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I. 

PREAMBULUM 

/ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK/ 

 

Az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) fontosnak tartja és nagyra becsüli a polgárőröknek 

és közreműködő partnereiknek a közrend és közbiztonság, a társadalmi bűn- és baleset-

megelőzés, a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a katasztrófa-elhárítás és 

környezetvédelem érdekében kifejtett, önkéntes, kimagasló és példamutató tevékenységét. 
 

Ezen tevékenységek elismerésére az Országos Polgárőr Szövetség az alábbi kitüntetéseket, 

elismeréseket és jutalmakat alapította:  

1. Kopácsi Sándor Polgárőr Érdemrend; 

2. Szent László Érem; 

3. OPSZ Életmentő Érdemérem; 

4. Év Polgárőre; Év Lovas Polgárőre; Év Balatoni Polgárőre; 

5. Év Polgárőr Pedagógusa; 

6. A Polgárőrség Sajtódíja; 

7. Év Polgárőr Egyesülete;  

8. Polgárőr Város; Polgárőr Község; Polgárőr Fővárosi Kerület; 

9. OPSZ Aranygyűrű; 

10. Polgárőr Érdemkereszt; Arany, Ezüst, Bronz fokozatai; 

11. Elnöki Elismerő Oklevél; 

12. Hónap Polgárőr Járőre; 

13. Szolgálati Emléklap; 

14. OPSZ Saját Halottja. 

 

II. 

A KITÜNTETÉSEK, JUTALMAK, ELISMERÉSEK 

ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYAI 

 
 

1) „KOPÁCSI SÁNDOR POLGÁRŐR ÉRDEMREND” 

A)  Kopácsi Sándor Polgárőr Érdemrend leírása:  

 40 mm átmérőjű, ezüstszínű fémérme, rajta Dr. Kopácsi 
Sándor dombornyomatos arcmása, amely körül felül 
KOPÁCSI SÁNDOR, alul POLGÁRŐR ÉRDEMREND felirat fut; 

 az érme egy egyenlő oldalú, 45x45 mm-es, kék szí-nű 
selyem háromszög lefelé mutató csúcsán függ; 

 az érme 85x170 mm oldalú, kék, gyíkbőr utánzat borítású 
díszdobozba süllyesztve helyezkedik el; 
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 átadása kék színű plüssmappába helyezett, A5-ös formátumú oklevéllel együtt 

történik; 

 az oklevélen fel kell tüntetni az OPSZ Elnöksége határozatának számát és szövegét. 

 

B)  Kopácsi Sándor Polgárőr Érdemrendhez KIEGÉSZÍTŐ EMLÉKTÁRGY 

leírása:  

 60 mm élhosszúságú üvegkocka, benne Dr. Kopácsi 

Sándor háromdimenziós, hologramos arcmása, alatta Dr. 

Kopácsi Sándor felirattal; 

 az üvegkocka 100 mm élhosszúságú, kocka alakú, 

sötétkék díszdobozba süllyesztve helyezkedik el; 

 átadása az A) pontban leírt érmével és oklevéllel együtt 

történik. 

 

C)  A társadalmi bűnmegelőzésben, a polgárőr mozgalomban, illetve mindezek 

támogatásában elévülhetetlen érdemeket szerző, köztiszteletben álló, közéleti és 

közszolgálati személyiségek tevékenységét, munkásságát vagy életművét az Országos 

Polgárőr Szövetség a polgárőrség legrangosabb kitüntetésének számító „Kopácsi 

Sándor Polgárőr Érdemrend” adományozásával ismeri el.  

a) Az érdemrend évente 10 személy részére adományozható. 

b) Minden évben nemzeti ünnepünk, október 23-a tiszteletére megrendezett 

díszünnepségen az Országos Polgárőr Szövetség elnöke adja át. 

c) A kitüntetettekről az Országos Polgárőr Szövetség elnökének előterjesztése 

alapján az Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége határoz.  

d) Az érdemrendhez oklevél is tartozik, továbbá legfeljebb 60.000,- forint 

pénzösszeg adományozható.  

 

D)  „Kopácsi Sándor Polgárőr Érdemrend” polgárőr részére, egyesületek, szövetségek és 

a Polgárőrséghez közvetlenül kapcsolódó szervezeteknek is adományozható egy 

alkalommal.  

 

2) „SZENT LÁSZLÓ ÉREM”  

A) Szent László Érem leírása:  

  40 mm átmérőjű, ezüstszínű fémérme,  

  első oldalán középen Szent László kidomborodó lovas alakja,  

  alatta az adományozás éve, az érme szélén SZENT LÁSZLÓ ÉREM A POLGÁRŐR 

SZOLGÁLATÉRT domború ezüstfelirat fut körbe; 
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  második oldalán középen Magyarország állami címere ezüstszínű, gravírozott 

ábrája, amely körül Szent László Érem a Polgárőr Szolgálatért domború ezüstfelirat 

fut;  

 az érme egy egyenlő oldalú, 45x45 mm-es, piros, 

fehér, zöld színű háromszög formájú éremszalag 

lefelé mutató csúcsán függ;  

  az érme 85x170 mm oldalú, zöld gyíkbőrutánzat 

borítású díszdobozba süllyesztve helyezkedik 

el; 

  átadása zöld színű plüssmappába helyezett, A5-

ös formátumú oklevéllel együtt történik; 

 az oklevélen fel kell tüntetni az OPSZ Elnöksége határozatának számát és szövegét. 

