A közrend és a közbiztonság fenntartásához elengedhetetlen a rendészeti feladatokat ellátó
személyekkel való együttműködés. Az egységes szabályozás és követelményrendszer
megteremtése érdekében született szabályozás, (2012. évi CXX. törvény) 2013. január 1-jén
lépett hatályba.
A vonatkozó törvény értelmében a rendészeti feladatot ellátó személyek a következők: a
természetvédelmi őr, az erdővédelmi szolgálat tagja, a hegyőr, a hivatásos vadász, az
erdészeti szakszemélyzet, a jogosult erdészeti szakszemélyzet, a halászati őr, a közterületfelügyelő, az önkormányzati természetvédelmi őr, valamint a mezőőr.
A rendőrségre háruló feladatok az alábbiak szerint összegezhetők:


Szolgálati igazolvány és szolgálati jelvény kiadása

A szolgálati igazolvány és szolgálati jelvény kiadására irányuló közigazgatási hatósági eljárás
lefolytatása a megyei rendőr-főkapitányságok Igazgatásrendészeti Osztálya, valamint a BRFK
Igazgatásrendészeti Főosztály Rendészeti és Fegyverengedélyügyi Osztálya (a továbbiakban:
területi szerv) hatáskörébe tartozik.
A munkáltatónak (illetve az erdészeti hatóságnak) a székhelye szerint illetékes területi
szervnél kell kezdeményeznie az erre vonatkozó eljárást, mely díjköteles.
A kérelem nyomtatvány a http://www.police.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok/rendeszetifeladatokat-ellato-szemelyek linkről letölthető.
Az igazgatási szolgáltatási díjak az alábbiak:
Az igazgatási szolgáltatási díjköteles eljárás Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (Ft)
megnevezése
első igazolvány kiállítása
4000
igazolványcsere, pótlás
3250
jelvény kiadása
2100
jelvény cseréje, pótlása
4350
fellebbezés elbírálása
a tárgya szerinti eljárás díjának 50 %-a
A díjat az ügyben eljáró területi szerv, illetve fellebbezés esetén az ORFK számlájára kell
teljesíteni. Átutaláson kívül fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel is teljesíthető. A
készpénzátutalási megbízás a területi szerveknél beszerezhető.
A törvény hatálybalépésekor a rendészeti feladatokat ellátó személy által eddig használt
szolgálati igazolványok és jelvények visszavonásig, de legkésőbb 2013. május 1-ig
érvényesek, tehát ezen időpontig a munkáltatónak – az új jogszabályban előírt egységes
feltételeknek megfelelően – gondoskodnia kell azok cseréjéről.
A fentiek alapján javasoljuk a munkáltatók részére, hogy az illetékes területi szervvel vegyék
fel a kapcsolatot ennek hatékony és gyors ügyintézése érdekében.
A területi szervek ügyfélfogadási rendje és elérhetősége ezen a menüponton belül elérhető.


Szolgálati igazolvány és szolgálati jelvény visszavonása

A rendőrség illetékes területi szerve haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásra jutástól
számított 15 napon belül a szolgálati igazolványt és a szolgálati jelvényt visszavonja, ha
- a személy jogviszonya megszűnt,
- a szolgálati igazolványban szereplő adatok megváltoztak,
- a rendőrségi ellenőrzés alapján a személy alkalmazását kizáró ok merült fel,
- a külön jogszabály szerinti okból megszűnt az erdészeti szakszemélyzeti jogosultsága.


Nyilvántartás vezetése

A rendőrség központi szerve (ORFK) a kiadott szolgálati igazolványról, valamint az egyedi
azonosító számmal ellátott szolgálati jelvényről az alkalmazást kizáró okok ellenőrzése, a
szolgálati igazolványok hitelességének és a rendészeti feladatokat ellátó személy
azonosításának céljából nyilvántartást vezet.
A központi szerv a nyilvántartásból adatszolgáltatást teljesít, az adatokat pedig a szolgálati
igazolvány visszavonását követő 3 hónapig kezeli.


Az alkalmazást kizáró okok ellenőrzése

A jogviszony fennállása alatt – a törvényben meghatározott – alkalmazást kizáró okokat a
rendőrség területi szerve évente ellenőrzi – közvetlen hozzáféréssel – a bűntettesek
nyilvántartásából, a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek
nyilvántartásából, valamint a büntetőeljárás hatálya alatt állók nyilvántartásából. Ha kizáró
okot észlel, felhívja a munkáltatót a szolgálati igazolvány és a szolgálati jelvény bevonására,
valamint annak a rendőrség részére 8 napon belül történő megküldésére, továbbá intézkedik
azok visszavonására.


Együttműködési megállapodás kötése

A rendészeti feladatot ellátó – közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló –
személy munkáltatója a működési területén illetékes megyei (fővárosi) rendőrfőkapitánysággal – a rendészeti feladatokat ellátó személyek ellenőrzése és törvényben
meghatározott tevékenységük felügyelete, valamint a feladatellátás összehangolása érdekében
– írásbeli együttműködési megállapodást köt, ugyanis ez a feltétele a törvényben
meghatározott intézkedések és kényszerítő eszközök alkalmazásának.
A munkáltató az együttműködési megállapodást a helyi rendőrkapitányságnál
kezdeményezheti, mely az erre irányuló megkeresést – 30 napon belül – javaslatával együtt
köteles felterjeszteni a megkötésére jogosult megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságra.


Kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz kivizsgálása

Akinek a rendészeti feladatokat ellátó személy – törvény szerinti – kényszerítő eszköz
alkalmazása jogát vagy jogos érdekét sértette, a rendőrséghez fordulhat panasszal.
A panasz elbírálására a kényszerítő eszköz alkalmazásának helye szerint illetékes
rendőrkapitányság jogosult a közigazgatási hatósági eljárás szabályai szerint. Döntése ellen
jogorvoslatnak van helye.


Vizsgáztatásban közreműködése
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A törvény hatályba lépésekor (2013. január 1-jén) rendészeti feladatot ellátó személy – a
korábbi, számára jogszabályban előírt képesítési feltételeken túl – az új törvényben
meghatározott képzési és vizsga követelményeknek első alkalommal 2014. január 1-ig, ezt
követően pedig 5 évente köteles eleget tenni. A vizsga tárgya a törvény szerinti intézkedések
és kényszerítő eszközök alkalmazásával kapcsolatos elméleti ismeretek és azok gyakorlati
alkalmazása. A vizsga feltétele a képzésen történő részvétel. A képzésről és a vizsgáztatásról
a Belügyminisztérium Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatósága (BM OKTF)
gondoskodik. A háromtagú vizsgabizottság egyik tagja a rendőrség által erre kijelölt
személyek közül kerül kiválasztásra.
Országos Rendőr-főkapitányság
A vonatkozó jogszabályok:


az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi
CXX. törvény



a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és
vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet



a rendészeti feladatokat ellátó személyek szolgálati igazolványának és a szolgálati
jelvényének kiadásához kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 69/2012. (XII.
14.) BM rendelet



a rendészeti feladatokat ellátó személyek és a segédfelügyelők által alkalmazható
kényszerítő eszközök igénylésének, átvételének és visszavételének szabályairól, a
térítés módjáról, a kényszerítő eszközök típusaira, fajtáira és az alkalmazásukra,
valamint a jelentéstétel és a kivizsgálás rendjére vonatkozó részletes szabályokról
szóló 86/2012. (XII. 28.) BM rendelet
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