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ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ  

Polgárőr Egyesületek és polgárőr tagok részére  
 
 

1. lépés 
Polgárőrré kell válni / ügyintézés az illetékes tagszervezeti egyesület elnökénél: 
- polgárőr alapismereti vizsga 
- polgárőr igazolvány igénylés 
- csak Útlevéllel rendelkező, 3. életévét betöltött ló adhat szolgálatot, 3 éven belüli fertőző 
kevésvérűség (FKV) és takonykór (TK) negatív laboreredmény legyen bevezetve az 
állatorvos által a Lóútlevélbe.  
(Olyan lovak esetében, amelyek más állattartó lovaival érintkezhetnek – gyakorlati oktatás, 

versenyek, szemlék, stb. – évenkénti FKV vizsgálat szükséges. Ellenőrzik továbbá a 

szabályszerű influenza vakcinázást: alapimmunizálás után félévente megismételt oltás, enélkül 

rendezvényekre a ló nem léphet be. Javasolt /de nem kötelező/ továbbá: a tetanusz, herpesz és 

a külterületen járőröző lovaknál a veszettség elleni védőoltás.) 

 

2. lépés 
A helyi elnök jelzi emailben (opsz.lovastagozat@gmail.com) az egyesület és polgárőr 
lovasainak csatlakozási szándékát a Tagozathoz lovas szolgálat céljából. Az emailben az 

elnök nyilatkozik arról, hogy a lovak rendelkeznek Lóútlevéllel és labor szűréssel. (Lóútlevél 

másolatot csak azoknak kell benyújtani a későbbiekben, akik támogatásra pályáznak, vagy 

gyakorlati oktatáson vizsgáztatják a lovat.) 

Kitöltve csatolandó az emailhez:  
- tagozati csatlakozási bejelentő lap és 
- adatvédelmi hozzájáruló nyilatkozatok (emellett megismertetni az adatkezelési 

szabályzatot a polgárőr lovassal).  

(Fentiek megtalálhatóak: opsz.hu / tudástár / polgárőr segédanyagok / lovas iratok) 

 
3. lépés 
A Tagozat elnöksége szavaz az új egyesület és az új személyek belépésről, és a szavazást 

követő 10 napon belül értesítést küld a sikeres belépésről az egyesületi elnöknek, megyei 

koordinátornak és megyei elnöknek, megyei irodának.  

 
4. lépés 
Oktatási kötelezettség a portyaszolgálat megkezdéséhez / portyaszolgálat képzési formája 
és követelménye: lovas polgárőr portyaszolgálatot az OPSZ Lovas Tagozata által 

elektronikusan rendelkezésre bocsátott polgárőr lovas szakmai alapismereti jegyzetekben 

foglalt tananyagból eredményes tesztlapot írt polgárőr adhat, aki megfelelő tereplovas 

tapasztalattal rendelkezik (lásd OPSZ Szolgálati Szabályzat 1. Függelék 1.1. pontja 

(http://www.opsz.hu/storage/upload/dokumentumok/szolgalati_szabalyzat_2019_2.pdf). 

 



Figyelem: csak külterületen, zöld- és üdülő-övezetekben! Portyaszolgálat rendezvényekre 
nem tervezhető és nem látható el!  
- elektronikusan beküldeni a Tagozatnak az esetleges lovas szakbizonyítványokat, amelyek 

elfogadásáról a Tagozat 10 napon belül értesítést küld, és / vagy 

- lovas végzettség hiányában PORTYATESZTLAP íratását kezdeményezi: a Tagozattal 

egyeztetve a megyei lovas koordinátor íratja meg a polgárőr lovasokkal, ő postázza a 

Tagozatnak. Javítás és az eredményről kiértesítés email útján a helyei elnöknek, megyei 

irodának és koordinátornak a tagozat által történő átvételtől számított 10 nap alatt. 
 
5. lépés 
Portyavezető kijelölése: 
- az adott tagszervezeti polgárőr egyesület elnöke által, ennek közlése emailben a Tagozattal 

(lásd OPSZ Szolgálati Szabályzat 1. Függelék 1.1. pontja). 

 
6. lépés 
Polgárőr tagozati igazolvány kiállítása és megküldése: 
- 2021. január 1-től a szolgálat csak a polgárőr igazolvány és tagozati igazolvány birtokában 

végezhető. Az oktatási szintet is tartalmazó tagozati igazolványt a Tagozat 2021. január 1-ig 

kipostázza az adott egyesületnek.  

 
7. lépés  
Felszerelések kiadása a központi raktárból:  
- az egyesületi elnök (vagy meghatalmazottja) kezdeményezi a Tagozatnál emailben.  A 

Tagozat a mindenkori aktuális raktárkészletnek megfelelően adja ki a tagozati tagsággal és 

minimum portyavizsgával rendelkező tagok létszámának megfelelően az egyesületnek: forma 

kobak, jól-láthatósági formamellény (betétszíne lovasoknál: zöld), forma nyeregalátét. 

 
8. lépés  
Továbbképzési lehetőségek:  
 
- Járőrvezetői I. szintű elmélet és gyakorlati vizsga szükséges belterületi szolgálathoz, 

határvédelmi szolgálathoz és rendezvénybiztosításhoz (falunapok, szüreti felvonulások, 

gyermeknapok, majálisok, ünnepi díszelgések, stb…), amelyek magasabb balesetei kockázatot 

hordoznak. Ez esetben: évenkénti FKV vizsgálat és szabályszerű influenza vakcinázás 
(alapimmunizálás után félévente megismételt oltás) szükséges, enélkül rendezvényekre a ló 

nem léphet be. 

 

- Járőrvezetői II. szintű elmélet és gyakorlati vizsga szükséges speciális feladatok 

ellátásához. 

 
9. lépés 
Pályázatok:  
Aktuálisan év elején általános működési pályázat, évközben egyedi pályázatok. Ezekről a 

Tagozat – a megyei lovas koordinátorok bevonásával – az egyesületi tagok közül az elnököket 

és lovas csoportvezetőket közvetlenül zárt rendszerben (emailben) értesíti, továbbá valamennyi 

tagját tájékoztatja az opsz.hu oldal, a Tagozat nyilvános facebook oldala és zárt csoportja útján. 

 

Lakitelek, 2019. november 22. 

 

 

  Dr. Rácz Adrienn s. k.  

OPSZ Lovas Tagozat elnök 


