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Jólláthatósági mellény:

Javasolt alapanyag:

- 67% pes, 33% pamut teflonszálas vízhatlan tartós alapanyag. 

 a., 160 gr/m2 területi sűrűségű vékonyabb alapanyag

 b., 260 gr/m2 területi sűrűségű vastagabb alapanyag

           A kék betét mindkét mellény esetében 160 gr/m2, 100% pes. A fényvisszaverő

         csík (szürke, 2 db függőleges, 1db vízszintes) STO NOR tipusú, üveggyöngy

 berakású 65% pes, 35% pamut anyagú fényvisszaverő szalag.

 A Polgárőrség feliratú fényvisszaverő csík 100% pes alapanyagú. 

           A mellények mindegyike rendelkezik CE EN 343, illetve CE EN 471 minősítéssel.

A mellények mindegyike rendelkezik CE EN 343, illetve CE EN 471 minősítéssel.

Szín:

-  Fluo narancs felső és alsó rész, fluo sárga középrész. Két oldalon függőlegesen 

futó ezüst jólláthatósági csík (50 mm széles). Derék részen vízszintesen körbe 

futó ezüst jólláthatósági csík (50 mm széles), alatta 50 mm-es navy kék betét, 

alatta 50 mm széles vinyl steppelt jólláthatósági csík POLGÁRŐRSÉG felirat

applikációval.

Ékítmények:

- Jobb mell részen “POLGÁRŐRSÉG” szitanyomott felirat fényvisszaverő színnel  

 kék alapon 10 cm-es szélességben tépőzáras rögzítéssel. Háton felső részen  

 középen elhelyezett “POLGÁRŐRSÉG” szitanyomott felirat fényvisszaverő  

 színnel kék alapon 28 cm-es szélességben, tépőzáras rögzítéssel. Mindkét eset- 

 ben az alkalmazott betűtipus: Tahoma, Bold

Kiváló minőségű jólláthatósági mellény. Színösszeállítása nem ütközik semmilyen 

jogszabályi korlátba. Mérete állítható. Alkalmas a Polgárőr – más szervezettől – történő 

megkülön-böztetésére. Kiváló észrevehetőséget biztosít.
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T-shirt póló:

Javasolt alapanyag:

- 100% pamut

Szín:

- Fehér vagy sötétkék (navy)

Ékítmények:

- Jobb felkaron – felső váll varrástól 11 cm-re indulva – hímzett OPSZ pajzs.

Bal felkaron – felső váll varrástól 11 cm-re indulva – hímzett pajzs, a szervezet 

címere.

Jobb mell részen „POLGÁRŐRSÉG” fényvisszaverős szublimált felirat (fehér póló 

sötét kék háttérrel kiemelve) 10 cm-es szélességben.

Háton felső részen középen elhelyezett „POLGÁRŐRSÉG” fényvisszaverős szub-

limált felirat (fehér póló sötétkék háttérrel kiemelve) 29 cm-es szélességben.

 

Mindkét esetben az alkalmazott betűtipus: Tahoma, Bold
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Galléros piquet póló:

Javasolt alapanyag:

- 65% pes, 35% pamut, vasalás könnyített kevertszálas pamut piquet

Szín:

- Fehér vagy sötétkék (navy)

Ékítmények:

- Bal felkaron – felső váll varrástól 11 cm-re indulva – hímzett OPSZ pajzs. Jobb 

felkaron – felső váll varrástól 11 cm-re indulva – hímzett pajzs, az egyesület               

címere. Jobb mell részen „POLGÁRŐRSÉG” fényvisszaverős szublimált feliat (fehér 

póló sötét kék háttérrel kiemelve) 10 cm-es szélességben.

Háton felső részen középen elhelyezett „POLGÁRŐRSÉG” fényvisszaverős szub-

limált felirat (fehér póló sötétkék háttérrel kiemelve) 29 cm-es szélességben.

 

Mindkét esetben az alkalmazott betűtipus: Tahoma, Bold

A galléros piquet póló kellemes viselet minden évszakban. Bizonyos átmenetet képez 

az ing és a kőrnyakas póló között. A pogárőr szolgálat ellátására kiválóan alkalmas.
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Dzseki (Öszi - Tavaszi):

Javasolt alapanyag:

- 65% pes, 35% pamut, 245 gr/m2 területi sűrűségű sávolykötésű munkaruha 

szövet

Szín, fazon:

- Sötétkék (Navy). Gumi betétes derékrész kialakítású, dzseki fazonú zubbony. Két 

felső cippzáros és két alsó ferdén elhelyezkedő paszpollos zseb. Galléros nyak 

kialakítás. Középen cipzárral záródó kialakítás. A mandzsetták gumírozott kialakí-

tásúak. Háton kényelmi bőség céljából húzott betét kialakítás.

