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Bevezető
A főszerkesztő volt az kedvesem, kell egy ütős sztori neki holnapra. Valamilyen polgárőrség
harminc éves és írnom kell róla, de kik azok a polgárőrök és mit csinálnak? És hogy lesz ebből
ütős sztori?
Ha harminc évesek, akkor valamikor 1991-ben alakulhattak, a rendszerváltás után. Félelmetes
évek lehettek, állítólag sokkal rosszabb volt a közbiztonság. Épp a legutóbb olvastam erről egy
történetet, melyben két sötét ruhás ember az éjszaka közepén sétált a városban a garázsok
között. A garázsajtókon lévő lakatokat figyelték. Megálltak, szétnéztek, tanakodtak, miközben
egy nagy kattanás volt és a lakat darabokban a földre hullott. Betörtek… De, mint akkoriban
általában nemcsak egy helyre, hanem több épületbe, más településen is. Sokan ezt megelégelték
és összefogtak. A történetben kitértek rá, hogy éjszakánként váltották egymást a helyi lakosok,
akik valamilyen önvédelmi csoportokba szerveződtek.
Kedvesem, ha jól emlékszem, apukád mesélt arról, hogy Kanadában is hasonló összefogás volt,
ahol a lakónegyedekben a szomszédok figyeltek egymásra, egymás házára, főleg, ha nem voltak
huzamosabb ideig otthon. Említette, hogy voltak, akik a szomszédban még a füvet is lenyírták,
virágot meglocsolták, és a postaládát is ki ürítették minden nap. Egy magyar rendőrről is mesélt,
Sándornak hívták, mint engem. Nem emlékszel a vezetéknevére? … Igen igaz, Kopácsi Sándor
volt az.
Megnézem az archívumban mit találok róla.
1. Az Önvédelmi Szervezetek Országos Szövetségének, majd a Polgárőrségnek a
megalakulása
„A társadalmi önvédelmi szervezetek 1991. április 13.-án megtartott I. országos értekezleten
kapott megbízás és felhatalmazás alapján Dr. Kopácsi Sándor nyugalmazott rendőr
vezérőrnagy

bajtársaival

és

a

szervezetek

képviselőivel,

a

Belügyminisztérium és az Országos Rendőrkapitányság támogatásával
megalakították

az

Önvédelmi

Szervezetek

Országos

Szövetségét

(ÖSZOSZ). A szövetség megalakulásának az adott aktualitást, hogy a
növekvő bűnözés visszaszorítására, korlátozására óriási igény mutatkozik a lakosság részéről.”
Forrás: Pest Megyei Hírlap, 1991. május (35. évfolyam, 101-126. szám)1991-05-02 / 101.
szám
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Elnöknek Dr. Kopácsi Sándort, alelnököknek Dr. Kiss Istvánt és Zsombor Györgyöt, titkárnak
pedig Farkas Györgyöt választották meg.
„Igen sokan, igen sokáig úgy csináltak, mintha nem volna baj.
Hirtelen napvilágot láttak a döbbenetes bűnügyi statisztikák és
a polgárok önvédelmi reflexként önvédelmi csoportokat
szerveztek. Ekkor Magyarországon már több mint 500 csoport,
negyvenezer aktivistája azonban még törvényen kívüli, pedig nem tesznek mást, mint javítani
próbálnak a katasztrofális közbiztonságon. A közgyűlésre készülő szövetség levelet írt Szabad
Györgynek az akkori Országgyűlés elnökének, hogy ezzel is sürgesse a rendőrségi törvény,
valamint a polgárőrségről szóló törvény megalkotását, illetve a Btk reformját.”
Gyártási év: 1991| Adásnap: 1991. október 03. | Időtartam: 00:00:54| Forrás: MTV
híradók| ID: 06589_1991
1990 és 91-ben összesen több mint kétezerkétszáz cikk jelent meg a bűnözésről az akkori
napilapokban. (Saját forrás). Kitérnek rá, hogy minden korábbi csúcsot megdöntött a bűnözés,
már-már tényként írták le, hogy szervezett bűnözés is folyt Magyarországon.
„Kopácsi Sándor szerint a magyar bűnügyi helyzet hasonló a világéhoz, növekedett a bűnözők
száma, nőtt a szervezettség. A szervezett bűnözéssel szemben a civil lakosság civil kurázsiját
állítják szembe az önvédelmi csoportokkal. A polgárőrség alulról jövő kezdeményezés –
mondotta – ma már 550 egyesületben 50 ezer tag van.” Forrás: Tolnai Népújság, 1991.
november (2. évfolyam, 256-280. szám)1991-11-22 / 274. szám
A lakosság részéről elindult önszerveződés elkezdett fejlődni, az önkormányzatok is s egyre
nagyobb mértékben támogatták az önkénteseket. Volt olyan település, ahol maga a
polgármester is szerepet vállalt a bűnmegelőzési éjszakai szolgálatokban.
Az összefogás fejlődése megállíthatatlanul elindult Magyarországon és Dr. Kopácsi Sándor már
többször hangoztatta a Kanadában szerzett tapasztalatait arról, hogyan fogtak össze a
lakóközösségek és szomszédok egymásért.
„A tapasztalt világlátott ember kiemelte: az egyesületi törvény alapján, pártsemlegesen és
hatósági jogosítványok nélkül működő polgárőrségekre nagy szükség van” … „Kopácsi úr egy
Kanadai sztorit is elmesélt. Ott egy emigráns társát kereste. Amint a település utca névtábláit
nézegette, hárman odamentek hozzá s így szóltak: Keres valakit? Ha igen szívesen segítünk.
Kopácsi úr közölte, hogy kihez szeretne eljutni, s az önvédelmi szervezett tagjai az adott házhoz
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kísérték. S amikor meggyőződtek róla, a vendég nem hazudott, megnyugodva elköszöntek.
Valahogy nekünk is így kellene csinálni. A polgárőrségeknek, különösen a kistelepülésen
működhetnek eredményesen, ahol szinte mindenki, mindenkit ismer, s a rosszban sántikáló
nyomban feltűnik.” Forrás: Kelet-Magyarország, 1992. február (52. évfolyam, 27-51.
szám)1992-02-27 / 49. szám
Nézd kedvesem, ő volt Dr. Kopácsi Sándor. (Forrás kép:
Gyártási

