
1. napirendi pont
MOK/15-2/2022.

Tá'ékoztató
a Győr-Moson-Sopron Megyei Onkormányzat Közgyűlésének

2022. február 11-én tartandó ülésére

Tárev: Tájékoztató a Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetség munkájáról,
rendörség és a polgárőrség kapcsolatáról a civil lakossággal.
Előadó: Csaplár Zoltán, a Szövetség elnöke

Határozati javaslat

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése "a Győr-Moson-Sopron
Megyei Polgárőr Szövetség munkájáról, a rendőrség és a polgárőrség kapcsolatáról a civil
lakossággal" című tájékoztatót tudomásul vette.

Határidő: 2022. február 11.
Felelős: Németh Zoltán, a közgyűlés elnöke





Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetség tájékoztatója a 2021. évben végzett munkájáról

Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés

Tisztelt Közgyűlés!

Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége az alapfeladatok mellett a "közlekedésbiztonság" évének
nyilvánította a 2021. évet. Terveinket, elképzeléseinket azonban a koronavírusjárvány szinte teljesen
felülírta.

Az elmúlt év a Polgárőrség 30 éves történetének legnehezebb és legveszélyesebb éve volt. Egy általunk
soha nem tapasztalt helyzettel kellett szembe nézni, és a "kezelésére" szolgáló megoldásokat kitalálni.

A napi szolgálat során ismételten olyan új fogalmakkal, hatósági követelményekkel kellett
megismerkednünk, mint a csoportosulási tilalom, a maszkviselés, a távolságtartás, a karantén, a
humanitárius korridor, stb.

Az egészségügyi válsághelyzet, a világjárvány káros élettani hatásának csökkentésére a Kormány
veszélyhelyzetet hirdetett ki, amely teljesen megváltoztatta, átrendezte az emberek és a polgárőrök
mindennapi életét, a szolgálat ellátásának rendjét. A polgárőr munka középpontjába a karitatív
tevékenység került. Jól szervezett "csapatként" elsőként nyújtottunk segítséget az
önkormányzatoknak, az embereknek. Kezdeményezőként élére álltunk a nem mindennapi
élethelyzetek megoldásának. Így különösen sok segítséget nyújtottunk az idős embereknek a szociális
ellátásban, a gyógyszerek kiváltásában, a betegszállításban, valamint a vakcina kiszállításában
felkérésre az oltóközpontokban.

A polgárőrök az ismeretlen és rendkívüt veszélyes időszakban - saját egészségüket sem kímélve -tették
a dolgukat, kiemelkedő helytállásról tettek tanúbizonyságot.

Különösen igaz ez a megállapítás, ha figyelembe vesszük, hogy polgárőreink biztonsága érdekében
javasoltuk az egyesületeinknek, hogy a 65 év feletti polgárőrök a közterületi szolgálatba ne vegyenek
részt.

A közterületi szolgálat ellátására, karitatív munkára rendelkezésre álló polgárőrök száma így csökkent.

Elmaradtak az önkéntes tevékenység hatékonyságát támogató, ösztönző eszmecserék, motivációs
rendezvények, programindító találkozók. A közgyűlések a nyári időszakra tolódtak. Ez új kihívás elé
állította a Megyei Szövetség elnökségét.

A polgárőrök, az egyesületek a karitatív munka mellett fígyelmet fordítottak a közterületi és a
külterületi szolgálatra is.

Miközben a veszélyhelyzet tovább csökkent a bűncselekmények száma, több helyen tolvajokat,
körözött személyeket értek tetten, és tartóztattak fel.

A határvédelemben működő egyesületek több illegális határátlépő mozgását kísérték figyelemmel, és
jelzést adva a rendőrségnek közreműködtek az elfogásban is. Megyénk az ország nyugati kapuja, aki az
országba bejut, az mind a megyénken keresztül szeretne továbbmenni. Folyamatos szolgálatot adtunk
a rendőrséggel közösen az Ml-es autópálya parkolóiban, a határokon, Hegyeshalom, Sopron, valamint
időnként szervezett vonat razziákon vettünk részt. Erre jó lehetőséget nyújt a kétsávos nemzetközi
vasútvonal az Ml-es autópálya, az 1-es főút Hegyeshalom irányába és a Gyesev vasútvonata, valamint
65 autóút Sopron irányába.



Mindennapi szolgálat során a polgárőrök tapasztalták meg, hogy veszélyhelyzet vámszedői a
szélhámosok, csalók, házalók, tolvajok is megjelentek a településeken.

Az idős emberek vonatkozásában a polgárőrök a biztonsági látogatások keretében hívták fel az idó's
emberek figyelmét a veszélyekre, tanácsokat adtak a lehetséges óvó- védő eljárásokra, az áldozattá
válás megelőzésére. Mindezeket a feladatokat a járvány második szakaszában - már némi tapasztalat
birtokában - teljes létszámmal folytattuk tovább.

