkészülésre, az esetek döntő többségében az ösztönszerű cselekvés 

motiválta a polgárőröket. A tevékenységek viszonylag szakszerű ellátásához nélkülözhetetlen 

segítséget és iránymutatás adott az Országos Polgárőr Szövetségének elnökének, Dr. Túrós 

Andrásnak a szakmai körlevelei. Ebben megfogalmazásra kerültek a legfontosabb védelmi 

feladatok és helyi intézkedések, a társadalmi közösségek, valamint az egyének egészségének 

megóvása érdekében. A felkérésben szerepelt, hogy lehetőség szerint az idősebb krónikus 

betegségben szenvedő polgárőr társak a pandémia helyzettel összefüggésbe hozható 

feladatokban lehetőség szerint ne vállaljaknak szerepet. Meg kell említeni azonban, hogy ezen 

jószándékú felhívásnak szinte egyetlen egy érintett polgárőr sem tett eleget, hiszen saját testi 

épségüket és életüket sem kímélve látták el feladataikat a polgárőr fogadalomhoz hűen. 

Sajnos ennek negatív eredményei is voltak, hiszen több társunk hunyt el a Covid-19 kapcsán. 

Még a harmadik hullámban is érkeztek a megyére a védőmaszkok, gumikesztyűk, állarcok, 

védőruhák, illetve különböző védőfolyadékok. Természetesen ezek kiosztását soron kívül 

végrehajtottuk a járási koordinátorok bevonásával. Polgárőrtársaink rendelkezésre álló 

humán erőforrás, valamint anyagi, technikai eszközök maximális kihasználásával segítették 

embertársainkat. Ezen időszakban a szolgálati órák száma kiemelkedően magas volt.  

Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy az egyesületeknek a Covid helyzet kezelése mellett 

kiemelt figyelmet kellett fordítani a mindennapi általános polgárőr tevékenységek ellátására 

is. Ezzel párhuzamosan viszont az illegális migráció kapcsán ismételten erőteljes növekedés 

volt tapasztalható Csongrád-Csanád megye államhatárának szakaszán. Ezen nem kívánatos 

jelenség miatt a megye rendőri szerveire jelentős leterheltség nehezedett. A maradéktalan 

feladatellátás érdekében a mélységi területekről kerültek rendőri erők átvezénylésre, melynek 

következtében a települések eseti jelleggel rendőrségi ellenőrzés nélkül maradtak.  

A polgárőrségre hárult az a feladat, hogy az adott település közrend-és közbiztonságának 

fenttartása érdekében járőrszolgálatokat teljesítsenek az adott településen. Ez 

természetszerűen tovább fokozta a társadalmi szervezet leterheltségét. Itt azonban meg kell 

említenünk, hogy ezen a területen is fantasztikus teljesítményt nyújtottak az egyesületek, 

hiszen közbiztonsági deficit Csongrád Csanád megyében nem keletkezett.  



Munkavégzésük során továbbra is jelentős mérvű segítséget kaptunk az Országos Polgárőr 

szövetségtől a Csongrád-Csanád megye rendőrfőkapitányságtól, valamint az állami ás 

társadalmi szervektől, ezek munkatársaiktól.  

Ezen időszak alatt kiemelkedően fontos tényező volt a napi szintű hatékony és gyümölcsöző 

együttműködés. A fentiekben taglalt szervek, szervezetek napi szinten igényelték és kérték a 

polgárőrség támogató segítségnyújtását. Valamennyi egyesület átlag feletti teljesítményt 

nyújtott, hiszen a humán erőforrások, anyagi, technikai eszközök biztosítása érdekében 

tekintetében maximális mértékű hozzáállásról tettek tanúbizonyságot.  

SZERVEZETI ÉLETÜNK 

A Csongrád-Csanád Megyei Szövetség elnöksége fokozott figyelmet fordított arra, hogy 

felkészítse, segítse az egyesületek vezetőit az OPSZ által meghatározott, polgárőrökkel 

kapcsolatban hatályos normák megtartására. A polgárőrség megítélése szempontjából 

meghatározó, hogy valamennyi tagja segítse a szervezeti és működési egység megőrzését, a 

polgárőség jó hírének megőrzését. Kiemelt figyelmet fordítva az egyesületek mindenkori 

törvényes működésére, a polgárőrségről szóló törvény, illetve az egyéb jogszabályokban 

megfogalmazott kötelezettségek maradéktalan teljesítésére.  

