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Az Országgyűlés
Mezőgazdasági bizottsága E r!vezett 2013 06.

Bizottsági módosító javaslat
Kövér László
az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94. § (1 )
bekezdése alapján az erdőrő l, az erdő védelmérő l és az erd őgazdálkodásról szóló 2009 . évi
XXXVII. törvény módosításáról szóló T/10680 . számú törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszteni elő :

A törvényjavaslat az alábbi új 2-6 . §-sal egészül ki, a §-ok számozása ennek megfelelően
változik :

„2 •

A polgárőrségről és a polgárő ri tevékenysé slrL zabálLrairól szóló 2011 . évi CLXV . törvény 3.
(2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

(Apolgárőr egyesület az (1) bekezdésben foglalt polgárőri tevékenységen túlmenően
kiegészítő feladatként önkéntesen közreműködhet)

„a) a katasztrófákra történő felkészülés, a katasztrófák elleni védekezés és a helyreállítás ,
újjáépítés feladataiban, valamint a polgári védelmi szervezetek tevékenységében, továbbáa
környezet	 veszélyeztetésének,	 károsításának	 megelőzésében	 és	 elhárításában ,
következményeinek_ felszámolásában, aminek keretében az erd ő üdülési, sportolási és
kirándulási célú tartózkodás elő l el nem zárt területén — ideértve a turistautat, a kerékpárutat, a
lova slóutat valamint a 'árrnűközlekedésre ki'elölt utat is — lovas 'árőrszol _álatot is elláthat” .

A polgárőrségrő l és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011 . évi CLXV. törvény 4 . § -
a	 a következő (3a) bekezdéssel egészül ki :

(3a} A pal =ági egyesület működési területe a lovas járőrszolgálat ellátása tekintetében — a
L3) bekezdésben meghatározott területen túl — a polgárő rséf; székhelyeként megjelöl t
településsel, fővárosi kerülettel közvetlenül határos erd ő terület lovas járőrszolgálat elől el
nem zárt területére is kiterjed .”
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A polgárőrségrő l és a polgárő ri tevékenység szabályairól szóló 2011 . évi CLXV. törvény 10.
-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki :

„(4) Az erdő területen történő lovas járőrszolgálatot csak az Országos Polgárőr Szövetség
szervezésében lefolytatott oktatást eredményesen elvégz ő polgárőr láthatja el .” .

A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011 . évi CLXV. törvény 15 .
§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A polgárőri szolgálat ellátása során a polgárőr köteles magánál tartani polgárőr
igazolványát. Ha a polgárőr közterületen vagy közforgalmú személyszállítási eszközön lát el
polgárőri szolgálatot, illetve az erdő területén lovas járőrszolgálatot teliesít, ennek tartam a
alatt polgárőri igazolványát köteles a formaruhán jól látható helyen, az egyedi azonosítót
tartalmazó oldalával kifelé fordítva, kit űzve viselni .” .

L§

(1) A polgárőrségről és a polgárő ri tevékenysé sg zabályairól szóló 2011 . évi CLXV . törvény
a) 3. & (2) bekezdés iZ pontj ában a „felkutatásában,” szőve ész helyébe a „felkutatásában,
valamint".,
I)) 6. § (1) bekezdésében a „vadászokkal, valamint” szövegrész helyébe a „vadászokkal, a
lovas	 járőrszolgálattal	 érintett	 erdő terület	 tulajdonosával, 	 kezelő iével,	 illetve	 ezek
képviselőjével, valamint”, tovább á
c} 14 .	 (2) bekezdés d) pontjában a „kötött,” szövegrész helyébe a „kötött, vagy ”
szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a polgárőrségrő l és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011 . évi
CLXV. törvény
a} 3 .	 (2) bekezdésh)pontjában a „valamint”, tovább á
b)14.	 (2) bekezdés c) pontjában a „vagy”
szövegrész ."

1j0002/0003
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INDOKOLÁS

A közterületnek nem min ősülő erdős területeken elkövetett, a természetes környezetet
veszélyeztető , illetve károsító jogellenes cselekményekkel szembeni fellépés kétségkívül
egyik leghatékonyabb eszközét az erdő területen végzend ő lovas járőrszolgálat teljesítés e
jelenti, amely járőrtevékenység polgárőrök részérő l történő folytatásához ugyanakkor a
jelenleg hatályban lévő jogszabályi előírások nem adnak lehetőséget, amennyiben a polgárőri
járőrszolgálat ellátását pillanatnyilag csakis a polgárőrség alapfeladatainak körében, kizárólag
közterületen teszik lehetővé .

Tekintettel ugyanakkor arra, hogy a szóbanforgó jogellenes cselekmények utóbbi id őben
tapasztalható elszaporodása a társadalom számára mind nagyobb tehertételt jelent, az
inkriminált cselekményekkel szembeni hathatósabb fellépés biztosítása érdekében indokolttá
vált a polgárőrség tevékenységét szabályozó törvényi előírások olyan módosítása, aminek
nyomán a polgárőrök számára is kifejezetten lehetővé válik a lovas járőrszolgálat
közterületnek nem minősülő erdő területeken történő ellátása .

Az erdőterületen végzendő lovas járőrtevékenység lehetőségét a jogalkotó a polgárőrségnek a
polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011 . évi CLXV. törvény 3 . §
(2) bekezdés a) pontjában meghatározott, a környezet megóvásában történ ő közreműködésre
irányuló feladatai keretében kívánja biztosítani, amely járőrtevékenység ugyanakkor kizárólag
6 óra és 22 óra között végezhető jogszerűen az erdő üdülési, sportolási és kirándulási célú
tartózkodás elől el nem zárt területén, ideértve a turistautat, a kerékpárutat, a lovaglóutat ,
valamint a járműközlekedésre kijelölt utat is : e szabályozás megfelel ő garanciális kereteket
biztosít a nem közterületen megvalósuló polgárőri feladatellátáshoz .

A polgárőrség által végzendő lovas járőrszolgálat kielégítő színvonalú, szakszerű ellátásának
biztosítása érdekében a szabályozás mindemellett rögzíti, hogy a speciális felkészültséget
igénylő feladatot kizárólag az erre kifejezetten kiképzett — az Országos Polgár őr Szövetség
szervezésében lefolytatott oktatást eredményesen elvégz ő — polgárőrök teljesíthetik, míg a
tevékenységhez kapcsolódó oktatási feladat a polgárőrség éves képzési tervének
követelményrendszerében is megjelenik .

Budapest, 2013 . május 6 .
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