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Köszöntöm az elmúlt évben alapításának 
negyedszázados évfordulóját ünneplő 
polgárőr mozgalom valamennyi tagját. 

A Polgárőrség megalakításának aktív részese 
voltam, tevékenységét megalakulása óta 
folyamatosan figyelemmel kísérem, és a mindenkori 
lehetőségeimhez képest részt veszek annak 
fejlesztésében.

Országos rendőrfőkapitányként, majd belügyminiszterként a rendészet 
nagy családjának tagjaként tekintek a polgárőrökre.

Nagy siker volt számomra, hogy 2011-ben módosítottuk a Polgárőrségről 
szóló törvényt, mely a Polgárőrség szakmai, erkölcsi színvonalának  
további növelésére teremtette meg a lehetőséget. 

A Polgárőrség a rendészet civil sikerágazata lett. A rendőrökkel közös 
szolgálatban évenként eltöltött 1,5 millió óra növeli hazánk biztonságát.
Ma már nem meglepő, ha vidéki útjaim során azt látom, hogy a körzeti 
megbízott a „Polgárőrség” feliratú gépkocsiban a polgárőrökkel együtt 
lát el szolgálatot. Jó érzés szembesülni azzal is, hogy a települések döntő 
többségében láthatóak a polgárőrök éjjel és nappal, hogy a külterületeken 
és a határ mentén lovas polgárőrök látnak el szolgálatot a magyar  
lakosság biztonságérzetének fokozása érdekében. 

Figyelemre méltónak tartom a Polgárőrség szakmai programjait is. 
Kiemelkedően sikeres a „300*100 Biztonság” Polgárőr Mintaprogram, 
amelynek folytatását éppen azért javasoltam, mert az érintett települések 
mindegyikében jelentősen javult a közbiztonság. 

Sikeresnek tekinthető a „Nagyvárosi Bűnmegelőzési Program” is, 
amely a megyei városokra és a fővárosi kerületek biztonságára volt  
hatással. Az „Egy iskola - Egy Polgárőr” program a gyermekeket óvja 
és rendpárti nevelését segíti, hogy már iskolásként elsajátíthassák  
a rend és a fegyelem iránti elkötelezettségüket. 

Az a tény, hogy immáron a 14-18 éves korosztály Ifjú Polgárőrként  
vehet részt ebben a munkában, ismét csak polgárőreink  
elkötelezettségét mutatja az ifjúság nevelése érdekében.

„A közbiztonság ma Magyarországon szilárd és szélsőségektől mentes.”
Ez a polgárőröknek is köszönhető, miként az is, hogy a rendőrökkel  
közös tevékenységük eredményeképpen hazánkban az elmúlt hét év 
alatt felére csökkent a közterületi bűnelkövetés. 

Belügyminiszterként köszönetet mondok a polgárőröknek  
a több millió szolgálati óra teljesítéséért, azért a tevékenységért,  
amit a migrációs hullám időszakában a déli határ mentén kifejtettek, 
valamint a természeti csapások időszakában nyújtott segítségért. 

Ne felejtsék el azt a jelmondatot, amit nagyon sokszor elmondtam  
a rendőröknek és a Belügyminisztérium dolgozóinak, és egy fórum 
alkalmával Önöknek is, hogy „mindig lehet mindent egy kicsivel 
jobban csinálni.”

Kívánom, hogy a Polgárőrség továbbra is vegyen részt Magyarország 
nyugodt és békés fejlődésében a civil bűnmegelőzés eszközeivel.

Dr. Pintér Sándor
Magyarország belügyminisztere 

TISZTELT POLGÁRŐRÖK!



MAGYARORSZÁG KORMÁNYA 
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2016 óta ötezerrel több polgárőr

Magyarországon jelenleg 2074 polgárőr egyesület működik,  
61 437 taggal. Tavaly ötezerrel nőtt a polgárőrök száma.  
2015-től lehetőség van ifjú polgárőrök belépésére is, ma  
már 1100 14-18 éves tagja van a szervezetnek!

A 2012 óta működő új szabályozás megerősítette a Polgárőrséget, 
biztosítja a szervezet működését. A kormány elismeri, és  
kiemelten fontosnak tartja a polgárőrök munkáját, ezért  
a Polgárőrséget az új törvénnyel

A MAGYAR POLGÁRŐRSÉG 
ERŐSÖDIK

ÚJ, HATÉKONYABB JOGSZABÁLYOK

köztestületté minősítette, hogy működését biztosítsa, 
kiemelt helyzetbe hozta a közterületi bűnmegelőzésben,
visszaadta megfelelő rangját az irányító tevékenységéhez.
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6 év alatt 5,8 milliárd forintból 
gazdálkodhattak a polgárőr szervezetek!

A kormány felismerte, hogy a polgárőrök munkáját támogatni 
kell. Ezért a kormány a Belügyminisztérium útján a Polgárőrség  
működésére kiszámítható, stabil költségvetési forrásokat biztosít. 

