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A pályamunka kidolgozása során javasoljuk az alábbi lehetséges megközelítések

figyelembe vételét:
1. A rendszerváltás idején milyen társadalmi, gazdasági és közbiztonsági tényezők tették
szükségessé a Polgárőrség létrejöttét, milyen szerepet játszott ebben dr. Kopácsi Sándor, a
Polgárőrség (illetve annak elődje, az Önvédelmi Szervezetek Országos Szövetségnek)
elnöke.

(Kopácsi Sándor életének, munkásságának részletes bemutatása -korabeli

dokumentumok és az ezekre vonatkozó későbbi tanulmányok feldolgozásával -adott esetben
kiemelkedő szerepet is kaphat, fő témaköre is lehet egy-egy pályamunkának.)
Dr Kopácsi Sándor. Életútja és ahogy én látom őt.
Kopácsi Sándor Miskolcon 1922. március 5.én született.Édesapja, aki vasesztergályosként
dolgozott, 1919-ben, a Tanácsköztársaság idején vöröskatona volt, aki a Tanácsköztársaság
bukása után a Szociáldemokrata Párt vezetőségi tagja lett.

Kopácsi Sándor követte a család politikai hagyományait. Tizenöt évesen nyilasellenes
akcióban vett részt, és comblövést kapott.

Miskolcon végezte a négy reálgimnáziumot és a fémipari szakközépiskolát.
1940 és 1945 között a Dimávag esztergályosa volt, közben az SZDP miskolci szervezetének
vezetőségi tagja.

1945-ben belépett a Magyar Kommunista Pártba, és még ebben az évben rendőrtiszt lett. A
tiszti iskola és két pártiskola elvégzése után 1949-ben a pártközpont karhatalmi osztályán
kapott beosztást, és még ugyanebben az évben kétéves pártfőiskolára küldték. A pártfőiskola
után a rendőrségi pártapparátus élére került. 1952-ben Budapest rendőrfőkapitányává
nevezték ki. Hamar felismerte a rendszer hibáit.A szovjet kommunista párt, az SZKP 1956
februárjában tartott XX. kongresszusa után Kopácsi Sándor egy rendőrségi pártértekezleten
nyíltan bírálta Rákosi Mátyást. A júniusi, vérengzésbe torkolló poznańi munkásfelkelést
követően egy közös honvédségi-rendőrségi értekezleten pedig másokkal együtt kijelentette,
hogy Magyarországon nem lőnének a népre.

1956. október 31-én, amikor a kommunista Magyar Dolgozók Pártja Magyar Szocialista
Munkáspárttá alakult, és a hét fős vezetésbe (új neve: Ideiglenes Intézőbizottság) négy új
ember került, Kopácsi is tag lett.
Kopácsit 1956. november 1-jén a Kilián laktanyában választotta a Karhatalmi Bizottság
Király Béla a Nemzetőrség parancsnoka helyettesévé.

A forradalom leverése után: 1956. november 5-én Ivan Alekszandrovics Szerov szovjet
hadseregtábornok tartóztatta le a sashalmi laktanyában mentelmi joga ellenére, azzal, hogy
Budapest legmagasabb fájára fogják felakasztani, amiért október 23-án goromba volt vele.
November 9-től négy napot a Szovjetunió nagykövetségének börtönné alakított alagsorában
töltött más foglyokkal együtt. A kínzások során csuklójába fúródott szegek nyomát élete
végéig viselte.

A Fő utcai börtönben szem- és fültanúja volt Losonczy Géza tragédiájának, aki a börtönben
éhségsztrájkba kezdett, majd tisztázatlan körülmények között meghalt.

A Nagy Imre-per során Kádár János, aki november 2-áig Nagy Imrével egyetértően
nyilatkozott, azt kívánta bizonyítani, hogy a Maléter Pál vezetése alatt álló hadsereg és
Kopácsi Sándor rendőrségének árulása kényszerítette erre. (Ez Nagy Imrének is alkalmat
adott volna az utólagos elhatárolódásra, amit azonban ő nem tett meg.)

A per első tárgyalását 1958. február 6-án tartották, de ezt félbeszakították, mert a vádlottak
nem ismerték el bűnösségüket. A második tárgyalás június 9-én kezdődött, az ítéleteket
június 15-én kihirdették, és a halálos ítéleteket másnap hajnalban végre is hajtották a
Gyűjtőfogház udvarán. Kopácsi hatodrendű vádlottként volt jelen a Nagy Imre-perben,
melyben végül nem ítélték halálra. (A háttérben Kádár segítségét sejtette.)