év: 1995| Adásnap: 1995.

Időpont: 19:30:00

január

21.

| Időtartam: 00:01:08| Forrás: MTV

híradók| ID: 00242_1995)
Korábban úgy nyilatkozott, hogyha a polgárőrök ott vannak
a településeken, akkor a bűnözők a lebukás veszélye miatt
elhagyják a települést.
Márpedig az önvédelmi csoportok, a helyi lakosok, a saját településeiken ott voltak, s mivel
több vidéki településen, mint például Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében Taktaharkányban már
önkormányzati rendeletbe foglalva 1991-ben megalapították a polgárőr egyesületet.
A helyi civil kezdeményezések már egy egységet polgárőrséget jelentettek. „Az új szervezeti
forma, mára már annyira megerősödött, hogy 1991. november 30.-án létrejött az Országos
Polgárőr Szövetség (OPSZ), az Önvédelmi Szervezetek Országos Szövetségének felbomlásával
egyidőben.” Forrás: Új Néplap, 1992. január (3. évfolyam, 1-26. szám)1992-01-15 / 12.
szám
Az Országos Polgárőr Szövetséghez folyamatosan csatlakoztak a megyei szövetségek és a
folyamatosan alakuló polgárőr egyesületek. Az önkéntes szerveződés sikerét már az is mutatta,
hogy 1992-ben Dr. Kopácsi Sándor már az új polgárőr igazolványról nyilatkozott a Pest Megyei
Hírlapban, „Polgárőrök a közbiztonságért” címmel:
„Elismerésre méltó módon tevékenykednek a közbiztonság megszilárdításáért a városokban és
a falvakban alakult polgárőr szervezetek – hangsúlyozta Kopácsi Sándor rendőr vezérőrnagy,
az Országos Polgárőr szövetség elnöke… A szövetség vezetője kiemelte, a járőröző polgárőrök
eddig több száz bűnözőt értek tetten és adtak át a rendőrségnek. A társadalmi szervezetek
munkájának eredménye különösen a falvakban hozott kedvező változást, hiszen számos
településen csökkent a bűncselekmények száma, sőt nem egy helyen megszűntek a korábban
rendszeressé vált éjszakai betörések, lopások. Kopácsi Sándor bejelentette, elkészült a
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polgárőrök új igazolványa, s a szövetség valamennyi szervezett tagját ellátja a hivatalos
dokumentummal.” Forrás: Pest Megyei Hírlap, 1992. február (36. évfolyam, 27-51.
szám)1992-02-20 / 43. szám
(Forrás (igazolvány): Varga Miklós - Sárvár Város Polgárőr Egyesülete)
„Az egylapos, sárga színű iratot lezárt,
műanyag tokban helyezték el. Első oldalának
bal felső sarkában a szövetség emblémája
látható, jobb felső sarkában a polgárőr
fényképe. A „Polgárőrség” felirat több nyelven
(magyarul, németül és angolul) is olvasható. A
lap alján a szövetség bélyegzője mellett
szerepelnie kell még Dr. Kopácsi Sándor
országos elnök aláírásának is. Az első oldalon
átlós, színes csík is szerepelhet: a megyei
bizottság vezetőjének igazolványán ez kék,
helyetteséén pedig zöld színű. Az igazolvány
hátoldalán legfontosabb azonosítási részként az évenkénti érvényesítés helyét találjuk.”
Az új igazolvány mellett 1992-ben az Országos
Polgárőr Szövetség logója is látható az újságokban.
Forrás: Délmagyarország, 1992. augusztus (82.
évfolyam, 181-204. szám)1992-08-11 / 189. szám