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS 
A BELÜGYMINISZTÉRIUM 
KIEMELTEN TÁMOGATJA 
A POLGÁRŐRSÉGET 

MEGÚJULÓ ESZKÖZPARK SEGÍTI 
A POLGÁRŐRÖK MUNKÁJÁT

segédmotoros
kerékpár

láthatósági
mellény

kerékpárúj 
járőrautó

570 db 32 000 db1130 88

2012

2017

700 millió Ft

1 050 millió Ft



A polgárőrök 2016-ban 9 millió szolgálati órát teljesítettek,  
egy polgárőr átlagosan 150-160-at évente. A látható közterületi  
polgárőrszolgálat javítja a lakosok biztonságérzetét, jelentős  
bűnmegelőző hatása van. 

A polgárőrség célja, hogy 2018-tól már 10 millió szolgálati órát 
teljesítsenek a polgárőrök. 

A 2012. február 1-jén hatályba lépett polgárőr törvény alapján  
az Országos Polgárőr Szövetség a polgárőr egyesületek  
tagjainak új polgárőr igazolványokat köteles kiadni.  
Ennek megfelelően az egyesületek tagjai megkezdték 
az új igazolványok kiváltását. 

ÚJ POLGÁRŐR IGAZOLVÁNY
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EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN 
A RENDŐRSÉGGEL 
A KÖZBIZTONSÁGÉRT

2013 2014 2015 2016

41.869
fő

50.007
fő

55.653
fő

60.431
fő

Több mint 
30%-kal nőtt 
a regisztrált, 

új igazolvánnyal 
rendelkező 

polgárőrök száma!

Évi 160 
szolgálati óra/fő 
a közösségért!



A „300x100-as Biztonság” kiemelt bűnmegelőzési program  
nagymértékben hozzájárult a közbiztonság megerősítéséhez. 

A népszerű és eredményes szakmai programnak köszönhetően – 
amely immár 3 éve a Polgárőrség vezető programja –  
20-30%-kal csökkent a jogsértések száma, tovább folytatódik 
a nagyvárosok biztonságát javító és a határvédelmi program is.

Magyarországon 2013 óta növekszik a polgárőrök szolgálati  
óraszáma, ami jelentősen hozzájárul a közbiztonság  
fenntartásához. Emellett a növekvő polgárőri jelenlét támogatja 
a rendvédelmi szervek munkájának hatékonyságát is.

EGYRE TÖBBET JÁRŐRÖZNEK 
A MAGYAR POLGÁRŐRÖK
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PROGRAMOK 
A BŰNMEGELŐZÉSÉRT

2016

2014

2015

2013

1,44 millió óra

1,41 millió óra

1,64 millió óra

1,58 millió óra

6 MILLIÓ
közös

polgárőr-rendőr 
szolgálati óra 

2013 óta

2014 2015 2016



EGYÜTT VÉDJÜK 
AZ ORSZÁGOT!

2016-ban megalakult  
a polgárőrség határvédelmi  
tagozata, 60 egyesülettel és 

közel 1300 polgárőrrel.
Felkészültek arra, hogy ha 

szükség van rájuk, folyamatosan 
részt vegyenek a migráció 

kezelésében. 

POLGÁRŐRÖK A HATÁR ÉS 
TANYÁK VÉDELMÉÉRT
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A lovas tagozat 800 lóval, 
1000 lovassal részt vesz 
a külterületek ellenőrzésében, 
az alföldi tanyák és 
az országhatár
védelmében.



A KORMÁNY STRATÉGIAI PARTNERKÉNT TEKINT 
AZ ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉGRE ÉS 
A POLGÁRŐRÖKRE, EZÉRT

14 15

új jogszabályokkal erősíti a Polgárőrséget, 

kiemelt költségvetési forrásokat biztosít  
az Országos Polgárőr Szövetségnek, 

új eszközökkel segíti a polgárőrök munkáját, 

új polgárőr igazolványt adott ki, 

elismeri a folyamatosan emelkedő szolgálati óraszámot,

támogatja a „300x100-as Biztonság” kiemelt bűnmegelőzési programot.

Elismerés és köszönet a negyedévszázados Polgárőrségnek és
minden polgárőrnek a bűnmegelőzés, illetve a közbiztonság 

erősítése, Magyarország biztonsága érdekében 
kifejtett munkájukért! 

Közösen védtük meg Magyarország határait!

Az ország közbiztonságának fenntartása ma elképzelhetetlen 
a Rendőrséggel hatékonyan együttműködő polgárőrség nélkül.

