
 
 

 
IGAZOLVÁNY IGÉNYLŐ ADATLAP 

POLGÁRŐR IGAZOLVÁNYHOZ 
Iktatószám:              KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL KITÖLTENI! 
 

A POLGÁRŐR EGYESÜLET ELNÖKE TÖLTI KI!   
A kitöltött adatlapot, mint magánokiratot a feldolgozás után a nyilvántartásból törléstől számított 2 évig megőrzöm! 
 Egyesület OPSZ tagságot igazoló tanúsítvány száma   A jóváhagyás dátuma    

    /                                             -      -                 
Az igazolványigénylés oka: Első:  Csere:  Adatváltozás:  
IGAZOLOM, hogy  

- a polgárőr igazolványra jogosult, mert         
- megfelel az OPSZ Alapszabályának 33. pontjában megfogalmazott feltételeknek  
- az OPSZ valamely tagszövetségénél működő polgárőr egyesület tagja,          P.H. 
- polgárőri alapismeretekből sikeres vizsgát tett, amelyről jegyzőkönyv készült 
 

MELLÉKLET: 
-igazolványt kérelmező polgárőr lakcímét igazoló hatósági igazolvány fénymásolata 
-igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló csekk fénymásolata 

Az igénylő személyi igazoló okmányának száma:   Az igazolványt kibocsátó állam jelzése:  
OPSZ tisztség (akinek van):  

   A POLGÁRŐR ADATAI 
1./  Családi és utónév (Személyi igazolványban megadott) 
      Vezetéknév (előnévvel)        Keresztnév 

                       
2./ Születési / leánykori név (Személyi igazolványban megadott) 
      Vezetéknév (előnévvel)          Keresztnév 

                        
3./  Anyja születési / leánykori neve (Személyi igazolványban megadott) 
      Vezetéknév (előnévvel)          Keresztnév 

                        
4./   Születési idő   Születési hely: 1. ország jelzése 2. Település 

    -          -                   
5./ Lakcím (lakcímet igazoló hatósági  lakcímkártyában megadott) 
     Ország     Település                                                Irányítószám 

                                        
  Utca, út, körút, stb. (Név után irandó: utca, út, körút, stb.)                        Házszám (Helyrajzi szám) 

               
6./ Elérhetőség:  

  Telefon :  06                 Mobil telefon: 06                  
 

 E-mail: 
 
AZ IGÉNYLŐ NYILATKOZATA: 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatlapon megadott adataim a valóságnak 
megfelelnek, büntetlen előélettel rendelkezem, cselekvőképességem hatóság által nem korlátozott. A 
polgárőr szolgálatot önként vállalom és magamra nézve kötelezőnek tartom az OPSZ. által kiadott 
szolgálati és etikai szabályzatot. Hozzájárulok adataimnak az OPSZ zárt információs rendszerében történő 
nyilvántartásához: 
 
 
 

     Nyilatkozatot tevő aláírása 
                   

Előttünk mint tanúk előtt:              ………………………………                            …………………………………… 
                                                            1. tanú aláírása                                                          2. tanú aláírása   
 Név:                                                                            Név:                                          
 Lakcím:                                                                      Lakcím:  
 Személyi ig. szám:                                                     Személyi ig. szám: 

MEGYEI/FŐVÁROSI SZÖVETSÉG IRODAVEZETŐ ÁTVETTE: 
Dátum: 
        aláírás   ………………………    

 

 
 
 

Jóváhagyó egyesületi elnök aláírása 

 

           Nemzeti Egységes Kártyaazonosító: 



  
 
 
 
 
 
 

Kitöltési útmutató 
Polgárőr igazolványt igénylő adatlaphoz 

 
 
1./  A polgárőr igazolványt kérelmező, személyi adatait kizárólag az igénylőlap 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. pontjainak a nyomtatvány kockáiba tollal és nagybetűvel,történő 
 kitöltésével adhatja meg. 

2./    Figyelem! Fontos!  Az igénylő nyilatkozatának tanúk előtt és tanúk által történő aláírása! A 
polgárőr igazolványt kérelmező valamint a tanúk aláírásának hiánya az igazolvány iránt 
kérelem elutasítását eredményezi. 

3./  A formanyomtatvány felső bekeretezett részének kitöltése a kérelmező polgárőr egyesület 
elnökének a feladata. 

4./  A polgárőr 8 napon belül köteles polgárőr egyesülete útján bejelenteni az OPSZ részére 
igazolványának elvesztését, eltulajdonítását, megsemmisülését, megrongálódását továbbá, ha 
adataiban változás történt.  

 5./  Az előzőekben megfogalmazott bármely okból adódó igazolványcsere esetén a kérelmező 
polgárőrnek 1100.Ft.- igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetnie. Az igazgatási 
szolgáltatási díj megfizetése az OPSZ 1170800120343208 számlaszámra történő átutalással, 
vagy készpénz átutalási megbízás / sárga csekken /postai úton való feladással történhet 

  6./ A fenti okokból adódó igazolvány csere esetén a befizetést igazoló sárga csekk 
fénymásolatát,vagy a számlaszámra történő átutalás igazolását  is csatolni kell a kitöltött 
igazolványt igénylő adatlaphoz mellékletként 

 