 

A különleges és eseti jellegű feladat ellátások mellett következetes figyelmet kellett 

fordítanunk az alaptevékenységgel ellátására is. A 2021 évi munkaterveink összeállításánál a 

helyi sajátosságok mellett figyelemmel kellett vennünk az Országos Polgárőr Szövetség által 

kiadott munkatervekben foglaltakra is. Az Országos Polgárőr Szövetség a 2021. évet a 

„BALESETMEGELŐZÉS ÉVE” -nek nyilvánította. Ennek kapcsán a Csongrád-Csanád 

Megyei Polgárőr Szervezek Szövetsége a tárgyév kapcsán az alábbi feladatokat tűzte ki célul. 

• Közúti balesetek megelőzésében aktív polgárőr közreműködés.  

• Külterületek biztonságának javítása.  

• Tiszta Magyarországért programban való részvétel.  

• Belügyminisztérium és az ORFK irányításának megfelelően a koronavírus járvány 

kezelésében való közreműködés.  

• Polgárőr egyesületek működési feltételeinek figyelemmel kísérése, a nehéz helyzetbe 

került egyesületek segítése, a polgárőr létszám stabilizálása.  

• Polgárőrség megalakulásának 30. évfordulójáról történő megemlékezés.  

• Polgárőrképzés, az oktatás színvonalának növelése, a vezetőképzés megújítása.  

 

A Csongrád-Csanád Megyei Szövetség – figyelemmel az OPSZ 2021. évi munkatervére az 

alábbi feladatokat helyezte 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.  

• Alapszabály átdolgozása, kiegészítése.  



• OPSZ által meghirdetett, egymásra épülő programok teljesítése, azokon történő 

részvétel.  

• Mórahalmon megrendezésre kerülő OPSZ nap teljeskörű koordinálása, szervezése.  

• Határ menti területeken a rendvédelmi szervek migráció megakadályozására irányuló 

tevékenységének segítése, az illegálisan belépett személyek elfogása. Mélységi 

területeken figyelő, ellenőrző, támogató tevékenység biztosítása az illetékes 

kapitányságok részére. 

• Hatékony kommunikációs, fórumok, képzések, KRESZ oktatás szervezése, 

megtartása.  

• Látható és hatékony közterületi és külterületi polgárőr szolgálat segítése.  

• Önálló polgárőr és a rendőrséggel koordinált közös szolgálatok teljesítése. 

• Az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének javítása.  

• A felmerülő igények szerinti segítség az önkormányzatok részére a rendelkezésre álló 

technikai eszközök és humánerőforrás maximális kihasználásával. 

 

Nagy hangsúlyt fektettünk az Országos Polgárőr Szövetség, annak szervei, a többi megyei 

szövetség szervezeteivel való együttműködésre is. Igyekeztünk példamutató módon, 

elkötelezetten, hivatástudattal, pontosan, színvonalasan, kulturáltan, megfelelő alázattal 

ellátni feladataink végrehajtását. A Megyei Szövetség segítségével, a közbiztonság és a 

közrend fenntartásában önként résztvevő Csongrád-Csanád megye területén működő polgárőr 

egyesületek 2021-ben is cselekvési lehetőséget biztosítottak a környezetük biztonságáért 

felelősséget érző állampolgárok számára.  

 

A helyi közbiztonság megszilárdítása mellett a határvédelmi feladatok ellátása és az Országos 

Polgárőr Nap megszervezése, megvalósítása töltötte ki a polgárőrök idejének nagy részét.  A 

Megyei Szövetség kiemelt feladatát képezte, hogy tagszervezeteit bevonja, felkészítse, 

segítse az Országos Polgárőr Szövetségtől és a rendvédelmi szervektől érkező feladatok, 

felkérések ellátására. Az egyesületekben önkéntes társadalmi munkát végző vezetők, tagok 

hatékony feladatellátásának segítésére, a szükséges együttműködés kereteinek szervezésére, 

támogatására.  