 

B) „Szent László Érem” az Év Polgárőr Vezetőjének járó kitüntetés. Az érem 

adományozható – a hozzátartozó oklevéllel együtt – kizárólag csak az Országos 

Polgárőr Szövetség Elnöksége tagjának, az OPSZ felügyelő- és etikai bizottságai 

elnökének, valamint a területi polgárőr szövetségek és a polgárőr egyesületek 

elnökének, aki megbízatása magas színvonalú ellátásával a polgárőrség szervezésében, 

társadalmi elismerésében és a bűnmegelőzés eredményeinek elérésében kimagasló 

érdemeket szerzett.  

a) Évente legfeljebb 10 személy részére történő odaítéléséről az OPSZ elnökének 

előterjesztése alapján az OPSZ Elnöksége határozatban dönt.  

b) Az átadására minden évben nemzeti ünnepünk, október 23-a tiszteletére 

megrendezett díszünnepségen kerül sor.  

c) Az érem ugyanannak a személynek csak egy alkalommal adományozható. 

d) Az éremhez legfeljebb 50.000,- forint pénzösszeg adományozható.  

 

3) „OPSZ ÉLETMENTŐ ÉRDEMÉREM” kitüntetés  

A) Az OPSZ Életmentő Érdemérem kitüntetés leírása:  

 40 mm átmérőjű, aranyszínű fémérme,  

rajta középen az OPSZ matt aranyszínben domborodó 

logója, amely körül ÉLETMENTŐ ÉRDEMÉREM domború  

aranyfelirat fut; 

 az érme egy egyenlő oldalú, 30x30 mm-es,  

kék színű selyem háromszög lefelé mutató csúcsán  

függ; 

 az érme 85x170 mm oldalú, kék gyíkbőrutánzat  

borítású díszdobozba süllyesztve helyezkedik el; 
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 átadása kék színű plüssmappába helyezett, A5-ös formátumú oklevéllel együtt 

történik; 

 az oklevélen fel kell tüntetni az OPSZ Elnöksége határozatának számát és szövegét. 

 

B) „OPSZ Életmentő Érdemérem” kitüntetés a hozzátartozó oklevéllel – és kizárólag csak 

polgárőrnek és ifjú polgárőrnek 40.000 forint pénzösszeggel együtt – adományozható a 

polgárőr egyesület tagjának, aki ténylegesen közreműködött más ember életének 

megmentésében, és az életmentésben helytállást, bátor magatartást tanúsított.  

Odaítéléséről és átadásának körülményeiről az Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége 

határozatban dönt az OPSZ elnökének előterjesztése alapján. 

 
4) „ÉV POLGÁRŐRE”; „ÉV LOVAS POLGÁRŐRE”; „ÉV BALATONI POLGÁRŐRE” kitüntető 

címek 
 

A) Az „Év Polgárőre” kitüntető cím leírása:  

 50x45 mm oldalhosszúságú, hatszögletű,  

bronzszínű fémplakett, rajta középen az  

OPSZ dombornyomatos logója,  

alatta az Év Polgárőre felirat húzódik; 

 a plakett sötétkék plüssborítású  

díszdobozba süllyesztve helyezkedik el; 

 átadása kék színű plüssmappába helyezett, A5-ös formátumú oklevéllel együtt 

történik; 

 az oklevélen fel kell tüntetni az OPSZ Elnöksége határozatának számát és szövegét. 

 

B) Az „Év Lovas Polgárőre” kitüntető cím leírása:  

 40 mm átmérőjű, aranyszínű fémérme, rajta középen 

az OPSZ gravírozott logója, a logó felett két lovas 

sziluettje, amelyek körül fent AZ ÉV LOVAS 

POLGÁRŐRE, alul ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG 

gravírozott felirat fut; 

 az érme 80x165 mm oldalú, kék gyíkbőr-utánzat 

borítású díszdobozba süllyesztve helyezkedik el; 

 átadása kék színű plüssmappába helyezett, A5-ös formátumú oklevéllel együtt 

történik; 

 az oklevélen fel kell tüntetni az OPSZ Elnöksége határozatának számát és szövegét. 
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C) Az „Év Balatoni Polgárőre” kitüntető cím leírása:  

 40 mm átmérőjű, aranyszínű fémérme, rajta középen az OPSZ gravírozott logója, a 

logó felett a Balaton sziluettje, amelyek körül fent a Balaton polgárőre,                          

alul Országos Polgárőr Szövetség gravírozott felirat fut; 

 az érme 80x165 mm oldalú, kék gyíkbőr-utánzat 

borítású díszdobozba süllyesztve helyezkedik el; 

 átadása kék színű plüssmappába helyezett, A5-ös 

formátumú oklevéllel együtt történik; 

 az oklevélen fel kell tüntetni az OPSZ Elnöksége 

határozatának számát és szövegét. 

