
1 
 

 
             CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI POLGÁRŐR 

          SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE 
 

       

Beszámoló a Csongrád-Csanád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének elmúlt 
öt évben végzett tevékenységéről. 

 
Tisztelt Polgárőrök! 

 
Az elmúlt öt esztendő eddig sohasem 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, álarcok, 
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.  
 
A Megyei Szövetség kapott (OPSZ, Vizuátor Kft) és vásárolt is védőeszközöket. 
Eddig 18110 db maszkot, 10700 db kesztyűt, 572 liter fertőtlenítőt és 25 védőruhát 
osztottunk szét. (egyesületenként kb. 290 db maszk, 170 db kesztyű és 9 liter fertőtlenítő) Az 
irodai alkalmazottak járásonként szétosztották a védőeszközöket. Vásároltunk kettő darab 
ózongenerátor készüléket is. 
 
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 egyre erősödő kimagasló 
növekedés tapasztalható Csongrád-Csanád megye államhatárának szakaszán. Ezen 
nemkívánatos 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.  
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A polgárőrségre hárult az a feladat, hogy az adott település közrend és közbiztonságának 
fenntartása 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. Munkavégzésünk 
során továbbra is jelentős mérvű segítséget kaptunk az Országos Polgárőr Szövetségtől a 
Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányságtól, valamint az állami és társadalmi 
szervektől, ezek munkatársaiktól. Az említett tárgyév első félévében június 30-ig bezárólag az 
ország mélységi területeiről is érkeztek vendég polgárőrök. Ezen időszakban összességben 
határvédelmi szolgálatokat (megye és vendég összesen) 4510 fő 49970 órában teljesített a 
rendőrökkel közös, illetve önálló járőrszolgálatokat a határmenti területeke folyamatos és 
visszatérő jelleggel történő ellenőrzés kapcsán. A kormányzati felkérés alapján kapott 
feladatteljesítésre történő felkészülésre nem volt lehetőség, ezért a szolgálat megkezdések 
előtt minden esetben a határrendészeti szolgálati ág munkatársaitól kapott, és az eligazítások 
során elhangzott szakmai ismeretanyagok figyelembevételével került sor. A nagyszámú 
migrációs személyek országunk területén történő mozgása során a mélységi területeken 
esetenként 2-4 fő polgárőr 50-60 fős csoportokat tartóztatott fel és adta át őket a szállítást 
végző rendőr kollegáknak. A migrációs tevékenységet ellátó polgárőrök úgy gondolom, hogy 
nagyon sok esetben ösztönszerűen a józan gondolkodásra történő hivatkozással látták el 
speciális határvadász tevékenységüket. Ennek során rendkívüli esemény nem következett be 
annak ellenére, hogy a polgárőrök még az alapvető kényszerítő eszközök birtokában sem 
voltak. A határrendészettől kapott információk szerint a migránsok a sárga mellényben lévő 
polgárőröket, mint hatóságot segítő rendőri erőket könyvelték el és ennek megfelelő fellépést 
és magatartást tanúsítottak. A határvadász szolgálati ág iránti elkötelezettség a polgárőrök 
körében igen népszerű, már-már hivatás tudattal egyenértékű szolgálati formának tekintették. 
Ezen feladatellátások 743 esetben 7354 fő migráns személyt tartóztattak fel.  
 
A határvadász tevékenység szeptember 12. naptól kezdődően ismét folytatásra került, bár 
kevesebb vendégpolgárőr szolgálattal fűszerezve. 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 maximális mértékű 
hozzáállásról tettek tanúbizonyságot. Az ezen irányú feladatellátást jelentős mértékben 
könnyítette és segítette az OPSZ által biztosított gépjármű állomány növelése, illetve a 
határvadász tevékenység ellátáshoz nélkülözhetetlen technikai eszközök rendszeres és 
folyamatos eszközök biztosítása.  
 
