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I. Bevezetés 

 Az Országos Polgárır Szövetség tagjai különleges közszolgálatot teljesítenek. 

A polgárır önként vállalt kötelezettséget a bőnmegelızési, bizonyos rendvédelmi, 
gyermek- és ifjúságvédelmi valamint környezetvédelmi feladatok ellátására. A 
polgárırségek vagy az egyesületi jogról szóló II/1989.tv., vagy a Közhasznú 
szervezetekrıl szóló CLVII/1996. sz. tv alapján alakultak, és elfogadott alapszabályuk 
szerint mőködnek. E Kódex a különleges közszolgálat követelményéhez is igazodó etikai 
szabályok alaptéziseit tartalmazza, amelyek a vonatkozó jogi elıírásokkal 
párhuzamosan, azok hatását erısítve érvényesülnek. 

 II. Célja 

 Hogy a polgárırség tagjainak a jogszabályok eszközein túl is morális alapot nyújtson a 
vállalt közfeladat teljesítése során felmerülı döntésekhez, megfelelı védelmet nyújtson 
mindazok számára, akik normakövetı módon járnak el, továbbá mértékül szolgáljon a 
kifogásolható, a polgárırhöz nem méltó magatartások felismeréséhez. 

 E magatartási szabályok deklarációja a társadalom tagjai számára megismerhetıvé és 
számon kérhetıvé tegye az egyesületek és a szövetség tagjaitól elvárható erkölcsi 
követelményeket.  

 Érvényesülése segítse elı a polgárırség társadalmi megbecsülésének növelését, erısítse 
az állampolgárok polgárırségbe vetett bizalmát. 

 Az a polgárır, aki a jogi, szakmai és morális követelményeknek maradéktalanul eleget 
tesz, elvárhatja nemcsak a polgárırség és annak tagjai, hanem a társadalom magas 
szintő megbecsülését is. 

  

III. A Kódex hatálya 

  



A Kódex hatálya kiterjed az OPSZ tagjaira. 

 Nem terjed ki a szabályzat hatálya az elızetes nyilvántartásba vett egyéni, társas 
vállalkozásokra, valamint az ideiglenes igazolvánnyal rendelkezı személyekre . 

 IV. A polgárır a tevékenységét az alábbi szempontok messzemenı figyelembe vételével 
köteles végezni 

  

1. A köz szolgálatáról és a polgárırséghez tartozásról 

 A polgárır olyan mozgalom tagja, amelyre az állampolgárok a közbiztonság, a közrend 
fenntartását, életük, testi épségük, vagyonuk, életminıségük védelmét, a bőnalkalmak 
csökkentését, a bőn megelızését várják. Polgárır munka önként vállalt közszolgálat, 
amit a törvényekben kifejezıdı társadalmi akaratnak megfelelıen, a közjó figyelembe 
vételével, a társadalom által biztosított lehetıségei szerint lát el. A polgárır lojális a 
polgárır szövetséghez és az egyesületéhez, tevékenységével erısíti az egységet, az egymás 
iránti bizalmat és a szervezet jó hírnevét. 

A polgárır sem szolgálatban, sem magánéletében nem tanúsíthat olyan magatartást, 
amely rombolja a polgárırség társadalmi elismertségét, megítélését, 
összeegyeztethetetlen a mozgalom szellemiségével, a társadalmi bőnmegelızés és a 
közbiztonság megóvásának érdekeivel. 

  

2. A polgárır munkáról 

 A polgárıri tevékenység olyan önként vállalt szolgálat, amellyel szemben különleges 
társadalmi elvárások érvényesülnek, amely odaadást, elkötelezettséget kíván, feltételezi, 
hogy a polgárır alapvetıen belsı meggyızıdésbıl szolgálja a közösséget. A polgárır a 
vállalásában foglaltak szerint, az elıírások betartása mellett, tudása legjavát nyújtja. 