Kopácsi Sándor sírja Budapesten. Új köztemető: 300.
1958 augusztusában, miután csaknem két évig volt magánzárkában, Vásárhelyi Miklóssal
került közös zárkába a Gyűjtő Kisfogházban. 1959 májusában a Váci Országos Börtönbe
vitték. Itt Bibó Istvánnal és Rácz Sándorral osztozott egy szűk zárkán. 1960 szeptemberében

egy zárkába helyezték a két postarabló Sziklai-fivérrel, akiket 1952-ben ő fogott el. A
bűnözők nem bántották, sőt karácsonyra élelmiszerrel ajándékozták meg.

1963. március 25-én szabadult. Édesapja temetésére ért haza, akit ötödik szívtrombózisa egy
nappal fia szabadulása előtt ölt meg. Szabadulása után fizikai munkásként dolgozott, majd
jogi diplomát szerezhetett, de végzettségének megfelelő munkát nem kapott.

1975-ben kivándorolt Magyarországról, és Kanadában telepedett le. Fizikai munkásként
dolgozott 1987-es nyugdíjba vonulásáig. 1989-ben megkapta a Világ Igaza kitüntetést.A
rendszerváltás idején visszatért Magyarországra, részt vett Nagy Imre újratemetésén, sőt
Méray Tibor és ő búcsúztatta a miniszterelnököt.
Jogi, erkölcsi és anyagi kárpótlásban részesült, bár ez utóbbit csak részben használta fel.
Rendfokozatát visszakapta, később altábornaggyá léptették elő.

A továbbiakban idejét részben Magyarországon töltötte, és aktív közéleti tevékenységet
folytatott, de távol maradt a pártpolitikától. Tagja, vezetője lett több 56-os szervezetnek
(Történelmi Igazságtétel Bizottság, Nagy Imre társaság) és az Országos Polgárőr
Szövetségnek. Számos állami és egyéb kitüntetésben és díjban részesült.

2000-ben hajlott kora miatt visszaköltözött gyermekei közelébe Kanadába, ahol 2001
márciusában családi körben hunyt el.
Toronto, 2001. március 2.
Művei
● Az 1956-os magyar forradalom és a Nagy Imre per. Magyar Öregdiák
Szövetség–Bessenyei György Kör, New Brunswick, 1979 (Tanúk – korukról
sorozatban)
● Au nom de la classe ouvrière – emlékirata, először külföldön, franciául jelent meg
(A munkásosztály nevében) címen (1979),[3] később a könyvet több nyelvre is
lefordították
● Életfogytiglan; Bibliotéka, Nyíregyháza, 1989, ISBN 9630273381[4]
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Ahogy én látom őt és életét:
Nevem: Betók László
Születtem 1976 December 25.-én
Pécsett lakom
Személy szerint ezek a nevek átszövik életemet és már többször is olvastam a témában és
foglalkoztam ezen emberek tetteivel akik kapcsolatban álltak Kopácsi Sándorral.
Pécsett a Maléter Pál úton lakom ami a Nagy Imre úttal kereszteződik.
Rokonaim kint élnek Kanadában Ontario - Ottawában.
Nagyapám Kádár János személyes ismerőse volt, aki nagyapám egyik gyermekének
keresztszülője is volt.
Személy szerint így értelmezem Kopácsi Sándor tetteinek indíttatását:
Mindig nagy volt az igazságérzete.
Ellenezte az erőszakot a néppel szemben irányányuló parancsban kapott fellépések
lefolytatása alatt. A politikai és igazságszolgáltatási rendszert nem érezte megfelelőnek ahhoz
hogy jogilag mindkét oldalról megállja helyét.
Többször ellentmondott és megtagadott olyan parancsokat, melyek a nép vagy
embercsoportok ellen irányultak ( a kormányzás érdekében).Nem érezte emberségesnek és
tisztességesnek ezen parancsokat.
Úgy gondolom, bár ez nincs leírva sehol hogy valamilyen szinten tolerálta a mai
megfogalmazás szerinti megélhetési bűnözést. Írásaiból leszűrve mindig mérlegelte az
emberek bűneit és annak következményeit és az azért járó vagy kirótt büntetést.
Mind, az igazságszolgáltatást mind, a politikai rendszert, melyek egymásból következtek és
nagyban meghatározták a törvényhozást igazságtalannak , hibásnak néha embertelennek
tartotta. Sajnos az ily módon behálózott rendszer ezt nem tűrte.