Ékítmények:

- Bal felkaron – felső váll varrástól 11 cm-re indulva – hímzett OPSZ pajzs. Jobb 

felkaron – felső váll varrástól 11 cm-re indulva – hímzett pajzs, az egyesület                  

címere. Jobb mell részen “POLGÁRŐRSÉG” fényvisszaverős szublimált felirat 10 

cm-es szélességben.

Háton felső részen középen elhelyezett “POLGÁRŐRSÉG” fényvisszaverős

szublimált felirat 28 cm-es szélességben.

Mindkét esetben az alkalmazott betűtipus: Tahoma, Bold

A zubbony alapanyaga minden évszakban kiváló viselet. A fent részletezett alapanyag 

szövet paraméterei alapján alkalmas tartós igénybevételre. A termék polgárőr szolgálat 

ellátására – fazon és alapanyag tekintetében egyaránt – kiválóan alkalmas.
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Gyakorló nadrág:

Javasolt alapanyag:

- 65% pes, 35% pamut, 245 gr/m2 területi sűrűségű sávolykötésű munkaruha 

szövet

Szín, fazon:

- Sötétkék (Navy). Egyenes fazonú, cipzárral záródó, gombos derékkialakítású  

bevetési nadrág. Derékrész gumis méretkorrektorral ellátva. Két oldalon kanál-

zseb kialakítással. 42 mm-es reteszelt övbújtatókkal kialakítva

Ékítmények:

--------------- o ---------------

A gyakorló nadrág fazonja egy hosszú ideje tesztelt korszerű fazon. Alapanyaga és         

fazonja minden kritériumnak megfelel, amit a polgárőr szolgálat megkövetel. 
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Ing:

Javasolt alapanyag:

- 65% pes, 35% pamut alapanyag, vasalás könnyített  

Szín, fazon:

- Világoskék, vagy fehér, egyenes szabású, rövid ujjal. 

Bal oldalon mell magasságban 1 db klasszikus zsebbel.

Ékítmények:

- Bal felkaron – felső váll varrástól 11 cm-re indulva – hímzett OPSZ pajzs. Jobb 

felkaron – felső váll varrástól 11 cm-re indulva –  hímzett pajzs, az adott Polgárőr 

egyesület címere. Jobb mell részen „POLGÁRŐRSÉG” fényvisszaverős szublimált 

felirat sötétkék háttérrel kiemelve.

Elegáns megjelenést biztosító, kellemes viseletű férfi ing. Minden évszakban megfelelő 

kiegészítője a formaruházatnak. Alkalmas hétköznapi, de akár alkalmi viseletre is.

Alapanyaga – a kevert szálból adódóan – vasalás könnyített tulajdonsággal bír.
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Ing:

Javasolt alapanyag:

- 65% pes, 35% pamut alapanyag, vasalás könnyített  

Szín, fazon:

- Világoskék, vagy fehér, egyenes szabású, hosszú ujjal. 

Bal oldalon mell magasságban 1 db klasszikus zsebbel.

Ékítmények:

- Bal felkaron – felső váll varrástól 11 cm-re indulva – hímzett OPSZ pajzs. Jobb 

felkaron – felső váll varrástól 11 cm-re indulva –  hímzett pajzs, az adott Polgárőr 

egyesület címere. Jobb mell részen „POLGÁRŐRSÉG” fényvisszaverős szublimált 

felirat sötétkék háttérrel kiemelve.

Elegáns megjelenést biztosító, kellemes viseletű férfi ing. Minden évszakban megfelelő 

kiegészítője a formaruházatnak. Alkalmas hétköznapi, de akár alkalmi viseletre is.

Alapanyaga – a kevert szálból adódóan – vasalás könnyített tulajdonsággal bír.
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Kötött pulóver:

Javasolt alapanyag:

- 50% acryl, 50% pamut, kevertszálas fonal, vagy 100% acryl fonal. Váll-, és

könyökrészen sötétkék vászon erősítéssel ellátva, “V” nyakkialakítással.

