„A polgárőrség aranykorát éljük”

Interjú Dr. Túrós Andrással, az Országos Polgárőr Szövetség elnökével

„This is a golden age for the civil guard”

Interview with Dr. András Túrós, President of the National Civil Guard Association

PP A polgárőrség igazi hungarikum.
Nemzetközileg is felfigyeltek rá, és más
országok is jelezték, hogy érdeklődnek
a szervezet iránt, és beépítenék a saját
gyakorlatukba.
– Az Országos Polgárőr Szövetség két év
múlva lesz 30 éves. A kezdeti nehézségek után
a polgárőrség kb. 2000 óta talált igazán magára, amikor eldöntöttük, hogy nagybetűs
civil szervezet kívánunk lenni. Az elmúlt
időszakban egy köztiszteletben álló, a társadalomba integrálódott, a kormány és a rendvédelmi szervek által is elfogadott és támogatott szervezetté váltunk. A szövetség létrejötte a rendszerváltozás utáni közbiztonsági
deficit eredménye. Más országokban hasonló
szerveződés nem jött létre, de keresik a lehetőségeket. Erre egy nemzetközi példa az Egyesült Királyság, ahol a Scotland Yard mellett
önkéntes rendőrség is működik, de ott egészen más formában: gyakorlatilag rendőrségi
hatáskörrel ruházzák fel őket, és megtérítik a
munkaadónak a munkahelyről való távolmaradás időszakát, amikor szolgálatban vannak.
Az Országos Polgárőr Szövetség egy rendkívül egyedi szervezet, amelyre valóban mutatkozik igény külföldről is, például a szerb illetékesekkel éppen most folytatunk tárgyalásokat, és a szintén érdeklődő Szlovén Rendőrség Veterán Szövetségének dokumentumai
20 | DIPLOMATA   

is már az asztalomon vannak. Náluk is felhalmozódott annyi tapasztalat, amelyet szeretnének az országuk biztonságának védelmére hasznosítani. Az együttműködési megállapodások előkészítése már folyamatban
van. A környező országok tehát partnerek
lennének. Az utóbbi időben Franciaország
részéről is mutatkozott érdeklődés. Illetve
rendszeresen tartunk nemzetközi fórumokat,
hogy bemutassuk a szövetség munkásságát.
Nagyra értékelem, hogy a nemzeti összetartozás jegyében, a határon túli, magyar nemzetiségű településeken, különösen Székelyföldön és Kárpátalján is alakultak magyar mintára polgárőr-egyesületek. Szakmai felkészítéssel, táborokkal, oktatással, tapasztalatcserével, és a lehetőségekhez mérten anyagi-technikai eszközökkel segítjük őket.
PP Hogyan épül fel a szervezet, jellemzően kik a tagjai és jelenleg hány főt
számlál a szövetség?
– Jelenleg 63 ezer tagja van a szövetségnek,
melyből 20 ezren volt rendőrök, rendészeti
szervek állományából érkező, felkészült szakemberek. Akik életük végéig közbiztonságpártiak, viszonylag fiatalon nyugállományba kerültek, és még 10-20 évig a polgárőrség szolgálatába állnak. Az egész polgárőrtevékenység hallatlan lelkesedést igényel, nem