Mi lett a vége? Azon rendszer ítélte el amit többed magával, szavak és tettek útján szerettek
volna megváltoztatni. Büntetése letöltése után is szeretett volna még többet tenni, úgy
gondolom bizonyítva apjának ,önmagának és az országnak, bár becsapva és megcsalva érezte
magát.
Részlet:
Kopácsi Sándor Életfogytiglan c. önéletrajzát lánya, Gelbergerné Kopácsi Judith – aki
egyben a KMH szerzője – küldte be lapunknak. Íme az önéletrajz “Büntetett előélet” c.
fejezete.*

1975 tavaszán vagyunk. Megyek a pesti utcán. A nevem most „Doktor Kopácsi Sándor”. Ha
ezt Édesapám megérhette volna! Neki szegénynek csak azt lehetett látnia, hogy munkás fia
pár évig rendőr ezredes, aztán pár napig a Nagy Imre-kormány fegyveres karhatalmának
egyik vezetője, majd életfogytiglanra ítélt fegyenc. Mikor hét év után általános amnesztiával
kiszabadultam, apám már nem élt. Hat újabb esztendő telt el, befejeztem a börtön előtt
megkezdett tanulmányaimat, és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogi Karán letettem az
utolsó államvizsgát. Elnyertem a „jogtudományok doktora” címet. Utána elvégeztem a
vállalati jogtanácsosi tanfolyamot. Hiába

végeztem el. Ezt a foglalkozást nem

gyakorolhattam. Minden valamirevaló munkakör betöltéséhez erkölcsi bizonyítvány kellett,
feddhetetlen előéletet tanúsító okmány. Ilyet a verőfényes pesti utcán a villamoshoz siető
„Doktor Kopácsi Sándor” ex-börtöntöltelék nem kaphat.

Több kérvényt küldtem az igazságügy miniszterhez, hogy töröljék el a
büntetett előéletemet.
Kitűnően működött a posta. Gyorsan visszajött mindegyik, benne piros ceruzával
áthúzva a kérés tárgya, s alágépelték: VISSZAUTASÍTVA
Forrás:
http://kanadaihirlap.com/2012/03/19/eletfogytiglan-kopacsi-sandor-oneletrajza-1-resz/
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2. A Polgárőrség elmúlt 30 évének történeti áttekintése, az egyes időszakok jellemző
vonásai, jellemző akciói. Az általános, országos áttekintés mellett célszerű vizsgálni a megyei
és települési szinten megfigyelhető folyamatokat, eseményeket, programokat. (A munkához
nagy segítséget adhatnak a különböző szinten (megyei, országos) elkészült programok,
munkatervek, beszámolók.)
A polgárőrség önkéntes civil szervezet mely civil, közületi, vállalati, adományoknak
köszönhetöen tud fejlődni és fenntartani a szervezetet önmagát.
Évről évre fejlődik a polgárőrség, a kezdetekben még gyalogosan egy láthatósági mellényben
járták az utcákat.
Mostanra már egységes öltözet van a jó láthatóságért.
Mára már gépjárműpark, robogók és kerékpárok helyenként vizijárművek könnyítik a
hatékonyabb szolgálatot.
Mindezek mellett egyre több helyen : rádiók , kamerák, drónok is vannak az eszköztárban.
Érdemes tudni hogy a világon egyedülállónak mondható ez a szerveződés.
Pályázatok útján, azok elnyerésével van lehetőség nagyobb beruházásokra amelyekből a
központ bérlés ,fenntartását vag eszköz beszerzéseket tudnak finaszírozni mint például
gépkocsi, robogó, kerékpár, irodai és számítástechnikai eszközök.
Az elmúlt években egyre több adományozó vállalat van akik szivesen támogatják a helyí
polgárőr szervezetet.
Több direkt pályázat elnyerésére van lehetőség ami kifejezetten a civil szervezeteknek szól.
Országos szinten nem igazán tudok hozzászólni de megyében és városban tapasztaltak szerint
a jellemző tevékenységek : idősek támogatása :étel kiszállítás, bevásárlás, házi ápolásban
való segítségnyújtás, ápoló szállítása. Iskolák, óvodák környékén közlekedés, úttesten való
átkeléskor kíséret biztosítása, gyalogátkelő helyek lámpák kihelyezésének szorgalmazása
támogatása.
Rendezvényeken való részvétel melynek célja a vagyon és személyvédelemben való
támogatás. Ezekben értendő a gyermek rendezvények is ahol a gyerekek megismerkedhetnek
a polgárőrséggel, és ahol érvényesíteni tudjuk az ifjú polgárőr programot is.