 

Csongrád megyében a polgárőr szervezetek a megyei és települési közbiztonság terén állami 

feladatokat ellátó rendészeti szervek működésébe a korábbi évek során már beépültek, 

elfogadásra kerültek. Jól működő színvonalas napi munkakapcsolatok alakultak ki, melyek 

az hatékony feladatellátás alapját képezik. Ezzel segítve a bűncselekmények jelentős 

csökkenését, az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének folyamatos erősödését.  

 

A rendvédelmi szervek mellett egyre több állami, megyei és társadalmi szervezet ismerte fel 

a polgárőrségben rejlő lehetőségeket, kérték feladataik végrehajtáshoz az együttműködést, 

segítséget. A polgárőrség elismert és népszerű a lakosság körében is. Ennek egyik 

legfontosabb eleme a növekvő migráció elleni kihívásokban való szerepvállalás volt 2021-

ben.  

 

A kiegészítő feladatok ellátása terén is jól teljesítettek a Csongrád-Csanád Megyei polgárőr 

egyesületek színvonalas tevékenységükkel segítve a környezet és természetvédelem, 

balesetmegelőzés, oktatás, közművelődés, sport területén működő intézmények, szervezetek 

programjainak megvalósítását. 

 



Az egyesületek valamennyi tagjának legfontosabb feladata volt a polgárőrség szervezeti és 

működési egységének a megőrzése. Esetenként sajnálatos módon előfordul, hogy egyes 

ellenzéki színekben lévő politikai szervezet minden valós tényt mellőzve támadja a 

polgárőrséget. Ezen vádak jövőbeni visszaszorítása érdekében egységes fellépéssel kell 

bizonyítanunk a polgárőrség jelenét és jövőjét. Ezzel ellentétben a polgárőrság állami és 

társadalmi megítélése kimagasló. A fenti tényt támasztja alá Magyarország Kormányának 

elismerése, illetve a munkavégzésünkhez nyújtott jelentés mérvű támogatása.  

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

Szervezetünk elsődleges feladata a Csongrád-Csanád Megye területén működő polgárőr 

egyesületek működésének segítése. Ezzel összhangban végeztük tevékenységünket a 

rendészeti, önkormányzati szervekkel, az itt működő hivatalokkal, intézményekkel, civil 

szervezetekkel való együttműködést. Párt és politikailag semleges módon, a polgárőrség jó 

híréhez méltó módon, kitűzött céljainak megfelelően. Nagy hangsúlyt fektettünk az Országos 

Polgárőr Szövetség, annak szervei, a többi megyei szövetség szervezeteivel való 

együttműködésre is. Igyekeztünk példamutató módon, elkötelezetten, hivatástudattal, 

pontosan, színvonalasan, kulturáltan, megfelelő alázattal ellátni feladataink végrehajtását. Az 

értékítéletek alapján a polgárőrség az elmúlt 1-2 évben a csúcsra jutott.  

Népszerűek vagyunk kormányzati körökben, a rendészeti szervek előtt, az 

önkormányzatoknál, a katasztrófavédelemnél, az idegenrendészeti hivatalnál és nem utolsó 

sorban a lakosság körében is.  

A dicsőség kapujában azonban nem szabad elégedetten hátradőlni, mert a világ gazdasági, 

politikai, társadalmi helyzete újabb igen komoly kihívások elé állította a magyar 

polgárőrséget. Lásd déli határ melletti migráció, orosz-ukrán konfliktus. A jövőben igen 

komoly együttes feladatunk lesz az eddig elért sikereknek a megtartása. A tavalyi évben még 

úgy gondoltuk, hogy ezt már nem lehet tovább fokozni, viszont a fentiekben említett két 

konfliktushelyzet miatt a feladatellátások és teljesítések palettája jelentős mértékben bővült, 

jelzőkkel igen nehéz illetni azt az emberfeletti, fantasztikus tevékenységet, amit a 

határvédelem területén a polgárőrök nap, mint nap ellátnak. 

A HATÁRVADÁSZ SZOLGÁLATOKAT ÉS ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ 

POLGÁRŐRÖK MINDEN TISZTELETET ÉS MEGBECSÜLÉST MEGÉRDEMELNEK 

ÁLDOZATOS MUNKÁJUKÁRT.  