 

D) A legkiemelkedőbb tevékenységet végző polgárőrök, lovas polgárőrök és balatoni 

polgárőrök részére az Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége évente egy alkalommal, 

az OPSZ elnökének előterjesztése alapján, az előterjesztésben foglaltak elbírálását 

követően az „Év Polgárőre”, továbbá az „Év Lovas Polgárőre” és az „Év Balatoni 

Polgárőre” kitüntető címeket adományoz.  

a) Az „Év Polgárőre” címben évente megyei (fővárosi) polgárőr szövetségenként 1-

1 polgárőr részesülhet. 

b) Az „Év Lovas Polgárőre” címben országosan 1 polgárőr részesülhet. 

c) Az „Év Balatoni Polgárőre” címben évente 1 polgárőr részesülhet Somogy, Zala 

és Veszprém megyék balatoni polgárőr egyesületeiből. 

d) Az adományozásra minden évben nemzeti ünnepünk, október 23-a tiszteletére 

megrendezett díszünnepségen kerül sor. 

e) A kitüntetettekről az országos szövetség elnökének előterjesztése alapján az 

Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége határoz.  

f) Az előterjesztésre vonatkozó javaslatok a megyei szövetségeknek, illetve az OPSZ 

Lovas tagozatának, valamint az OPSZ Vízi tagozatának javaslatai alapján 

készülnek. 

g) Az „Év Polgárőre”, továbbá az „Év Lovas Polgárőre” és az „Év Balatoni 

Polgárőre” címekhez 30-30.000,- forint pénzösszeg is adományozható. 

 

5) „ÉV POLGÁRŐR PEDAGÓGUSA” kitüntető cím 

A) Az „Év Polgárőr Pedagógusa” kitüntető cím leírása:  

 70 mm átmérőjű, aranyszínű fémérme, rajta középen 

az OPSZ feketén gravírozott logója, amely körül fent 

Az Év Polgárőr Pedagógusa, alul Országos Polgárőr 

Szövetség fekete színnel gravírozott felirat fut; 
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 az érme 80x165 mm oldalú, kék gyíkbőrutánzat borítású díszdobozba süllyesztve 

helyezkedik el; 

 átadása kék színű plüssmappába helyezett, A5-ös formátumú oklevéllel együtt 

történik; 

 az oklevélen fel kell tüntetni az OPSZ Elnöksége határozatának számát és szövegét. 

 

B) A polgárőr mozgalommal kiemelkedő együttműködést végző pedagógus részére egy 

alkalommal ítélhető oda az „Év Polgárőr Pedagógusa” kitüntető cím. 

a) A kitüntető cím évente 20 pedagógus részére adományozható. 

b) Az adományozásra minden évben nemzeti ünnepünk, október 23-a tiszteletére 

megrendezett díszünnepségen kerül sor. 

c) A kitüntetettekről az előterjesztést a megyei szövetségek javaslata alapján OPSZ 

Oktatási Bizottsága állítja össze, majd az „Év Polgárőr Pedagógusa” cím 

odaítéléséről az OPSZ oktatási elnökhelyettese előterjesztése alapján az Országos 

Polgárőr Szövetség Elnöksége határoz.  

d) A kitüntető címhez oklevél is tartozik és 30.000,- forint pénzösszeg is adható. 

 

6) „A POLGÁRŐRSÉG SAJTÓDÍJA” kitüntető cím 

A) A „Polgárőrség Sajtódíja” kitüntető cím leírása:  

 40 mm átmérőjű, aranyszínű fémérme, rajta középen az OPSZ gravírozott logója, a 

logó felett egy írótoll és egy könyv sziluettje, amelyek körül fent  

 A Polgárőrség sajtódíja, alul Országos Polgárőr Szövetség  

gravírozott felirat fut; 

 az érme 80x165 mm oldalú, kék gyíkbőr utánzatú  

borítású díszdobozba süllyesztve helyezkedik el; 

 átadása kék színű plüssmappába helyezett,  

A5-ös formátumú oklevéllel együtt történik; 

 az oklevélen fel kell tüntetni az  

Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége határozatának számát és szövegét.  

