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I. Bevezetés 

Polgárőrségünk működésének jogi alapjait a polgárőrségről szóló 2011. évi 

CLXV. törvény, valamint az egyesülési jogról és a civil szervezetek bírósági 

nyilvántartásáról szóló törvények képezik. Tevékenységét a vonatkozó törvények 

betartásával, a polgárőrség támogatásáról, a polgárőrök oktatásáról, 

igazolvánnyal történő ellátásáról és formaruházatáról szóló BM rendeletek 

előírásainak figyelembevételével végzi. 

Érd Városi Polgárőr Egyesület (továbbiakban: Polgárőrség) 2003-ban alakult, 

tagja az Országos Polgárőr Szövetségnek és a Pest Megyei Polgárőr Szövetségnek. 

Megalakulása óta folyamatosan fejlődött, bővülő tevékenységének, szervezeti 

megerősödésének és az önkormányzat támogatásának köszönhetően mára az 

ország egyik legnagyobb polgárőr egyesületévé nőtte ki magát. Tagjainak 

létszáma 136 fő. Legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, mely évente ülésezik, 

ügyintéző szerve a 3 fős elnökség, felügyelő szerve a 3 fős felügyelő bizottság. 

Polgárőrség székhelye Érd, Fűtő utca 41. szám alatt van és a rendőrséggel 

együttműködve az önkormányzat támogatásával irodákat működtet a Bem téren, 

a Duna utcában és Ófaluban (ez egyben Bűnmegelőzési Központ is). A Duna utcai 

iroda működése gazdasági okokból 2020-tól megszűnik, azonban a Bagoly 

utcában új iroda működtetését tervezzük. 

Polgárőrségünk rendelkezik 3 db személygépkocsival (2 db terepjáró), 10 

motorkerékpárral, 3 kerékpárral, saját rádiófrekvenciával és URH adóvevő 

készülékekkel, mobiltelefonokkal, éjjellátó készülékekkel, vadkamerákkal, 

számítógéppel és internet előfizetéssel, a rendszeres járőrszolgálatot ellátó 

polgárőreink egyenruhával és egyéni védőfelszerelésekkel. A lovas járőrtagozat 5 

lóval és ezekhez tartozó felszereléssel rendelkezik. 

A jogszerű és szervezett működéshez szükséges alapvető dokumentumok 

naprakészek: alapszabályzat, szervezeti és működési szabályzat, szolgálati 

szabályzat. Hatályos együttműködési megaállapodásunk van a Pest Megyei 

Rendőr-főkapitánysággal, Érd MJV Önkormányzatával és a Pest Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatósággal. 

Polgárőrségünk eredményes tevékenységének köszönhetően számos 

elismerésben részesült: Polgárőr Város (2012), Polgárőr Érdemkereszt (2015, 

2017), Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj (2010, 2015, 2017, 2019). 

Polgárőrségünk tevékenységének területi körzete: Érd és Diósd közigazgatási 

területe. Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal való együttműködési 

megállapodás alapján felkérésre, katasztrófaveszély esetén Pest Megye területe. 
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II. 2019. évi tevékenységünk a kitűzött feladatok tükrében: 

 A polgárőrségről szóló 2011. évi CLXV. törvény 3. § szerint „a polgárőr 

egyesület alapfeladatként a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a 

bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálatot, 

figyelőszolgálatot, a közúti baleset helyszínén, valamint bölcsőde, óvoda, általános 

és középiskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet lát el.”. Továbbá 

kiegészítő feladatként önkéntesen közreműködhet: katasztrófavédelmi feladatok 

ellátásában, környezetvédelmi tevékenységben, közlekedésbiztonsági és baleset-

megelőzési feladatokban, rendezvények biztosításában, áldozatvédelmi 

tevékenységben és segítségre szoruló polgárok védelmében, térfigyelő 

kamerarendszer működtetésében. 

1. Közreműködés a helyi közrend és közbiztonság védelmében: 

Az Érdi Polgárőrség Érd Megyei Jogú Város és Diósd Város közigazgatási 

területén járőrszolgálatokat teljesít. Annak érdekében, hogy a munka célzottan, 

hatékonyan folyjon, a rendőrség és a polgárőrség vezetői hetente szakmai 

egyeztetést tartanak, ahol meghatározzák az aktuális feladatokat. A 

járőrszolgálatokat a belterületeken gépjárművel, a külterületeken gépjárművel és 

lovas járőrpárral teljesítjük. Lovas járőreink speciális feladata a nehezen járható 

külterületek környezetvédelme és a mezőgazdasági területek védelme. 