2. A Polgárőrség 30 évének történeti áttekintése – Pillanatképek a polgárőrök
életéből Az Önvédelmi Szervezetek Országos Szövetségének megalakulásának évében a rengeteg
feladat mellett a polgárőrök még II: János Pál pápa fogadásában, a rendkívüli biztonsági
intézkedésekben is segítettek.
„Mindezeken túl fehér-sárga egyensapkát viselő polgárőrök voltak láthatóak mindenhol,
közölték – a pápalátogatást végző iroda munkatársai.” Forrás: Tolnai Népújság, 1991.
augusztus (2. évfolyam, 179-203. szám)1991-08-18 / 194. szám
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„Rendőr és polgárőr együtt” – „Polgárőrök megyeszerte” – „Civilek az éjszakában” stb. Ilyen
és ehhez hasonló főcímekkel számoltak be az újságok 1992-ben a polgárőrök tevékenységéről.
„A megyei kapcsolatok erősödésének fontos állomása volt szeptemberben az Országos
Polgárőr Szövetség megalakulása és tisztségválasztó közgyűlése. Az új szervezet feladata a
megyében működő csoportok érdekképviselete, munkájuk összehangolása.” Forrás: Pest
Megyei Hírlap, 1992. november (36. évfolyam, 258-282. szám)1992-11-13 / 268. szám
„Javítani a hírközlést” – „Farkas György a Polgárőrszövetség országos titkára többek között
arról szólt, hogy kidolgozzák a polgárőrök által elsajátítandó tananyagot.” „Forrás: KeletMagyarország, 1993. április (53. évfolyam, 76-100. szám)1993-04-05 / 79. szám
„Törvény készül – A polgárőrség, mint fogalom nem újkeletű” – „Noha immár negyedik éve
működnek hazánkban polgárőrségek, a tevékenységükre vonatkozó törvénytervezet csak
nemrégiben készült el.” – nyilatkozta dr. Kopácsi Sándor az Országos Polgárőr Szövetség
elnöke. „Elmondta tovább, hogy a tervezet leszögezi, hogy a polgárőrség tevékenységének
elsősorban a bűncselekmények megelőzésére és a vagyonvédelemre kell kiterjednie.” Forrás:
24 óra, 1994. szeptember (5. évfolyam, 205-230. szám)1994-09-26 / 226. szám
„Kódex a magatartási szabályokról – A polgárőrök jogai és védelme.” … „Szeptember 1-jén
az ORFK Közrendvédelmi főosztályán polgárőr-koordinációs iroda jött létre, az önvédelmi
csoportokkal kapcsolatos feladatokat ennek az osztálynak a vezetője, a megyékben pedig a
főkapitányságok közrendvédelmi vezetője fogja össze. … Az Országos Polgárőr Szövetség
kidolgozta azt a polgárőrkódexet, amely egyebek mellett a polgárőrök általános magatartási
szabályait is tartalmazza.” Forrás: Somogyi Hírlap, 1995. október (6. évfolyam, 231-255.
szám)1995-10-02 / 231. szám
„Szomszédok egymásért. A Társadalmi Egyesülések Szövetsége (TESZ) és az Országos
Polgárőr Szövetség (OPSZ) együttműködési szerződést írt alá a közbiztonsága javítása
érdekében. Első közös konferenciájukon az OPSZ elnöke a Szomszédok Egymásért
Mozgalomról (SZEM) tartott előadást. Kopácsi Sándor szerint, csak több szervezet, valamint a
lakosság összefogásával lehet csökkenteni a bűnözést.” Forrás: Új Néplap, 1996. november
(7. évfolyam, 255-280. szám)1996-11-12 / 264. szám
„Túrós András a polgárőr szövetség új elnöke – Kopácsi szó nélkül távozott” … „Rendkívüli,
elnökválasztó közgyűlést tartott szombaton az Országos Polgárőr Szövetség. … „Legutóbb a
Nagy Imre-per idején fojtották belém a szót- mondta, majd elnöki és polgárőri igazolványát,
6

