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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 

2021. évi tevékenységéről 
Készült: 2022. 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 

A 2021. évi tevékenységünket is a polgárőrségről szóló 2011. évi CLXV. tv., az egyesülési jogról 

és a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról szóló tv., továbbá a polgárőrség támogatásáról, a 

polgárőrök oktatásáról, igazolvánnyal történő ellátásáról és formaruházatáról szóló BM 

rendeletek előírásai szerint végeztük. 

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

Országos Polgárőr Szövetségnek és a Pest Megyei Polgárőr Szövetségnek. Polgárőrségünk 

szervezete stabil (létszáma évek óta 100-130 fő, rendelkezik lovas- és ifjúsági tagozatokkal, 2 db 

bűnmegelőzési és áldozatvédelmi központot működtet). Az önkormányzat támogatásának is 

köszönhetően az ország legnagyobb polgárőr egyesületei közé tartozik. Legfőbb döntéshozó 

szervünk a közgyűlés, ügyintéző szervünk pedig a 3 fős elnökség, felügyelő szervünk a 3 fős 

felügyelő bizottság. 

Székhelyünk Érd, Fűtő utca 41. szám alatt van és a rendőrséggel együttműködve az 

önkormányzat támogatásával irodákat működtetünk a Parkvárosban és Ófaluban.  

Rendelkezünk 4 db személygépkocsival (2 db terepjáró), 10 motorkerékpárral, 3 kerékpárral, 

saját rádiófrekvenciával rendelkező URH adóvevő készülékekkel, mobiltelefonokkal, éjjellátó 

készülékekkel, vadkamerákkal, számítógéppel és internet előfizetéssel. A járőrszolgálatot 

polgárőreink egyenruhában, védőfelszereléssel látják el. A lovas járőrtagozat 4 lóval és ezekhez 

tartozó felszereléssel rendelkezik. 

Eszközállományunk előző évhez képest 1 db gépjárművel bővült, egyéb változás nem volt. 

Jogszerű és szervezett működéshez szükséges alapvető dokumentumokkal (alapszabályzat, 

szervezeti és működési szabályzat, szolgálati szabályzat) rendelkezünk, azokban tartalmi változás 

nem volt.  Továbbra is együttműködési megállapodásunk van a Pest Megyei Rendőr-

főkapitánysággal, Érd MJV Önkormányzatával és a Pest Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatósággal. 

Polgárőrségünk eredményes tevékenységének köszönhetően a korábbi években számos 

elismerésben részesült: Polgárőr Város (2012), Polgárőr Érdemkereszt (2015, 2017), Érd 

Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj (2010, 2015, 2017, 2019), Pest Megye Közbiztonságáért 

Díj (2019). 

A jelen beszámolási időszakban az a megtiszteltetés 

érte egyesületünket, hogy Aros Ferenc polgárőrünk 

részére az önkormányzat közgyűlése október 23-án, 

Nemzeti Ünnepünk alkalmából „Érd 

Közbiztonságáért 

és Tűzbiztonságáért Díj”-at adományozott. 

 

Polgárőrségünk tevékenységének területi körzete nem változott (Érd és Diósd közigazgatási 

területe). A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felkérésre katasztrófaveszély esetén Pest 

Megye bármely területére is tevékenykedhetünk. 

II. 

2021. ÉVI FŐBB CÉLKITŰZÉSEINK 

1. Fontos célkitűzésünk volt az önkormányzattal való együttműködésünk kölcsönös 

bizalmon alapuló erősítése, mely megítélésünk szerint megvalósult. 
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2. Továbbra is megkülönböztetett figyelmet fordítottunk a korona vírus miatt 

kialakult veszélyhelyzetben szükségessé váló rendvédelmi és 

önkormányzati feladatok segítésére. 

3. Kiemelt figyelmet fordítottunk a környezetvédelemre, különös tekintettel az illegális 

hulladéklerakók elleni hatékony fellépésre. 

4. Szükség és igény szerint közreműködtünk a városi szabadtéri- és sportrendezvények 

biztosításában. 

5. A korábbi évekhez képest kevesebb pénzügyi forrás ellenére továbbra is sikerült 

biztosítani működőképességünket. 

III. 

2021. ÉVI FELADATOK ÉRTÉKELÉSE 

1. Közreműködés a közrend és közbiztonság védelmében: 

Visszatérő járőrszolgálatokkal biztosítottuk jelenlétünket a város fontosabb 

közterületein. A célzott és hatékony megvalósítás érdekében a rendőrséggel hetente egyeztettük 

az együttműködésünk aktuális feladatait. A járőrszolgálatainkat többnyire gépjárművel végeztük. 