   

Az iskolák környékén, kiemelten a kezdési és befejezési időpontokban célzott 

járőrözést teljesítünk (elsősorban a drog és egyéb bűncselekmények megelőzése, 

valamint a biztonságos közlekedés felügyelete céljából).  
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Kiemelt feladatként kezeltük az év végi ünnepek időszakában a bevásárló 

központok, valamint a Mindenszentek és Halottak Napja időszakában a temetők 

környékének felügyeletét. 

Évközben a rendőrség igényei szerint, közreműködtünk rendkívüli rendőrségi 

akciókban is, ahol a polgárőreink az egyedi helyi ismereteik alapján jelzőőri és 

területbiztosítási feladatokat láttak el. 

A városi közterületi térfigyelő kamerarendszer diszpécser szolgálatában 2 fő 

polgárőr teljesít szolgálatot, akik speciális helyismeretükkel, jó kommunikációs 

készségükkel, informatikai ismereteikkel járulnak hozzá a megfigyelői munka 

hatékonyságához. 

Tevékenységünk egyre jelentősebb feladatát képezi a különféle városi 

rendezvények biztosításában való részvétel. Az elmúlt évben valamennyi jelentős 

és nagyobb létszámot igénylő szabadtéri városi rendezvény biztosításában 

közreműködtünk (ÉNFESZT, szőlővirág és szüreti mulatságok, Országos 

Vízszerelő Verseny, Alsó utcai utcabál, Egészség Nap, Föld Napja, Gyereknap, 

városi ünnepségek, Érd Körbe akciók, városi futó akciók, Magyarok Vására, 

katasztrófavédelmi gyakorlat az Arénában és környékén, Megyei rendvédelmi 

Nap, stb.) Ezen rendezvények biztosításában alkalmanként 5-15 fő polgárőr 

teljesített szolgálatot és a teljesített órák száma összességében mintegy 7-800 

munkaórát tett ki. 

Rendezvénybiztosításunk másik jelentős területe a sportrendezvények 

biztosításában való részvétel elsősorban az Érdi Aréna és az Ercsi úti Sportpálya 

környékén alkalmanként 5-10 fő részvételével és az álaluk teljesített órák száma 

összességében elérte a 800 munkaórát. 

 

 

 

 

 

 

A különféle rendezvények biztosítása során mindösszesen mintegy 1 500 – 

1 600 munkaórát teljesítettünk díjmentesen. Amennyiben ezeket szolgáltatásként 

kellet volna megvásárolni, akkor ez a városnak, a jelenleg hatályos 112/2019. 

(V.15.) kormányrendeletben meghatározott kötelező óradíj figyelembevételével 

(2 336 Ft+ÁFA) 4-5 MFT kiadást jelentett volna. 
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2. Bűnmegelőzési tevékenység: 

Tovább folytattuk a 2011-ben meghirdetett „Szomszédok Egymásért 

Mozgalom” (ÉRD SZEM) akciót, amelynek fő célja, hogy az egymás 

szomszédságában lakók az átlagosnál sokkal jobban 

figyeljenek egymás értékeire, közvetlen lakókörnyezetükre,  

felelősséget éreznek saját és szomszédjuk élete- és  

vagyonbiztonsága iránt. Segítő szándékkal figyeljenek  

egymásra, mely által nyilvánvalóbbá válhatnak a gyanús  

dolgok, és ha megbizonyosodnak arról, hogy az észlelt esetek törvénysértéshez 

vezetnek, értesítsék a polgárőrséget vagy a rendőrséget. Az ÉRD SZEM mozgalmat 

a lakosság körében kiadványokkal és szóró anyagokkal igyekeztünk 

népszerűsíteni. 

 A drog prevenciós program keretében folytattuk a 2008-ban elkezdett drog 

prevenciós, közbiztonsági, bűnmegelőzési akcióinkat. 

Ennek hatékonyabbá tétele érdekében „Bűnmegelőzési 

Központ”-ot működtetünk Érd, Római út 24. szám alatt és  

a Bem téri INTERSPAR áruházban, melyek korszerű  

infrastruktúrával rendelkeznek és állnak a lakosság  

szolgálatára. 

