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BELÉPÉSI NYILATKOZAT 

 

Név:*:……………………………………….................................................................................................... 

Anyja neve:*:………………………………………………………………………………………………… 

Születési hely:*:……………………………………………………………………………………………… 

Születési idõ:*:………………………………………………………………………………………………. 

Lakcím:*:…………………………………………………………………………………………………….. 

Levelezési cím:……………………………………………………………………………………………… 

Szig.szám:*………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon:*:…………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail:……………………………………………………………………………………………………….. 

Adószám:……………………………………………………………………………………………………. 

TAJ szám:……………………………………………………………………………………………………. 

Tagság:*   rendes     alapító     tiszteletbeli (a megfelelõ szó aláhúzandó!) 

Belépés dátuma:* 

jogosítvány:*   van     nincs (a megfelelõ szó aláhúzandó!) 

Kategória: A, B, C, D, egyéb. 

Munkavállalás:   munkavállaló     tanuló     nyugdíjas     munkanélküli (a megfelelõ szó aláhúzandó!) 

 

Alulírott jelentkezem a Hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesület tagjainak sorába. 

 

Az Országos Polgárőr Szövetség és az egyesület alapszabályát megismertem, az abban foglaltakat 

magamra nézve kötelezően elfogadom. A polgárőri szolgálat ellátását az etikai és szolgálati szabály-

zatnak megfelelően önként vállalom. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy büntetlen 

előéletű,cselekvőképes vagyok. Ellenem sem jelenleg, sem máskor büntetőeljárás nem folyik, illetve 

folyt. Büntetőügyben, jogerősen elítélve nem voltam, erőszakos, vagy vagyon elleni cselekményt sza-

bálysértési tényállásként sem követtem el. Amennyiben gyanú merül fel arra, hogy nem vagyok  bün-

tetlen előéletű,azt  magamnak kell igazolnom, érvényes erkölcsi bizonyítvánnyal. Beleegyezem, hogy 

az Országos Polgárõr Szövetség, az illetékes megyei (fõvárosi) szövetség és a Szervezet illetéke-

se(i) az adataimat  nyilvántartásba vegye(ék). 

Tudomásul veszem, hogy az igazolványt(okat), a szolgálati jelvényt és a használatra bocsájtott fel-

szereléseket, ruházatot tagsági viszonyom megszűnése esetén vissza kell szolgáltatnom a Szerve-

zetnek. 

 

Kelt:_________________________ , ________év __________________hónap ____nap 

 

 

______________________________ 

(olvasható aláírás) 

 

*-gal jelölt adatok megadása kötelező! 

Az adatlapot nyomtatott nagybetûkkel kérjük kitölteni! 
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Tudomásul veszem és betartom az egyesületbe való belépésemmel járó alábbi kötele-

zettségeimet. 

 

A polgárőr köteles a mozgalom célkitűzései, az egyesület által felvállalt feladatok megvaló-

sítása érdekében aktív tevékenységet folytatni, a polgárőr szervezetek saját és ideiglenes 

használatra kapott vagyontárgyait a tőle elvárható gondossággal megóvni, azokat rendelte-

tésszerűen használni. 

Az általa észlelt vagy tudomására jutott bűncselekményekről, vagy a közbiztonságot káros 

következményekkel fenyegető cselekményekről az abban eljárni illetékes hatóságot értesí-

teni. Felkérésre nyújtson segítséget az eljáró hivatalos szervek munkájához. 

A polgárőr szolgálat teljesítése során: 

   -   nem állhat alkohol vagy más bódító hatású szer befolyása alatt 

   -   szeszesitalt nem fogyaszthat 

   -   a közbiztonságra különösen veszélyes, nem engedélyezett eszközöket nem tarthat 

magánál és a szolgálati gépjárműben  

   -   önvédelmi gáz-riasztó fegyvert csak a személyre szóló érvényes engedély birtokában 

az  erre vonatkozó szabályok szerint tarthat magánál 

   -   köteles magánál tartani polgárőr igazolványát és viselni az egyesülethez tartozást 

igazoló jelvényt. 

A polgárőr soha nem élhet vissza polgárőrszervezethez tartozásával, igazolványával, magát 

nem tüntetheti fel hivatalos személynek, erre hivatkozva hivatalos eljárásra utaló intézke-

dést nem kezdeményezhet. 

A polgárőrszolgálat ellátása során külső megjelenését tekintve kötelező az igényes test-

ápolás, a tiszta és méretes ruházat viselése, a feladat ellátásához szükséges eszközök 

tisztasága, felszerelések viseletének rendezettsége. 

A szolgálatot teljesítő személy magatartását tekintve legyen határozott, udvarias, elköte-

lezett a tevékenység iránt, őrizze meg önuralmát, legyen toleráns, beszéde tartalmában és 

formájában kulturált. 

 

 

A  túloldalon és a fentiekben leírt kötelezettségek megszegése az egyesületből való kizá-

rást von maga után. 

 

 

 

 

Hajdúszoboszló 201……………. 

 

 

 

 

 

 

                                                                               ------------------------------ 

                                                                                           Tag aláírása        

 