Szín:

- Sötétkék (navy)

Ékítmények:

- Jobb mell részen “POLGÁRŐRSÉG” fényvisszaverős szublimált felirat fehér

színnel 10 cm-es szélességben. Bal felkaron – a váll varrástól 11 cm-re kezdődően 

hímzett OPSZ pajzs.  Jobb felkaron – a váll varrástól 11 cm-re kezdődően – 

hímzett pajzs, az egyesület címere. 

Téli, illetve átmeneti időszakban kiváló kiegészítője a polgárőr ruházatnak.

Kellemes meleg viseletet biztosít. Sűrű lánckötéséből adódóan nem nyúlik, méret-tartá-

sa kitűnő. Hosszú kihordási ideje miatt javasolt kiegészítője a felszerelésnek.
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Kabát (dzseki fazon):

Javasolt alapanyag:

- 65% pes, 35% pamut, 245 gr/m2 területi sűrűségű sávolykötésű munkaruha 

szövet, steppelt flíz, vagy polar béléssel

Szín, fazon:

- Sötétkék (Navy). Egyenes derékrész kialakítású, dzseki fazonú téli kabát. Derék-

passzé gumírozott betéttel ellátva, elején dupla patenttal záródó. Két alsó 

zsebfedővel ellátott külső tasakos zsebbel. Állónyak kialakítás. Középen cipzárral 

záródó kidolgozás. A mandzsetták patentos rögzítéssel ellátva. 

Háton kényelmi bőség céljából húzott betét kialakítás. A bélés kivehető.

Ékítmények:

- Bal felkaron – felső váll varrástól 11 cm-re indulva – hímzett OPSZ pajzs. Jobb 

felkaron – felső váll varrástól 11 cm-re indulva – hímzett pajzs, az egyesület

címere. Jobb mell részen “POLGÁRŐRSÉG” fényvisszaverős szublimált felirat

10 cm-es szélességben.

Háton felső részen középen elhelyezett “POLGÁRŐRSÉG” fényvisszaverős

szublimált felirat 28 cm-es szélességben.

Mindkét esetben az alkalmazott betűtipus: Tahoma, Bold

A téli dzseki – kivehető bélésének köszönhetően – remekűl variálható. A téli-, és                              

átmeneti időszakban minden időjárási körülménynek megfelelően viselhető.

Alapanyaga kiváló tartósságot szavatol. A polgárőr szolgálatra kiválóan alkalmas.
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Pole télikabát:

Javasolt alapanyag:

- PVC-vel vízhatlanított 100% poliészter, 245 gr/m2 területi sűrűségű thermo polar 

béléssel

Szín, fazon:

- Sötétkék (navy) színben. Rejtett kapucnival és polar belső bélésű gallérral ellá-

tott, egyenes derékrész kialakítású téli kabát, oldal-, felső-, kar- és belső zsebekkel. 

Középen rejtett cipzárral záródó kidolgozás. Zsinórral állítható alj-  és derékbőség. 

Gumis csuklópasszé tépőzáras állítási lehetőséggel.

Ékítmények:

- Bal felkaron – felső váll varrástól 11 cm-re indulva – hímzett OPSZ pajzs.

Jobb felkaron – felső váll varrástól 11 cm-re indulva – hímzett pajzs, az egyesület

címere. Jobb mell részen “POLGÁRŐRSÉG” fényvisszaverős szublimált felirat

10 cm-es szélességben.

Háton felső részen középen elhelyezett “POLGÁRŐRSÉG” fényvisszaverős

szublimált felirat 28 cm-es szélességben.

Mindkét esetben az alkalmazott betűtipus: Tahoma, Bold

A téli időjárási körülmények között kíválóan viselhető. Alapanyaga kiváló tartósságot 

szavatol. A polgárőr szolgálatra kiválóan alkalmas.
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Esőkabát (orkánruházat):

Javasolt alapanyag:

- Poliamidra mártott lány, rugalmas PVC

Szín, fazon:

- Sötétkék (navy) színben. 0,18 mm vastag, nagy szakítószilárdságú víz- és szélálló 

anyag, varrott plusz hegesztett illesztésekkel. Vízhatlan szellőzőnyílással a háton, 

gallérba rejtett kapucnival, két külső kapucnival, gumírozott mandzsettával és 

patentos bokarésszel! Hidegállóság:  -20°C 

Ékítmények:

- Jobb mell részen “POLGÁRŐRSÉG” fényvisszaverős szublimált felirat 10 cm-es  

szélességben.

Háton felső részen középen elhelyezett “POLGÁRŐRSÉG” fényvisszaverős

szublimált felirat 28 cm-es szélességben.