Az említett évben 2 új polgárőr egyesület alakult Dóc, illetve Makón a Marosmenti Polgárőr 

Egyesület. Mindkét szervezeti egység tekintetében magas létszám jelenlétében megtörtént a 

felkészítés és a szakmai számonkérés. Mindkét esetben elmondhatjuk, hogy a polgárőr 

igazolványok biztosítását követően hatalmas elánnal kezdték meg tevékenységüket.  

Az érintett rendőrkapitányságok örömmel konstatálták az egyesületek megalakulását, mivel 

igen aktív és jelentős szerepet vállaltak a kezdetek óta a település közrend, közbiztonságának 

fenntartásában. Az önkormányzatokkal is kiváló kapcsolatot építettek ki, működésükhöz a 

helységek és tárgyi eszközök biztosításán túl jelentős anyagi forrásokat is biztosított a helyi 

testület. Makó város esetében az önkormányzati bizalom kimagasló pénzügyi támogatás 

formájában is (1 millió forint) megvalósult.  



Csongrád-Csanád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége tagja 63 polgárőr egyesület, 

OPSZ-nél regisztrált tagja 1 515 fő, szolgálatot óra 2021-ben 252 344 óra volt. 

Rendőrséggel közös szolgálatot 17 579 órában látott el: közlekedési, bűnmegelőzési, 

rendezvénybiztosítási feladatok terén.  

Határvédelmi feladatokat 18 502 órában végezték a megye polgárőrei.  

Önálló polgárőr szolgálatban 211 854 órát dolgoztak az egyesületek polgárőrei. 

Ebből 75 267 órát a külterületek biztonsága keretében töltöttek el szolgálatban.  

Egy polgárőrre 167 óra szolgálat jutott átlagosan Csongrád-Csanád megyében, ami azt jelenti, 

hogy a polgárőrök mindegyike egy hónap önkéntes munkaidővel segítette a megye 

közbiztonságának megőrzését, a helyi lakosság biztonságérzetének javítását, a helyi 

rendezvények sikeres megvalósítását. 

 

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ 

A pénzügyi fegyelem a megyében jónak értékelhető. Az eseti hiányosságok évről évre szinte 

ugyanazon 4-5 egyesületnél fordul elő. A legnagyobb gond továbbra is a határidők betartása, 

ezen túlmenően a jelentkező hibák kijavítása. Sajnálatos módon egyes egyesületi vezetők az 

elszámolások végrehajtására nem fordítanak kiemel figyelmet. Cégautó elszámolások 

kapcsán továbbra is több egyesület figyelmét kellett felhívni. Évtizedek óta külső könyvelő 

cég végzi a könyvelést. Ennek kapcsán természetesen folyamatos az egyeztetés és az 

ellenőrzés a gazdasági alelnök asszonnyal. A szövetség könyvelése teljességgel megfelel a 

jogszabályi előírásoknak. A megyei szövetség az OPSZ-től kapott támogatásokat 

szabályszerűen tartja nyilván és használ fel a támogatási szerződésekben meghatározott célok 

megvalósítására. Az egyesületek támogatásánál figyelem vesszük a 15/2012. (04.03.) BM. 

Rendelet vonatkozó előírásait. A tárgyévben az OPSZ felügyelő bizottsága is ellenőrizte a 

szövetség pénzügyi, gazdasági tevékenységét. A vizsgálat iratbetekintéssel, dokumentumok 

átvizsgálásával, azokkal készített másolatok átvételével, a szövetség elnökével, gazdasági 

elnökével a gazdasági ügyintézővel történő egyeztetésekkel és számonkérésekkel valósult 

meg. Az ellenőrzés a tárgykör kapcsán felfektetetett valamennyi okiratot rendben talált, azok 

kontrollja során szabálytalanságot, mulasztást nem állapított meg. Összességében 

megállapítható, hogy a Csongrád-Csanád megyei polgárőr szervezetek szövetségének 

pénzügyi gazdálkodása törvényes és szabályszerű, következetesen takarékos.  