Mostani járvány helyzetben az oltóközpontokban betegek kísérése és tájékoztatása.
Kijárási tilalom 20:00 óra utáni szolgálatadás mind gépjárművel mind gyalogosan.
Ahol szükséges vízi polgárőrség is segíti már a hatóságok és a lakosság munkáját.
Együttműködés és közös szolgálat a Rendőrséggel.
Önkormányzatokkal kötött megállapodás. Itt megjegyezném hogy magasabb szintű
támogatásra lenne szüksége a szervezetnek anyagi, vagy eszköz szinten.
Több anyagi forrás- rendezvény biztosításért kapott anyagi támogatás az egyesület részére.
3.

Polgárőrség

kapcsolatrendszere

a Rendőrséggel, önkormányzatokkal és

egyéb

szervezetekkel. E kapcsolatok konkrét formái, azok változásai az elmúlt évtizedekben,
eredményei.
A rendőrséggel kötött szerződés a Megyei kapitányságon keresztül jön létre mi szerint a
megállapodásban foglaltak alapján a rendőrség munkáját segítve közös járőrszolgálatot
vállalnak. Gépjárművel, gyalogosan valamint rendezvénybiztosítás. Eltűnt személyek
keresése. ZsaruCar.A polgárőr hatósági tanúként is részt vehet. Baleseti helyszín biztosítása.
Halottak napján a temetőben való járőrözés.
Motoros rendőrökkel - motoros polgárőrök közös szolgálatban. Közúti ellenőrzések
végrehajtásában is segítkezünk.
Az Önkormányzatokkal közös megállapodás szerint a lomtalanitások biztosítása hogy az
illetéktelenek ne turkálják és ne dobálják szét a lomokat.
Közterek, játszóterek felügyelete. Közterek, erdők védelmezése. Köztereken teljesített
járőrözés közben rendkívüli helyzet esetén értesíteni a helyi közműveket valamint
hatóságokat. Pl: csőtörés, vezetékszakadás, tűz.
Önkormányzati rendezvények biztosítása
A körzetbe eső óvodákkal, iskolákkal kötött megállapodás.
Az úttesten való áthaladás biztosítása ahol nincs gyalogátkelő. Iskolák és óvodák
rendezvényein való megjelenés és biztosítása, parkoltatás.

4. Lakosság és Polgárőrség. Hogyan alakult ez a kapcsolat, a gazdasági és politikai
változások ( nyitott gazdaság, migráció, Covid19 stb )tükrében. Az emberek biztonság
érzetének romlása milyen új feladatokat ró a Polgárőrségre.
A Lakosságban még mindig sok kérdést vet fel , hogy mi a polgárőrség és mi a konkrét
feladata. Az utóbbi 10 év alapján azt tapasztaltam hogy a lakosság ebben a rohanó világban a
saját problémáival sem bír el, ezért nincs ideje másokra és mások megsegítésére.
A fennálló helyzetben sajnos a szervezethez való jelentkezések számán is érezhető hogy az
embereknek most sok más a munkahely megőrzésével és a család el tartásával kapcsolatban
több tetndőjük van.
Részünkről / Pécs Nyugat Polgárőr Egyesület / most Márciusban újítottuk fel új irodánkat
ahol szeretnénk lakossági ügyfélfogadást is tartani. Észrevételeink és tapasztalataink szerint a
területünk, körzetünk lakossága igényt tartana egy ilyesfajta kapcsolattartásra. Itt jelezhetik
észrevételeiket a lakóhelyük, környezetünkkel kapcsolatban lakossági bejelentés formájában.
Szeretnénk több az egyesület szervezése alatt olyan rendezvényeket ahol családokat
hívhatnánk meg és népszerűsíthetnénk a szervezetet.
A Covid 19-es helyzet még jobban bezárta az embereket több szempontból is. Egymás iránti
kapcsolataik is megváltoztak. Embertársainkkal való viselkedésük egyre durvábban
nyilvánulnak meg, tülekednek, lökdösődnek, trágárul beszélnek. A Covid 19-es- helyzet most
hozzá rendelte a feladatokhoz a vakcina szállítást, a tesztelések az intézményekben valamint
az oltópontokon való eligazitást.