valamit írásba foglalt beszédét hátrahagyva távozott. Így azután Szatmári Gyula alelnök
olvasta fel Kopácsi Sándor beszédét. … Ezt követően a jelölőbizottság elnöke Túrós András
nyugalmazott rendőr vezérőrnagyot, a kazincbarcikai polgárőrség tagját javasolta az Országos
Polgárőr Szövetség új elnökének.” Forrás: Új Dunántúli Napló, 1997. március (8. évfolyam,
59-88. szám)1997-03-03 / 61. szám
„Nő a polgárőrök ázsiója – Az Országos Polgárőr Szövetség küldöttközgyűlésén Kiss Elemér,
a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási államtitkára elismerte, hogy a kormányzat nem
fordított megfelelő figyelmet a bűnmegelőzés civil szervezeteinek támogatására, ezért a
Miniszterelnöki Hivatal külön keretéből most kétmillió forintot felajánlott a polgárőrség
munkájának támogatására. … Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke
hozzáfűzte: az országban mintegy 1041 polgárőrszervezet működik, összesen 41 ezer taggal. …
Továbbá kijelentette: 1998 a polgárőrség kiképzésének időszaka lesz.” Forrás: Somogyi
Hírlap, 1998. március (9. évfolyam, 51-76. szám)1998-03-09 / 57. szám
„Vizsgáztak a polgárőrök” … „Miután az Országos Polgárőr Szövetség 1999-et a
továbbképzés évének nyilvánította, megyénkben is folyamatosan készítik fel a polgárőröket. …
A rendőrség és a polgárőrség kapcsolatáról Nagy Sándor főhadnagy, járőrszolgálati
alosztályvezető tartott előadást, majd Kolozsi József, a megyei polgárőrszövetség elnöke szólt
a szervezet eredményeiről.” Forrás: Új Néplap, 1999. február (10. évfolyam, 26-49.
szám)1999-02-15 / 38. szám
„Szükség van a polgárőrökre – márciustól hivatalos személlyé váltak” „Az elmúlt években
számos atrocitás érte az önkéntes szolgálatot vállaló polgárőröket, főkent ennek tudható be,
hogy az utóbbi időben jelentősen csökkent a szervezet létszáma. Márciustól azonban védetté
váltak a közbiztonság helyi őrzői, miután a hónap elejétől hivatalos személynek tekintendők.”
… „Ez azt jelenti, hogy az a személy, aki az igazolványát felmutató polgárőrt bántalmazza,
hivatalos személy elleni erőszakot követ el, s a lefolytatott vizsgálat után az ügyészség vádat
emel a támadó ellen.” Forrás: Heves Megyei Hírlap, 2000. március (11. évfolyam, 51-76.
szám)2000-03-20 / 66. szám
„Fegyver nélkül a bűnözők ellen – az elmúlt évek során fontos szervezetté vált a polgárőrség.”
„A polgárőrség az ország egyik legnagyobb társadalmi szervezete. … „Másik nagyon fontos
tényező, hogy a polgárőrség már nem hagyományokból vagy saját anyagi forrásaiból tartja
fenn magát, hanem számottevő összeggel, több mint százmillió forinttal segíti munkáját a
költségvetés. … Megkezdődött a polgárőrök egyenruhával való ellátása is, rövidesen az összes
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tagunk egyenruhában teljesít szolgálatot.” nyilatkozta Dr. Túrós András az Országos Polgárőr
Szövetség elnöke. Forrás: 24 óra, 2001. szeptember (12. évfolyam, 204-228. szám)2001-0910 / 211. szám
„Fiatal polgárőrök randevúja – Csaknem 200, 18-30 év közötti polgárőr vesz részt ma a Fiatal
Polgárőrök Országos Fórumán. A rendezvényen arról tanácskoznak a résztvevők, hogyan
lehetne tovább növelni a szervezet ma már ötvenezres számát.” … „A Polgárőrség
megalakulásakor 40-60 éves férfiak fogtak össze és kezdték el a bűnmegelőzés önkéntes
formáját – mondta az Europressnek Szántó Gábor az Országos Polgárőr Szövetség szóvivője.”
„Az utóbbi években a szervezet sikeres lépéseket tett arra, hogy minél több fiatal legyen
polgárőr.” Forrás: Új Dunántúli Napló, 2002. november (13. évfolyam, 298-326.
szám)2002-11-09 / 305. szám
„Polgármester polgárőrök” … „Évértékelő közgyűlést tartott az Országos Polgárőr Szövetség.
Az ülésen szó volt arról is, milyen szorosabb együttműködést lehet kialakítani a települések
polgármestereivel, akik közül sokan maguk is polgárőrök” …” decemberben a
belügyminisztérium és az Országos Polgárőr Szövetség együttműködési megállapodást írt alá,
amelyben rögzítették, hogy a polgárőrök integrálódnak a bűnmegelőzés korszerűsödő
szervezetébe. Tavaly a költségvetés 157 millió forinttal támogatta a szervezetet, várhatóan így
lesz ez az idén is.” Forrás: Új Dunántúli Napló, 2003. március (14. évfolyam, 59-88.
szám)2003-03-31 / 88. szám
„Polgárőrség: sikerágazat és hungarikum – Az önkéntes bűnmegelőzést folytató polgárőrség
sikerágazattá vált – mondta Dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke tegnapi
küldöttközgyűlésükön. Már polgárőr-életmód is létezik: az ellenszolgáltatás nélküli
bűnmegelőzés. Lampert Mónika, Szili Katalin is polgárőr, mint Nyilasi Tibor, Markos György.
A magyar polgárőrség hungarikum, ilyen önkéntes bűnmegelőzős szervezet egyetlen uniós
országban sincs. Bejelentették: munkacsoport alakul a polgárőrséget segítő jogszabályi
környezet megteremtéséhez.” Forrás: Somogyi Hírlap, 2004. március (15. évfolyam, 51-76.
szám)2004-03-28 / Vasárnap Reggel, 13. szám
„…szeptember

9-10-én,

Budapesten

tartották

meg

az

I.