A nehezen járható külterületeken lovas járőröket is alkalmaztunk, speciális feladatuk volt ezen 

külterületek környezetvédelme és a mezőgazdasági területek figyelése. Az éves teljesített 

óraszám: 18 625 óra volt. 

                                                                              

  

   

Iskolák környékén, általában a kezdési és befejezési időpontokban, célzott járőrözési 

tevékenységgel segítettük a diákok biztonságos közlekedését. 

A lakosság közbiztonságérzetének erősítése érdekében fontos feladatunknak tartottuk az év 

végi ünnepek időszakában a bevásárló központok körzetének, valamint a Mindenszentek és 

Halottak Napja időszakában a temetők környékének felügyeletét. 

Felkészültünk arra is, hogy a rendőrség felkérése esetén közreműködjünk rendkívüli 

rendőrségi akciókban, ahol a polgárőreink sajátos helyi ismereteik alapján jelzőőri, 

területbiztosítási feladatokat láthatnak el. Ilyen akcióra 21 alkalommal került sor. 

      Továbbra is részt vettünk az önkormányzati városi rendezvények és sportesemények 

biztosításában, alkalmanként 5-10 fő polgárőrrel. A teljesített órák száma az elmúlt évben 

mintegy 5875 munkaórát tett ki. 
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Szükség szerint együttműködtünk a városi közterületi térfigyelő kamerarendszer diszpécser 

szolgálatával is, ahol 2 fő polgárőr teljesít szolgálatot, akik speciális helyismeretükkel és a közrend 

védelme iránti elkötelezettségükkel járulnak hozzá a megfigyelői munka hatékonyságához. 

Tevékenységünket a Polgármester Úr is elismerte: 

„A Polgárőrök Napja alkalmából szívből köszöntöm az Érdi Polgárőrség tagjait: erőt, 

egészséget kívánok szolgálatukhoz, áldozatos munkájukhoz! 👏 Mindig lehet rájuk számítani, 

sokat köszönhet nekik a város! A járvány alatt derekasan "odatették" magukat, és most is nagy 

szerepük van a rend és a biztonság fenntartásában, megbízható partnerei az 

Önkormányzatnak és a Rendőrségnek is. Elnöküknek, Macsotay Tibornak pedig nagyon 

boldog születésnapot! ;)” Forrás: Facebook 

2. Bűnmegelőzési tevékenység: 

Továbbra is hirdetjük a 2011-ben életre hívott „Szomszédok 

Egymásért Mozgalom” (ÉRD SZEM) akciót, amelynek fő célja, 

hogy a szomszédok 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. A mozgalmat a honlapunkon 

népszerűsítjük. A lakossági bejelentésekre minden alkalommal reagáltunk és szükség esetén 

rendőri intézkedést kértünk. 

 Bűnmegelőzési Központokat működtetünk a Római út 24. szám alatt és 

a Bem téri INTERSPAR áruház épületében lévő irodáinkban, melyek korszerű 

infrastruktúrával rendelkeznek és állnak a lakosság részére. Előzetes telefonos 

egyeztetések alapján fogadtuk az érdeklődő lakosokat. 

 

Szórólapokon és plakátokon hívjuk fel a lakosság figyelmét 

arra, hogy hogyan kerülhetik el, azt hogy a bűnelkövetők 

célpontjaivá, sértetté, áldozattá váljanak. Erre alkalmat, adnak a 

városi rendezvények, sportesemények, a lakosság által nagyobb 

létszámban látogatott hivatalok, bevásárló központok, iskolák. 
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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. Az iskolák környékén 

lévő gyalogátkelőhelyeken való biztonságos közlekedést lehetőségeink szerint jelzőőrökkel 

biztosítottuk. 

Forgalmasabb és balesetveszélyes közúti csomópontokban, csúcsidőkben a polgárőrök 

elfoglaltságának függvényében jelzőőri és megfigyelői tevékenységet végeztünk (pld. Bem tér, 

Béke tér). Közreműködtünk a közutakat igénybe vevő városi rendezvények 

forgalombiztosításában is (pld. Érd Körbe, városi futások, stb.). 

4. Környezetvédelmi tevékenység: 

Továbbra is kiemelt figyelmet fordítottunk az illegális hulladéklerakó helyek felderítésére és 

az elkövetők lebuktatására. Többször kaptunk lakossági bejelentéseket, melyekre minden 

esetben reagáltunk. Ebben a Polgármesteri Hivatal Városrendészetével kiváló együttműködést 

sikerült megvalósítani. Aktív résztvevői voltunk a múlt évben szervezett szemétgyűjtési 

akcióknak is, segítettük a szervezést és végrehajtást. 