5. Hogyan ítéli meg a Polgárőrség jövőbeli szerepét, melyek azok az értékek,
amelyeket tovább kell vinni és milyen új feladatokkal, kihívásokkal kell számolni.
Jómagam kissé önös indokból csatlakoztam.
Azért lettem polgárőr hogy a kislányom iskolájának utcájában javíthassak a közlekedésí
morálon elkerülve a lehetséges baleseteket.
Az idáig nem igazán ismertem a szervezet tevékenységét. Mióta beléptem látom hogy több
területen is úgymond hasznosíthatom vagy tudásomat vagy segítségnyújtásomat és néha elég

csak a jelenlétünk ahhoz hogy az emberekben bizalom és nyugalom épüljön az iránt hogy
vannak akik tesznek értük, rendszertől kormánytól függetlenül.
Felfogásom szerint a Polgárőrséget mint szervezet azért alakult hogy a közemberek ki
tudjanak állni önmagukért, szomszédjaikért, környezetükért.
Szervezett egységben segítséget tudjunk nyújtani.
Ez alatt értem a bűnmegelőzést, állampolgári erkölcsi megerősítést,

példamutatás a

környezettudatosságban.
Rászoruló emberek és családok megsegítését élelmiszer vagy ruházat csomagokkal, vagy
ezeknek gyűjtésében való részvétel.
Remélem a jövőben nagyobb szerepet tud vállalni a polgárőr, mint személy annak érdekében
hogy jobbá tegye környezetét.
Ezen az úton persze szem előtt kellene tartani bizonyos értékeket.
Közbiztonság.
Környezetvédelem.
Idősek megsegítése.
Iskolák , óvodák környékén a közlekedési morál javítása.
Természetesen minden korosztályt bevonva hogy ezzel is személyes igényeket figyelembe
véve tudjuk a leghatékonyabb segítséget nyújtani.
Személyszerint a polgárőr jogait és jogosultságait is kiterjeszteném , természetesen a
megfelelő korlátok és felelősségre vonási szabályokkal egybevéve.
Több és hatékonyabb támogatási rendszert kellene kifejezetten erre a szerveződésre kiépíteni
hogy hatékonyabban, könnyebben biztosítsuk jelenlétünket és tevékenységeinket.
Milyen feladatokkal kell számolni?:
Meglátásom szerint a polgárőrök már így is erőn felül teljesítenek, hiszen nem csak a
közbiztonság a természetvédelem és a polgárok segítése és védelme a főbb feladat most
hozzájött a vírus helyzettel kapcsolatos teendők is.
Nagyobb figyelmet érdemelne a médiában és nem csak a negatív oldalról :pl A polgárőr
elgázolt egy embert, vagy hogy balesetet szenvedett egy motorkerékpárral. A média és a
közösségi oldalak egyaránt háttérbe szorítják a polgárőrséget. Ezért a lakosság nem a

megfelelő információkat kapja meg. Szervezettebben a médián keresztül mindazt be lehetne
mutatni mit és mennyit tesz egy önkéntesen működő szervezet tagja a lakosságért.
Nagyon sok esetben nem tudják hogy a sikeres munka mögött a polgárőrség teljesen vagy
részben ott állt és erején felül szabadidejét feláldozva tett.
Ha újra indul az élet a polgárőr mozgalmat kisebb rendezvények keretén belül lehet
megismertetni az emberekkel. Valamint több iskolában és óvodában is indokolt lenne a
polgárőrség jelenléte .
Családi vagy gyermek táborokat szervezni a polgárőrség szervezetén belül hogy az emberek
ismét bizalommal fogadják a polgárőröket.
Ezzel megerősítve a gyerekeben a bizalmat és készséget hogy a jövőben ők is csatlakozzanak
hozzánk.

Mindez a szerveződés, a szervezet múltja, jelen tevékenysége, megléte és jövője
nagyrészben Dr Kopácsi Sándor-nak köszönhető.
Előre is köszönöm hogy ezen pályázaton keresztül még akkor is ha nem lesz sikeres,
kifelytettem gondolataimat és vázolhattan milyen problémákat fedeztem fel. Jó magam
örülök hogy részese lehetek olyan csoportnak akik még törődnek embertársaikkal.
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