  

3. A tisztességrıl 

 A polgárır becsületes, fegyelmezett, kötelességtudó, visszautasít minden olyan tartalmú 
nyílt vagy burkolt kérést, amely a hatályos jogszabályok elıírásaitól történı eltérésre 
irányul. Elutasítja a korrupciót, annak valamennyi formája ellen fellép. Elutasít minden 
olyan ajándékot, elınyt vagy szívességet, ami alkalmas lehet tevékenysége 
elfogulatlanságának megkérdıjelezésére. A tudomására jutott információkat elıny 
szerzésére és hátrány okozására nem használhatja, annak még a látszatát is elkerüli. 

 4. Az erıszakról 

  



A polgárır erıszakot csak kivételesen, kizárólag a törvényes cél elérése érdekében, 
jogszerő formában és szükséges mértékben alkalmaz, mindenkor törekszik a 
következmények mérséklésére. Kerüli a hatalmaskodást és az önkényes erıszak minden 
formáját. 

 5. A hátrányos megkülönböztetés tilalmáról 

 A polgárır feladatai ellátása során elismeri és védi az emberi méltóságot, tiszteletben 
tartja a személyiségi jogokat. Nemre, korra, állampolgárságra, etnikai hovatartozásra, 
vallási és politikai meggyızıdésre, társadalmi és vagyoni helyzetre tekintet nélkül, 
elfogulatlanul jár el. 

 6. Az emberségrıl és a segítségnyújtásról 

 A polgárır tevékenysége során megfontolt és mértéktartó, intézkedéseit elıítéletektıl és 
indulatoktól mentesen hajtja végre, kerüli a szükségtelen konfliktusok kialakítását. Nem 
alkalmaz és másoktól sem tőt el kínzást, könyörtelen, embertelen vagy megalázó 
bánásmódot. Empátiával fordul embertársai felé, védelmet és segítséget nyújt a 
rászorulóknak. 

  

7. A bajtársiasságról 

 A polgárır szorosan együttmőködik polgárır társaival, valamint az együttmőködı 
partnerekkel, kiemelten a rendırökkel, határırökkel, közterület-felügyelıkkel, velük 
kultúráltan, a kölcsönös tisztelet és megbecsülés szellemében érintkezik. Önzetlen 
támogatást nyújt. A problémák megoldását elısegítı légkör kialakítására törekszik. 
Áldozatkészen védi társai életét, testi épségét. Jó példát mutat, fellép a jogsértést 
elkövetı vagy erkölcstelem magatartást tanúsító polgárırök ellen. 

 A polgárır nem tanúsíthat társaival szemben önzı, kirekesztı, nem segítıész 
magatartást. Bármilyen negatív esemény észlelésekor köteles segítséget nyújtani 
polgárırtársainak.  

 8. A felelısségrıl 

 A polgárır szolgálati feladatai végrehajtásáért, döntéseiért jogi, erkölcsi és anyagi 
értelemben is felelısséggel tartozik. A döntés kötelezettségét mindenkor aktívan vállalja, 
a felelısséget másra alaptalanul nem hárítja át, hibás döntései következményeit 
orvosolja. Tudatában van annak, hogy saját személyén túl az egész polgárırmozgalom 
megítéléséért is felelıs. 

  

9. A munka minıségérıl 

 A polgárır jól ismeri a tevékenységét szabályozó elıírásokat, önként vállalt munkáját 
magas színvonalon, törvényesen, szakszerően, hatékonyan, az állampolgárok 



megelégedésére végzi. Bıvíti szakmai ismereteit, fejleszti képességeit, az elkövetett hibák 
elemzésével mindent megtesz azok jövıbeni elkerülése érdekében. 

  

10. Az információról 

 A polgárır betartja a titok- és adatvédelmi rendelkezéseket, ezen túlmenıen 
szolgálatban és a magánéletben egyaránt kerül minden olyan megnyilvánulást, ami a 
szervezetrıl, annak tevékenységérıl, feladatairól, valamint tagjairól félreérthet ı, 
félrevezetı vagy szükségtelen információk nyilvánosságra jutását teszi lehetıvé. 