PP Civil guards are a real hungaricum. They have been acknowledged
internationally, and other countries
have shown interest in the organisation and would like to integrate
something similar into their own
practice.
– The National Civil Guard Association
will be 30 years old in two years’ time. After the initial difficulties, the guard reinvented itself around 2000, when we decided to become a large-scale civil association. In recent times, we have become a
respected organisation integrated into society, accepted and supported by the government and law enforcement agencies.
The creation of the association was the
result of a deficit in public security after the
change of the regime. Other countries created no similar organisations, but they are
looking for possibilities. An international
example is the United Kingdom, where a
voluntary police operates besides Scotland
Yard, but in a completely different form:
they possess actual police powers, and their
employers are reimbursed for the period of
their absence from work when they are in
service. The National Civil Guard Association is a unique organisation that attracts
attention from abroad; for example, we are
currently negotiating with Serbian officials,
and I have received inquiring documents
from the Veteran Federation of the Slovenian Police. They would like to protect
their country’s security with their accumulated experience. Preparations for cooperation agreements are already underway. So
neighbouring countries are potential partners. Recently, France has also shown interest in our activities. We regularly create
international forums to showcase the association’s work. I appreciate the fact that,
in the name of national affiliation, civil
guard associations have been formed in settlements of Hungarians beyond our borders, especially in Szeklerland and Transcarpathia, following the Hungarian example. We help them with professional
training, camps, education, exchange of

lehet csak úgy tessék-lássék módon kezelni.
Mindenkinek ingyenes, ami egy óriási dolog.
Ezt a munkát szeretni kell. A mi tevékenységünk egy alázatos szolgálat. Van, aki nem is
érti, mások miért vállalkoznak rá. Minden
ember más személyiséggel rendelkezik, és más
dolgok fontosak neki az életben. A polgárőrök
olyan emberek, akik a közösség érdekében
akarnak tenni. Ameddig a polgárőrség széles
körű társadalmi elismertsége még nem volt
jelen, sokan megmosolyogták, aztán a szervezet megerősödésével a kormány, a rendészetpolitika, a minisztériumok, és az önkormányzatok támogatása révén most már felfigyelt rá az egész magyar társadalom.
PP Immáron 22 éve a szervezet elnöke,
a rendszerváltás idején országos rendőrfőkapitány volt, majd az állami és a
civil szférában is vezető tisztségeket
töltött be, mint a Magyar Posta, a Magyar Villamos Művek, a Magyar Államvasutak, a Szerencsejáték Zrt.
– A magyar rendőrség első számú vezetője voltam a rendszerváltozás éveiben. 1989 és
1990 között országos rendőrfőkapitányként,
1991 és 1996 között rendőrfőkapitány-helyettes és egyben közbiztonsági főigazgató voltam. Büszke vagyok arra, hogy a rendőrség a
maga lehetőségeivel segíteni tudta a változásokat. A rendszerváltozáshoz egy gumibotütés
sem kellett, nem volt szükség erődemonstrációra vagy erőszakos rendőri beavatkozásra.
’96 után nagy állami cégek biztonsági igazgatója lettem, és emellett ’97-ben a polgárőrség felkért, hogy legyek a szövetség elnöke.
Bár tudtam, hogy óriási felelősséggel és sok
munkával járó pozíciót fogok betölteni, habozás nélkül elvállaltam, mert már az elején
is nagyon hittem abban, hogy sikerre tudjuk
vinni a szervezetet. Azóta minden alkalommal, százszázalékos egyetértésben újraválasztottak a közgyűléseken. A mandátumom
2020-ban jár le, amit még szeretnék aktívan
kitölteni. Visszaemlékezve, fantasztikus 22 év
volt.
PP Évtizedek óra irányít embereket,
akik tisztelik önt. Vezetőként milyen
elveket vall?
– Ha valaki vezetői posztra kerül, a szakmai tudás és a rátermettség mellett alapvető
követelmény, hogy képes legyen emberekkel
bánni, és vezetni őket. A munkájukat szervezni, koordinálni, összehangolni – ezeket a
képességeket meg lehet tanulni, azonban ehhez egy olyan személyiség is kell, aki tudja
őket motiválni. Vezetőként mindig arra törekedtem, hogy a döntések demokratikus úton