Rendkívüli segítség volt a határmenti polgárőr egyesületek részére biztosított távcsövek, 
vadkamerák, éjjellátó készülékek, hőkamerák, illetve az adminisztratív munkát segítő laptopok 
és híradástechnikai eszközök biztosítása. A határmenti területeken rendkívüli segítséget 
nyújtott a kommunikációs területen az EDR rádiók használata, mintegy 85-90 rádió került 
kiosztásra az egyesületek körében. A határrendészeti szolgálati ág munkatársaival történő 
azonnali kommunikációhoz nyújtott óriási mértékű támogató segítségnyújtást az említett 
technikai eszközök használata.  
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A határterületen feladatot ellátó szolgálatirányító parancsnokok közvetlen kapcsolatban álltak 
a mélységi területeken feltartóztató tevékenységet végző polgárőr csoportokkal. A rendőrség 
és a polgárőrség a migráció elleni tevékenység kommunikációja során egyetlen csatornát 
használt, melyet minden egyes polgárőr hallhatott.  

 
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 feladatellátások mellett következetes figyelmet kellett fordítanunk 
az alaptevékenységek ellátására is. Az elmúlt évek munkaterveinek összeállításánál a helyi 
sajátosságok mellett figyelemmel kellett lennünk az Országos Polgárőr Szövetség által kiadott 
munkatervekben foglaltakra is. Az Országos Polgárőr Szövetség Munkaterve szerint 2022-es 
évet a „MAGYAR FALU 100” a Polgárőrség 2022. évi biztonsági programja, és „Képzéssel a 
polgárőrség minőségi fejlesztéséért”, a 2021. évet a Balesetmegelőzés évének, a 2020. évet a 
külterületek biztonságának, 2019. évet „Szervezetileg arccal az egyesületek felé! Szakmailag 
arccal a közterületek felé!”, és 2018. évet a család, a gyermek és ifjúságvédelem évének 
nyilvánította. Ennek kapcsán a Csongrád-Csanád Megyei Polgárőr Szervezek Szövetsége a 
tárgyévek kapcsán figyelemmel volt a kitűzött célok megyei munkatervben történő 
szerepeltetésére, illetve az ebben foglalt feladatok gyakorlati végrehajtásának támogatásában.  
 
Az Országos Polgárőr Szövetség az elmúlt 5 évben kiemelt céljai az alábbiak voltak: 
 
2022.:  
A „MAGYAR FALU 100” biztonsági program megvalósítása. 
A polgárőrök felkészítése a határrendészet új kihívásaira, új határvadász ezreddel az 
együttműködés kialakítása. 
Regionális szakmai képzések szervezése a polgárőr egyesületek vezetői számára, folytatni a 
polgárőrök ismeretének fejlesztését célzó online tananyagok kidolgozását, pályázati 
rendszerű polgárőr vezetőképzés elindítása. 
Az Ifjú Polgárőr Centrumok hálózatára építve rendszeressé tenni az ifjú polgárőrök 
találkozóját (14-18 éves korosztály, negyedévente egy találkozó). 
A Polgárőrség összetartó erejének fenntartása az előttünk álló kihívások sikeres teljesítése 
érdekében megszervezzük a Járási koordinátorok országos fórumát. 
 
2021. : 
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.  
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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.  

 
2020.: 
A közterületi és a külterületi jogsértések megelőzése. 
A közterületi járőrszolgálati órák számának emelése. (150-170 óra/fő/év) 
A polgárőrség középtávú programjának (stratégia) kidolgozása, elfogadása, a polgárőrökkel 
való megismertetése.  
A polgárőrképzés, polgárőr oktatás színvonalának növelése, a vezetőképzés megújítása. 
A kormányprogramban felzárkóztatásra kijelölt településeken a polgárőr egyesületek 
létrehozása, a már meglévő egyesületek működésének biztosítása. 
 
2019.: 
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. 
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. 
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.  
A rendőrség felkérése alapján, szükség szerint segítjük az 2019-es európai parlamenti 
választások közterületi biztosítását. 
A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal az együttműködés erősítése, a Tanács helyi 
programjaihoz való csatlakozás, azok végrehajtásához segítségnyújtás. 
 