 

B) A Polgárőrségről rendszeresen, hitelesen és korrekten tudósító, írott és elektronikus 

médiában dolgozó újságírók, szerkesztőségek részére az Országos Polgárőr Szövetség 

elnöksége évente egy alkalommal, az Országos Polgárőr Szövetség sajtófőnökének 

előterjesztése alapján, az előterjesztésben foglaltak elbírálását követően „A Polgárőrség 

sajtódíja” kitüntető címet adományozza – a hozzátartozó oklevéllel együtt. 

a)  A díj évente 2 személy vagy szerkesztőség (médium), ezen belül egy elektronikus 

és egy írott sajtótermék tudósítója részére adományozható.  
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b)  A díjban részesítendőkről az Országos Polgárőr Szövetség sajtófőnökének 

előterjesztése alapján az Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége határoz.     

c)  A díjat minden évben nemzeti ünnepünk, október 23-a tiszteletére megrendezett 

díszünnepségen az Országos Polgárőr Szövetség elnöke adja át. 

d) A díjhoz oklevél is tartozik és 50.000,- forint pénzösszeg is adományozható. 

 

7) „ÉV POLGÁRŐR EGYESÜLETE” kitüntető cím 

A) Az „Év Polgárőr Egyesülete” kitüntető cím leírása:  

 50 x 45 cm oldalhosszúságú, hatszögletű, bronzszínű, fémplakett, rajta középen  

az OPSZ dombornyomatos logója, alatta AZ ÉV POLGÁRŐR EGYESÜLETE  felirat 

húzódik; 

 a plakett sötétkék plüssborítású díszdobozba 

süllyesztve helyezkedik el; 

 átadása kék színű plüssmappába helyezett, A5-

ös formátumú oklevéllel együtt történik; 

 az oklevélen fel kell tüntetni az OPSZ Elnöksége 

határozatának számát és szövegét. 

 

B) A legkiemelkedőbb tevékenységet végző 20 polgárőr egyesület részére, valamint a helyi 

rendőrkapitány és a helyi önkormányzat javaslata mellett kizárólag a hatékony 

közterületi polgárőr szolgálat ellátásáért további 20 polgárőr egyesület részére az 

Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége évente egy alkalommal, az OPSZ elnökének 

előterjesztése alapján az „Év Polgárőr Egyesülete” kitüntető címet adományozza.  

a)  Az „Év Polgárőr Egyesülete” kitüntető címben megyei (fővárosi) 

szövetségenként 2-2 polgárőr egyesület részesülhet. 

b)  Az adományozásra minden évben nemzeti ünnepünk, október 23-a tiszteletére 

megrendezett díszünnepségen kerül sor. 

c)  A kitüntetettekről az országos szövetség elnökének előterjesztése alapján az 

Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége határoz. Az erre vonatkozó előterjesztés 

a megyei szövetségek javaslata alapján készül. 

d) Az „Év Polgárőr Egyesülete” kitüntető címhez 100-200 ezer forint közötti 

pénzösszeg adományozható, amelyről évenként az Országos Polgárőr Szövetség 

Elnöksége dönt. 

 

8) „POLGÁRŐR VÁROS”, „POLGÁRŐR KÖZSÉG”, „FŐVÁROSI POLGÁRŐR KERÜLET” 

ELISMERŐ CÍMEK 

A) A „Polgárőr Város”, „Polgárőr Község”, „Fővárosi Polgárőr Kerület” elismerő címek 
leírása:  

 600x400 mm nagyságú, üvegezett keretbe foglalt díszoklevél; 



OPSZ KITÜNTETÉSI ÉS JUTALMAZÁSI SZABÁLYZATA 2019. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

9 

 a díszoklevelek mintái:    
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B) A címek adományozása kifejezi azon városok, községek és fővárosi kerületek 

önkormányzatainak, valamint a partner polgárőr egyesület munkájának elismerését, 

amelyek vezető szerepet játszanak a polgárőr mozgalomban, valamint a helyi közrend, 

közbiztonság és a lakosság biztonságérzetének növelése érdekében hatékony támogatói 

és kezdeményezői a helyi bűnmegelőzésnek.  

 

C) Az Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége az első negyedévben országos pályázatot ír 

ki a cím elnyerésére a beadási és az elbírálási határidők, valamint a pályázati bíráló 

bizottság összetételének megjelölésével. 

 

Pályázati feltételek, illetve a benyújtás módja: 

a) a pályázó öt éven belül nem volt nyertese egyik címnek sem; 

b) a pályázaton résztvevő településen (fővárosi kerületben) hatékony és eredményes 

polgárőr egyesület működjön; 

c) a település (fővárosi kerület) önkormányzata úgy anyagilag, mint erkölcsileg 

támogatója legyen a polgárőr egyesületnek; 

d) a település (fővárosi kerület) rendelkezzen bűnmegelőzési koncepcióval, amelyet a 

képviselő-testület fogadott el;  

e) legyen stabil a település (fővárosi kerület) bűnügyi helyzete, a társadalmi 

bűnmegelőzés terén pedig jelentős fejlődést tudjanak felmutatni a helyi 

bűncselekmények számának csökkentésében; 

f) a pályázatot a település (fővárosi kerület) POLGÁRŐR EGYESÜLETE és 

ÖNKORMÁNYZATA közösen nyújtsa be a POLGÁRMESTER és az EGYESÜLETI ELNÖK 

aláírásával az illetékes megyei (fővárosi) polgárőr szövetség útján, annak 

egyetértésével és támogatásával; 

g) továbbá csatolják a pályázat anyagához az illetékes városi (fővárosi kerületi) 

RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJÉNEK támogató nyilatkozatát. 

