
IFJÚ POLGÁRŐRÖK 

 A lehetőség! 



  
Mi akartuk! 

 

Az „Egy iskola egy polgárőr!” program csak az általános iskolások 

bevonására adott lehetőséget. 

Vannak polgárőr családok, akiknél szinte „örökletes” a polgárőri 

tevékenység. Ők is be akarták vonni a gyermekeiket. 

Az egyesületekben dolgozó polgárőrök érezték, a 14 - 18 év közötti 

korosztálynak hiányzik egy olyan szervezet, amely összefogja őket, 

értelmes, hasznos tevékenységgel igyekszik lekötni a figyelmüket, 

energiáikat. 

Az egyesületek szintjéről elindult igény támogatásra talált az OPSZ 

felsővezetésében. 

Az OPSZ javaslatot tett a törvény módosítására, megkaptuk amit 

akartunk, most kezdeni kellene vele valami jót. 
 



Mi az amit át szeretnénk adni a fiataloknak? 

 

 Egy értékrendet, amelynek elemei: 

 A rend iránti elkötelezettség. 

 Törvénykövető magatartás. 

 Önkéntesség. 

 Közösségi szolgálat. 

 Felelősség, kitartás.  

 Sport, egészséges életmód. 

 Egészséges lokálpatriotizmus. 

 

 



A megszólítás területei 
 

Kis településeken, ahol mindenki legalább látásból ismeri a 

lakosokat 
 

A feladat egyértelműen a helyi polgárőrségé. Törekedni kell, hogy egy 

korban a fiatalokhoz közel álló polgárőr legyen a kapcsolatfelvevő. Itt 

kiemelten fontos:  

 a lakosok véleménye az egyesület tagjairól,  

 a lakosok véleménye a szolgálat ellátásáról, a szakmaiságról, 

 fontos az egyesület hitelessége. 

 

 



 

Községek, kis városok 

Itt már érdemes kiképezni olyan fiatal vagy fiatalabb egyesületi tagot, aki 
a kapcsolatfelvételt intézi. Nem biztos, hogy van középiskola, jó lenne a 
fiatalokat a településen tartani. Nem jó az akit kijelölnek a 
kapcsolatfelvételre, olyan személy kell aki önként vállalja és motivált. Jó az 
előadó készsége, otthonosan mozog a fiatalok által preferált közegben.  

 Internet 

 Közösségi oldalak 

 Közösségi internetes játékok 

 Helyi szórakozási szokások 

 Sport 
 
 



Megyei jogú városok, megyeszékhelyek 
 

Általában több középiskola is van a településeken. Érdemes felvenni a 
kapcsolatot a helyi szakképzési centrumok főigazgatójával. Jó, ha van 
olyan tagiskola, ahol az igazgató a szervezés élére áll és egy motivált 
tanárral (az igazgatók ezt nagyon tudják) együtt megszervezik a szülők 
tájékoztatását is. Meg kell jelenni szülői értekezleten és megszerezni a szülök 
beleegyezését. Jellemzően ők is szeretnék. 

Egy friss tapasztalat.  

Ne hagyjuk, hogy a szakképzési centrum jogásza készítse el az alapítási 
okiratokat, mert „eljogászkodja”. Nincs ilyen tapasztalata, nem is igazán 
fontos neki.  

 
 
 



A toborzás egyéb lehetőségei 

 Előadásokat szervezni direkt a fiataloknak. 



 

 Gyakorlati bemutatók szervezése. 



 

 Élménybeszámolók fiataloktól, megnyerni 

    népszerű, sikeres fiatalokat, akik mesélnek  

    a polgárőrségről. 

 

 Használjuk fel a meglévő népszerű- 

   sítő anyagokat. 



Használjuk fel a már meglévő lehetőségeinket! 



Az Országos Polgárőr Szövetség és tagszervezetei 
fogadó szervezetek. 



„Tiszteletet az éveknek, biztonságot az időseknek!” 

Az OPSZ  támogató, karitatív programja. 

„Helyi környezetvédelem!” 

Az OPSZ környezetvédelmi érzékenyítő programja. 

„Kortárs segítő!” 
Az OPSZ fiatalokat segítő programja. 

 





Országos Polgárőr Ifjúsági Tábor 







Országos Polgárőr Ifjúsági Tagozat 

elnöksége 

 
 Elnök: 

 Bán Gábor   Szabolcs – Szatmár – Bereg Megye   

 

 Tagok: 

 Dr. Tóth Andrea  Hajdú – Bihar Megye 

 Orcsik Attila   Bács – Kiskun Megye 

 Hartmann Klaudia Pest Megye 

 Miklós Anna   Zala Megye 
 

 



Köszönöm megtisztelő figyelmeteket! 


