
ÁSZF-be „Lovas támogatások felhasználásának külön szabályai” 

 

 

A támogatás felhasználásáról: 

 

Amennyiben a polgárőr szolgálatot ellátó ló nem polgárőr szervezet tulajdonában áll, a ló tartása csak 

akkor támogatható a polgárőr egyesület részéről, amennyiben az adott ló elszámolási időszakonként 

legalább 120 óra szolgálatot teljesít!  

 

Ha a járőrszolgálatot ellátó ló nem a polgárőr szervezet tulajdona, hanem a polgárőr, mint 

magánszemély, illetve egyéb harmadik fél tulajdona, abban az esetben szerződésben kell 

rögzíteni, hogy az állat segíti a polgárőr szolgálat ellátását és ezért cserébe a polgárőr 

szervezet az ellátott szolgálati órákat figyelembe véve hozzájárul az állat ellátási költségeihez.  
 

A magán tulajdonban álló lovakra adható természetbeni támogatás értéke nem haladhatja meg 

az évi 60.000,- forintot.  A feleknek nyilatkozattal kell igazolnia, hogy a teljesítés megtörtént. A 

ló tulajdonosának aláírásával kell igazolnia, hogy az adott lóra milyen értékű hozzájárulást vett át (pl. 2 

körbála szénát, vagy 5 mázsa zabot, stb.)  

 

Az állatok tulajdonjogának igazolását minden esetben csatolni szükséges az elszámoláshoz, 

mely lovak esetében a ló-útlevél.  

 

Polgárőr szolgálatra csak olyan ló használható, amely a fertőző kevésvérűség és takonykór 

szempontjából 3 évnél nem régebbi kötelező vérvétel negatív eredményét igazolja (az Állat-

egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 195. § (1) és (2) 

bekezdései). 
 

A lovas támogatás felhasználható különösen az alábbi erősorrendben:  

 

• lovas polgárőr formaruházat (formaruha katalógus 36-38. oldalán található lovas formaruházat 

http://www.opsz.hu/storage/upload/polgaror-formaruha-katalog2013-

pdf_201312169045395.pdf) 

• ló felszerelések (minden olyan eszköz, ami kifejezetten a lóhoz kötött használati tárgy) pl. 

kantár, zabla, polgárőrség egyen forma nyeregalátétje, nyereg, ínvédő, takarók, stb. 

• lovas felszerelések (a polgárőr formaruházaton kívül, minden olyan speciálisan lovas ruházati 

termék és egyéb biztonsági felszerelés, ami a lovas személyéhez köthető) pl. gerincvédő, 

lábszárvédő, lovas nadrág, stb. 

• takarmányok. almok, bértartás költsége, nyalósó, vitaminok, 

• patkolás, körmölés költsége, 

• kötelező vérvétel, oltások költsége, féreghajtás költsége, egyéb állatorvosi költségek, 

• lóápolási felszerelések, 

• lószállító eszköz /abban az esetben, ha a bejárt terület nagysága és jellege, illetve a lovas 

polgárőr csoport létszáma, aktivitása és a vállalt szolgálati óraszám is ezt indokolja/. 

 

Nem fordítható a lovas támogatás összege: 

 

• jól-láthatósági polgárőr forma mellényre és biztonsági lovas kobakra, mivel az rendelkezésre áll 

a Tagozat raktárában, igénylés esetén a Tagozat biztosítja, kivéve: méretprobléma esetén, 

• polgárőrségre nem jellegzetes, nagy értékű, egyedi méretezésű, személyes használatú tárgyakra 

(pl. bőrlovagló csizmák, bőr teljes chapsek, a Tagozat által tiltott ló- és lovas felszerelésekre, pl. 

martingálra, segédszárakra, stb). 

• ló vásárlására. 

 



Beszámolási kötelezettség: 

 

A beszámolás az ÁSZF általános szabályai szerint történik azzal az eltéréssel, hogy: 

- a pénzügyi beszámoló esetében külön számlaösszesítő szükséges „Lovas” jelzéssel, valamint   

- a szakmai szöveges beszámolóban ki kell térni a lovas szolgálati tevékenység teljesítményére, igazolni 

kell az elnöknek, hogy a támogatott lovak teljesítették a 120 óra szolgálati időt a támogatási időszakban. 

A szakmai beszámolót – elektronikus formában – az OPSZ Lovas Tagozatának is meg kell küldeni 

párhuzamosan, az opsz.lovastagozat@gmail.com címre. A szakmai beszámolót az OPSZ Lovas 

Tagozat véleményezi, értékeli, erről a megyei szövetséget közvetlenül, elektronikus formában 

tájékoztatja. 
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