Plakátokon, speciális szórólapokon tájékoztattuk a potenciális áldozatokat a biztonságukat
veszélyeztető jelenségekről.

A Polgárőrség a 2021-es évben a koronavírus árnyékában sem maradt magára. A Belügyminisztérium
védő eszközöket, maszkokat, kesztyűket biztosított. Az önkormányzatok, a vállalkozók, a Kínai -

Magyar Gazdasági Kamara, a Kínai Kulturális Egyesület is hozzájárult polgárőreink egészségének
megőrzéséhez, a biztonságos szolgálatellátás feltételeinek kialakításához. Megyei Szövetségünk, az
egyesületek a szűkös pénzügyi lehetőségeik között erőforrásokat csoportosítottak át a védőeszközökre

való átállásra. Mindezek ellenére a járvány első és második hulláma alatt áldozattá vált több polgárőr
társunk.

Hazánkat - így a megyénket is itt, az "ország nyugati kapujában" - a világ legbiztonságosabb országai
között tartják nyilván. Ez a nagyszerű eredmény a 2021. évben sem valósulhatott volna meg a

Polgárőrség, a polgárőrök nélkül.

A Polgárőrség célja az ország közrendjének és közbiztonságának fenntartásában való aktív
közreműködés. Szerepet vállaltunk az ország határainak őrzésében, a környezet és természetvédelmi
feladatok ellátásában, a veszélyhelyzetek megelőzésében és kezelésében. A társadalmi bűnmegelőzés

aktív szereplői az önkormányzatok, a rendészeti szervek, a rendőrség, és a lakosság közötti bizalom
erősítői vagyunk.

A Polgárőrségre nemcsak a feladatokból, hanem létszámból következően is sokféleségjellemző. Sokan
vagyunk, sokfélék vagyunk.

De ami mégis egységessé teszi ezt a sokféleséget az nem más, mint a küldetésünk alapgondolata - az
önként vállatt munka utáni elkötelezettség - hogy a lakosságért, a nemzetért érdemes és kell is

dolgozni.

A Megyei Polgárőrség 2021. évi szervezeti és tevékenységi adatai:

2020.

Polgárőr egyesületek száma:

Polgárőrök regisztrált létszáma:

Polgárőr közterületi szolgálatban teljesített órák száma:

Ebből rendőrséggel együtt szolgálat:

-bűnmegelőzési:

-közlekedési:

-rendezvény biztosítás:

-határrendészet:

91

3112

360 810

2021.

94

3388

412 473

43035

19832

7285

2653

13265



Lovas polgárőr szolgálat:

Intézkedések:

-visszatartás

-eltűnt személy kutatása

-jelzés adás (intézkedés kérés)

-segítség nyújtás

3585

25 eset

13 eset

2985 eset

1522 eset

Országos szintű rendezvényben a Giro d' Italia nemzetközi kerékpárverseny biztosításában 63
fővel vettünk részt, ami Pannonhalmát érintette a megyénkben.

Az OPSZ és a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Ktít. szervezésében megyénkben
került lebonyolításra a közlekedésbiztonsági ankét, ahol megyénken kívül Veszprém és Fejér
megye polgárőrvezetői vettek részt 110 fővel. Neves közlekedési szakértők voltak az elöadók.
Napjainkban a közlekedés az egyik legveszélyesebb üzemág. A rendezvényen képviseltette
magát mindhárom megye rendőrfő-kapitánysága.

Az OPSZ Lovas Tagozata többnapos továbbképzést és vizsgát tartott májusban Kajárpécen. A
több megyét összefogó továbbképzésen - vizsgán - egy kivételével - teljesítették az elvárt
szintet. Szeretném megemlíteni az OPSZ Lovas Tagozatának tanácsadója Dallos Gyula
műlovagló "örökös" magyar bajnok.

A polgárőr szakmai tevékenységét segítő tagozatok a megyénkben is működnek az alábbiak
szennt:

Motoros Tagozat
Határvédelmi Tagozat
Lovas Tagozat
Kutyás Tagozat
"Mátrix" típusú Gépjármű Felderítő Tagozat
Vizi Tagozat

Ezen tagozatok résztvevői külön kiképzésben részesülnek, és szoros kapcsolatban vannak a
megyebeli hasonló rendészeti szervekkel.

Az eredményes polgárőr tevékenység három pillérre épül: a rendörség, önkomiányzatok és a
polgárőrség együttműködése.

Minden kapcsolódó szakterülettel továbbra is folytatni kívánjuk az eddigi közös munkánkat, a
helyi erők koordinálásával még eredményesebbek tudunk lermi.

Megtiszteltetés számunkra, hogy a megye államigazgatási vezetői figyelemmel kísérik és
elismerik, támogatják munkánkat.

Kérem tájékoztatásunkat vitassák meg és fogadják el.

Györ, 2022. január31.

Csaplár Zoltán

Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetség elnöke




