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ÉRDI VÁROSI POLGÁRŐR EGYESÜLET  

Székhely: 2030 Érd Fűtő utca 41. 

Telefon: +36 30 200 0890 E-mail: macsotay.polgarorseg@gmail.com  

 

„A közbiztonság és a közrend fenntartásában részt venni kívánó, 

a környezetük biztonságáért felelősséget érző állampolgárok számára 

a polgárőrség nyújt cselekvési lehetőséget.” 
2011. évi CLXV.tv. 

 

BESZÁMOLÓ 
Érd Városi Polgárőr Egyesület 

2020. évi tevékenységéről 
Készült: 2021. január 31-én. 

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. 
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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. Tevékenységünket a vonatkozó törvények betartásával, a 

polgárőrség támogatásáról, a polgárőrök oktatásáról, igazolvánnyal történő ellátásáról 

és formaruházatáról szóló BM rendeletek előírásainak figyelembevételével végezzük. 

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

az Országos Polgárőr Szövetségnek és a Pest Megyei Polgárőr Szövetségnek. 

Megalakulása óta szervezetileg megerősödött (létszáma (rendes, ifjú, tiszteletbeli, 

pártoló ,Szem tagok) tartósan 150 körül van , lovastagozat, motoros csoport 

működtetése, bűnmegelőzési és áldozatvédelmi központok létrehozása, stb.) és az 

önkormányzat támogatásának  köszönhetően mára az ország legnagyobb polgárőr 

egyesületei közé tartozik. Legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, mely évente ülésezik. 

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

együttműködve az önkormányzat támogatásával irodákat működtet a Bem téren és 

Ófaluban. A Duna utcai irodát gazdasági és erő-eszköz racionalizálási okból 

felszámoltuk, az épületet az önkormányzat részére visszaadtuk. 

Polgárőrségünk eszközállománya, rendelkezik 4 db saját tulajdonú 

személygépkocsival (2 db terepjáró), 10 motorkerékpárral (polgárőr tulajdonú), 3 

kerékpárral, saját rádiófrekvenciával rendelkező URH adóvevő készülékekkel, 

mobiltelefonokkal, éjjellátó készülékekkel, vadkamerákkal, számítógépekkel, 

nyomtatókkal és internet előfizetéssel. A járőrszolgálatot polgárőreink egyenruhában, 

védőfelszereléssel ellátva teljesítik, A lovas járőrtagozat 3 lóval és ezekhez tartozó 

felszereléssel rendelkezik. 

Rendelkezünk a jogszerű és szervezett működéshez szükséges alapvető 

dokumentumokkal: alapszabályzat, szervezeti és működési szabályzat, szolgálati 

szabályzat. Együttműködési megállapodásunk 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), Pest Megye 

Közbiztonságáért Díj (2009).  

Polgárőrségünk tevékenységének területi körzete: Érd és vele határos települések. 

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal való együttműködési megállapodás 

alapján felkérésre, katasztrófaveszély esetén országos . 
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II. 

2020. évi tevékenységünk a törvényben rögzített és vállalt feladatok 

tükrében 

Ez évi tevékenységünk főbb jellemzői az alábbiak voltak: 

1. Fontos célkitűzésünk volt az önkormányzattal meglévő jó és a kölcsönös 

bizalomra alapuló együttműködésünk megőrzése. 

2. Továbbra is kiemelt figyelmet fordítottunk a környezetvédelemre, különös 

tekintettel az illegális hulladéklerakók elleni hatékony fellépésre. 

3. Szükség és igény szerint közreműködtünk a városi szabadtéri- és 

sportrendezvények biztosításában. 

4. Új honlapot készítettünk, melyet folyamatosan üzemeltetünk. 

5. Új feladatként jelentkezett a korona vírus miatt kialakult 

veszélyhelyzetben szükségessé váló rendvédelmi és önkormányzati 

feladatok segítése. 

 Költségvetésünk racionalizálásával továbbra is sikerült biztosítani a 

működőképességünket. 

1. Közreműködésünk a helyi közrend és közbiztonság védelmében: 

Visszatérő járőrszolgálatokkal biztosítottuk jelenlétünket Érd MJV és Diósd 

Város közigazgatási területén. A célzott és hatékony megvalósítás érdekében a 

rendőrséggel hetente egyeztettük az együttműködés aktuális feladatait. A 

járőrszolgálatokat többnyire gépjárművel végeztük. A nehezen járható külterületeken 

lovas járőröket is alkalmaztunk, speciális feladatuk volt a nehezen járható külterületek 

környezetvédelme és a mezőgazdasági területek figyelése. 

  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). 

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. 

