Egyedi hungarikum a magyar polgárőr szövetség munkája
A világon egyedülálló szervezettség és módszerek

The Work of the Nationwide Civil Self-Defence Organization
is a Unique Hungaricum
Organization and methods unexampled in the world

25 éves a Polgárőrség. 1991 fordulópont Magyarország bűnmegelőzési rendszerében.
Lakossági, népi kezdeményezésre egymás
után alakultak meg az úgynevezett „önvédelmi csoportok”, amelyek 1991. április 24én szövetségbe tömörültek és létrehozták az
érdek-képviseleti, érdekérvényesítő szervezetüket az Országos Polgárőr Szövetséget. Az
önvédelmi csoportok is nevet és profilt változtattak, polgárőr egyesületként működtek tovább. Dr. Túrós Andrással, az Országos
Polgárőr Szövetség elnökével arról beszélgettünk, hogy milyen szerepet játszik a negyedszázada alakult szervezet Magyarország
közbiztonságában és a bűnmegelőzésben.
PP Miért volt szükség negyedszázada
egy ilyen polgári bűnüldöző szervezetre?
–– A Polgárőrség létrejötte, kialakulása a
mai értékelés alapján törvényszerűnek, szükségszerűnek tekinthető. Az országban men�nyiségi és minőségi „robbanás” történt a
bűnözésben, a lakosság közbiztonságérzete
látványosan romlott, új típusú bűncselekmények jelentek meg, kábítószerekkel való vis�szaélés, prostitúció, védelmi zsarolás, fegyveres rablások. A vagyon elleni bűncselekmények duplájára nőttek. Mindezek a változások
eredményezték a Polgárőrség létrejöttét. A
negyedszázados jubileum alkalmat ad arra,
hogy visszatekintsünk a múltunkra, és főhajtással emlékezzünk meg az elődökről, az alapítókról, az elért eredményekről, és a Polgárőrség fejlődéséről.
PP Mi a magyar lakosság általános véleménye a Polgárőrségről?
–– A Polgárőrség a rendszerváltozás egyik
siker ágazata. Az önkéntes, ingyenes közösségi munka, az egyéni társadalmi felelősség
vállalása az emberek, a lakosság, a települések
közbiztonságáért, amely a legnemesebb emberi cselekedetek közé tartozik, leegyszerűsítve a modern hazafiság egyik megjelenési
formája. A Polgárőrség szakmai, morális fejlődését, felkészültségét, mi sem bizonyítja
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jobban, mint a visszatérően megfogalmazott
elismerés, amely szerint „Magyarországon a
Polgárőrség nélkül nincs közbiztonság, nincs
bűnmegelőzés”.
PP A Polgárőrség tehát igazi
hungarikum. Mégis, vagy talán éppen
ezért vannak nemzetközi kapcsolatai.
Hogyan működnek ezek, hiszen a bűnüldöző, bűnmegelőző tevékenység elsősorban a határokon belülre korlátozódik?
–– Határainkon túl elsősorban a magyar
lakta területekkel élénk a kapcsolatunk. Az
oktatásban és a képzésben, a technikai felszerelések átadásában például a Kárpátalján húsz
polgárőr egyesülettel vagyunk szoros együttműködésben. Ugyanilyen élénk módszereinek átadásának tekintetében is az együttműködés az erdélyi és székelyföldi egyesületekkel. Nemzetközi kapcsolataink kiépítése folyamatos, s a magyar Polgárőrség, mivel hasonló szervezettségű alakulat nem létezik,
éppen ezért állandó a külföldi érdeklődés.
Főleg a szervezettség mikéntje érdekli a külhoni kollégákat. Arra csodálkozik rá mindenki, hogy mennyire szervezett, valamint
ugyanakkor önkéntes, s főleg, hogy a tevékenységünk ingyenes. Sok országban ugyanis a rendőri szervek mellett dolgozó polgárőröknek órabért fizetnek a munkájukért.
Szlovén, vietnami, amerikai kriminológusok
például folyamatos érdeklődést tanúsítanak
szövetségünk iránt. A francia belügyi attasé
pedig részletes tájékoztatást kért, s rendszeresen részt vesz rendezvényeinken is.