2018.: 
A polgárőrség szervezeti és működési egységének a megőrzésére. 
Új egyesületekkel történő kapcsolattartás. 
BM minőségi gépjárműcsere szervezése, lebonyolítása. 
„Füstölő kémény” program megyei beindítása, értékelése. 
A rendőrséggel történő közös szolgálatok teljesítésének értékelése, feladatok.  
SZEM mozgalom kiépítését, aktivizálását elsősorban nagyvárosok tekintetében. 
 
A Csongrád-Csanád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége – figyelemmel az OPSZ 
munkaterveire 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.  
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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 és 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 részt vevő Csongrád-Csanád Megye területén működő polgárőr 
egyesületek valamennyi évben cselekvési lehetőséget biztosítottak a környezetük 
biztonságáért felelősséget érző állampolgárok számára.  
 
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 2020 
évtől kezdődően.  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. 
 
A polgárőség valamennyi tagjának legfontosabb feladata volt a polgárőrség szervezet és 
működés 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 polgárőrség állami és 
társadalmi megítélése kimagasló. A fenti tényt támasztja alá Magyarország Kormányának 
elismerése, illetve a munkavégzésünkhöz nyújtott jelentés mérvű támogatása. A 
belügyminiszter úr nyilatkozata szerint: „A közbiztonság ma Magyarországon szilárd és 
szélsőségektől mentes. A Polgárőrség a rendészet civil sikerágazata lett.”  
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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 32 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, az országos közrend és 
közbiztonsági feladatok végrehajtását, biztosítva ezzel a lakosság szubjektív 
biztonságérzetének folyamatos növelését.  
 

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 
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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 ELLÁTÓ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGET 
ELLÁTÓ POLGÁRŐRÖK MINDEN TISZTELETET ÉS MEGBECSÜLÉST 
MEGÉRDEMELNEK ÁLDOZATOS MUNKÁJUKÉRT.  
 
Az említett évben 2 új polgárőr egyesület alakult Dóc községben, illetve Makón Marosmenti 
Polgárőr Egyesület néven. Mindkét szervezeti egység tekintetében magas létszám jelenlétében 
megtörtént a felkészítés és a szakmai számonkérés. Elmondhatjuk, hogy a polgárőr 
igazolványok biztosítását követően hatalmas elánnal kezdték meg tevékenységüket a térség 
közrend közbiztonságának a fenntartásában, az általános polgárőr feladatok ellátásában. A 
migráció elleni küzdelemben is példaértékű szerepvállalást tanúsítottak. Ezen szervezeteknél 
a taglétszám a 30 főt meghaladja, a szolgálatok napi rendszerességgel történnek meg, 
ugyanakkor jelentősebb létszámmal segítik a szegedi és a kiszombori határrendészeti 
kirendeltség munkatársait. Mindkét egyesület a „Magyar Falu 100 program” keretében 
adminisztrációs feladatainak könnyítése érdekében laptopot kapott. A tagság nagyobb része 
formaruhával is rendelkezik, valamint a határvadász tevékenységet elősegítő hőkamerával, 
éjjellátóval, illetve keresőlámpákkal. Esetükben elmondható, hogy az önkormányzat a 
lakosság és a szponzorok részéről is színvonalas munkájuk elismeréseként jelentős anyagi 
támogatásban részesülnek, így mindkettő szervezet 2-2 db szolgálati gépkocsit tud fenntartani 
és üzemeltetni.  
 
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 megvalósult.  
 
Az elmúlt 5 év távlatában a Megyei Szövetség 241 millió forint támogatást kapott, melyből az 
egyesületek részére több mint 210 millió forint tovább utalásra került. A Megyei Szövetség az 
elmúlt öt évben 29 millió forintot használt fel, melyből megközelítőleg a 30 éves országos 
jubileumi polgárőr napot 10 millió forintot összeggel támogatta. Gépjármű vásárlásra az 
OPSZ 1,5 millió forintot biztosított 2017. évben. 
 
