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Nlcgl,ci (F'őr,árosi) Polgrirőr Sziivclségclr
|'olgá rő r cg.v*csü letck

széklre lye ikcn

Tiszteli Polgárór társaint!

'|'ri rgr, : l)tll glir-(ir jli l lrrrir ck ltt;tt l,icltzlislr.
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Az Országos Polgát'Őt'SzÖr'ctsóg cllriikselgc kicrrrclt ligvclnrcr íbrtlír a polgárórök szolg;ilati
t'eladatainak tcliesítést nkatll'llvtlzil kiiriilrtrúnyck l'cltiirásl!ra, lr]cí"lsziitltetósi,rc, l],rrnek sorlin
tapasztaltuk. hogy a kÖzlekedi:si lratóság a uóp.ilirrrríivck vizsgírztntllsakor rréhiiny alkalornrrral
kifogásolta a szolgálatra liaszttiil1 uópjiirrniivckcn lcvij lórlyvisszavcrii csil<. lctirat, illctve a

f'i gl,elnteztető j elzést adó k rtszti lók l'e l szcrc l ésc,t.

Ezéa az OPSZ elnÖkétől kapott l'cIltatalrrlazás és a.logi 13izoltság eliízetes vólernényc alapjzrn
az alábbi irányrrrtrtatást ircJclnr :

(1) A polgárőr szeryczet gúlliilrnrtivún 1úllyvisszavcrijdést segítő eszkijz. a ,,polgilriirsóg"
felirat. az ..Eg,viitt a közbiztorlsiigért" íelirat, egyesiilet széklrelyénck nregjelölése, az
OPSZ és a teIepülés cinrere heIyezlrctij el" Fentieken kivi1I cgyéb f,elirat llcI1l
helyezhető el.

(2) A gépjárműre csak jóvirlragyási jellel cllátott íényvisszaverő ttlatricát szabacl
felhelyeztetni a 611990. (IV.l2.) KötlÉM rcnclelctbcrl íbglalt követelnrórtyckrrck
rrlegleleiően. E követelrrrények lérryeges tartalrniit az ELNi 55/20l4. szárrrú
határozattal cllbgadott, a polgirrőr, gópjlrrnriil,ck cgvsógcs küIsij rrlcgiclcnósórrck
lcírásáról szóló szabályzat tartal l na7;a.

(3) A polgárőri szolgálat cllátása során Itasznált 1árrnrirc hatósági cngcdóly nólkLil
felszerelhető a sárga íigyelnrcztclő jelzést aLló kósziilék a I2l20{J7. (ll1.13.) lRM
renclelet 9,§ (l) bck. j) porrtia alap,jálr. Irrdokolt azotibittl l sárga lónylricl lelszerclóse
helyett nrobil rrregkiilönböztctő jclzósl atló cszkciz lcllrclyczóse ós lrasználatit. ttlert

adataink szerin1 a közlel<eclósi hattisiig cgy§s csetckben ki|bgásolta a l-elszcrclés
ttródját.

Kórenr Polgárőr társaima1, hogy szolgálati .1rirrnűvcik l<ialakítlisániil vcgyók írgyclcrlrtrc a

rnindenkor hatályos jogszabályok és 0PSZ bclsii szabirlyozók e lőírásait,

az. 0 I'S Z igargatá si a l el n ii ke

{:Budapest, 2a2|, december.
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