The Civil Self-Defence Organization is 25
years old. 1991 was a turning point in Hungary’s crime prevention system. Upon the
citizens, the people’s initiation more and
more “self-defence” groups were established,
which formed an association on 24th April
1991, and they set up their advocacy association, the Civil Self-Defence Organization.
The self-defence groups also changed their
names and their profile, and worked on as
civilian self-defence organizations.
Dr András Túrós, President of the Nationwide Civil Self-Defence Organization talked
about the role this group formed 25 years ago
plays in Hungary’s public security and crime
prevention.
PP Why was it necessary to set up such
a civil law enforcement organization 25
years ago?
–– Today’s evaluation shows that the establishment of the civil self-defence organization was inevitable and necessary. There was
a boom in crime both in quantity and in
quality in Hungary, the sense of public security of the people fell sharply, new types of
crime appeared: drug abuse, prostitution,
protection extortion, armed robberies. Crimes
against property doubled. All these changes
resulted in the establishment of the Civil SelfDefence Organization. The 25th anniversary
provides an opportunity to commemorate the
forerunners, the founders, the achievements
and the development of the Civil Self-Defence Organization.
PP What is the opinion of Hungarian
citizens about the Civil Self-Defence
Organization?
–– The Civil Self-Defence Organization is
a successful sector of the change of regime.
Voluntary and free community work, the
social responsibility for the security of individuals, residents and settlements are among
the noblest human deeds. Briefly, it is a manifestation of modern patriotism. Nothing can

PP Hogyan értékeli a Polgárőrség munkáját Magyarország politikai és rendőri
vezetése?
–– A Polgárőrség eredményeit, sikereit elismerik az ország vezetői, Magyarország kormánya, belügyminisztere, a rendőrség vezetői,
akik mindezek mellett stratégiai partnerként
is kezelik a Polgárőrséget. A politikai vezetés
általános véleménye az, hogy a kiegyensúlyozott közbiztonság fenntartása összetett feladat, amely minden nap jelentős kihívást jelent a rendvédelmi szervek állománya, így a
vele szorosan együttműködő Polgárőrség
számára, ám erőfeszítéseiknek köszönhetően
Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa. Mondok egy példát. Szűkebb
hazám, Borsod-Abaúj-Zemplén megye. Miskolc országgyűlési képviselője, Csöbör Katalin éppen azok közül a politikusok közül
való, akik gyakran látogatnak el a Polgárőrség
helyi egyesületeinek rendezvényeire.
PP Hallhatnánk az Országos Polgárőr
Szövetség negyedszázados fejlődésének
állomásairól?
–– A Polgárőrség fejlődése, minőségi átalakulása, technikai fejlesztése valamennyi egyesületnél, szövetségnél érzékelhető, a Polgárőrségről szóló törvény az egységes formaruha,
az egységes polgárőr-igazolvány, egységes
gépjármű, járműmegjelenés mind ezt igazolja. A polgárőrök képzési rendszerének kialakítása, a Polgárőr Akadémia létrehozása, a
nagy sikerű szakmai programok, mind-mind
azt a bizonyítják, hogy a Polgárőrség az elmúlt
25 év alatt amatőr bűnmegelőzési szervezetből, félprofi, profi bűnmegelőző szervezetté
vált. Hazánkban több mint 62 000 polgárőr
teljesít szolgálatot, önkéntesen őrzik a rendet,
segítik az állampolgárokat, közreműködnek
a határőrizeti feladatok ellátásában. Magyarország kormánya kiemelten fontosnak tartja
munkájukat, stratégiai partnerének tekinti a
polgárőr szervezeteket tömörítő Országos
Polgárőr Szövetséget. Az elmúlt években a
kormány megerősítette a polgárőrök jogosítványait, működési támogatással és eszközök
beszerzésével támogatta tevékenységüket. A
rendszerváltozás óta az elmúlt hét esztendőben járult hozzá a kormányzat a legnagyobb
mértékben a polgárőr szervezetek működéséhez. A kormányzati támogatásnak köszönhetően a polgárőrség eszközparkja egyre korszerűbb, a polgárőrök létszáma folyamatosan
emelkedik, mindez javítja a bűnmegelőzés
hatékonyságát. Napjainkra a polgárőrök a
rendvédelem meghatározó szereplőivé váltak.
A Polgárőrség egysége, szervezettsége megkérdőjelezhetetlen. Az egyesületek, a megyei