PÉNZÜGYI HELYZET  

Csongrád-Csanád Megyei Szövetség működési költségre az OPSZ-től 39 302 600,- forintot 

érkezett.  

✓ ebből az egyesületek részére 28 465 000 forintot biztosítottunk, 

✓ a megye működésére 6.625.000,- forintot fordítottunk , 

✓ az OPSZ-től jutalmazásra címkézve „30 éves a polgárőrség” céltámogatásként 800. 

000,-Ft került átutalásra. Ebből az összegből a polgárőr tagok részére vásárlási 

utalványt vásároltunk, ami után az szja és a járulék megfizetésre került.  

✓ Az „Egy iskola, egy polgárőr” mozgalom keretén belül „Apró polgárőr program”-ból  

575 000,- Ft támogatásban részesültünk. 



✓ Országos Rendőr Főkapitányságtól célirányosan kerékpárok vásárlásra 1 800 000,- Ft 

támogatást kaptunk. 

✓ Országos polgárőr napra   a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzattól 500 000,- Ft, 

a Csongrád-Csanád Megyei Püspöki Hivatal 300 000,- Ft-tal járult hozzá a sikeres 

polgárőr naphoz. 

 

Az egyesületek döntő többsége a pénzügyi fegyelmet betartotta, a hibák kijavítása sokszor tíz 

napon túl történik. Továbbra sem figyelnek a határidők betartására, a pontos elszámolásra az 

egyesületi elnökök.  

 

 

HUMÁN TERÜLET 

Állandó, fontos feladatként jelentkezett és jelentkezik a meglévő polgárőrök mellé a fiatal, új 

segítők bevonása, ami akkor működik jól, ha a helyi lakosság, közösség pozitívan ítéli meg 

az ott működő polgárőr egyesületek munkáját, személyi állományának magatartását. Az 

eredményesség feltétele a polgárőr vezetők nyitottsága, a lakosság és az együttműködő 

szervezetek felé irányuló folyamatos kapcsolatépítő tevékenysége.  

 

Sajnálatos módon, de tényként kell megállapítanunk, hogy a polgárőrök átlagéletkora a 

reprezentatív alapján 58-62 év közé tehető. A polgárőrtársadalom elöregedett, ebből adódóan 

évről évre egyre többen elhaláloztak. A pandémia is tizedelte sorainkat. Több idős beteg 

polgárőr nem vállalta tovább a polgárőrszolgálatok önkéntes ellátását. Belügyminiszter úr úgy 

fogalmazott 2022 tavaszán, hogy nem szabad őket sem elengedni, sem mellőzni, találjunk 

részükre megfelelő tevékenységet vagy feladatot. A megyében lévő egyesületi elnökök 

vonatozásában is hasonló a tendencia. Az egyesületi elnökök 85%-a 65 év feletti. Nagyon 

sokan szeretnének lemondani. Elbeszélgetések során őszintén elmondták, hogy belefásultak 

vagy fáradtak. Viszont nincs olyan személy, aki fiatalabb lévén átvenni az egyesület 

vezetését. Mindenki elzárkózik a hatalmas mennyiségű adminisztráció elől. Amennyiben az 

elnök lemond, úgy nincs olyan személy, aki átvenné a vezetést. Ez viszont nem szeretné senki 

sem, mert az állami, társadalmi ás lakosság irányába kiépített 30 éves feltétlen bizalom 

perceken belül rommá válna.  

A polgárőrség nélküli létnek legnagyobb vesztese a településen élő állampolgárok lennének. 

Érezve ennek társadalmi felelősségét és rendkívüli súlyát az elnökök tovább végzik 

feladatukat. A megyénkben nagyon kevés a fiatal polgárőr. Sajnos a mai világban a társadalmi 

munka, a lakosság szolgálata nem jelent kihívást. Az egyesületeket a tagtoborzás jelentős 

feladat elé állítja. Az elkövetkezendő időszak egyik kiemelt és legfontosabb feladata a 

polgárőség utánpótlásának megszervezése, kinevelése. 

RENDEZVÉNYEK 

2021. évi elnökségi ülései a munkatervében tervezett időpontokhoz és a COVID helyzethez 

igazodva kerültek megtartásra a szövetség irodájában, 6722 Szeged, Moszkvai krt. 12-14. 