 

Az Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége által kijelölt bíráló bizottság a pályázatokat 

előzetesen elbírálja, melynek javaslata alapján az Országos Polgárőr Szövetség 

Elnöksége határozatban dönt a tárgyévi pályázatok azon nyertes városairól, községeiről 

és fővárosi kerületeiről, amelyeknek polgármesterei és a partner polgárőr egyesületek 

elnökei átvehetik az Országos Polgárőr Szövetség „Polgárőr Város”, „Polgárőr Község” 

vagy „Fővárosi Polgárőr Kerület” díszoklevelét. 

 

D) „Polgárőr Város”, „Polgárőr Község”, „Fővárosi Polgárőr Kerület” elismerő cím évente 

összesen 20 településnek (fővárosi kerület) ítélhető oda. 

A nyertes település (fővárosi kerület) (pályázatban részvevő) partner polgárőr 

egyesülete 100.000,- forint működési támogatásban részesül.  
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Az OPSZ az elnökség döntéséről a pályázókat írásban értesíti. Az OPSZ a címek 

nyerteseiről kimutatást vezet. Az elnyert címek (díszoklevelek) átadására az Országos 

Polgárőr Nap keretében kerül sor.   

Az Országos Polgárőr Szövetség minden évben megrendezi a „Polgárőr Város”, a 

„Polgárőr Község” és a „Fővárosi Polgárőr Kerület” elismerő címet elnyert települések 

polgármestereinek és polgárőr vezetőinek fórumát, amelyen értékelik a cím elnyerését 

követő időszaknak a polgárőri működést jellemző tapasztalatait. 

 

9) „OPSZ ARANYGYŰRŰ” tárgyjutalom 

A) Az OPSZ Aranygyűrű elismerés leírása:  

 Az OPSZ felirat dombornyomásával készülő, 

négyzet alakú, 12,5 gramm arany pecsétgyűrű,  

sötétkék plüss díszdobozban; 

 átadása kék színű plüssmappába helyezett,  

A5-ös formátumú oklevéllel együtt; 

 az oklevél szövegénél alkalmazni kell  

az alábbi a) – d) pontok közül kiválasztva a megfelelő(ke)t. 

 

B)  „OPSZ Aranygyűrű” adományozható – a hozzátartozó oklevéllel együtt:  

a) A polgárőr mozgalomban huzamosabb idő óta – különösen tisztségviselői 

megbízatásban – eredményesen tevékenykedő polgárőrök,  

b) illetve a mozgalom támogatásában kimagasló érdemeket szerző, közéleti és 

közszolgálati személyiségek tevékenysége elismeréséül, 

c) elsősorban életútjuk elismeréséül,  

d) illetve az 50., a 60. vagy a 70. születésnapjuk alkalmából.  

Adományozó az Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége az Országos Polgárőr 

Szövetség elnökének előterjesztése alapján. 

Évente általában tíz darab „OPSZ Aranygyűrű” adományozására kerülhet sor, és 

„OPSZ Aranygyűrű” egy polgárőr részére csak egy alkalommal adományozható. 

 

10) „POLGÁRŐR ÉRDEMKERESZT” 

A polgárőr mozgalomban huzamosabb idő óta tevékenykedő, kiemelkedő 

eredményeket elérő polgárőrök, valamint a pártoló tagok munkájának erkölcsi 

elismerésére az Országos Polgárőr Szövetség arany, ezüst és bronz fokozatú 

érdemkeresztet adományoz – a hozzátartozó oklevéllel együtt. 
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ARANY               EZÜST      BRONZ 

A Polgárőr Érdemkereszt elismerés leírása:  

 arany-, ezüst- és bronzszínű, 45x30 mm nagyságú fémkereszt, amely egy 45x45 
mm-es, kék színű selyem háromszög lefelé mutató csúcsán függ; 

 az érdemkeresztek 80x165 mm oldalú, sötétkék gyíkbőrutánzat borítású 
díszdobozba süllyesztve helyezkednek el; 

 átadásuk kék színű plüssmappába helyezett, A5-ös formátumú oklevéllel együtt 
történik; 

 az oklevél szövegénél alkalmazni kell az A) – C) pontok közül kiválasztva a 
megfelelő(ke)t.  