Bizonyára már nem sokan emlékeznek a 2010 júliusi gyenesdiási  
Országos Polgárőr Napra. Akkor, ott, a köszöntő beszédemben azt mondtam:  
„A Polgárőrség ajtaján kopogtat a jövő.” Nos, a jövő belépett az életünkbe. 
Tegye mindenki a szívére a kezét, és gondoljon vissza az elmúlt 7 évre.  
Látunk egy fantasztikus fejlődést és egy fantasztikus megbecsülést.  
Várakozáson felül fejlődött a Polgárőrség és várakozáson felül teljesített  
az ország közbiztonságának védelmében, a bűnmegelőzésben. 

A Polgárőrség felértékelődött: a rendészeti szervek nagy családjának 
„társult” tagja lett. Mindez köszönhető az áldozatokat és felelősséget vállaló 
polgárőreinknek, nektek, polgárőr társaim, mert az év minden napján, az év 
minden órájában, több száz, több ezer, több tízezer polgárőr lát el közterületi 
járőrszolgálatot országszerte azért, hogy az emberek, a települések lakosai 
biztonságban legyenek. Természetesen a megbecsülésünknek és  
fejlődésünknek van egy másik oldala is. Az eredményeink és a sikereink  
köszönhetőek a kiemelt kormányzati, belügyi, rendőrségi támogatásoknak is. 
Mindez kellett ahhoz, hogy a Polgárőrség Magyarországon a legjobban  
elfogadott, a legjobban megbecsült, egységes civil szervezetté váljon. 

Büszkeséggel tölthet el minden polgárőrt, hogy a Polgárőrség történetének 
26 évében a Belügyminisztérium és a Rendőrség mellett, Magyarország  
Kormánya is stratégiai partnerként tekint ránk, polgárőrökre. 

Ez a partnerség garancia a Polgárőrség jövőbeni működésére is, hiszen  
az önkéntes bűnmegelőzőknek az elkövetkezendő években is fontos szerepe 
lesz a közbiztonság és az országhatár védelmében, a migráció kezelésében,  
a lakosság biztonságérzetének növelésében. Biztos vagyok benne, hogy  
Magyarország 61.000 polgárőre készen áll az újabb és újabb, a közbiztonság 
megszilárdításával kapcsolatos feladatok ellátására. Ne felejtse el senki,  
hogy a Polgárőrség a legújabbkori Magyarország bűnmegelőzésének  
egyik legfontosabb pillére. 

Budapest, 2017. október 20. 

Dr. Túrós András 
az OPSZ elnöke 

POLGÁRŐR TÁRSAIM!
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Név

Cím

E-mail

Mobil-
telefon

Aláírás

Irányítószám             Település

Út, utca, tér           Házsz., ép., lépcsőház, em., ajtó

Életkor

Vonalas 
telefon 

A küldemény feladásának díja a hatályos postai díjszabásban meghatározott díj, 
amelyet megtalálhat a Magyar Posta Zrt. honlapján (www.posta.hu).

Maradjon velünk kapcsolatban, és ismerje meg a legfontosabb kormányzati intézkedéseket.
Töltse ki, tegye borítékba, és küldje el részünkre az alábbi űrlapot.

Postacím: MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA 1896

MARADJUNK
KAPCSOLATBAN!

Tájékoztató: személyes adatai (név, életkor, cím, lakcím, telefonszám) megadásával és aláírásával hozzájárul, hogy a közölt  
személyes adatait Magyarország Kormánya az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi  
CXII. törvény (Infotv.) 5. § (2) bekezdés a) pontja alapján kezelje. Az adatkezelés célja, hogy a kormány párbeszédet folytasson  
az állampolgárokkal, kikérje véleményüket, és tájékoztatást nyújtson számukra az aktuális intézkedésekről és eredményekről.  
Magyarország Kormánya nevében az adatkezelői feladatokat a Miniszterelnöki Kabinetiroda (1055 Budapest, Kossuth tér 1-3.) látja el.  
A személyes adatok feldolgozását a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (Központi cím: 1081 Budapest, Csokonai utca 
3., Postacím: 1389 Budapest, Pf. 133) végzi. Személyes adatai kezelésével összefüggésben tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől.  
A személyes adatok helyesbítését, zárolását, törlését az adatkezelőhöz eljuttatott nyilatkozatával (leiratkozas.kormanytajekoztato@
mk.gov.hu; Miniszterelnöki Kabinetiroda: 1055 Budapest, Kossuth tér 1-3.) bármikor kezdeményezheti. A személyes adatok  
helyesbítése, zárolása, törlése a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül történik meg. Amennyiben az adatkezelés  
jogszerűségét kifogásolja, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság  
Hatósághoz, illetve bírósághoz fordulhat. A közölt személyes adatokat az adatkezelő nyilvánosságra nem hozza,  
külföldre nem továbbítja. Az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH-78061/2014. számon  
nyilvántartásba vette. A kiadásért és szerkesztésért felel: Miniszterelnöki Kabinetiroda, Nyitrai Zsolt (1055 Budapest,  
Kossuth tér 1-3.), fotó: MTI, shutterstock.com, Zsaru Magazin


