
CSATLAKOZÁSI KÉRELEM  
az OPSZ Lovas Tagozatához csatlakozni kívánó  

polgárőr egyesületek és polgárőrök részére 
 

Polgárőr Egyesület neve  

Polgárőr Egyesület székhelye 

levelezési címe 

 

Polgárőr Egyesület elérhetősége 

(telefonszám 

e-mail) 

 

Egyesület elnöke (név)  

Egyesület elnökének elérhetősége 

(telefonszám 

e-mail) 

 

A lovas csoportvezető neve és elérhetősége 

(ha különbözik az elnök személyétől) 

 

Hányadik év óta van lóhátról és/vagy  

fogattal szolgálatadás 

 

Hány lóval dolgoznak összesen a 

szolgálatokban, függetlenül attól, hogy ezek 

magántulajdonban vagy egyesületi 

tulajdonban vannak 

 

 

Lovas polgárőrök adatai: 
 

Név (nyomtatottan):  

Polgárőr alapismereti képzésben részesült 

(mikor, hol) 

 

Polgárőr ig. száma P00…………………. / vagy 

IF………………. 

A lovas nyerges / vagy fogatos / vagy 

vegyes: 

 

Használt ló neve, azonosító száma (HUN…)  

A ló nyerges / fogatos / vegyes használatú  

Ha a lovas több lovat is használ, a további 

lovakat ide folytatólag, a fenti 

adattartalommal… 

 

(*Több lovas esetén a 2. oldalon pótlap megfelelően sokszorosítható.) 

 

A lovas polgárőrök tagozati belépéséhez szükséges a – külön íven szövegezett – 
adatvédelmi hozzájáruló nyilatkozat kitöltése (lásd: opsz.hu / tudástár / polgárőr 

segédanyagok / lovas iratok) és megküldése - elektronikusan vagy papír alapon – a 

Tagozatnak (opsz.lovastagozat@gmail.com / OPSZ Lovas és Kutyás Tagozat, 6065 

Lakitelek, Felsőalpár 3.) 

 

Alulírott nyilatkozom, hogy kérem a fent megjelölt egyesületünk és polgárőreink 
felvételét az OPSZ Lovas és kutyás Tagozat kötelékébe.  
 

Kelt:  ………, …………………….                       

P. H. 

 

egyesületi elnök aláírása 



Név (nyomtatottan):  

Polgárőr alapismereti képzésben részesült 

(mikor, hol) 

 

Polgárőr ig. száma P00…………………. / vagy 

IF………………. 

A lovas nyerges / vagy fogatos / vagy 

vegyes: 

 

Használt ló neve, azonosító száma (HUN…)  

A ló nyerges / fogatos / vegyes használatú  

Ha a lovas több lovat is használ, a további 

lovakat ide folytatólag, a fenti 

adattartalommal… 

 

 
Név (nyomtatottan):  

Polgárőr alapismereti képzésben részesült 

(mikor, hol) 

 

Polgárőr ig. száma P00…………………. / vagy 

IF………………. 

A lovas nyerges / vagy fogatos / vagy 

vegyes: 

 

Használt ló neve, azonosító száma (HUN…)  

A ló nyerges / fogatos / vegyes használatú  

Ha a lovas több lovat is használ, a további 

lovakat ide folytatólag, a fenti 

adattartalommal… 

 

  
Név (nyomtatottan):  

Polgárőr alapismereti képzésben részesült 

(mikor, hol) 

 

Polgárőr ig. száma P00…………………. / vagy 

IF………………. 

A lovas nyerges / vagy fogatos / vagy 

vegyes: 

 

Használt ló neve, azonosító száma (HUN…)  

A ló nyerges / fogatos / vegyes használatú  

Ha a lovas több lovat is használ, a további 

lovakat ide folytatólag, a fenti 

adattartalommal… 

 

 
Alulírott nyilatkozom, hogy kérem a fent megjelölt egyesületünk és polgárőreink 
felvételét az OPSZ Lovas és kutyás Tagozat kötelékébe. 
 
Kelt:  ………, …………………….                       

 

P. H. 

egyesületi elnök aláírása 


