Javaslatok a Szolgálati szabályzathoz.
IV. A mezei őrszolgálat illetékessége, szervezete, jogállása!

2) Termőföld fogalmához: Véleményem szerint ez így tökéletes, de mivel a mezőőrnél nincs olyan
eszköz, mely alapján a helyszínen ellenőrizni tudnák a földterület művelési ágát, hasznos lenne a
szabályzat mellékletében, térképen kijelölni az illetékességi területet.
Illetve: ha olyan közbeeső vegyes minősítésű területek vannak, melyek nem tartoznak közvetlen az
nyilvántartott illetékességi, munkaterületünk közé, javaslom, hogy bizonyos esetekben bízzák meg a
mezőőröket, az 1997/CLIX törvény 18§ 3. pontja alapján, az adott területre illetékességgel bíró
rendvédelmi szervezetek feladatainak ellátásával. Ez esetenként kibővítheti illetékességi
területünket. Ha pl. egy termőföldön szabálysértést, vagy bűncselekményt elkövető személy egy
erdőbe, vagy éppen természetvédelmi területre menekül, ott is jogszerűen intézkedhessünk vele
szemben !
VI . 4 / d) „jogszabályban meghatározott feladataival összefüggő…..” szerintem pontosítani kellene
konkrétan milyen jogszabályokról van szó, pl. nem találtam a helyi rendeletek nevesítését.
VII. 3./ Igazoltatás Ezek a pontok a 2012 évi CXX törvény részei. A külterületen jármű nélkül
közlekedők 90 %-nál nincsenek személyi okmányok! Esetleg szívesen vennénk pontosítást, milyen
súlyú szabálysértésnél kell rendőrt hívni a személy azonosítása érdekében?
VII. 10.4
11/ Feljelentés
A mezőőrökre vonatkozó törvények szerint, a mezőőr feladatai a helyszíni bírság kiszabásánál
súlyosabb szankciókat igénylő esetekben, rendőrt hívásával befejeződik (,ami után az intézkedést
átadjuk a kiérkező járőrnek, erről a mezőőri naplóban jelentést írunk és a munkáltatónknak,
meghatározott formában átadjuk !) A mezőőrök, (akiknek megkövetelt iskolai végzettsége 8
általános,) nincsenek kiképezve a feljelentés formai követelményeinek teljesítésére sem, hogyan
döntenék el mi igényel feljelentést, és mi nem?
Ha munkáltatónk ehhez ragaszkodik következő pontosításokat kérnénk!
A feljelentés hová történjen, önkormányzat hatósági osztályára, rendőrségre, vagy más
hatóságokhoz?
A megírt feljelentési céllal létrehozott dokumentum eljuttatása milyen módon történjen?
A feljelentés tartalma legtöbbször nem kielégítő, valamint bizonyos esetekben ezt csak személyesen
lehetséges, pl.a monori rendőrkapitányságon!
Ilyen esetekben utasítják a mezőőrt hogy további szolgálatát felfüggesztve menjen át Monorra?
Ha a feljelentést kiváltó cselekmény éjszaka történik és a feljelentésre éjszaka nincs lehetőség, akkor
ez másnap a pihenő ideje alatt, szolgálati vezénylését felborítva kell e megtennie, vagy esetleg
pihenő napjai után legközelebbi munkanapján is ráér, ami nem egyezik meg a 11.3 pontban
megjelölt, általános értelemben vett „1 munkanapon belül „ meghatározással.
IX/1.
Javasolnám, a 2012 CXX törvény ide vonatkozó 14 § -át átvenni , az a) b) c) megítélésem szerint
fontos lenne a „ha az intézkedés eredményességét nem veszélyezteti” fordulat

14. § (1) A rendészeti feladatokat ellátó személyt az intézkedés során

a) a külön jogszabályban meghatározott egyen- vagy formaruhája,
b) a szolgálati igazolványa
c) a szolgálati jelvénye
igazolja.
(2) A rendészeti feladatokat ellátó személy az intézkedés megkezdése előtt - ha az
intézkedés eredményességét veszélyezteti, az intézkedés befejezésekor - köteles nevét,
rendészeti feladatokat ellátó szervhez tartozását, valamint az intézkedés tényét és célját
szóban közölni.
XIII./2.
Javaslom a törvény szövegének átvételét, miszerint a formaruházatát csak szolgálati időben, illetve
munkába utazás, vagy a munkából történő hazautazás céljából, a lakóhelye és a feladat ellátási
helye közötti legrövidebb útvonalon viselheti. (Ellenkező esetben öltöző helyiség, öltöző szekrények,
és tisztálkodási lehetőség biztosítása lenne köztelező!)