 A polgárır használja ki a sajtókapcsolatait a polgárırség érdekében. 

 Minden polgárır - amennyiben az egyesületi vagy szövetségi szabályzatok másként nem 
rendelkeznek - szabadon nyilatkozhat, de kizárólag a saját tevékenységérıl, nyilatkozata 
nem sértheti másik polgárır vagy polgárırszervezet érdekeit, nem tartalmazhat 
szolgálati vagy magántitkot, valamint nem sérthet személyiségi jogokat. 

  

 11. A megjelenésrıl 

 A polgárır ápolt, igényes, ruhája (formaruhája) és egyéb öltözéke tiszta, rendezett, 
mindig az alkalomhoz illı. A polgárır megjelenésével is emeli a polgárırmozgalom 
társadalmi megbecsültségét, tiszteletet és bizalmat ébreszt. Rendben és tisztán tartja 
környezetét. 

 A polgárırnek szolgálatban polgárırnek kell kinéznie. Nem viselhet az állampolgárokat 
és a külföldieket megtévesztı - különösen a hivatásos rendészeti szervekéhez hasonló - 
ruházatot, jelvényt. 

  

12. A vezetıkr ıl 

 A polgárırvezetı tiszteltben tarja a polgárırök méltóságát, megbecsüléssel és 
részrehajlás nélkül irányítja ıket. Személyes példamutatással is ösztönzi ıket, kikéri 
véleményüket, tanácsokkal és iránymutatásokkal is segíti a munkavégzést. Az irányítása 
alá tartozó polgárırökkel szemben magas szintő követelményeket támaszt, a 
számonkérésben következetes. Nem alakít ki tisztán egyszemélyes vezetést, betartja a 
kollektív döntés - egyéni felelısség elvét. 

 A polgárırvezetı nem alkalmazhat hátrányos megkülönböztetést, döntései nem 
lehetnek szubjektívek, minden polgárırt (szövetségi vezetıként polgárırszervezetet) 
egyenrangú partnerként kezel. 

 A polgárırvezetı döntéseit nem befolyásolhatják egyéni érdekek vagy szimpátiák 
esetleg unszimpátiák. 



  

13. A szolgálaton kívüli magatartásról és a közbizalomról 

 A polgárır magánéletében is példamutató magatartást tanúsít, nem sérti a közerkölcs 
és a jó ízlés szabályait. Lehetıségei szerint törekszik a kiegyensúlyozott családi élet 
megteremtésére, szabadidejében nem folytat olyan tevékenységet, amely ellentétes a 
polgárırmozgalom céljaival, és a kapcsolódó elfogulatlanság követelményével. 

 A polgárır úgy alakítja kapcsolatrendszerét, hogy ne kerüljön szolgálati 
jogosultságaival, kötelezettségeivel ellentétes függıségi helyzetbe. Polgárıri mivoltával 
semmilyen módon nem él vissza. 

 A polgárır szolgálat ellátása közbizalmon alapuló tevékenység, ezért a polgárır 
szolgálaton kívül sem tanúsíthat olyan magatartást, amely elıidézné annak elvesztését, 
vagy megingatná a polgárırség tekintélyét. 

 Közbizalommal való visszaélést jelenthet különösen a szándékos bőncselekmény vagy 
tulajdon elleni szabálysértés elkövetése, az italozó életmód folytatása, a bőnözıkkel nem 
szolgálati célú, elvtelen kapcsolat fenntartása, a visszatérıen megbotránkoztató 
magatartás tanúsítása, vagy olyan szervezet tevékenységében való részvétel, amelynek 
célja alkotmányellenes vagy törvénysértı. 

  

14. A polgárır pártsemlegességérıl 

  

A polgárır pártsemleges. Tevékenysége során nem szolgálhat politikai érdekeket, 
polgárırként semmilyen módon nem vehet részt: 

-         politikai kampányban, 

-         választási kampányban, 

-         politikai rendezvény biztosításában, 

-         politikai tüntetésen vagy demonstrációban. 