Országos

Polgárőr

Közlekedésbiztonsági Versenyt. A vetélkedő megszervezésével az Országos Rendőrfőkapitányság, a Budapesti Rendőrkapitányság és az Országos Polgárőr Szövetség célja a
közlekedés biztonságának javítása volt.” Forrás: Békés Megyei Hírlap, 2005. szeptember
(60. évfolyam, 204-229. szám)2005-09-15 / 216. szám
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„Sikeres Mátrix Police razzia a fővárosban – Huszonkét körözött gépkocsit szűrt ki a
forgalomból a főváros öt kerületében a Matrix Police Polgárőr Szervezet. A razzián a
járőrautóba telepített automatikus rendszám-azonosító berendezés segítségével közel 50 ezer
gépjárművet ellenőriztek.” Forrás: Somogyi Hírlap, 2006. május (17. évfolyam, 101-126.
szám)2006-05-29 / 124. szám
„Polgárőrök vigyázzák a tanyák biztonságát” -Kecskemét- „A polgárőrök tevékenységének
idéntől nagy jelentősége van a külterületeken, hiszen a tanyavédelmi program gyakorlatilag
megszűnt. A tanyákon élők biztonságának védelme lényegében a polgárőrségre hárult.”
Forrás: Petőfi Népe, 2007. április (62. évfolyam, 77-100. szám)2007-04-04 / 79. szám
„Levegőből figyelik a polgárőrök a közbiztonságot” – „Mint kiderült tavaly óta sokkal több a
polgárőrök munkája, hiszen a tanyavédelmi program megszűnt, de felügyelni kell a külterületek
közbiztonságát. Ennek érdekében idén a Ménteleki Polgárőr Egyesület száz üzemórás légi
járműves megfigyelést is végez a teljes város felett, a többi polgárőrség részvételével.” Forrás:
Petőfi Népe, 2008. március (63. évfolyam, 52-75. szám)2008-03-29 / 74. szám
„A határnyitás óta nőtt a bűncselekmények száma – A polgárőrök összefognának – MTI hír …
Magyar-Szlovák együttműködést kezdeményez a határon átnyúló bűnözés megelőzésére a
magyarországi Országos Polgárőr Szövetség. Túrós András a szervezet elnöke szerint nem
exportálni, hanem bemutatni szeretnék a szövetséget.” Forrás: Új Szó, 2009. október (62.
évfolyam, 226-252. szám)2009-10-12 / 235. szám, hétfő
„Balatonszentgyörgyön is hajót kapnak a vízi polgárőrök a nyári mentésekhez” …
„Megérkeztek a gyenesdiási központú Balatoni Vízi Polgárőr Szövetséghez az a két hajó,
melyből az egyik Szentgyörgy és Balatonmária között szolgál majd. Bozsóky Ferenc, a szövetség
elnöke elmondta: felújítják és a vizsgáztatás után vízre teszik a hajókat.” Forrás: Somogyi
Hírlap, 2010. április (21. évfolyam, 76-100. szám)2010-04-27 / 97. szám
„A kézbesítőket védik – POSTA – a segélyre várók a járókelőkkel is összekülönböztek”. „…
segélyosztáskor rendőri, illetve polgárőri jelenlét biztosítja a kézbesítők zavartalan munkáját.
Így a városban tegnap a reggeli órákban a főpostánál már rendőrök és polgárőrök vigyáztak a
rendre Jászberényben.” Forrás: Új Néplap, 2011. április (22. évfolyam, 76-100. szám)201104-08 / 82. szám
„Riasztót osztottak ki az időseknek” – A Magyar Vöröskereszt és az Országos Polgárőr
Szövetség országos mozgalmat indított az idős emberek védelmére. A társadalom
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értékrendjének pozitív irányú változása érdekében a belügyminiszter kezdeményezte: az
Országos Polgárőr Szövetség a Magyar Vöröskereszttel közösen és a rendőrség támogatásával
helyezze új alapokra az idősek védelmét.” Forrás: Heves Megyei Hírlap, 2012. február (23.
évfolyam, 27-51. szám)2012-02-03 / 29. szám
„Javítani a közbiztonságot” – Kétszáz speciális kerékpárt kap a rendőrségtől az Országos
Polgárőr Szövetség – jelentette be Papp Károly országos rendőrfőkapitány a 100*100
biztonság elnevezésű bűnmegelőzési mintaprogram regionális fórumán Tiszalökön.” … „A
közbiztonság és közrend javítása érdekében elengedhetetlen a rendőrség, az önkormányzatok
és a polgárőrség összefogása a kölcsönös segítségnyújtás- fogalmazott Dr. Túrós András az
OPSZ elnöke” Forrás: Kelet Magyarország, 2013. október (70. évfolyam, 229-254.
szám)2013-10-07 / 234. szám
„A cél, hogy mindenhol legyen polgárőr” – „Első alkalommal találkoztak pénteken a
kisújszállási városházán a Polgárőr Város és a Polgárőr Falu címmel rendelkező települések
vezetői és polgárőrei.” … „Dr. Túrós András az Országos Polgárőr Szövetség elnöke elmondta,
hogy a következő évek feladata, hogy ahol nincs rendőri szolgálat, ott folyamatos polgárőr
jelenlétet biztosítsunk.” Forrás: Új Néplap, 2014. november (25. évfolyam, 255-278.
szám)2014-11-15 / 266. szám
„Zászlót bontottak az ifjú polgárőrök” … „Ünnepélyesen zászlót bontott az Országos Polgárőr
Szövetség (OPSZ) ifjúsági tagozata. A százhalombattai eseményen 250 ifjú polgárőr tett
fogadalmat. Túrós András, az OPSZ elnöke kijelentette: új szakasz kezdődik a 25 éves
polgárőrség életében. A fiatalokat a megújulás zálogának nevezte, hozzájuk szólva azt mondta,
hogy példát mutatnak áldozatvállalásból, társadalmi felelősségvállalásból, amit nyugodtan
hívhatunk modern hazaszeretetnek és modern hazafiságnak”. Forrás: Somogyi Hírlap, 2015.
szeptember (26. évfolyam, 204-229. szám) 2015-09-27 / Vasárnapi Somogyi Hírlap, 36.
szám
„Megállóbaj a kis faluban” – „Tiszazug egyik legkisebb falvában, Tiszainokán a polgárőrök
vigyázzák reggelente a gyermekek átkelését az úttesten.”…”R. Kiss Imre, a helyi polgárőr
egyesület vezetője hozzáfűzi, jobb híján azt találták ki, hogy egy közlekedési tükröt helyeznek el
a buszmegállónál. Ennek az ára több mint hatvanezer forint. A lakosok, a polgárőrök és az
önkormányzat azonban úgy döntött, ennyit megér a biztonságunk, ezért összedobtuk a pénzt és
megvettük a tükröt.” Forrás: Új Néplap, 2016. október (27. évfolyam, 231-256. szám)201610-06 / 235. szám
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„Teszedd program – A parlagfű elleni védekezés aktív közreműködőjeként Polgárőr parlagfű
teszedd elnevezésű programot indított útjára az Országos Polgárőr Szövetség. Június 30-áig
országszerte a szövetség több mint 2000 tagegyesületének csaknem 61 ezer polgárőrét vonják
be lakóhelyük parlagfű-mentesítésébe.” Forrás: Kelet-Magyarország, 2017. június (74.
évfolyam, 126-150. szám)2017-06-10 / 133. szám
„Programot indít az idősek füstmérgezésének megelőzéséért a polgárőrség - Füstölő kémény
elnevezéssel a fűtési szezonban országos programot indít a tanyákon élő idős emberek
füstmérgezésének