 

A)  Az érdemkereszt arany fokozata adományozható:  

 annak a polgárőr vezetőnek, együttműködő szerv vezetőjének, valamint 

polgárőrnek, aki a polgárőr mozgalom érdekében legalább 10 éve kiemelkedő 

tevékenységet végez, és munkájával jelentősen hozzájárult a település, régió 

közbiztonságának javításához, a polgárőr mozgalom társadalmi elismeréséhez.  

 annak a polgárőrnek, aki szolgálatban önfeláldozó magatartásával, életét, testi 

épségét fenyegető veszélyhelyzet vállalásával járult hozzá bűncselekmények 

megelőzéséhez, elhárításához, a tetten ért bűnelkövető elfogásához, a káresemény 

megelőzéséhez vagy hatásainak csökkentéséhez. 

 annak a polgárőr egyesületnek, amely a település közbiztonságának érdekében 

kiemelkedő tevékenységet végez; 

 annak a polgárőr szövetségnek, amely a közbiztonság érdekében kiemelkedő 

tevékenységet végez; 

 annak a szervezetnek, amely a polgárőrséghez közvetlenül kapcsolódik.  
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B)  Az érdemkereszt ezüst fokozata adományozható: 

 annak a polgárőr vezetőnek, együttműködő szerv vezetőjének, valamint 

polgárőrnek, aki a polgárőr mozgalom érdekében legalább 10 éve kiemelkedő 

tevékenységet végez és munkájával jelentősen hozzájárult a település, régió 

közbiztonságának javításához, a polgárőr mozgalom társadalmi elismeréséhez.  

 

C)  Az érdemkereszt bronz fokozata adományozható: 

 annak a polgárőr vezetőnek, együttműködő szerv vezetőjének, valamint 

polgárőrnek és ifjú polgárőrnek, aki a polgárőr mozgalom érdekében legalább 3 éve 

kiemelkedő tevékenységet végez, és munkájával jelentősen hozzájárult a település, 

régió közbiztonságának javításához, a polgárőr mozgalom társadalmi 

elismeréséhez. 

 

A „Polgárőr Érdemkereszt” fokozataihoz előírt időkorláttól az OPSZ elnöke eltekinthet, 

ha a kitüntetésre javasolt polgárőr huzamos időn keresztül közmegbecsülésre méltó 

módon teljesítette a polgárőrségről szóló törvényben és az alapszabályban foglalt 

kötelezettségeit a javaslattevő megyei/fővárosi elnök vagy elnökség külön indoklása 

alapján. 
 

Igényelhető mennyiség: 

- Az Országos Polgárőr Szövetség elnöke évente két alkalommal 20-20 polgárőr 

részére adományoz arany érdemkeresztet. 

- A megyei (főváros) polgárőr szövetségek felterjesztései alapján további 80 darab 

arany, 100 darab ezüst és 100 darab bronz érdemkereszt adható ki évente 

központilag.  

- Minden év januárjában az Országos Polgárőr Szövetség elnöke felosztja a 

megyei/fővárosi szövetségek között a létszámarányuknak megfelelően igényelhető 

mennyiséget, amely a pénz nélkül kiadható érdemkeresztek számát is tartalmazza.  
 

Átadás időpontja: az Országos Polgárőr Szövetség elnöke évente két alkalommal, az éves 

beszámoló küldöttgyűlésen, valamint az országos polgárőr napon ad át arany 

érdemkereszt kitüntetéseket.   
 

Adományozó: az érdemkereszt arany, ezüst és bronz fokozatát a területi szövetség 

felterjesztése vagy az állami vagy az önkormányzati szervek javaslata alapján az 

Országos Polgárőr Szövetség elnöke adományozza. 

 

A polgárőr érdemkereszt  arany fokozatához  40.000-, forint 

 ezüst fokozatához  30.000-, forint  

 bronz fokozatához 20.000-, forint adományozható. 

 



OPSZ KITÜNTETÉSI ÉS JUTALMAZÁSI SZABÁLYZATA 2019. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

14 

 

11) „ELNÖKI ELISMERÉS” 

A polgárőrök és ifjú polgárőrök folyamatosan végzett kiemelkedő munkájának vagy 

a bűnmegelőzés szempontjai alapján nagy jelentőségű feladat végrehajtásának 

elismerésére az Országos Polgárőr Szövetség elnöke elismerő oklevelet, melyhez 

pénzjutalmat vagy tárgyjutalmat adományoz. 

Az Elnöki Elismerő Oklevél A5-ös formátumú oklevél. 

 

Az Országos Polgárőr Szövetség elnöke saját hatáskörben dönt az évente kiadható 

mennyiségről, és az adományozás időpontjáról. Adományozó az Országos Polgárőr 

Szövetség elnöke. Az Országos Polgárőr Szövetség elnökének döntése alapján 

legalább 10.000,- és legfeljebb 100.000,- forinttal együtt adható, de adható pénzjutalom 

nélkül is, tárgyjutalommal. Tárgyjutalom esetén a fent megjelölt értékek az irányadók. 

