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Gondolatok
a Miskolci Önkormányzati Rendészet gyakorlati működését
hátrányosan befolyásoló jogszabályi és egyéb korlátokról
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése döntése alapján, a II-9/4210/2013.sz. határozatával
megalapította a Miskolci Önkormányzati Rendészetet, amely 2013. április 1. napjával megkezdte
működését.
Tevékenységének jogalapját részben a 2012. évi CXX. törvény - az egyes rendészeti feladatokat
ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést
biztosító módosításáról, részben a Közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény, valamint
az 1997. évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezőőri
szolgálatról alapozzák meg.
Természetesen tevékenységét a fent felsorolt törvényeken kívül számos törvény, és egyéb,
alacsonyabb szintű jogszabály határozza meg, amelyek részben segítői, részben korlátai is
intézkedéseinknek.
Alapfeladatok:
A rendészet alapfeladatait a már
szóló törvény határozza meg. Az
pontosan meghatározza azokat
tevékenységeket, intézkedéseket
kollégáink dolgozhatnak.

említett közterület-felügyeletről, valamint a mezőőri szolgálatról
intézkedési lehetőségeket bővíti, az un. rendészeti törvény, amely
a korábban nem, vagy csak alacsonyabb szinten végezhető
és az ehhez használható kényszerítő eszközök körét, amellyel

Megalakulásunk óta több olyan problémával kellett szembesülünk, amelyek tevékenységünk
végrehajtását nehezítik, bizonyos értelemben korlátozzák, vagy késleltetik a teljes körű
feladatellátást.
A teljesség igénye nélkül, címszavakban a következőkben jelzem tevékenységünket hátrányosan
befolyásoló körülményeket, amelyeket a későbbiekben, más anyagban, illetve szóbeli
kiegészítésemben kívánok részletezni:
 Nincs olyan országos, központi szerv, amely egységes irányt szabna az önállóan dolgozó
közterület-felügyeletek, vagy önkormányzati rendészeti szervek számra. Ezáltal nincs
egységes irányítás, nincs egységes megjelenés, intézkedési tematika, megjelenés, stb.
 A kényszerítő eszközök beszerzése nehézkes. A jelenleg hatályos 86/2012. BM Rendelet,
rendkívül nehézkessé, lassúvá teszi az eszközök beszerzését
 Közforgalmú tömegközlekedési járművön a törvényben rögzített ellenőrzés során
lefolytatott igazoltatás, annak dokumentálása, és átadása nem került nevesítve
szabályozásra, csak körülményes „jogászkodással” van lehetőség ezen tevékenységre

 Az önkormányzati vagyon védelme érdekében az ilyen tulajdonú lakásba történő, az
önkormányzati vagyon védelme érdekében belépés jelenleg nem került nevesítésre a
jogszabályokban – mint ahogyan általában véve sincs
 A szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény kapcsán jelenleg nincs lehetőség a
szabálysértési hatóságok visszajelzésére
 A civilben, felkérésre történő intézkedés lehetősége szabályozatlan, pedig vidéki gyakorlati
példa szerint erre szükség van
 A járműveinkre figyelmeztető jelzés felszerelése a jelenlegi szabályozás szerint
engedélyköteles a rendészeti szervek számára, de pl. az önálló intézkedést nem
foganatosítható polgárőrség számára ez engedély nélkül is rendeletben szabályozott
lehetőség )
A fenti problémák és gondok, csak kiragadott példák, amelyek részletes ismertetése és ezek
megoldása külön tanulmány anyagát képezik.
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