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Kulcs Biztonságáért Polgárőr Egyesület működési stratégiája

A falubeliek biztonságérzetének javításához nagyban hozzájárul egy helyi polgárőr egyesület, amely
rendkívül jó kapcsolatot ápol a Dunaújvárosi Rendőrkapitánysággal, az önkormányzat pedig támogatja
a szervezetet, amelynek tagjaira stabilan számíthatnak. A polgárőrség a rendőrség nélkülözhetetlen
partnere a közbiztonság erősítésében, emellett stratégiai partnerként kell a polgárőrökre tekinteni.
Fontos a közvetlen kapcsolat, a rendszeres egyeztetések, a tájékoztatás, illetve a közös szolgálati órák
növelése. A polgárőrség az egyetlen civil szervezet, amely bűnmegelőzési tevékenységet folytathat a
közterületeken, és kapocs a lakosság és az állami szerv között.
Kulcs Biztonságáért Polgárőr Egyesület létrehozásának fő célja a helyi lakosok élet- és
vagyonbiztonságának növelése, továbbá hogy a településen kialakult rendkívüli eseményeknél
lerövidítsük az illetékes hatóságok reakcióidejét, és az elsődleges intézkedések megtételét biztosítjuk,
amíg az adott szakemberek a helyszínre érnek. A közrend védelme, a bűncselekmények számának
csökkentése, a közbiztonság javítása.
A polgárőr mozgalom összefogja a fenti cél érdekében tenni akaró állampolgárokat, megteremti a
szervezett és célirányos cselekvés feltételeit és annak társadalmi hátterét a bűnmegelőzés, a bűnözés
elleni fellépés, a gyermek és ifjúságvédelem, a kábítószer fogyasztás visszaszorítása, a
környezetvédelem és a közlekedésbiztonság javítása terén.
Mindannyiunk felelőssége, hogy mi is tegyünk valamit saját közösségünkért. Ha összefogunk, jó
eredményeket érhetünk el!
A stratégia elemei
Az elmúlt években egyre nagyobb lendületet kapott hazánkban a társadalmi bűnmegelőzés ügye.
Általánosan elfogadottá vált az a felismerés, hogy a közbiztonság megteremtése és fenntartása
össztársadalmi kérdés. Ezen belül a bűnözés elleni harc egyik legfontosabb eleme a bűnmegelőzés,
amelynek hatékonyságát csak társadalmi összefogással lehet megteremteni. A társadalmi
bűnmegelőzés rendszerében kiemelt szerepet vállalnak az önkormányzatok, hiszen ők érzik elsősorban
a lakosság nyugalmáért, biztonságáért való közvetlen felelősséget, s leginkább ők képesek széles,
átfogó együttműködési keretbe foglalva, a társadalmi környezet valamennyi rétegét érintve a
bűnmegelőzési feladatok komplex megvalósítására.
Jól megfigyelhető tendencia, hogy egyre több település igényli, kéri a polgárőrség létrehozását. Szinte
minden újonnan megalakult szervezet vezetője polgármester vagy képviselőtestületi tag. Ez azt is
mutatja, hogy a polgárok egyre inkább mindennapi életük részeként fogadják el a polgárőrség
működését, és ez jó érzéssel és büszkeséggel tölti el a polgárőr szervezetek tagjait.
A polgárőr egyesületek vezetői gondoskodnak arról, hogy a megyei bűnmegelőzési stratégiában és
jelen koncepcióban foglalt célkitűzéseket, és feladatokat a tagság megismerje és önkéntes
bűnmegelőzési munkája során a gyakorlatban alkalmazza.
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Célja különösen:






a gyermekbalesetek megelőzése,
a gyermekek sérelmére irányuló jogsértő cselekmények (kábítószer és pornográf termékek
terjesztése, pedofília és egyéb erőszakos jellegű cselekmények) megakadályozása,
a vagyon elleni bűncselekmények, elsősorban a betöréses lopások, a termény- és haszonállatlopások megelőzéséhez szükséges lakossági önvédelmi készségek kialakítása, fejlesztése,
állandósítása,
a polgárőrség bűnmegelőzési, vagyonvédelmi, kármegelőzési és áldozatvédelmi propaganda
tevékenységének további kiterjesztése.