Mindkét esetben az alkalmazott betűtipus: Tahoma, Bold

Az alapanyag kiváló hidegállósságga miatt a téli időjárási körülmények között is  kíválóan 

viselhető és megfelelő védelmet nyújt az esetleges rendkívüli havazás és esőzések     

mellett. Alapanyaga kiváló tartósságot szavatol. Az orkánruházat fazonjának kialakítása 

rendkívül kényelmes viseletet biztosít megfelelő aláöltözés esetén is!

A polgárőr szolgálatra kiválóan alkalmas.
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Társasági öltöny:

Zakó (zubbony):

- Fazonja megegyezik a jelenleg fegyveres erőknél rendszeresített társasági egy-

enruha fazonjával. Egysoros, 4 gombos zakó, két also és két felső zsebfedővel 

ellátott külső tasakos zsebbel. A gombozás a zsebeknél és az eleje záródásnál 

aranyszínű, cimeres gombokkal. A két mandzsetta részen 4-4 db kisméretű 

címeres gombokkal.  A zsebek középen 2 cm-es dísz berakással ellátva.

Ékítmények:

- Bal felkaron – felső váll varrástól 11 cm-re indulva – hímzett OPSZ pajzs. Jobb 

felkaron – felső váll varrástól 11 cm-re indulva – hímzett pajzs, az egyesület                        

címere. Jobb mell részen zsebb fölött hímzett koronás jelvény. Vállon szúrógomb-

bal rögzített arany vállzsinór. Alsó gallérfazonon arany címer.

Pantalló:

-    A zakó alapanyagával megegyező szövetből készült egyenes szabású pantalló.      

Elején élére vasalt fazonban, mindkét oldalon kényelmi bőség berakás. Két oldal-

só svédzsebbel, egy darab hátsó rejtett paszpollos gombbal záródó farzsebbel.

A társasági öltöny – a fent vázolt paraméterekkel – megfelel a jelen törvényi                                  

szabályozásnak. A társasági formaruha az ékítmények, díszétések tekintetében nem 

jogszabály ellenes. A ruházat külalakjában eltér a rendőrségi és egyébb rendvédelmi 

szervek társasági formaruhájától.

A fenti társasági formaruha lehetőséget ad a Polgárőrnek rendezvényeken, ünnepi 

alkalmakkor az alkalomhoz illő öltözet viselésére.
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Bőr derékszíj:

Javasolt alapanyag:

- 100% spanyol hasíték bivalybőr

Szín:

- Fekete

30, vagy 40 mm-es színbőr kidolgozás. Telecsattal záródó rögzítés. A csatt fényes       

nikkelezett. A csatt lézergravírozással, un. monolit kontúrozott logóval díszítve.
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Kötött téli sapka / Polar téli baseball sapka, fülvédővel:

Javasolt alapanyag:

- Tartós, akril külső réteg, kiválóan hőszigetelő 

Szín, fazon:

- Sötétkék vagy Fekete színben

Ékítmények:

- Szemből nézve a sapkát, a sapka elején középen elhelyezett “POLGÁRŐRSÉG” 

hímzett felirat  fehér színnel

Az alkalmazott betűtipus:  Tahoma, Bold

A sapka a tartós vízlepergető külső rétegének köszönhetően kiválóan alkalmazható 

esőben és havazásban is. 
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Baseball sapka (5 és 6 paneles):

Javasolt alapanyag:

- 100% pamutvászon alapanyagból

Szín, fazon:

- Sötétkék színben, 5 illetve 6 paneles (felosztás a fejrésznél)

kivitelezésben kemény sild (napellenző) résszel, hátul csattal vagy tépőzárral

állítható méretben

Ékítmények:

- A sild rész felett középen, szemből nézve a baseball sapkát, a sapka elején középen 

elhelyezett  félköríves “POLGÁRŐRSÉG” hímzett felirat fehér színnel.

Az alkalmazott betűtipus:  Tahoma, Bold
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Bakancs és félcipő:

- Vízlepergető, fekete színbőr védőcipő és védőbakancs 

- Speciális műanyag (kompozit) lábujjvédő és talpátszúrás elleni talplemez, mely 

védőképességében megegyezik az acéllal, de lényegesen könnyebb 

- Olajálló, antisztatikus, csúszásmentes, kétrétegű PU talp 

- Hőálló (180oC) - lélegző Tybrelle bélés

- Szivacsos bokarész és szivacsos bőr békanyelv  

EU szabvány: EN344, EN345, EN347
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