 A polgárır indulhat parlamenti vagy önkormányzati választásokon, de amennyiben 
valamelyik párt jelöltjeként válik jelöltté, a választási kampány valamint a választás 
idejére polgárır tevékenységét fel kell, hogy függessze. Amennyiben a választói akarat és 
bizalom eredményeképpen képviselınek (polgármesternek) választják, az ıt támogató 
pártot polgárırként nem népszerősítheti, a többi pártról (képviselırıl) polgárırként 
nem nyilatkozhat. A pártsemlegesség megsértése a mozgalomból történı eltávolítást 
vonja maga után. 



A polgárır parlamenti vagy önkormányzati képviselıként köteles az egyetemes polgárır 
mozgalom érdekében eljárni úgy, hogy e tevékenysége során minden, az Országos 
Polgárır Szövetséghez tartozó polgárır egyesületért, szövetségért lobbyzni. 

 Az Országos Polgárır Szövetség kiemelt közhasznú szervezet, s mint ilyen sem 
önkormányzati, sem parlamenti választási listát nem indíthat. Tisztségviselıi, elnökségi 
tagjai sem indulhatnak polgárır listán. 

 Egyéni indulás a fentebb leírt szabályok betartása esetén nem etikai vétség. 

  

15. A büntetlenségrıl 

 A polgárırnek büntetlennek, a polgárırvezetınek lehetıség szerint fedhetetlennek kell 
lennie. 

 A polgárır belépéskor nyilatkozatot tölt ki arról, hogy elıéletét megvizsgálhassa az 
egyesület elnöksége, valamint nyilatkozik arról, hogy ellene nem folyt és nem is folyik 
büntetıeljárás vagy kiemelt szabálysértés miatti eljárás. 

 A polgárır 24 órán belül köteles jelezni, amennyiben eljárás indult ellene, legyen az 
akár büntetı, akár szabálysértési eljárás. 

  

16. A többszörös tagságról 

 Semmilyen törvény, belsı szabályzat nem tiltja, hogy egy polgárır több polgárır 
egyesület tagja legyen. Etikailag azonban kifogásolható és összeférhetetlen, ha 
ugyanazon településen (település = önkormányzati egység) mőködı két vagy több 
polgárır egyesületnek is tagja valaki. Ez indokolatlan feszültségekhez vezethet. 

Azt sem tiltja jogszabály, hogy egy polgárırvezetı több egyesületben látja el a vezetıi 
feladatot. Egy településen belül azonban ez összeférhetetlen. Valamelyik egyesület 
vezetésérıl le kell mondania az adott vezetınek. 

Semmilyen etikai problémát nem vet fel azonban, ha a polgárır vagy polgárır vezetı 
több településen is kifejti a tevékenységét. Többszörös tagság esetében viszont csak egy 
OPSZ szolgálati igazolvánnyal rendelkezhet, mégpedig azzal, amit az elsı egyesületében 
kapott. 

  

V. Az etikai- fegyelmi vizsgálat 

 Az etikai vizsgálat szabályait az etikai eljárásról szóló belsı szabályzat szabályozza, 
amely e Kódex elválaszthatatlan részét képezi. 

  



VI. Az Etikai-fegyelmi Kódex idıbeli hatálya 

 Az Etikai-fegyelmi Kódexet az OPSZ Elnöksége a 2005 .…hó … napján megtartott 
ülésén elfogadta, és hatályba léptette. 

  

VII. Vegyes rendelkezések 

 Az elnökség tagjai haladéktalanul ismertetik a saját szövetségük, tagegyesületek 
tagjaival, az egyesületek tagjai nyilatkozatot írnak alá, hogy a Kódexet megértették, azt 
magukra kötelezı érvényőnek tekintik. 

 A Kódex elıírásainak betartásáért az egyesületek vezetıi felelısek. 

 Budapest, 2005. … hó … nap 

 