 Bűnmegelőzési tevékenységünk fontos részét képezik olyan szórólapok, 

plakátok elkészítése és kihelyezése, amelyekkel felhívjuk a lakosság figyelmét 

arra, hogy hogyan kerülhetik el azt, hogy a bűnelkövetők célpontjaivá,  

sértetté, áldozattá váljanak. Erre kiváló alkalmat, helyszínt adnak a különböző 

városi rendezvények, sportesemények, a lakosság által nagyobb létszámban 

látogatott hivatalok, bevásárló központok, oktatási intézmények. 
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3. Közlekedésbiztonsági és baleset-megelőzési tevékenység: 

Közúti balesetek esetén, a baleset helyszínén, a rendőrséggel 

együttműködésben jelzőőri tevékenységgel biztosítjuk a helyszínt és a helyi 

közlekedés biztonságát.  Ilyen kiemelkedő feladat volt pld. a júliusban történt 

Velencei úti vasúti felüljárón történt baleset miatti több napon át tartó közúti 

jelzőőri tevékenységünk is. 

Az iskolák környékén lévő gyalogátkelőhelyeken való biztonságos közlekedést 

lehetőségeink szerint jelzőőrökkel biztosítottuk. 

Forgalmasabb és balesetveszélyes közúti csomópontokban, forgalmi 

csúcsidőkben a polgárőrök elfoglaltságának függvényében jelzőőri és megfigyelői 

tevékenységet végeztünk (pld. Bem tér, Béke tér) és együttműködtünk a 

közutakat igénybevevő városi rendezvények a forgalombiztosításában is. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Környezetvédelmi tevékenység: 

Az elmúlt évben kiemelt figyelmet fordítottunk az elszaporodott illegális 

hulladéklerakások ellni fellépésre. A Polgármesteri Hivatal Városrendészetével 

kiváló együttműködést sikerült megvalósítani, melynek eredményeként több 

esetben sikerült a tetteseket beazonosítani és velük szemben eljárni. 

 

 

 

 

                                                       

 

 

                                                      

Aktív résztvevői voltunk úgy a szervezés, mint a végrehajtás időszakában a 

szemétgyűjtési akcióknak, melynek eredményeként nagy mennyiségű szeméttől 

szabadítottuk meg a védett környezetünket. 
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5. Áldozatvédelmi tevékenység és segítségre szoruló polgárok védelme: 

„Tiszteletet az éveknek, biztonságot az időseknek” programon belül 

polgárőrségünk folytatja az évek során bevált gyakorlatot, és kiemelt figyelmet 

fordítunk az egyedül élő idős emberekre.  

Rendkívüli időjárási viszonyok között járőreink 

kiemelt figyelmet fordítottak a segítségre 

szoruló egyedül élő emberekre, a hajléktalanok 

és az utcán segítségre szorulók felderítésére is. 

 

6. Oktatás, továbbképzés, gyakorlat: 

 Polgárőreink a tevékenységükhöz szükséges és az Országos Polgárőr 

Szövetség által előírt ismeretekkel, polgárőr alapismereti vizsgával rendelkeznek, 

az aktuális tudnivalókról, jogszabályokról időben tájékoztatást kapnak. 

 A speciális katasztrófavédelmi ismeretek megszerzése érdekében ez évben 

is részt vettünk a Pest Megyei Katasztrófavédelmi  

Igazgatóság által szervezett gyakorlatokon. 
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7. Együttműködés és kapcsolattartás: 

Érd MJV Önkormányzattal a 2015-ben megkötött együttműködési 

megállapodás alapján együttműködésünk és kapcsolattartásunk az elmúlt évben 

is példaértékű volt. Az önkormányzat az együttműködési megállapodásban vállat 

kötelezettségeinek eleget téve alapvetően járult hozzá a Polgárőrség működési 

feltételeinek biztosításához a rendelkezésünkre bocsájtott ingatlanok használatba 

adásával (Duna utcában, Római úton, Bem téren), valamint a nyújtott 

költségvetési támogatással. A tevékenységünk során leginkább érintett 

önkormányzati kapcsolattartóval (védelmi referens) és egyes konkrét 

feladatokban közreműködésre szükséges szervekkel (városrendészet, közterület 

fenntartók, szociális intézmények, óvodák) az együttműködésünk zavartalan volt, 

továbbá az önkormányzat biztosította a helyi médiákban való megjelenésünk 

lehetőségeit is. Az önkormányzat közrendvédelmi bizottságának a polgárőrség 

elnöke állandó meghívottja, az ülésein rendszeresen részt vett és tájékoztatta a 

bizottságot a polgárőrség tevékenységéről. Az önkormányzati képviselőkkel való 

kapcsolattartásunkra az együttműködésre való törekvés és feltétel nélküli 

segítségnyújtás jellemző. Összességében megállapítható, hogy az együttműködési 

megállapodásban rögzített kötelezettségeiket a felek lehetőségeikhez mérten 

teljesítették, mely jó alapot biztosít a további eredményes együttműködéshez. 