experience and, as far as possible, materialtechnical tools.
PP How is the organisation built up,
who are its members in general, and
how many members are there today?
– At present, the association has 63,000
members, 20,000 of whom are former police officers, or trained professionals of police forces. Those committed to public security retire at a relatively young age, but
stay in the civil guard service for another
10-20 years. This activity requires extraordinary enthusiasm, it cannot be done halfheartedly. It is free for everyone, which is a
huge thing. Our members ought to love
their work, as this activity is humble service. Some people do not even understand
why some people are doing it. We have different personalities, and consider other
things important in life. Civil guards are
people who want to do something for the
benefit of the community. Before the guard
was widely recognised, the general public
did not take us seriously, but with the support of the government, law enforcement
policy, ministries, self governments, the
entire Hungarian society started to acknowledge us.
PP You have been the president of the
organisation for 22 years now. At the
time of the regime change You were
a national police chief, and later You
had leading positions in the public
and civil spheres, like at the Hungarian Post, the Electricity Works, the
State Railways, and Szerencsejáték
(Gambling) Zrt.
– I was the number one leader of the
Hungarian police in the years of the regime
change. Between 1989 and 1990, I was
National Commissioner of the Police, between 1991–1996 I was Deputy National
Commissioner and Public Security Director at the same time. I am proud that the
police were able to assist the transition with
their own means. Not a strike of the baton
was necessary for the regime change, there
was no need for force demonstration or
violent police intervention. After ‘96, I became the security director of large stateowned companies, and in ‘97, the civil
guard asked me to become president of the
association. Although I knew the position
involved immense responsibility and a lot
of work, I accepted it without hesitation,
because I was very confident from the beginning that the organisation would be-

come huge success. Since then, I have been
re-elected at general meetings with 100%
of the votes each time. My mandate expires
in 2020, and I would like to spend it with
active work. Looking back on these 22
years, they were truly fantastic.
PP You have been a leader of people
for decades, and You are highly respected. What principles do You follow as a leader?
– In a leading position it is basic requirement to be able to treat and direct people,
besides professional knowledge and aptitude. The management and coordination
of work can be learned, but there is also a
need for a motivating personality. As a
leader, I always endeavoured to prepare
decisions in a democratic way, and enforced
them in a humane way. If trust is gained,
the leader’s sense of truth and objectivity is
unquestionable. I learned leadership theory at the BM Division of the Unified Officer College, which I think was a good
basis for my future career. I also see an
international tendency, for example in US
politics, of choosing leaders with qualifications and experience in law enforcement or
the military. Talking about my creed as a
leader: it is obligatory to treat everyone as
HUMAN, appreciate people, and create
the state of unity, order and discipline in
the given organisation.
PP What events and conferences connected to the association can be expected during the summer?
– The National Civil Guard Day and
the Cross-Border Crime Prevention Forum
have been held in recent days. In the second
half of the year we are about to launch a
new programme focusing on the security
of the outskirts of settlements to attract
more attention to them from law enforcement. The programme was created together with the Ministry of Agriculture, in
conjunction with a campaign for environment protection, in which we have included the safety and protection of the farms
and homesteads, especially on the Great
Plain. In the autumn, we plan to organise
the Budapest Crime Prevention Civil
Guard Forum with the Municipality of
Budapest, where we will review the operation of the capital’s civil guard with hundreds of civil guards and the local government, and discuss how to make it even
more visible and effective, with special
crime prevention strategies involved.
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vallok vezetőként? Az első számú vezető köteles mindenkit EMBERként kezelni, megbecsülni őket, és olyan helyzetet teremteni,
hogy az általa vezetett szervezetben egység,
rend és fegyelem uralkodjon.

legyenek előkészítve, és utána, humános módon szereztem ezeknek érvényt. Ha megvan
a bizalom, a vezető igazságérzete, objektivitása megkérdőjelezhetetlen. Elvégeztem annak idején az Egyesített Tiszti Főiskola BMtagozatát, ahol tanultunk vezetéselméletet,
úgy gondolom, az is egy jó alapul szolgált
későbbi karrieremhez. És nemzetközileg is azt
a tendenciát látom, például az USA politikájában, hogy olyan vezetőket választanak, akik
rendvédelmi vagy katonai végzettséggel, tapasztalatokkal rendelkeznek. És hogy mit