prove the professional and moral development
and preparedness any better than the regular
acknowledgement, which says “Without the
Civil Self-Defence Organization there is no
public security and crime prevention in Hungary.”
PP So Civil Self-Defence Organization
is a real Hungaricum. Still, or even for
that reason, it has international relations. How do these work, when law
enforcement and crime prevention are
mostly within the borders?
–– We have active relations mainly with
the Hungarian-inhabited areas beyond the
borders. In terms of education, training and
providing technical equipment we have close
cooperation with twenty civil self-defence
organizations in Transcarpathia. The relationship in terms of transferring methods is
so active with the organizations in Transylvania.
The building of international relations is
also continuous. Since there are no organizations similar to the Hungarian Civil SelfDefence Organization, there is a permanent
international interest shown. Foreign colleagues are mainly interested in the way we
organise these groups. They are always surprised how well organized we are, yet the
organization is voluntary and the activity is
unpaid. In many countries civil guards working next to the police are paid by the hour.
Slovenian, Vietnamese and American
criminologists show continuous interest in
our organization. The French home affairs
attaché asked for detailed information and
regularly participate in our events.
PP How do Hungary’s political and
police leaders evaluate the work of the
Civil Self-Defence Organization?
–– The achievements and success of the
Civil Self-Defence Organization are appreciated by the leaders of the country, Hungary’s
Government, the Interior Minister the leaders
of the Police, consider Civil Self-Defence Organization who also a strategic partner. The
overall opinion of political leaders is that
maintaining the balanced public security is a
complex task, which every day sets a desirous
challenge for the law enforcement organizations, and for the closely cooperating Civil
Self-Defence Organization. Yet, due to their
efforts Hungary is one of the safest countries
in Europe. Let me give you an example.
Borsod-Abaúj-Zemplén County is the area
where I come from. Katalin Csöbör, MP of
Miskolc is a politician who often visits the

events of the local Civil Self-Defence Organization.
PP Would You talk about the stages of
development in the 25 years of the Nationwide Civil Self-Defence Organization?
–– The development, quality changes and
technical improvement can be seen with all
the organizations and associations. The law
about the Civil Self-Defence Organization,
the unified uniforms, civil guard ID and vehicles show that. The elaboration of the training for civil guards, the set-up of the Civil
Guard Academy and the very successful professional programmes all show that in the past
25 years the Civil Self-Defence Organization
turned from an amateur crime prevention
organization into a half-professional or professional crime prevention organization.
There are over 62,000 civil guards in Hungary. On a voluntary basis they protect order,
help the citizens and participate in the border
surveillance. The Hungarian Government
sees their work as highly important, and considers the Nationwide Civil Self-Defence
Organization a strategic partner. In the past
years the Government strengthened the authority of the civil guards and supported their
activity with work supply and equipment.
Since the change of regime the Government
has contributed most to the work of the
Civil Self-Defence Organizations in the past
seven years.
Due to the Government’s support the
equipment of the Civil Self-Defence Organization is more and more modern, the number
of civil guards is growing, which improves
the efficiency of crime prevention. Today
civil guards are significant participants of law
enforcement.
The unity and well-organised operation of
the Civil Self-Defence Organization is unquestionable. According to the civil guard law
the associations and the County Organizations became the members of the law enforcement family u nder the flag of the Nationwide Civil Self-Defence Organization.
The success of the Civil Self-Defence Organization is due to the 60,000 civil guards,
who day by day contributed to Hungary’s
public security with their voluntary work.
We owe thanks to the founding civil
guards, the former leaders of the Nationwide
Civil Self-Defence Organization and the
Civil Self-Defence Organization, who in the
previous years believed in the spirit of the
Civil Self-Defence Organization, even among
hardships and in spite of the obstacles.
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szövetségek, a polgárőrtörvénynek
megfelelően az Országos Polgárőr
Szövetség zászlaja alatt lettek a rendészet nagy családjának a tagjai. A
Polgárőrség sikerei pedig a mintegy
60 ezer polgárőrnek köszönhetőek,
akik napról napra önkéntes munkájukkal járulnak hozzá Magyarország
köznyugalmához. Köszönettel tartozunk az alapító polgárőröknek, az
Országos Polgárőr Szövetség és a
Polgárőrség korábbi vezetőinek, akik
a hőskorban mostoha körülmények
és a sok-sok akadály, gátló tényező
ellenére hittek a Polgárőrség eszméjében. Ezek az alapító tagok fáradságot nem
kímélve, önzetlenül működtették, fejlesztették a Polgárőrséget. Köszönet Kopácsi Sándornak, az 1956-os budapesti rendőrfőkapitánynak, az Országos Polgárőr Szövetség