Szegedi Határrendészeti Kirendeltsége udvari helyiségében. 



Állandó résztvevői voltak az elnökség tagjai, a Felügyelő Bizottság elnöke, a szövetség 

sajtófelelőse, irodavezetője, gazdasági ügyintézője, illetve a meghívottak a napirendi pontok 

függvényében. 

 

Négy alkalommal rendkívüli elnökségi ülésekre is sor került a fontos és gyors döntések 

meghozatala érdekében.  Az értekezletek a járványügyi előírások mindenkori előírásainak 

maximális betartása mellett, kötelező védőeszközök használatával kerültek megtartásra. 

Január és Februárban elmaradtak az elnökségi ülések. 

 

Márciusban tárgyalta az elnökség a Megyei Szövetség 2021. I. félévi munkatervét. A 2021. 

I. félévi támogatások elosztását, a megyei polgárőr szervezetek 2020. év statisztikai adatainak 

ismertetését és a szövetség 2021. évi költségvetési tervét. Ezen túlmenően az előző évi 

szakmai beszámoló rövidített változatát, valamint az OPSZ Felügyelő Bizottsága által végzett 

ellenőrzés tapasztalatait, az OPSZ nap tervezését, az OPSZ balesetmegelőzési programindító 

rendezvényére az érintettek delegálását és a húsvéti ünnepek biztosítási feladatai.  

 

Áprilisban kiemelt feladat volt az OPSZ küldöttgyűlésre történő felkészülés, a „Tiszta 

Magyarországért program” küldöttek megválasztása, a „Külterületek Biztonsága Fórum” 

értékelése, a távszavazással megtartott megyei közgyűlés feladatai.  

 

Májusban az OPSZ nap szervezési feladatai. Javaslat „Polgárőr Város, Község” elismerő 

címre. Migrációval kapcsolatos polgárőr tevékenység értékelése. Ifjúsági centrum 

rendezvényre 3 fő küldött megválasztása. Megyei honlap helyzete és kommunikáció. 

Jutalmak előterjesztése.  

 

Júniusban az Ifjúsági Centrumok létrehozásának megyei lehetőségei, ifjú polgárőrök 

tagfelvétele. OPSZ szervezési feladatai. OPSZ küldöttgyűlés tapasztalatai.  Pénzügyi 

elszámolások alakulása, a II. félévi támogatások szükség szerinti módosítása.  OPSZ ifjúsági 

táborokon történő részvétel szervezése. Nyári idegenforgalmi idény feladatai. Nyári 

szünidőből adódó polgárőr feladatok. 

 

Augusztusi elnökségi ülésen került sor az OPSZ nap értékelésére, a Megyei Szövetség 

közgyűlésének szervezéséről, a központi támogatás II. félévi elosztásáról, az iskolakezdéssel 

kapcsolatos polgárőr feladatokról.  

 

Szeptember hónapban elnökségi ülés az éves közgyűlésre történő felkészülés miatt nem került 

megtartásra. 

 

Októberben történt a Megyei Szövetség 2021. II. félévi munkaterve, az I. féléves pénzügyi 

elszámolások értékelése. Közterületi, külterületi szolgálat 2021. évi tapasztalatinak 

értékelése. Határ menti polgárőr egyesületek beszámolója a migrációs helyzetről. Halottak 

napi polgárőr feladatok. Megyei szintű jubileumi megemlékezés tervezése. 

 



Novemberi ülésen oktatás, képzés megyei helyzetéről szóló tájékoztató. Járási koordinátori 

feladatokat ellátó polgárőr vezetők önértékelése. Év végi ünnepekkel kapcsolatos polgárőr 

feladatok. EDR rádiók elosztásának felülvizsgálata. November utolsó hetében a beszerzés 

alatt álló kerékpárok és jutalmak átadása külön terv szerint. 

 

Decemberben került sor a Főkapitányság, Katasztrófavédelem, Megyei önkormányzat, 

Kormányhivatal, Idegenrendészet, Egyházzal az együttműködések értékelésére, a Megyei 

Szövetség 2021. évi tevékenységének megbeszélésére. Elismerések, jutalmak átadásának 

tervezése. 