és

kihűlésének

megelőzése

érdekében

az

Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) - tájékoztatta az OPSZ sajtófőnöke hétfőn az MTI-t.”
Forrás: Budapest, 2018. január 22., hétfő (MTI)
„Pintér Sándor: a polgárőrség biztonságot nyújt az országnak - A polgárőrség hatékonyan
hozzájárul az ország közbiztonságának megerősítéséhez - hangoztatta a belügyminiszter
az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ)

küldöttgyűlésén

pénteken

Budapesten.

Pintér

Sándor azt mondta: tevékenységüknek is köszönhető, hogy a 2010-es 430 ezerről 2018-ra 187
ezerre csökkent az országban elkövetett bűncselekmények száma.” Forrás: Budapest, 2019.
április 12., péntek (MTI)
„Koronavírus - Több ezer polgárőr vesz részt a járvány elleni védekezésben

- Több

ezer polgárőr vesz részt a pandémiás helyzet enyhítésében, a koronavírus-járvány elleni
védekezésben országszerte - tájékoztatta az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) hétfőn az
MTI-t. A kormányhivatalok felkérésére a polgárőr-egyesületek több mint száz gépjárművel,
szükség szerint gépkocsivezetőkkel segítik a koronavírus-tesztelést végző egészségügyi
alkalmazottak szállítását. Továbbá az önkormányzatok és a helyi szociális ellátó szervezetek
felkérésére vagy egyéni igények bejelentése alapján a polgárőrök széleskörű karitatív munkát
végeznek: kiváltják az idősek gyógyszereit, bevásárolnak számukra, valamint részt vesznek az
ebédkiszállításban is.” Forrás: Budapest, 2020. november 23., hétfő (MTI)
„Polgárőrök segítenek a csepregi rászorulóknak - A Csepreg Közbiztonságáért Polgárőr és
Bajtársi Egyesület tagjai, Horváth Zoltán Csepreg város polgármesterének felkérésére nem
csak a bűnmegelőzésből hanem a karitatív teendőkből is kiveszik részüket. Az önkéntesek a
pandémiás