 

 

5. Tevékenységünk a koronavírus miatti veszélyhelyzetben: 

Egyik legfontosabb feladatunknak tekintettük továbbra is a veszélyhelyzetben szükségessé 

váló védekezési feladatokban való közreműködést, a rászoruló lakosok részére nyújtható 

közvetlen segítségnyújtást. Polgárőreink felajánlása alapján, a lakosság részére nyújtott 

segítséghez szükség esetén a polgárőrök saját gépjárműveit is igénybe vettük. A helyi lakosok 

kéréseire segítséget nyújtottunk élelmiszerek, gyógyszerek, tüzelők, postai befizetések stb. 

beszerzésében. A helyi civil szervezetekkel együttműködve részt vettünk segélycsomagok, 

készételek kiszállításában is (februárban pld. 360 készétel kiszállításában közreműködtünk). 

Mindezek végrehajtásához az önkormányzat vezetése segítséget és anyagi támogatást nyújtott, 

melyet ezúton is köszönünk. 
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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. Tevékenységünk során a leginkább érintett 

önkormányzati szervekkel (városrendészet, közterület fenntartók, szociális intézmények, 

óvodák) az együttműködésünk zavartalan volt. Az önkormányzat biztosította a helyi médiákban 

való megjelenésünk lehetőségeit is. A jogi és közbiztonsági bizottságnak a polgárőrség elnöke 

állandó meghívottja, ülésein rendszeresen részt vett és felkérésre tájékoztatást adott a 

polgárőrség tevékenységéről. Önkormányzati képviselőkkel való kapcsolattartásunkat az 

együttműködésre és kölcsönös segítségnyújtásra való kölcsönös törekvés jellemezte.  

Rendőrséggel való együttműködésünk alapját a 2012-ben megkötött együttműködési 

megállapodás képezi, mely megállapodás 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 előzetes egyeztetésében és sikeres 

végrehajtásában. Az eredményes együttműködéshez hozzájárult a polgárőrök és körzeti 

megbízottak között kialakult jó viszony és helyismeret is, valamint a közös járőri tevékenységek 

bevált gyakorlata. 

Katasztrófavédelemmel is a 2015-ben kötött együttműködési megállapodás alapján 

működünk együtt, azzal az önként vállalt kötelezettséggel, hogy veszélyhelyzetekben és 

katasztrófák esetén polgárőrségünk a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság külön 

felkérésére önkéntes mentőszervezetként vesz részt. Erre való felkészülésünk érdekében részt 

veszünk a Katasztrófavédelemi Nemzeti Minősítő Rendszer képzésein és gyakorlatain. Az elmúlt 

évben védelmi feladatra szóló felkérés nem érkezett. 
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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. 

Honlapunk üzemeltetését szerződés alapján továbbra is az ADVERSUM Szolgáltató és 

Tanácsadó KFT végzi, amelyen a polgárőrségre vonatkozó információk bárki számára elérhetőek. 

9. Pénzügyi helyzet: 

Polgárőrségünk 2021-ben mindösszesen 14 650 000 Ft-ból gazdálkodott, melyhez az Érd 

MJV Önkormányzat 10 000 000 Ft-al járult hozzá.  Az önkormányzat támogatása a 

polgárőrség működőképességének biztosításához elengedhetetlen és ez úton is köszönjük a 2021 

évi támogatást. Kiadásaink legnagyobb részét a gépjárművek üzemeltetési költsége képezi, amely 

Érd nagy területi kiterjedéséből adódó jelentős kilométer felhasználás miatt van.  

IV. 

2022. évi főbb célkitűzéseink az alapfeladatok ellátása mellet 

➢ Az önkormányzattal, rendőrséggel, OPSZ-el és a katasztrófavédelem helyi szerveivel 

kialakult jó együttműködésünk és kapcsolattartásunk megőrzése. 

➢ Koronavírus elleni védekezésben való aktív részvétel. 

➢ Kiemelt figyelem a környezetvédelemre, illegális hulladéklerakók elleni fellépésre. 

➢ Pályázati lehetőségek felkutatása, kihasználása 

Érd, 2022. január 31. 

 Macsotay Tibor 

 elnök 

Elnökség 2022.01.31-i ülésén elfogadta 
Összeállította: Kocsis János elnöki tanácsadó 