Szükség szerint együttműködtünk a városi közterületi térfigyelő kamerarendszer 

diszpécser szolgálatával,  akik speciális helyismeretükkel és a közrend védelme iránti 

elkötelezettségükkel járulnak hozzá a megfigyelői munka hatékonyságához. 

A visszatérő járőrszolgálatokat  a nap 24 órájában végeztük. 

      Továbbra is fontos feladatként kezeltük a városi és sport rendezvények 

biztosításában való közreműködésünket. Ezen rendezvények biztosításában 

alkalmanként 5-20 fő polgárőr teljesített szolgálatot 
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Lovas járőrök Gépjármű szolgálatok 

      

Sportrendezvények biztosítása 

2. Bűnmegelőzési tevékenység: 

                                  Továbbra is hirdetjük a 2011-ben életre hívott 

                            „Szomszédok Egymásért Mozgalom” (ÉRD SZEM) akciót, 

                            amelynek fő célja, hogy a szomszédságában lakók kiemelt   

                                  figyelmet fordítsanak egymás értékeire, közvetlen  

                                  lakókörnyezetükre, felelősséget éreznek saját és szomszédjuk 

 

élet- és vagyonbiztonsága iránt. Segítő szándékkal figyeljenek egymásra és, ha 

megbizonyosodnak arról, hogy az észlelt esetek törvénysértéshez vezetnek, értesítsék a 

polgárőrséget vagy a rendőrséget. Az ÉRD SZEM mozgalmat a honlapunkon 

igyekeztünk népszerűsíteni. 

                                    2008-ban elkezdett Drog prevenciós program keretében 

                       Bűnmegelőzési Központ”-ot működtetünk a Római út 24-ben                                                     

és a Bem téri INTERSPAR áruház épületében melyek korszerű 

                                   infrastruktúrával rendelkeznek és állnak a lakosság részére. 

        

Bűnmegelőzési tevékenységünk fontos részét képezik a szórólapok és 

plakátok. amelyekkel felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy hogyan kerülhetik el, 

hogy a bűnelkövetők célpontjaivá, sértetté, áldozattá váljanak. Erre jó alkalmat, adnak 

a városi rendezvények, sportesemények, a lakosság által nagyobb létszámban 

látogatott hivatalok, bevásárló központok, oktatási intézmények. 
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Szórólapok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bem téri Bűnmegelőzési Központ. 

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. 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 igénybe vevő városi 

rendezvények a forgalombiztosításában is. 

4. Környezetvédelmi tevékenység: 

Továbbra is kiemelt figyelmet fordítottunk az elszaporodott illegális 

hulladéklerakások elleni 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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Illegális szemétlerakóhelyek felderítése 

5. Tevékenységünk a koronavírus miatti veszélyhelyzetben: 

Egyik legfontosabb feladatunknak tekintettük a veszélyhelyzetben szükségessé váló 

védekezési feladatokban való közreműködést, a rászoruló lakosok részére nyújtható 

közvetlen segítségnyújtást. Márciusban rendkívüli elnökségi ülésen határoztuk meg a 

polgárőrségünk lehetséges tennivalóit és a lakosság részére felhívást tettünk közzé a 

helyi médiákban. 

 

Megerősített 24 órás ügyeleti szolgálatot vezettünk be, készenlétbe helyeztük a 

védekezésbe és segítségnyújtásba bevonható erőinket és eszközeinket. Egyesületünk 

gépjárműveiken kívül, a polgárőreink felajánlása alapján, a lakosság részére nyújtott 

segítséghez szükség esetén a polgárőrök saját gépjárműveiket is igénybe vettük. Több 

mint 100 napon keresztül napi átlagban 30-35 helyi lakos részére nyújtottunk 

segítséget élelmiszerek, gyógyszerek, tüzelők, postai befizetések stb. beszerzésében. 

Összességében kb. 500 helyre juttattunk el segélycsomagokat is. A rendőrséggel együtt 

részt vettünk az elrendelt korlátozások, karanténok betartásának ellenőrzéseiben is. 