Rendőrséggel való együttműködés alapját a 2012-ben megkötött 

együttműködési megállapodás képezi, mely megállapodás megkötése a 

polgárőrség jogszerűműködésének törvényi feltétele. A megállapodásban előírt 

együttműködési feladatok végrehajtására a felek az elmúlt 

évben is kiemelt figyelmet fordítottak, melynek  

elengedhetetlen feltételét képezik: a polgárőrség és a rendőrség 

vezetésének példaértékű kapcsolattartása, a rendszeres és 

kölcsönös tájékoztatás, az egyes együttműködési feladatokat, 

akciókat megelőző körültekintő szervezői és koordinációs 

tevékenység. Az eredményes együttműködést nagymértékben 

segítette a polgárőrök és körzeti megbízottak között megvalósuló hatékony 

együttműködés, valamint a rendőrség városrendészet és polgárőrség együttes 

járőri tevékenységeinek bevált gyakorlata. 

Katasztrófavédelemmel szintén 2015-ben kötött együttműködési 

megállapodást polgárőrségünk, azzal az önként vállalt kötelezettséggel, hogy 

veszélyhelyzetek és katasztrófák elhárítására való felkészülésben azok 

bekövetkezése esetén a védekezésben polgárőrségünk a Pest Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság igényei szerint önkéntes mentőszervezetként 
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részt vesznek. Erre való felkészülés érdekében polgárőrségünk ez évben is részt 

vett a Katasztrófavédelemi Nemzeti Minősítő Rendszer képzésein és gyakorlatain. 

Polgárőrség országos és megyei szervezetével való kapcsolattartásra ez 

évben is kiemelt figyelmet fordítottunk. Rendszeresen részt vettünk a 

szövetségek által szervezett rendezvényeken és Érden a Parkvárosi 

Közösségi Házban nagy érdeklődésre számot adó sikeres  

lakossági fórumot szerveztünk a polgárőrség bemutatása  

és népszerűsítése érdekében, melyen az Országos Polgárőr  

Szövetség elnöke, rendőrségi vezetők, önkormányzati  

vezetők és képviselők, valamint a polgárőrségünk aktív  

tagjai és érdeklődő lakosok szép számmal vettek részt. 

8. Pénzügyi helyzet: 

Polgárőrségünk 2019-ben összesen 21 412 700 Ft-ból gazdálkodott, melyből 

20 MFt-ot Érd MJV Önkormányzat biztosított. Az önkormányzat támogatása a 

polgárőrség kitűzött feladatainak megfelelő működéséhez elengedhetetlen. 2019. 

évi összes kiadásaink 18 700 880 Ft-ot tettek ki, amelyből a legnagyobb részt a 

gépjárművek üzemeltetésének költsége tette ki 34,5 %-kal, ezt követte az 

objektumok fenntartásának költségei 24 %-kal. A gépjárművekre fordított 

költségek Érd sajátosan nagy területi kiterjedése miatt elengedhetetlenek. 

III. Következő évi főbb célkitűzések: 

➢ Együttműködés erősítése az önkormányzattal. 

➢ Kiemelt figyelem a környezetvédelemre, illegális hulladéklerakók elleni 

további és hatékonyabb fellépésre. 

➢ A városi szabadtéri rendezvények biztosításában való közreműködés. 

➢ Tagság aktív magjának bővítése, „Ifjú Polgárőr” tagozat létrehozása. 

➢ Egyéb bevételi források keresése. 

➢ Bűnmegelőzési, közlekedésbiztonsági és drog-prevenciós akciók folytatása, 

célközösségek felé új megszólítási lehetőségek keresése. 

➢ Polgárőrség okiratainak, egyéb dokumentumainak és honlapjának rendezése, 

aktualizálása. 

Melléklet: Kimutatás 2019. évi bevételekről és költségekről 

Érd, 2020. január 31. 

 Macsotay Tibor 

 elnök 
Összeállította: Kocsis János elnöki tanácsadó 

Elfogadva az elnökség 2020.01.31-ei ülésén. 
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