 December hónapban a Megyei Szövetség 30 éves jubileumi rendezvénye. Erre az alkalomra 

a COVID fertőzések 5. hulláma miatt a Határrendészeti Kirendeltség udvarán, illetve a járási 

helyszíneken (Makó, Hódmezővásárhely, Szentes Csongrád, Kistelek, Mórahalom) történt az 

elismerések átadása, melyeket a megyei elnök, a titkár és a járási koordinátorok adtak át az 

érintetteknek. 

 

Csongrád-Csanád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége Közgyűlése: 

 

2021. szeptember 24-én került megtartásra A Csongrád-Csanád Megyei Polgárőr Szervezetek 

Szövetsége küldöttek megjelenésével tartott értékelő, alapszabályt kiegészítő közgyűlést. 

Elhangzott a szövetség elnökének szóbeli kiegészítése a 2020-ban végzett tevékenységről, a 

2021. év eredményeiről, feladatairól. Beszámoló a Csongrád Megyei Szövetség 2020. évi 

gazdálkodásáról, pénzügyi, likviditási helyzetéről, a 2021. évi költségvetési tervezetről. A 

Felügyelő Bizottság tájékoztatója után hozzászólások, javaslatok, majd válaszadás 

következett. Szavazás után történt a Felügyelő Bizottság tisztségviselő megválasztása, az 

alapszabály kiegészítésének előterjesztése, az Országos Polgárőr Nap értékelése, 

tapasztalatainak megvitatása. Jutalmazásokkal zárult a küldöttgyűlés. 

A rendezvények megtartását jelentős mértékben befolyásolta a pandémiás helyzet. Február 

hónapban szereztünk tudomást arról, hogy Mórahalom városában kerül megrendezésre a 30. 

Jubileumi Országos Polgárőr Nap. A szervezési feladatok a tárgykör kapcsán 2021. április hó 

közepén megkezdődtek.  

Az előttünk álló feladatok maradéktalan és teljeskörű végrehajtása érdekében ezen időszaktól 

kezdődően Mórahalom város polgármester vezetésével 2 hetenként kerül sor koordinációs 

értekezletek megtartására.  

Ezen értekezleteken személyekre lebontva kerültek meghatározásra a tevékenységi körök, 

illetve feladatok. Ezen megbeszéléseken 3 alkalommal az OPSZ elnöke is, valamint az OPSZ 

szakmai vezetése is személyesen vett részt. A rendezvény létszámát a pandémiás helyzetre, 

illetve a lovasszínház ás lovarda befogadóképességeihez mérten 2500 főben határoztuk meg. 

Gyakorlatban azonban a megjelent polgárőrök létszáma igazoltan meghaladta a 2800 főt. Az 

ide érkező vendégek zavartalan kikapcsolódását ás szórakozását mintegy 300 fő 

közreműködő biztosította. A rendezvény értékelése során az OPSZ elnöke, Dr. Túrós András 

Úr, hogy a BM rendészeti államtitkára, Papp Károly Úr is úgy nyilatkozott, hogy magas 

színvonalon szervezett és rendkívül gördülékeny rendezvényen vett részt, melynek 



végrehajtásához személyesen is gratulált. Túrós András elnök úr elmondta, hogy a polgárőr 

társdalomtól kapott visszajelzések alapján egyértelműen megállapítható, hogy az elmúlt évvel 

legjobb polgárőr napja kerül megrendezésre a településen. Nem csak zárójelben kell 

megemlítenünk, hogy Nógrádi Zoltán polgármester úr a város teljes lakosságát hadrendbe 

állította annak érdekében, hogy az ideérkező polgárőrök jól érezzék magukat, és vigyék hírül 

Mórahalom városának vendégszeretetét és jó hírnevét. A rendezvény szervezettségét mutatta 

meg, hogy a több mint 3000 fő 80 perc alatt elfogyaszthatta az ebédet.  

KÉPZÉS, OKTATÁS 

 

A jelentkező igények függvényében regionális szintű oktatások Röszkén, Makón és Dócon 

került megtartásra. Szükséges és indokolt volt a pénzügyi-gazdasági oktatás, melyre 

segédanyagok összeállításával, kiadásával, a közgyűlések, megyei összejövetelek alkalmával 

került sor. 