időszak

kezdete

óta

aktívan

kiveszik

részüket

városukban

nemcsak

a bűnmegelőző feladatokból, de a karitatív feladatból is. A napokban kaptak felkérést a
városházától, hogy segítségre van szükség rászorulók ebédjének kiszállításában.” Forrás: Vas
Megyei Polgárőr Szövetség – Péntek Róbert - 2021 március 24.
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3. A Polgárőrség kapcsolatrendszere a Rendőrséggel, önkormányzatokkal és egyéb
szervezetekkel.
„A Rendőrség megerősített szolgálatot lát el a nyári időszakban a Balaton-parti településeken.
De emellett az Önkormányzatok támogatásával a helyi polgárőr egyesületek segítségére is
számítanak.

Egyebek

hangsúlyozták

az

Szövetség
értekezletén

mellett

Országos

Regionális
Siófokon.

ezt

Polgárőr

Közbiztonsági
Az

önkéntes

polgárőrség segítségére azért is számít a
rendőrség,

mert

közreműködésükkel

feltehetően javul majd a bűnmegelőzés
hatékonysága, illetve növekszik a felderített bűncselekmények száma a Balatonnál.” Forrás:
Gyártási

év: 1992| Adásnap: 1992.

június

20.

Időpont: 19:30:00

| Időtartam: 00:00:38| Forrás: MTV híradók| ID: 03719_1992
A kezdetektől jelen van a polgárőrség életében a rendőrséggel és a helyi önkormányzatokkal
való együttműködés. Több esetben is tapasztalható, hogy volt vagy aktív rendőr is belépett a
polgárőrség tagjai közé. Az önkormányzatok esetében mai napig példa, hogy a település
polgármestere szervezi meg a polgárőr egyesületet, így a legtöbb esetben ő is marad az elnöke.
„A megye legnagyobb polgárőr egyesülete” – „De jó, fiam, hogy ügyeltek a falu rendjére” –
Kótaj – „Közbiztonság? Az újságíró ezen kérdésére akadnak polgármesterek, akik tehetetlenül
tárják szét a kezüket: hát tetszik tudni, olyan, amilyen. Ezért volt meglepő, hogy a kótaji
polgármester, Fodor Lajos szinte felvillanyozódott a téma hallatán – már amennyire
felvillanyozódhat valaki, aki épp a beszélgetést megelőző éjszaka teljesített szolgálatot
polgárőrként, s időnként kényszerítenie kell magát, hogy udvariasan elnyomjon egy-egy feltörő
ásítást.” Forrás: Kelet-Magyarország, 1995. május (52. évfolyam, 102-127. szám)1995-0522 / 119. szám
Szántó Gábor az Országos Polgárőr Szövetség szóvivője elmondta, hogy azokat az
önkormányzatokat is megkeresik, ahol még nem működik polgárőrség, mert szeretnék
népszerűsíteni a bűnmegelőzésnek ezt a formáját. Felhívták az önkormányzatok figyelmét,
hogy az elmúlt évben mintegy 10 ezer bűncselekményt akadályoztak meg a polgárőrök, részben
a rendőrséggel együttműködve. Forrás: Új Dunántúli Napló, 2003. március (14. évfolyam,
59-88. szám)2003-03-31 / 88. szám
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4. Lakosság és a Polgárőrség
Az állampolgárok önszerveződés kapcsán alakultak meg az önvédelmi egyesületek, majd a
polgárőr egyesületek. A település lakói tenni akartak és tettek is azért, hogy egy biztonságosabb,
élhetőbb településen élhessenek. Minden kezdet nehéz, akkoriban az elhatározáson túl, hogy
polgárőr leszek nem csak egy plusz energia kellett, hanem a haza szeretete is. A magyar
lakosság képes volt összefogni, saját családjuk pénzét áldozták és önkéntesen jelentkeztek a
település (haza) védelme érdekében. De nemcsak férfiak, hanem nők is sokan csatlakoztak a
polgárőr egyesületekhez. Ahol pedig nem csatlakoztak nők, ott is segítették a helyi
polgárőröket, sok helyen például süteményt sütöttek azoknak a polgárőröknek, akik éjszakára
mentek szolgálatba. A polgárőrök évről-évre egyre sikeresebben működtek, s ez tovább emelte
a polgárőrök létszámát.
„A hétvége egyik estéjén néhány szanki lakos felfigyelt arra, hogy egy ismeretlen férfi
kifeszítette a Kormányos presszó ajtaját. Jelentették az esetet, és pontos személyleírást is adtak
a tettesről. A helyi polgárőrség tagjai azonnal a helyszínre érkeztek, és megindult a tettes
keresése a községben. Az éber polgárőrök alig egy óra múlva kézrekerítették a betöréssel
alaposan gyanúsítható V. Pál móricgáti lakost.” Forrás: Petőfi Népe, 1994. március (49.
évfolyam, 50-76. szám)1994-03-09 / 57.szám
„Nyúltáptolvaj” – „Polgárőrök érték tetten az a fiatalembert, aki betört egy takármányboltba
Tiszabezdéden. A 28 éves elkövető azt mondta: ittas állapotban a nyulainak akart tápot lopni.
A fiatalember ellen lopás kísérlete miatt indítottak eljárást.” Forrás: Új Dunántúli Napló,
2003. március (14. évfolyam, 59-88. szám)2003-03-20 / 77. szám
A napi szolgálatok mellett a polgárőrök minden évben lakosságbarát programokat hirdettek
meg és olyan célokat tűztek ki, amely a településen élők szubjektív biztonságérzetének a
növelését eredményezte.
„A közrend, a közbiztonság, a gyermek és ifjúségvédelem, a közlekedés biztonság és
balesetmegelőzést, környezetvédelmet tűzte ki célul és ebből nem enged. A fő tevékenység
azonban megmarad, a közterületeknek nyugalmának a megóvása.” -a polgárőrség
jelentőségéről nyilatkozott Zsombor György az Országos Polgárőr Szövetség alelnöke. Forrás:
Gyártási