A polgárőrség működése során tagjai az alábbi főbb tennivalókra irányítják figyelmüket:
Felkérik a települések polgármesterét, önkormányzati képviselő testületét, a helyi rendőri és
határőrizeti szervek vezetőit lakossági fórumok szervezésére, ahol áttekintik a helyi közbiztonság
helyzetét, az önkormányzat, a lakosság figyelmét ráirányítják az állampolgárokat érintő közbiztonsági
kockázatokra.








Fokozzák a járőr, valamint a figyelő-jelző szolgálatok gyakoriságát elsősorban a települések
pince-, hétvégi ház- és üdülőövezeteiben. A szolgálatok keretében felkeresik a külterületeken,
vagy csak időszakosan működő létesítmények üzemeltetőit, tulajdonosait, felhívják
figyelmüket a betörések, káresemények elkerülése érdekében ajánlott megelőző
intézkedésekre. Ennek során a tulajdonosok, üzemeltetők részére bűnmegelőzési tájékoztató
anyagokat adnak át.
Szakemberek bevonásával megtervezi a település kockázatértékelésen alapuló bűnügyileg
frekventált helyek feltérképezését, segíti a kiépítésre kerülő/ meglévő térfigyelő rendszer
tervezését/ figyefését.
A megyei és a helyi írott és elektronikus sajtó segítségét kérve, az adott régió illetve település
problémáira koncentrálva rendszeresen hírt adnak a bűncselekmények és a közlekedési
balesetek megelőzése, az ifjúság védelme érdekében tett lépéseikről, kezdeményezéseik
eredményeiről.
Csatlakoznak a rendőrség által az általános iskolák környékére szervezett
közlekedésbiztonsági, baleset-megelőzési szolgálatokhoz. A közös szolgálatok mellett
gondoskodnak az önálló polgárőr jelenlét biztosításáról is.

Gyermek- és ifjúságvédelem Specifikus prevenciós cél:
A gyermek- és fiatalkorúak biztonságra nevelése, a veszélyhelyzetek felismerésének segítése, valamint
ennek elhárításához a megfelelő döntés és cselekvési készség kialakítása. A prevencióban részt vevő
hatóságok tevékenységének megismertetése, elfogadtatása a fiatalokkal, ezen keresztül a normakövető
magatartás elérése.


A polgárőr egyesület előkészíti és folyamatosan végzi az „Egy iskola - egy polgárőr”
programot. Nemcsak az őszi iskolakezdéskor meghirdetésre kerülő országos program, hanem
a tanulás mellett is fontos a társadalmi együttélés szabályainak elsajátítása, a biztonságos
közlekedésre nevelés, az erkölcs és a közösségi szellem kialakítása, fejlesztése. Ebben kínál
partnerséget a polgárőrség pedagógus, rendőr szakképzettségű tagjai bevonásával. A program
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keretében a polgárőrség elkezdi drogmegelőzési programját. A kábítószer kockázata ma jóval
nagyobb annál, amit a sajtóban, a tömegkommunikáció útján közvetlenül érzékelni tudunk. A
drogfogyasztás, a szenvedélybetegségek megelőzésében az ifjúság hasznos időtöltése,
cselekvő programjai, a sport és kulturális igények felkeltése és az ezekhez szükséges feltételek
biztosítása az egyik legfontosabb bűnmegelőzési terület.
A pedagógusok bevonásával, felhasználásával felújításra kerül az 1999-ben megkezdett
drogmegelőzési program.
Pályázati úton beszerzésre és biztosításra kerülnek a programhoz szükséges demonstrációs
eszközök (pl. dorgtáska, tablók, stb.)
Az iskolai tapasztalatok alapján más célcsoportok bevonására is sor kerül. A polgárőr
drogprevenciós program megjelenik más megyei bűnmegelőzési rendezvényeken is.
Ugyancsak az iskolai környezetre koncentrálva a polgárőr egyesületek közlekedésbiztonsági
programokat indítunk. Játékos vetélkedők, versenyek útján segítik elő különösen a gyermekek
és az ifjúság közlekedési ismereteinek fejlesztését. A gyermekek és az ifjúság szabadidejére
építve, a megyei kulturális intézmények bevonásával.
Fokozatosan kialakítja az iskolaszünetekben a bűnmegelőzési ifjúsági táboroztatást, a
rendőrség, a katasztrófavédelem és a társadalmi bűnmegelőzésben érintett más szervezetek
bevonásával.
Pályázati úton közlekedésbiztonsági programok szervezése megfelelő szakemberek
bevonásával, játékos vetélkedők rendezése hasznos ajándéktárgyakkal. (fókuszban a látnilátszani elv)

