Polgárőrök a biztonságos Magyarországért

A Polgárőrség Magyarország egyik nagy létszámú, az egyesülési jog alapján létrejött
társadalmi szervezete. Célja az ország közrendje és közbiztonsága fenntartásának segítése, a
környezet- és természetvédelemben, a veszélyhelyzetek megelőzésében és kezelésében, a
társadalmi bűnmegelőzésben való lakossági részvétel, illetve az önkormányzatok és a
lakosság közötti bizalom erősítése, továbbá a helyi közbiztonság közösségi védelme.
Története és jelene
Jogelődje, az Önvédelmi Szervezetek Országos Szövetsége (ÖSZOSZ) 1991-ben jött létre,
mely megalakulásának évében nevét Országos Polgárőr Szövetségre változtatta, 223
egyesületet tömörített mintegy 10 ezer taggal. Az OPSZ élén akkor dr. Kopácsi Sándor ny. r.
vezérőrnagy állt, vezetése alatt kezdett erősödni a mozgalom, a polgárőrök megszerezték a
szakmai alapokat.
Azóta a mozgalom tovább erősödött. A szituációs bűnmegelőzés mellett, vagyis a járőrözés
mellett kibővült a tevékenységi kör. Részt vesznek a gyermek- és ifjúságvédelemben, az
időskorúak védelmével kapcsolatos jelzőrendszerben, a kábítószer-fogyasztás megelőzésében,
a környezetvédelemben, a nagy tömeget vonzó rendezvények, sportversenyek, közlekedési
biztosításában. Szervezik a SZEM (Szomszédok Egymásért Mozgalom) mozgalmat, segítenek
a tanyasi embereknek a tanyaprogram keretében.
A polgárőrök folyamatosan képzéseken vesznek részt. Bizonyos felmérések szerint a lakosság
azt hiszi, hogy a polgárőrök fizetést kapnak munkájukért, de ez tévedés. Minden polgárőr, a
megyei és az országos vezetők is, térítés nélkül végzik önként vállalt tevékenységüket.
Minden megyében megtalálható a megyei szövetség, amely érdek-képviseleti szerve a
településeken működő polgárőrségeknek.

A polgárőrök törvényben meghatározott jogai és kötelezettségei közül néhány:
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A polgárőrség és a polgárőrök tevékenységük ellátása során hatósági jogkörrel nem
rendelkeznek, kényszerítő eszközt nem alkalmazhatnak, és közfeladatot ellátó
személynek minősülnek polgárőr a Ptv.-ben meghatározott feladatok ellátásával
kapcsolatban
A polgárőr által tevékenysége során viselt formaruha a Magyar Honvédség, a
rendvédelmi szervek vagy más hatóság tagjainak egyenruhájához való hasonlósága
miatt megtévesztésre nem lehet alkalmas. A polgárőr hatósági jellegre utaló,
megtévesztésre alkalmas egyéb jelzést vagy címet, rangjelzést nem használhat, illetve
gépjárművén csak a polgárőrség feliratot helyezheti el.
A polgárőr tevékenysége során megkülönböztető mellényt köteles viselni, amely jól
látható Polgárőrség felirattal van ellátva.
A polgárőr tevékenysége során jogosult a szabálysértés, bűncselekmény elkövetésén
tetten ért személyt a cselekmény abbahagyására felszólítani, a cselekmény folytatását
megakadályozni, illetve a bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt visszatartani.
Köteles azonban az elfogott személyt haladéktalanul a büntetőeljárásról szóló törvény
szerint eljárni jogosult nyomozó hatóságnak átadni, ha erre nincs módja, e szervet
nyomban értesíteni.
A polgárőr a közúti közlekedési baleset helyszínén a közlekedés zavartalanságának
biztosítása érdekében jogosult jelzőőri feladatok ellátására. A rendőri intézkedést
igénylő baleset helyszínén a polgárőr a rendőrség megérkezéséig önállóan, azt
követően a rendőrség felkérésére és utasításainak megfelelően folytathatja a jelzőőri
tevékenységét. A jelzőőr a tevékenységét legalább 10 méterrel a közúti közlekedési
baleset helyszíne előtt látja el.
A polgárőr a rendőri intézkedést igénylő baleset helyszínére érkezését követően
haladéktalanul értesíti a rendőrséget. Az értesítés kiterjed a baleset jellegére, a sérültek
számára, valamint arra, hogy a polgárőr megítélése szerint milyen veszélyhelyzet állt
elő.
A polgárőr - a polgárőrség és az óvoda, valamint az általános iskola fenntartójával
kötött együttműködési megállapodás alapján - jogosult a gyermekek úttesten történő
biztonságos átkelésének elősegítése érdekében az óvodák és általános iskolák
közvetlen közelében jelzőőri feladatokat ellátni.
Közúti közlekedési baleset helyszínén és gyermekek úttesten történő biztonságos
átkelésének elősegítése érdekében a jelzőőr nappal jelzőtárcsával, éjszaka és
korlátozott látási viszonyok esetén piros fényt adó lámpával irányítja a forgalmat.
Munkáját egyértelműen látható, illetőleg hallható jelzésekkel köteles összehangolni. A
jelzőőrnek és jelzéseinek a megállási látótávolságból folyamatosan láthatóknak kell
lenniük.
A polgárőrség a rendőrséggel való együttműködés keretében részt vehet a körözött
gépjárművek azonosításában. Az azonosított körözött gépjárművekre vonatkozó
információkról a polgárőrség a rendőrséget az azonosítást követően haladéktalanul
tájékoztatja.
A polgárőrség tagjai a részükre biztosított eszközöket a rendeltetésüknek és céljuknak
megfelelően a feladataik ellátásához használják.
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