 

 
12) „HÓNAP POLGÁRŐR JÁRŐRE” 

A polgárőr egyesületben, az adott hónapban a legtöbb közterületi szolgálatot 

teljesítő, kimagasló jelentőségű intézkedést végző polgárőrök elismerésére az 

Országos Polgárőr Szövetség elnöke oklevelet adományoz havonta 3 polgárőr 

részére a „HÓNAP POLGÁRŐR JÁRŐRE” címmel.  

a) A Hónap Polgárőr Járőréről az adott polgárőr egyesület előterjesztésére és a 

tagszövetség javaslata alapján az OPSZ szakmai alelnöke, az OPSZ külkapcsolati 

elnökhelyettese, az OPSZ főigazgatója és az OPSZ sajtófőnöke havonta 3 fő 

polgárőrre teszi meg javaslatát az OPSZ elnökének. 

b) A Hónap Polgárőr Járőrét névvel, fényképpel és a javaslat ismertetésével az 

OPSZ a Polgárőr magazinban és egy hónap időtartamban a honlapon közzéteszi. 

c) A Hónap Polgárőr Járőre cím többször is elnyerhető. 

A Hónap Polgárőr Járőre című oklevél A5-ös formátumú oklevél. 

 

 
13) „SZOLGÁLATI EMLÉKLAP” 

A polgárőr mozgalomban huzamosabb idő óta tevékenykedő polgárőrök részére 

igényelhető 5, 10, 15, valamint 20, 25 és 30 éves szolgálati emléklap. 

a) Az Országos Polgárőr Szövetség elnöke saját hatáskörben dönt az évente 

kiadható mennyiségről; 

b) az átadása az igénylő tagszövetség kérésének megfelelően bármikor történhet; 

c) a tagszövetség javaslata alapján az országos szövetség elnöke hagyja jóvá; 

d) pénzjutalom nélküli elismerés. 

A Szolgálati Emléklap A5-ös formátumú oklevél. 
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14) „OPSZ SAJÁT HALOTTJA”   

Az Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége a polgárőrség célkitűzéseinek 

megvalósításában kiemelkedő érdemeket szerzett polgárőrt, ifjú polgárőrt halála 

esetén az Országos Polgárőr Szövetség saját halottjává nyilváníthatja. Egyúttal dönthet 

a temetési költségek részbeni vagy teljes átvállalásáról.  

Az OPSZ saját halottjának temetési szertartásán az OPSZ felkért tisztségviselője 

méltató beszédet mond, majd az OPSZ Elnöksége nevében a felkért tisztségviselők 

elhelyezik a kegyelet jelképeit (virágot, koszorút). 

 

Az OPSZ saját halottjává nyilvánításról az OPSZ sajtóközleményt ad ki, illetve 

internetes honlapján is hírt ad a következő szöveggel: „Az Országos Polgárőr Szövetség 

Elnöksége ……………..…. polgárőrt/ifjú polgárőrt a polgárőrség célkitűzéseinek 

megvalósításában szerzett kiemelkedő érdemeiért az Országos Polgárőr Szövetség saját 

halottjává nyilvánította.” 

 

 

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

1) A kitüntetettekről (jutalmazottakról, az elismerésben részesült személyekről) az 

OPSZ nyilvántartást vezet, amelyet évente összesít. Az így készített kimutatás az 

Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége éves beszámolójának mellékletét képezi. 

 

2) A polgárőrnek – az indokoltság egyedi mérlegelése alapján (pl. az egészségi vagy 

menthető más körülményből adódó akadályoztatását figyelembe véve) – a 

kitüntetés, az elismerés a szabályzattól eltérő helyszínen és időpontban is átadható.  

 

3) A kitüntetésre, jutalmazásra javasolt személynél általános elvárás, hogy megfeleljen 

a polgárőrrel, ifjú polgárőrrel szemben támasztott törvényi alap-követelményeknek, 

kizáró körülmény nem állhat fenn nála. 

 

4) A polgárőrre és ifjú polgárőrre vonatkozó személyi javaslatok felterjesztéséhez ezért 

alkalmazni kell a mellékelt „ADATLAP OPSZ kitüntetési, jutalmazási javaslathoz” 

c. formanyomtatványt (továbbiakban: ADATLAP), amelynek helyes és hiánytalan 

kitöltéséért a megyei/fővárosi irodavezető a felelős. 

a) Az OPSZ-hez megküldött ADATLAP, amely egyúttal az elismerésre vonatkozó 

előterjesztésre is szolgál; az iktatást követően azonnal továbbítandó az Igazgatási 

Szervezethez, ahol a nyilvántartásokban megvizsgálják a jutalmazásra 

felterjesztett személyt, és ennek eredményét az ADATLAPON feltüntetik.  
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b) Az esetleges adattartalmi eltéréseket (nem egyező vagy hiányzó polgárőr 

azonosító, lakcím stb.) az Igazgatási Szervezet egyezteti az előterjesztővel.  

c) Az Igazgatási Szervezet vezetője szignóval látja el az ADATLAPOT, majd az átvételt 

követő 3 munkanapon belül eljuttatják az elnöki asszisztenshez. 

d) Az elnöki asszisztens az Igazgatási Szervezet vezetője által szignált ADATLAPOT 

az OPSZ elnökéhez továbbítja, akinek jóváhagyása után, illetve az elismerés 

(kitüntetés, jutalom) átadását követően 4 munkanapon belül a szignált 

előterjesztést a könyvelőhöz továbbítja számfejtésre.  