Áldozat- és családvédelem Specifikus prevenciós cél:
Gyors és hatékony beavatkozás biztosítása. A bűncselekmények áldozatai maradéktalanul kapjanak
tájékoztatást jogaikról és kötelezettségeikről, az áldozatvédelem őket megillető formáiról, továbbá a
lehetséges segítő szervezetekről. A családon belüli erőszak vonatkozásában fő cél, hogy ne maradjon
titokban olyan erőszakos cselekmény, melyet a családtagok követnek el egymás sérelmére.






A bántalmazás és azt elhanyagolás korai felismerésének megteremtett jelzőrendszerén
megismert adatok alapján az együttműködő szakemberek speciális ismereteinek
felhasználásával a lehető leggyorsabban a leghatékonyabb intézkedések megtétele.
A települési önkormányzatok igénye alapján a polgárőr egyesületek vállalják a közreműködés
a családon belüli erőszak megelőzésére, megakadályozására létrehozandó települési
jelzőrendszer működtetésében.
Az idegenforgalmi szempontból frekventált helyeken és időszakokban információs pontok
működtetésével segítséget nyújtanak a bel- és külföldi turisták bűnmegelőzési,
közlekedésbiztonsági tájékoztatásához, a településbiztonságot szolgáló rendőrségi és
önkormányzati PR munka támogatásához. A polgárőr információs pontokat alkalmassá teszik
a sértettek részére történő első segítség (megnyugtatás, tájékoztatás, az intézkedő hatósághoz
kísérés, problémamegoldások támogatása) megadására. Mindezzel nemcsak az áldozatvédelmi
munka támogatásához, hanem a polgárőr jelenléttel a települési közterületi rend biztosításához
is tevőlegesen járulnak hozzá.
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A települések biztonságának fokozása Specifikus prevenciós cél:
A települések közbiztonsági helyzetének és az ott élők életminőségének javítása olyan koordináció és
információáramlás biztosításával, mely hatékonyan hozzájárul a helyi bűnmegelőzési és közbiztonsági
koncepció elkészítéséhez, hatékony működtetéséhez, segítve az anyagi források megszerzését biztosító
pályázatokban való részvételt.