év: 1993| Adásnap: 1993.

december

15.

Időpont: 19:30:00

| Időtartam: 00:01:04| Forrás: MTV híradók| ID: 06782_1993
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5. Hogyan ítéli meg a Polgárőrség jövőbeli szerepét, melyek azok az értékek,
melyeket tovább kell vinni és milyen új feladatokkal, kihívásokkal kell számolni?
Három évtizedet kísér végig a polgárőrség cselekedete, története ma Magyarországon. Minden
értéket, tapasztalatot, amit eddig szereztünk, tovább kell vinni, mert büszkének kell lennünk rá.
A polgárőrök az önkéntesség mintapéldái, hisz 30 éven keresztül alkalmazkodtak a kor
követelményeihez, nehézségeihez, helytállásukkal pedig bizonyították, hogy manapság már
modern hazafiként emlegetik őket.
A jövőbeni kihívásokkal és feladatokkal kapcsolatban csak annyit tudok mondani, hogy amíg
vannak polgárőrök, addig nem félek szembe nézni a jövővel. Mert tudom, hogy rájuk
számíthatok, ők ott voltak és ott lesznek, ha sok lesz a víz, ha sok lesz hó, ha világméretű
járvány tör ki, vagy ha éppen a bűnözés megint megnövekszik.
A jövőnk nagy problémái a kiberbűnözés, a zsaroló és kémprogramok, a megtévesztő
adathalász e-mailek, így az online tudatlanság elleni bűnmegelőzésre és a dizájner drogok,
tudatmódosító szerek, kábítószer elleni bűnmegelőzés fontosságára is kell figyelnünk.
Természetesen ragaszkodnunk kell a közterületi szolgálatokhoz, mert a bajok akkor fognak
kezdődni, ha már nem lesz polgárőr a közterületen.
Gyakran elhangzik, hogy fiatalítani kell, mert elöregedett a polgárőrség. Én úgy vélem, hogy
ez nem feltétlenül baj, ha elhetek egy hasonlattal, akkor azt mondom életem egyik legszebb
élménye amikor nagypapa megtanított horgászni. Nem egy nap alatt, hanem évek alatt, nem én
fogtam ki a halat, de a csalit én tűztem föl a horogra. De az évek múlásával már én csaliztam
és én fogtam a halat. Ő viszont ott volt mögöttem, csalhatatlan rutinjával, mérhetetlen
tapasztalatával mindig olyan tippeket adott, hogy állandóan fogtam halat, még akkor is ha
nekem egyedül nem ment volna. Tehát nem az a lényeg, hogy idősről vagy fiatalról beszélünk,
a polgárőrséget együtt kell tudnunk átadni és együtt kell tudnunk átvenni.
Befejezés
A pályázatomból számos fontos dátum és a polgárőrség életében fontos mérföldkő kimaradt.
Az általános áttekintés mellett kutatásainkban főleg a települési szinten működő önvédelmi
csoportok és polgárőr egyesület mindennapjait választottam, s próbáltam bemutatni a
polgárőrök áldozatkész munkásságát. Gyakran nem esik szó a legkisebb hírekről, pedig a ma
már több mint kétezer egyesület kis hírei emelték fel a polgárőrséget, és a polgárőrök
cselekedeteinek is köszönhető, hogy a polgárőrség ma már az „aranykorát” éli.
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Főszerkesztő úrnak jelentem, hogy a polgárőrség 30 évéről a sztori összeállt, s igazán ütős lett.
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