DR. TÚRÓS ANDRÁS
Szalaszenden, 1944. szeptember 27-én
született. Első diplomáját az Egyesített Tiszti Főiskola BM tagozatán 1966-ban szerezte,
majd a Szegedi Tanárképző Főiskolán is diplomázott. Rendőri pályafutását a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányságon kezdte. A Szerencsi Járási Rendőrkapitányság vezetője 1972–77 között volt, majd
az Ózdi Városi-Járási Rendőrkapitányság
élére nevezték ki. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 1978-ban doktorált. Az ózdi kapitányságról lett 1982-ben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője.
Ezt a beosztást 1989-ig töltötte be, amikor
belügyminiszter-helyettesi, egyben országos
főkapitányi beosztást kapott. Az Országos
Rendőr-főkapitányság vezetőjének közbiztonsági helyettese 1991-ben lett, később az
ORFK közbiztonsági főigazgatója volt 1996-
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első elnökének, hogy vállalta az Országos
Polgárőr Szövetség vezetését és személye hitelesítette a politika előtt a Polgárőrség küldetését.
(szende)
ban történt nyugállományba
helyezéséig. Altábornaggyá a
köztársasági elnök 2005-ben
nevezte ki. Nyugállományba
vonulása után a Szerencsejáték Zrt. ügyvezető igazgatója, majd a Magyar Posta,
később a Magyar Villamos
Művek vagyonbiztonságért
felelős igazgatója volt. A
MÁV Zrt. biztonsági igazgatójaként 2004-től 2014-ig
dolgozott. Az Országos Polgárőr Szövetség elnökévé
1997-ben választotta meg a
közgyűlés, azóta vezeti az
önkéntes bűnmegelőzők országos szervezetét. Irányítása alatt lett a Polgárőrség az ország legnagyobb és legelismertebb, kiemelten közhasznú civil szervezete,
amely a társadalmi elismertség mellett az
állam törvénybe foglalt elismerését is kiérdemelte. Méltán vált az OPSZ hungarikummá.
DR. ANDRÁS TÚRÓS
Born on 27th September 1944 in Szalaszend. He received his first degree at the
Faculty of Interior Affairs of the United
Officer-Candidate School in 1966. Then he
graduated from the Teacher Training College
of Szeged. He began his police career at the
Police of Borsod-Abaúj-Zemplén County.
He was the leader of the Szerencs District
Police Headquarters between 1972 and 1977.
Later he was appointed to be the head of the
Ózd City and District Police Headquarters.
He received his doctorate at the Faculty of

These founding
members operated
and developed the
Civil Self-Defence
Organization painstakingly and selflessly.
Thanks to Sándor
Kopácsi, Budapest
Commissioner of the
Police in 1956, the
first President of the
Nationwide Civil
Self-Defence Organization for undertaking the leadership of the Nationwide Civil
Self-Defence Organization and his personality justified the mission of the Nationwide
Civil Self-Defence Organization for the
politicians.
Law of the ELTE University Budapest in
1978. After leaving the Ózd Police Headquarters he became the head of the BorsodAbaúj-Zemplén County Police Headquarters
in 1982, which post he held until 1989, when
he became Deputy Interior Minister and the
National Commissioner of the Police at the
same time. He became the Public Security
Deputy of the National Police Headquarters
in 1991. Later he was the Public Security
Consultant of the NPDG until he retired in
1996. The President of Hungary appointed
him Brigadier General in 2005.
After he retired he was the Managing
Director of Szerencsejáték Zrt., later he was
the Safeguarding Director of the Hungarian
Mail and the Hungarian Electricity Company. Between 2004 and 2014 he was the
Security Director of MÁV Rt.
He was elected the President of Nationwide Civil Self-Defence Organization in
1997. Since then he has led the voluntary
national organization of crime prevention.
Under his management the Civil Self-Defence Organization became Hungary’s biggest and most appreciated, highly prioritised
organization of public utility. Besides the
social appreciation it also gained the appreciation of the state included in a law. So the
Nationwide Civil Self-Defence Organization
worthily became a Hungaricum.