A Megyei Szövetség gazdálkodása az érintett években több alkalommal is ellenőrzésre került, 
az OPSZ FB, illetve dr Kiss Ernő OPSZ ellenőrzési bizottságának vezetője és munkatársai 
részéről.  A jegyzőkönyvek egyértelműen alátámasszák, hogy a Csongrád-Csanád Megyei 
Polgárőr Szervezetek Szövetsége az OPSZ-től kapott támogatásokat szabályszerűen, külön 
főkönyvi számon tartja nyilván. A kapott támogatásokat szerződés szerinti célokra használja 
fel. Az egyesületek támogatása megállapításánál figyelembe veszik a 15/2012. (IV. 3) BM. 
rendelet előírásait. 
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A Megyei Szövetség a költségvetésében a működési költségeire a kapott támogatás 16-17%-
át használta fel éves szinten. Jelentős kiadásokat fordított védőfelszerelések, védőanyagok 
vásárlására, irodai felszerelésekre és irodai eszközökre, illetve a szolgálatot teljesítő polgárőr 
tagok biztosítására. A belső szabályzataik naprakészek, a szervezeti és gazdasági folyamatok 
jól szabályozottak. Megállapítható, hogy a Megyei Szövetség átgondolt és tervszerű 
pénzgazdálkodást folytat. 
 
A könyvelés pontos, folyamatos, naprakész. A beszámolók szabályszerűek, határidőben, 
megfelelő tartalommal elkészülnek, azt az OBH-nak határidőben megküldésre kerül. 
A pénzkezelés jól szabályozott, a felelősségi rendszer kiépített, ezt a folyamatos vezetői 
ellenőrzés is erősíti. A Csongrád-Csanád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége ügyvitele 
iratkezelése áttekinthető, rendszerezett, magas színvonalú az adminisztratív munka, amit az 
OPSZ elnöke elismeréssel is alátámasztott. A vezetői és a Felügyelő Bizottsági ellenőrzések 
folyamatosak, mely garantálja a pontos munkavégzést. 
A vizsgálat lefolytatásához a szövetség elnöke, gazdasági alelnöke, gazdasági ügyintéző és 
irodavezető példamutató segítséget nyújtottak. 
A Csongrád-Csanád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége honlapja szerkezete jól 
áttekinthető, OPSZ szinten is példaértékű. A honlap korszerűsítése, megújítása folyamatos. 
 
Csongrád-Csanád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége tagjaként jelen időben 63 polgárőr 
egyesület tevékenykedik A regisztrált taglétszámunk 1641 főről 1550 főre mérséklődött.  
A tagok idős átlagéletkora miatt sajnálatos módon mintegy 70-80 fő elhalálozott, melyhez 
jelentős mértékben hozzájárult a covidban elhunytak viszonylag magas száma is. Jó páran 
viszont időskori betegségeik következtében nem tudták vállalni a továbbiakban a társadalmi 
járőrszolgálatokat, ezért kiléptek az egyesületekből. Az 1 főre eső szolgálati órák száma 
változatlan maradt, hiszen mindkét vizsgált évben 167 fő/óra volt az egyéni teljesítmény. Az 
összes szolgálati órák száma 273 óráról 253 ezer órára esett vissza. Rendőrséggel közös 
szolgálati órák száma viszont csak pár száz órával mérséklődött.  
  
A határvédelemmel összefüggő teljesített óraszámok 10.500 óráról 18.500 órára emelkedtek, 
a visszatartások száma 381 főről 6006 főre emelkedett. A migráció kapcsán a határvédelmi 
szolgálati ág irányába történő 2800 jelzésadások 4400 jelzésadásra emelkedtek. Összesen 
211.854 órát dolgoztak az egyesületek polgárőrei. 
 
A pénzügyi fegyelem a megyében jónak értékelhető. Az eseti hiányosságok évről évre szinte 
ugyanazon 4-5 egyesületnél fordulnak 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 kiemelt 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.  
 
Állandó és 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.  
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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 65 év felett van. A megyében lévő egyesületi elnökök vonatozásában is 
hasonló a tendencia. Az egyesületi elnökök 85%-a 70 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 adminisztrációs terhektől. 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 32 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 utánpótlásán megszervezése, kinevelése. 
 