Mindezek végrehajtásához az önkormányzat vezetése jelentős segítséget és anyagi 

támogatást nyújtott, melyet ezúton is köszön a polgárőrség vezetése. Jól eső érzéssel 

vettük tudomásul, hogy tevékenységünket a polgármester úr is méltatta: 
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Egyéb köszönő, elismerő levelek a polgárőrség honlapján megtalálhatóak. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Együttműködés és kapcsolattartás: 

Érd MJV Önkormányzattal való együttműködésünk és kapcsolattartásuk a 2015-

ben megkötött együttműködési megállapodásnak megfelelően történt. Az 

önkormányzat az együttműködési megállapodásban vállat kötelezettségeinek eleget 

téve alapvetően járult hozzá a Polgárőrség működési feltételeinek biztosításához. A 

tevékenységünk során leginkább érintett önkormányzati szervekkel (városrendészet, 
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közterület fenntartók, szociális intézmények, óvodák, iskolák…..stb.) az 

együttműködésünk zavartalan volt, továbbá az önkormányzat biztosította a helyi 

médiákban való megjelenésünk lehetőségeit is.(Tv, rádió,újság) Havi rendszerességgel 

az Érdi tv „Párbeszéd” című műsorban tájékoztatjuk a lakosságot munkánkról. Az 

önkormányzat közrendvédelmi bizottságának a polgárőrség elnöke állandó 

meghívottja, az ülésein rendszeresen részt vett és tájékoztatást adott a polgárőrség 

tevékenységéről. Önkormányzati képviselőkkel való kapcsolattartásunkat az 

együttműködésre és kölcsönös segítségnyújtásra való törekvés jellemzi.  

Rendőrséggel való együttműködésünk alapját a 2012-ben megkötött 

együttműködési megállapodás képezi, mely megállapodás megkötése a polgárőrség 

jogszerűműködésének törvényi feltétele is egyben. A megállapodásban előírt 

együttműködési feladatok végrehajtására a felek az elmúlt évben is kiemelt figyelmet 

fordítottak, mely megnyilvánult a polgárőrség és a rendőrség vezetésének példaértékű 

és rendszeres kapcsolattartásában és egymás kölcsönös tájékoztatásában, az 

együttműködési feladatok és akciók eredményes végrehajtásában. Az eredményes 

együttműködéshez hozzájárult a polgárőrök és körzeti megbízottak között kialakult jó 

viszony és helyismeret, valamint a közös járőri tevékenységek bevált gyakorlata. 

Katasztrófavédelemmel a szintén 2015-ben kötött együttműködési megállapodás 

alapján működünk együtt, azzal az önként vállalt kötelezettséggel, hogy 

veszélyhelyzetekben és katasztrófák elhárítására való felkészülésben polgárőrségünk a 

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igényei szerint önkéntes 

mentőszervezetként vesz részt. 2019-ben a felkészülés érdekében részt vettünk a 

Katasztrófavédelemi Nemzeti Minősítő Rendszer képzésein és gyakorlatain. 2020-ban 

a katasztrófavédelemtől védelmi feladatra szóló felkérés nem érkezett. 

Az Országos Polgárőrszövetséggel (OPSZ) való kapcsolattartásra ez évben is 

kiemelt figyelmet fordítottunk. A kölcsönös szakmai konzultációkon túlmenően az 

OPSZ pénzügyi támogatást adott a gépjárművek fenntartásához.(cégautóadó) 

Új honlap készítésére és üzemeltetésére kötöttünk szerződést az ADVERSUM 

Szolgáltató és Tanácsadó KFT-vel, mivel a korábbi honlap üzemeltetőjével nem voltunk 

elégedettek (kapcsolattartási, feltöltési és honlap elérhetőségi problémák miatt). Az új 

honlap 2020 október óta üzemel és elérhető bárki számára. 

9. Pénzügyi helyzet: 

Az önkormányzat támogatása a polgárőrség működőképességének biztosításához 

elengedhetetlen és ez úton is köszönjük a 2020 évi támogatást. Kiadásaink legnagyobb 

részét a gépjárművek üzemeltetési költsége képezi, amely Érd nagy területi 

kiterjedéséből adódó jelentős kilométer felhasználás miatt van. Pénzügyi helyzetünk 

stabilitásának megőrzésében nagy segítség volt, hogy a korábbi Duna utcai irodánkat 

megszüntettük. 

 

III. 2021. évi főbb célkitűzéseink az alapfeladatok ellátása mellet 

➢ Együttműködés erősítése az önkormányzattal. 

➢ Rendőrséggel meglévő jó együttműködés és kapcsolattartás megőrzése. 
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➢ OPSZ-el meglévő jó kapcsolat megőrzése. 

➢ Pályázati lehetőségek felkutatása, kihasználása 

➢ Kiemelt figyelem a környezetvédelemre, illegális hulladéklerakók elleni fellépésre. 

➢ Koronavírus elleni védekezésben való aktív részvétel. 

Melléklet: Kimutatás 2020. évi bevételekről és költségekről 

Érd, 2021. január 31. 

 Macsotay Tibor 

 elnök 
Összeállította: Kocsis János elnöki tanácsadó 

Elfogadva az elnökség 2021.01.31-ei ülésén.  