A számfejtésnek 4 munkanapon belül meg kell történnie.  

e) A számfejtést követően a könyvelő megküldi a bérjegyzékeket a Gazdasági 

Szervezet részére kifizetésre, melyet 4 munkanapon belül teljesíteni szükséges. 

 

5) A kitüntetésekkel együtt adományozható pénzösszegben kizárólag polgárőrök és 

ifjú polgárőrök részesülhetnek.  

 

6) A pénzösszeggel járó jutalmak számát az Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége 

évente a költségvetés figyelembevételével határozza meg.  

 

HATÁLYBALÉPÉS:  

Jelen Szabályzat az elfogadása napján lép hatályba.  

_______________________ 

 

Az Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége az Eln/19/2016. (2016.02.19.) számú 

határozatával elfogadott OPSZ Kitüntetési és Jutalmazási Szabályzatot az Eln/3/2018. 

(2018.01.05.) számú és az Eln/58/2019. (2019.06.07.) számú határozataival módosította, és 

ezzel egyidejűleg a jelen dokumentumot „OPSZ Kitüntetési és Jutalmazási Szabályzat 

2019.” címmel 2019. június 7-én elfogadta. 

 

   

  Dr. Túrós András  
  OPSZ elnöke      
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ADATLAP 
OPSZ kitüntetési, jutalmazási javaslathoz 

OPSZ Kitüntetési és Jutalmazási Szabályzat szerint javasolt elismerési forma az I/1-6. és 9-14. pontok közül kiválasztva  
 

(a pontot és a megnevezést beírni: ……..……………………………….…….., valamint jelölni, hogy pénzes / nem pénzes)   

A
d

a
tv

é
d

e
lm

i 
e

lle
n

ő
rz

ő
: 

 

Javasolt személy neve: 
 

*Születési neve: 
 

*Születési helye, ideje:  
 

*Anyja neve: 
 

*Lakcíme: 
 

*TAJ száma: 
 

*Adószáma: 
 

*Bankszámlaszáma: 
 

A * csillaggal jelölt részek, a személyes adatok védelme végett csak a pénzjutalom számfejtésének céljából  

és az érintett hozzájárulásával tölthetők ki, aki ezt itt aláírásával igazolja:             ……….………….………………………... 

Azonosító száma: 
 

Egyesület neve. 
 

Megyei/fővárosi szövetség: 
 

Egyéb megjegyzés:   

Felterjesztő (OPSZ tisztségviselő, tagozatvezető, megyei, egyesületi elnök) nyilatkozata: Polgárőr-vezetői felelősségem 
tudatában kijelentem, hogy a kitüntetésre, jutalmazásra, javasolt személy megfelel a polgárőrrel / ifjú polgárőrrel 
szemben támasztott törvényi alapkövetelményeknek, kizáró körülményről nincs tudomásom.  
  
………………………..…..,  20       …………… hó …. nap       ……………………………………….  

Felterjesztő  aláírása 

Az OPSZ Igazgatási Szervezetének nyilatkozata: (a megfelelő szó bekarikázandó) 
E

ti
k
a
i 
re

fe
re

n
s
 e

lle
n
ő

ri
z
te

: 
 

1. A kitüntetésre, jutalmazásra javasolt személlyel szemben az OPSZ Etikai Szabályzata III. Fejezet 8. § alapján etikai eljárás 
nincs / van folyamatban.   

2. Pőtv. 25. § (1) a), b) vagy c) alapján alkalmazott intézkedés hatálya alatt áll: igen / nem. 

3. Pőtv. 12. § (4) bekezdés szerint a hatóság jelzése illetve igazolása alapján nevezettel szemben büntető- vagy 
szabálysértési eljárás nincs/ van folyamatban. 

4. Pőtv. 12. § (1) bekezdés a), b), c) vagy d) pontja alapján az OPSZ nevezett polgárőr igazolványát visszavonta: igen / nem 

5. Pőtv. 12 § (3) a) vagy b) pont szerint az OPSZ nevezett polgárőr igazolványát bevonta: igen / nem. 

6. Egyéb megjegyzés:  
 

………………………..…..,  20          ..………… hó …. nap          ……………………………….  
OPSZ igazgatási vezető aláírása 

 

Engedélyezett összeg:  
 

………………………..…..,  20         …………… hó …. nap       …………………………………  
Engedélyező / utalványozó:      OPSZ elnökének aláírása 

 

1. sz. Melléklet 