Az elmúlt 5 év során az elnökségi ülések a munkatervekben tervezett időpontokhoz és a 
COVID helyzethez igazodva kerültek megtartásra a szövetség irodájában, 6722 Szeged, 
Moszkvai krt. 12-18. Csongrád Megyei Rendőr Főkapitányság Határrendészeti Kirendeltsége 
udvari helyiségében. Dakos József megyei főkapitány úr 2009. szeptemberében adta át a két 
irodát, mely összességében 40 m2 területű. A két irodában új bútorokat vásároltunk, mert az 
előzőekben beépített bútorok voltak a helységekben, ami az okmánytárolási feltételeknek 
sajnálatos módon nem feleltek meg. a barakképület jellegéből adódóan klíma beszerelése vált 
szükségesség, mivel a nyári hónapokban igen sok esetben 30 fok feletti hőmérséklet volt az 
irodában. Ki kellett építeni az internet elérhetőségét, illetve a központi felkérések érdekében 
és a robotzsaru alkalmazásának céljából 2020. júliusában a számítógépes eszközpark teljes 
mértékben felújításra került mintegy 1.200.000,- forint értékben. A felújított irodát 2020. július 
29-én Dakos József főkapitány úr adta át. Az eseményen jelen volt Dr. Túrós András úr, 
Gémes László úr a Megyei Közgyűlés elnöke és Szatmári Imre Megyei Katasztrófavédelmi 
igazgató is.  
 
Az elmúlt 5 évben a Megyei Szövetség több alkalommal tudott biztosítani eszközöket az 
egyesületek részére az alábbiak szerint. 
 

2018 

május 23. 2 db segédmotor 

augusztus 31. 
7 db kerékpár 

1 db elektromos kerékpár 

október 2 db gépjármű 

2019 

május 10. 2 db kerékpár 

július 9. 50 db EDR rádió 

augusztus 5 db gépjármű 

szeptember 25. 18 db gépjármű 

október 25. 4 db segédmotor 

december 13. 1 db laptop 
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2020 

január 10. 1 db drón 

október 29. 4 db kerékpár 

október 30. 11 db elektromos robogó 

október-december 16 db EDR rádió 

december 2 db gépjármű 

2021 

március 5. 2 db laptop 

augusztus 14.  1 db elektromos kerékpár 

október 29. 1 db elektromos robogó 

november 4.  21 db kerékpár 

november 4.  2 db gépjármű 

2022 

április-május 13 db EDR rádió 

augusztus 5. 2 db gépjármű 

augusztus 26. 18 db kerékpár 

augusztus 26. 2 db laptop 

szeptember 1. 1 db elektromos robogó 

 
A Szövetség az I. és II. féléves Munkaterveit az OPSZ-től kapott iránymutatások 
figyelembevételével, illetve a helyi sajátosságokból adódó tevékenységi körök előtérbe 
helyezésével állította össze. A meghatározott feladatok egy-két kivételtől eltekintve (covid 
időszak) minden esetben teljességgel végrehajtásra kerültek. Ezen anyagokban feltüntetett 
időpontokban döntő többségében az elnökségi ülések megtartásra kerültek. Kiemelt figyelmet 
fordítottunk az OPSZ rendezvényein történő megjelenésre, különös tekintettel a 
küldöttgyűléseken való részvételre.  
 
A lehetőségek függvényében megyei polgárőr napot is tartottunk egy esetben Árpádhalmon 
(a többi tervezet a covid miatt nem kerülhetett megtartásra), illetve 2021. augusztus 14-én 
Mórahalom városa adott otthont a 30 éves országos polgárőr szövetség jubileumi polgárőr 
napjára. 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.  
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Nem csak zárójelben kell megemlítenünk, hogy Nógrádi Zoltán polgármester úr a város teljes 
lakosságát hadrendbe állította annak érdekében, hogy az ide érkező polgárőrök jólérezzék 
magukat és vigyék hírül Mórahalom városának vendégszeretetét és jó hírnevét. A teljes körű 
résztvevők a több mint 3000 fő 80 perc alatt lakott jól.  
 