PP Milyen, a szövetséghez köthető rendezvények, konferenciák várhatóak a
nyáron?
– Az Országos Polgárőr Napot és a Határon túli Bűnmegelőzési Fórumot a napokban tartottuk. Az év második felében egy új
program indítására készülünk, ami a külterületek biztonságával foglalkozik, hogy több
rendészeti figyelmet kapjanak. A program
az Agrárminisztériummal közösen, a környezetvédelmi kampánnyal is összekötve
működik, amelybe bekapcsoltuk a tanyák
biztonságát és védelmét is, különös tekintettel az alföldi területekre. Ősszel pedig a fővárosi önkormányzattal a Budapesti Bűnmegelőzési Polgárőr Fórum megszervezését

PP A szervezet fejlődése magas szintre
ért. Hogyan lehet ezt megtartani, még
tovább emelni?
– Jelenleg a polgárőrség aranykorát éljük.
Sokat köszönhetünk a magyar kormány támogatásának, különös tekintettel dr. Pintér
Sándor belügyminiszter úrnak, akivel azonos
a szakmai hitvallásunk. Ilyenkor mindig felmerül, amikor egy szervezet a csúcsára ér,
hogyan tudjuk ezt a szintet megtartani, az
egységet és a hatékonyságot megőrizni, az
utánpótlást biztosítani, és milyen folytatás lesz
a jövőben. Ez nagy kihívás nekem és az utódaimnak is, de tele vagyunk még tervekkel.
Végh Nóra Judit

ÉLETMŰDÍJBAN RÉSZESÜLT DR. TÚRÓS ANDRÁS
A Hekus Magazin szerkesztőbizottságának előterjesztésére és a Nemzetközi Testőr- és Biztonsági
Szolgálatok Szövetségének ajánlására életműdíjban részesült dr. Túrós András ny. rendőr altábornagy, az
Országos Polgárőr Szövetség elnöke, 75. születésnapja alkalmából. A Biztonság Lovagjai Rend nemzetközi zsűri tagjainak egyhangú döntése értelmében a Nemzetközi Biztonságért Érdemrend Nagykereszt
kitüntetést (Order of Security Grand Cross) adományozták részére. A biztonsági szakma területén adható
legmagasabb díjjal dr. Túrós András rendkívüli életpályáját, a rendőrség, a polgárőrség és más rendvédelmi szervezetekben a biztonság érdekében végzett több évtizedes, kiemelkedően sikeres tevékenységét
ismerték el.

PP The development of the association has reached an advanced level.
How can it be kept up or enhanced
further?
– This is a golden age for civil guards.
We are grateful for the support of the Hungarian government, especially Dr. Sándor
Pintér, Minister of the Interior, with whom
we share the same professional convictions.
Questions arise whenever an organisation
reaches a peak: how to stay on that level,
how to maintain unity and efficiency, how
to ensure supply, and what to expect in the
future. This is a challenge for me and my
successors, but we have many plans.
DR. ANDRÁS TÚRÓS RECEIVED A LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD
Retired Police Lieutenant General Dr. András Túrós was nominated for a lifetime achievement award,
as proposed by the editorial board of Hekus Magazine and recommended by the International Bodyguard
and Security Services Association, on the occasion of the 75th birthday of the President of the National
Civil Guard Association. By a unanimous decision of members of the international jury of the Order of
Knights of Security, Mr. Túrós received the Order of Security Grand Cross, the highest award in the field
of security, in recognition of his highly successful activity, extraordinary career, decades of outstanding
success in police, the civil guard and other law enforcement organisations, ensuring safety.
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tervezzük, ahol több száz polgárőr és az
önkormányzat részvételével áttekintjük a
polgárőrség fővárosi működését, és azt, hogyan lehetne ezt láthatóbbá és még hatékonyabbá tenni, a speciális bűnmegelőzési
stratégiákra is kiterjedve.