Bűnalkalmak csökkentése a közterületeken. A polgárőr egyesületek településeken belül a
bűnalkalmak csökkentése érdekében 1-3 állandó polgárőr álló és/vagy mozgó figyelő
szolgálati körzetet jelölnek ki elsősorban a magas betörési kockázattal rendelkező
lakóterületeken, a gyermek intézményeknél, a pihenő parkokban, a szabadidő és
sportlétesítményeknél. A kijelölt körzetekben gondoskodnak a rendszeres polgárőr jelenlét
biztosításáról, a lakosság részére látható és elérhető módon. Az egyesületek számára kiemelt
feladat a közös rendőr-polgárőr járőrszolgálat biztosítása. A közös szolgálat elsősorban
azokon a területeken kiemelt fontosságú, ahol a lakosság szubjektív biztonságérzete
vélelmezhetően a legsérülékenyebb.
Ezek különösen:
o a tömegközlekedési csomópontok,
o gyermekintézmények (óvodák, iskolák),
o a szórakozóhelyek körzete és
o az üdülőterületek.
A polgárőr a rendőrrel közös szolgálatban nemcsak a bűnüldözés, hanem az állampolgári
bűnmegelőzés és biztonság szempontjait tartja szem előtt. Olyan jelenségekre figyel fel, ami
elsődlegesen nem rendőri beavatkozást igényel, de a lakosság szubjektív biztonságérzete
szempontjából meghatározó jelentőségű lehet.
Ilyen különösen:
o az ismeretlen (pl. házaló) személy,
o csavargó gyermek,
o idős, beteg személy,
o a kóborló haszonállat,
o a tisztasági a közegészségügyi állapotok változásai,
o közvilágítási problémák,
o a közlekedési veszélyhelyzetek.
Szomszédok Egymásért Mozgalom (SZEM) terjesztése A SZEM mozgalom lényege, hogy
az egymás szomszédságában lakók az átlagosnál sokkal jobban figyelnek, vigyáznak egymás
értékeire és közvetlen lakókörnyezetükre, felelősséget éreznek saját és mások személyi, tárgyi
értékei iránt. Az egymás iránti figyelem és felelősségvállalás eredményeként nyilvánvalóbbá
válhatnak a gyanús események, és – ha bizonyossá vagy akár csak feltételezhetővé is válik,
hogy azok törvénysértéshez, károkozáshoz vezethetnek – lehetőség nyílik időben a rendőrség,
vagy a polgárőrség értesítésére. Ugyanígy nagyobb az esély arra, hogy az egyedül élő, az idős
vagy a beteg ember időben jusson segítséghez. A mozgalom biztonságot nyújt az egyénnek, a
családnak akkor is, ha bármennyi időre elhagyja otthonát, de nagyobb biztonságot nyújt az
otthonlévőknek is.
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A SZEM célja:
o helyi szinten csökkenteni a bűnözési lehetőségeket azáltal, hogy elriasztjuk a leendő
tolvajokat, garázdákat, vandálokat,
o kialakítani a közösségi szellemet, így mindenki hozzájárulhat a saját és mások
tulajdonának védelméhez, kölcsönös együttműködésen és a párbeszéden keresztül,
o tájékoztatni a gyanús személyekről és tevékenységekről azokat a segítőket, akik
közvetlenül tartják a kapcsolatot a rendőrséggel vagy a polgárőrökkel. A megyei
polgárőr egyesületek elsősorban az informális, a szervezeti formáktól független
lakóközösségi együttműködés kialakítását és fenntartását preferálják.
o A törekvés nem elsősorban a bíróság által nyilvántartásba vett SZEM egyesületek
létrehozására, mint inkább
 a szomszédsági együttműködés jelentőségének és hatékonyságának
felismertetésére,
 az egymásért érzett felelősség erősítésére,
 az értesítések és tájékoztatások lehetőségeinek, módjának, adatainak
(szervezetek, telefonszámok, más elérési lehetőségek) közismertté tételére,
 a bűncselekménynek, szabálysértések megelőzését, megakadályozását
biztosító állampolgári jogok népszerűsítésére,
 segélykérés esetén a gyors (polgárőrségi, vagy szomszédsági) reagálás
biztosítására,
 a segítőkészség és segítő szándék kialakítására és fenntartására irányul.
Bűnismétlés elleni és reszociációs tevékenység Specifikus prevenciós cél:
Az ismételt bűnelkövetővé válás arányának csökkentése, illetve a büntetésüket kitöltött vagy egyéb
szankciók hatálya alatt álló bűnelkövetők társadalomba való visszailleszkedésének elősegítése. −
Olyan speciális programok működtetése – büntetés-végrehajtási intézményi együttműködés keretén
belül – mely a bűnelkövetők személyiségét kedvezően befolyásolja.


A polgárőr egyesület közvetlen tanácsadással, a közösség által elfogadott magatartásformák
közvetítésével támogatja
o a bűncselekményt elkövetett személyek szegregálódásának megelőzését,
o a közösségi társadalmi normák elfogadását és az egyén életvitelében történő
rögzülését.

Zárógondolat:
A polgárőrség tagjainak meggyőződése, hogy az állampolgárok biztonságérzetét zavaró tényezők
túlnyomó többsége nem rendőrségi kérdés. Ez elsősorban a közösségi élettérben folyó tevékenységek
kérdése, illetve annak a kérdése, hogy az állampolgár, az ott élő ember azt mennyiben tudja
befolyásolni.
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Együttműködési megállapodások:
Kulcs Község Önkormányzata
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság
Dunaújvárosi Rendőrkapitányság
Adonyi Rendőrőrs
Országos Polgárőr Szövetség
Fejér Megyei Polgárőr Szövetség
Tervezzük megkötni:
Rácalmási Polgárőr Egyesület (területi specifikáció miatt)
HOFESZ Kulcsi Egyesülete (illegális halászat megelőzésének segítése érdekében)
Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság (illetékességi területükhöz tartozó cselekmények esetére)
Falugazdász (külterületi károkozások felderítésének, megelőzésének érdekében)

Kulcs, 2017. október 18.

-------------------------------------Kovács Péter egyesületi elnök