A rendezvényen résztvevő országos vezetők rendkívül pozitívan értékelték az országos 
polgárőr napot. Az öt hónapos előkészítő munka eredményeképp egy sokoldalú, precízen 
megszervezett rendezvény megtartására kerül sor, melyet az OPSZ elnöke fantasztikus 
jelzővel, illetve az eddig időszak legkiemelkedőbb és legjobb polgárőr napjának értékelte. 
 
Minden év végén ünnepi elnökségi ülés megtartására került sor. Ezen rendezvényekre 
fókuszáltuk az elismerések, jutalmak átadásának lehetőségét, mely igen népszerű volt a megyei 
polgárőrei körében. Egy alkalommal az arra rászoruló polgárőr családok részére mintegy 90 
darab 5000,- ft értékű vásárlási utalványt tudtunk biztosítani. 
 
Az elmúlt években jelentkező igények függvényében regionális szintű oktatások megtartása 
több esetben került sor. Ezek elsősorban alapismereti képzésekre korlátozódtak, de három 
esetben a pénzügyi elszámolásokat segítő regionális szintű képzéseket is tartottunk. A 
fentieken túlmenően természetesen az OPSZ által meghirdetett valamennyi képzésen, 
oktatások biztosítottuk a részvételünket. Az elmúlt 5 évben indított polgárőr Akadémia 
valamennyi kurzusára delegáltunk jelentkezőket 2-4 fő tekintetében.  
 
Az adminisztratív teendőket nagyobb részben kettő fő OPSZ alkalmazottal láttuk el egész 
évben. Feladatuk volt a megyei egyesületek felé történő kapcsolattartás, az OPSZ által javasolt 
tevékenységi körök ellátásának megszervezése, a szövetség elnökségi döntéseinek 
végrehajtása, a Megyei Szövetség adminisztrációjának ellátása. Egyesületektől érkezett 
igények, felmerülő problémák esetén a szervezeti adminisztráció segítése. Az éves támogatási 
szerződések megkötésének előkészítése. Elmondhatjuk, hogy az egyre növekvő ügykezelési, 
ügyviteli kötelezettségek óriási mértekben terhelték a napi munkavégzés folyamatosságát. A 
naprakész tevékenység elvégzését több esetben is túlórákkal kellett biztosítani.  
 
Összességében megállapítható Magyarország Polgárőrsége, ezen belül is a Csongrád-Csanád 
megyei egyesületek az elmúlt 5 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 fentiek alapján egyértelműen megállapítható, hogy a polgárőrség a társadalmi 
bűnmegelőzés legszervezettebb és legnagyobb létszámú civil szervezete. Az elmúlt 32 év 
munkája során a polgárőrség folyamatos fejlődéssel a csúcsra jutott.  
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Népszerűsége és elismertsége határtalan mind a kormányzati, mind pedig állam-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 32 évben igen 
komolyan és hangsúlyosan letette névjegyét a kormányzat, a rendészeti szervek és 
Magyarország lakosságának az asztalára. A polgárőrök széles rétege az önként vállalt 
társadalmi feladatellátásban hatékonyan részt vesznek, így jelentősen hozzájárulva ezzel a 
lakosság szubjektív biztonságérzetéhez. Magyarország Országgyűlésének Honvédelmi 
és Rendvédelmi Bizottság beszámolóján hangzott el, hogy a polgárőrség önzetlen 
társadalmi tevékenysége a modern hazafiság! 
 
Tisztelt Polgárőrök! 
 
A beszámoló az elmúlt 5 évben végzett kizárólag a főbb és kiemelkedő tevékenységi körökre 
koncentrálva került elkészítésre. Számtalan teljesített feladat nem került rögzítésre, ezért 
tisztelettel kérem a jelenlévő polgárőrtársakat, hogy hozzászólásukkal, véleményükkel 
egészítsék ki a beszámolót és tegyék teljessé, egységessé.  
 
 
 
Szeged, 2022. november 19. 
 
 
 
 
         Batiz István 
         megyei elnök 
 

 

 

 