 

IRODA 

 

Két fő OPSZ alkalmazottal üzemelt egész évben. Feladatuk volt a megyei egyesületek felé 

történő kapcsolattartás, az OPSZ által elvárt feladatok ellátásának megszervezése, a szövetség 

elnökségi döntéseinek végrehajtása, a Megyei Szövetség adminisztrációjának ellátása. Igény, 

felmerülő problémák esetén az egyesületi adminisztráció segítése. Az éves támogatási 

szerződések megkötése. Elmondhatjuk, hogy az egyre növekvő ügykezelési, ügyviteli 

folyamatok óriási mértekben terhelték a napi munkavégzés folyamatosságát. A naprakész 

tevékenység elvégzését több esetben is túlórákkal kellett biztosítani.  

 

KONKLÚZIÓ 

Összességében megállapítható Magyarország polgárőrsége, ezen belül is a Csongrád-Csanád 

megyei egyesület a 2021. évben fantasztikus tevékenységet nyújtottak. A jelentkező 

kihívások új feladat elé állította a társadalmi szervezetet, melyet minden felkészítés nélkül, 

ugyanakkor kimagasló szakmai elkötelezettséggel, és kellő alázattal hajtottak végre a 

polgárőrök.  

Az irányukban megfogalmazott kormányzati és társadalmi elvárásoknak a rendelkezésre álló 

humán erőforrások, valamint anyagi, technikai források maximális kihasználásával 

eredményesen megfeleltek. Meg kell azonban említenünk, hogy mindezek végzéséhez 

jelentős mértékű erkölcsi, pénzügyi és szakmai iránymutatásokat kaptunk az Országos 

Polgárőr Szövetségtől. Munkavégzésünket a lehetőségek függvényében a stratégiai partnerek 

is jelentős mértékben segítették. A 2021 év értékelés során egyértelműen megállapítható, 

hogy a polgárőrség a társadalmi bűnmegelőzés legszervezettebb és legnagyobb létszámú civil 

szervezete. Az elmúlt 30 év munkája során a polgárőrség folyamatos fejlődéssel a csúcsra 

jutott. Népszerűsége és elismertsége határtalan mind a kormányzati, mind pedig az állami és 

társadalmi szervek körében.  



Úgy gondolom, hogy eredményeinket nem kell véka alá rejtenünk. Igenis legyünk büszkék 

az általunk végzett tevékenységre és hirdessük a végzett munkánkat. A fentieket támasztja alá 

Nyitrai Zsolt miniszterelnök megbízott szavai: „Elismerés és tisztelet jár a polgárőrség 

minden tagjának önkéntességükért, a közbiztonság terén végzett munkájukért töretlen 

és elkötelezett, elhivatottságukért. Köszönöm, hogy részt vesznek hazánk határainak 

védelmében, a magyar emberek biztoságának megőrzésében.” 

A fenti mondatok egyértelműen bizonyítják, hogy a polgárőség az elmúlt 30 évben igen 

komolyan és hangsúlyosan letette névjegyét a kormányzat, a rendeszéti szervek és 

Magyarország lakosságának az asztalára. A polgárőrök széles rétege az önként vállalt 

társadalmi feladat ellátásra hatékonyan részt vesznek az ország közrendjének és 

közbiztonságának, határvédelmének ellátásában jelentősen hozzájárulva ezzel a lakosság 

szubjektív biztonság érzetéhez. Magyarország Kormánya az OPSZ országgyűlés 

honvédelmi és rendvédelmi bizottság beszámolóján hangzott el, hogy a polgárőrség 

önzetlen társadalmi tevékenysége a modern hazafiság!!.  

Tisztelt Polgárőrök! 

A beszámoló kizárólag a főbb és kiemelkedő tevékenységi körökre koncentrálva került 

elkészítésre, ezért tisztelettel kérem a jelenlévő polgárőrtársakat, hogy hozzászólásukkal, 

véleményükkel egészítsék ki a beszámolót és tegyék teljessé, egységessé.  

 

Szeged, 2022. május 28. 

 

 

         Batiz István 

megyei elnök 

 

 

 

 

 


