
TAGFELVÉTELI KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT  

POLGÁRŐR EGYESÜLETNEK A TERÜLETI POLGÁRŐR SZÖVETSÉGBE  

ÉS AZ ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉGBE* TÖRTÉNŐ BELÉPÉSÉHEZ  
 

I.  A bírósági nyilvántartásba vett polgárőr egyesület 

a) neve:  

b) székhelye: 

c) telefonszám: 

d) e-mail címe: 

e) törvényes képviselőjének (elnökének) neve: 

f) további törvényes képviselőjének neve: 

g) törvényes képviseletének módja (önálló vagy együttes): 

h) bírósági nyilvántartási szám: 

i) bírósági nyilvántartását vezető bíróság megnevezése: 

j) megalakulás dátuma (a nyilvántartásba vételről szóló bírósági határozat jogerőre 

emelkedésének napja): 

k) adószáma: 

l) bankszámlaszáma és számlavezető bankjának megnevezése: 

m) mmeegglléévvőő  OOPPSSZZ--ttaaggssáágg  eesseettéénn a már  kiadott OPSZ-nyilvántartási száma:                    

II.  A fenti polgárőr egyesület jelen okiratban megjelölt törvényes képviselőjének (képviselőinek) 

önálló (vagy együttes) jegyzésével NYILATKOZIK arról: 

1. KÉRI  tagfelvételét a működési területén működő, ……………………..……………. nevű 

megyei / fővárosi polgárőr szövetséghez,  

2. valamint az Országos Polgárőr Szövetséghez*; 

3. magára nézve kötelezőnek ELFOGADJA a területi polgárőr szövetség alapszabályát; 

4. magára nézve kötelezőnek ELFOGADJA az Országos Polgárőr Szövetség alapszabályát*. 
 

_______________, 20 

……………………………………………………. 
polgárőr egyesület törvényes képviselője (/-i) 

Előttünk, mint tanúk előtt:  
 

1. tanú aláírása …………………………………. 2. tanú aláírása  ………………………………. 

neve nyomtatott betűvel:    neve nyomtatott betűvel: 

………………………………………………. ……………………………………………… 

lakáscíme:      lakáscíme: 

szig. száma:      szig. száma: 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

III. A ……………………………………………………. nevű és …………OPSZ-nyilvántartási 

számú megyei / fővárosi polgárőr szövetség NYILATKOZIK, hogy a működési területén 

működő, fenti polgárőr egyesületet [Pőtv. 2. § (1) bekezdése a) pont]  …….. év ………….. hó 

…. napon tagjai közé ………… tagnyilvántartási számon a Pőtv. 7. § (5) bekezdése alapján 

felvette;  erről az Országos Polgárőr Szövetséget jelen dokomentummal tájékoztatja.  

A felvételi KÉRELMET az Országos Polgárőr Szövetségbe javaslatával együtt annak 

beérkezését követő 30 napon belül ezen NYILATKOZATTAL terjeszti fel. [Pőtv. 8. § (4a) bek.]* 

A fenti polgárőr egyesületnek az Országos Polgárőr Szövetségbe történő tagfelvételének 

törvényes és egyéb jogi akadálya NINCS / VAN (megfelelő aláhúzandó).*   

A javaslat indoklása (nemleges javaslat esetén kötelező)* ………..……………………………  

…………………………………………………………………………………………………. 

_______________, 20 

        PH.        ……………………………………………… 
megyei / fővárosi polgárőr szövetség elnöke 

*  A csillaggal és aláhúzással jelölt részek már meglévő OPSZ-tagságú egyesületre nem vonatkoznak, mert azok 

megtörténtnek tekintendők, azaz ebben az esetben az egyesületet az OPSZ-be nem kell ismételten felvenni. 
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