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Tisztelt Bizottság, Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület korábban döntött arról, hogy a rendészeti társulás létrehozásával 

bevezeti Kismaros község közigazgatási területén a mezei őrszolgálatot is 2022. január 01. 

napjától. 

Ennek megfelelően az alábbi előterjesztési javaslattal élünk a tisztelt Bizottság és 

Képviselő-testület felé: 

 

A mezőőri szolgálat létrehozásának és működésének költségei több tényezőből tevődnek össze.  

Kiadási oldalon jelentkezik: 

- a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati 

ellátására vonatkozó részletes szabályokról szóló 70/2012.(XII. 14.) BM Rendelet 5. számú 

mellékletében meghatározott kötelezően biztosítandó mezőőri és formaruha, 

melyeknek kihordási ideje 12 és 36 hónap között van.  

- Költségként jelentkeznek a sörétes lőfegyver, könnygázszóró palack,  

- tanfolyam és vizsgadíjak,  

- és a tevékenység végzéséhez szükséges eszközök beszerzési költsége: telefon, távcső, 

fényképezőgép, folyamatos lőszer biztosítás,  

- illetve üzemanyag költségek.  

- A dologi kiadásokon kívül biztosítani kell a mezőőr munkabérét.  

Bevételi oldalon: 

-  a mezőőri szolgálat finanszírozásának egyik pillére az állami hozzájárulás, másik pedig 

a mezőőri járulék lehet.  

- A mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami 

hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009.(V.22.) FVM-PM 

rendelet úgy rendelkezik, hogy az önkormányzat az újonnan létrehozott őrszolgálat 

megalakítási költségeinek 50 %-át, de - mezőőrönként és hegyőrönként - legfeljebb 

500.000,- Ft-nak a megtérítését a nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül 

igényelheti.  

- Az önkormányzat az őrszolgálat fenntartásával és működésével kapcsolatban 

felmerülő költségek - személyi és dologi kiadások - 50%- ának, de legfeljebb 90.000,-

Ft/hó/fő megtérítését negyedéves időszakokra utólag kérelmezheti a tárgyidőszak utolsó 

napjától számított 30 napon belül. A hozzájárulást azok igényelhetik, amelynek 

őrszolgálata a NAK által vezetett nyilvántartásban szerepel. 

-  A mezőőri járulék mértékének és megfizetésének módját a települési önkormányzat 

a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló helyi önkormányzati 

rendeletében szabályozza. A döntést alátámasztja, hogy ha a földhasználó ismeretlen, 



akkor a földterületre eső járulékot a tulajdonosnak kell kifizetnie, amely járulék, adók 

módjára történő köztartozásnak minősül. A mezőőri járulék kivetéséhez, 

nyilvántartásához, valamint a mezőőri szolgálat nyilvántartásba vételéhez szükséges a 

közhiteles ingatlan-nyilvántartásból adatok - a mezőgazdasági területek helyrajzi száma, a 

terület nagysága, a földhasználó vagy tulajdonos neve, lakcíme - beszerzése. A jelenlegi 

jogszabályok alapján mind a földhasználati nyilvántartásból, mind az 

ingatlannyilvántartásból szükséges adatok beszerzése. Ez térítésköteles, melynek díja a 

földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatás esetén a földhasználati lap másolati 

díja oldalanként (155/2009.(XI. 16.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdése) 800,- Ft 

oldalanként, míg az ingatlan nyilvántartásból való adatszolgáltatás elektronikus úton 

(176/2009.(XII.28.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdése) ingatlanonként 200,-Ft. Költségek  

 

A mezőőrség megalakításával járó konkrét becsült kiadások: 

 

A. Eszközök  

Kötelező felszerelés: 

1. Sörétes vadászlőfegyver (használt ) 100.000 Ft-tól 

2. Könnygázszóró palack 1.200 Ft 

3. Mezőőri formaruha kb. 250.000 Ft 

4. Tanfolyamdíj, vizsgadíj kb. 50.000 Ft 

5. Szolgálati telefon előfizetés 4000 Ft/hó 

Javasolt eszközök 

1. Távcső 20.000 Ft 

2. Fényképezőgép 20.000 Ft 

3. Keresőlámpa 10.000 Ft 

4. Éjjel látó készülék 95.000 Ft 

A fegyverviselési engedély, fegyvertartással (engedélyezés, tárolás) felmerülő költségek a 

mezőőrt terhelik. 

 

B. A működtetéssel járó kiadások egy mezőőrre jutó összege 

 

1. Bér: havi 250.000. forintos bruttó bérrel kalkulálva. A bér összege növekedhet, ha éjszakai 

munkavégzést is végez, ez külön pótlék juttatására jogosít. Az összeg egy évre vetítve 

tartalmazza a bruttó bér + munkáltató által fizetendő közterheket. 3.570.000 Ft 

2. Motor vagy gépkocsi használat költségtérítése nem pontosan ismert 



3. Telefonhasználat költsége éves 48.000 Ft. 

4. Lőszer 10.000 Ft 

Bevétel 

A. Kialakítás egyszeri támogatás: 500.000 Ft 

B. Havi támogatás: 90.000 Ft/fő/hónap 

C. + esetleges mezőőri járulék, ennek mértékét az önkormányzat határozhatja meg. (Van ahol 

100 Ft/hó minden megkezdett hektár után, van ahol 1.000 Ft/év minden megkezdett hektár 

után.) A korábban elhangzottak  ALAPJÁN A TESTÜLET NEM TÁMOGATTA,  ÍGY A 

RENDELETTERVEZETBEN EZ NEM SZEREPEL. 

A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezőőri őrszolgálatról szóló 1997. évi 

CLIX. törvény 19. § (1) bekezdés alapján a működéséhez szükséges mezőőri járulék mértékéről 

és megfizetésnek módjáról a képviselő-testületeknek rendelkeznie kell mégpedig a mezőőri 

őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló helyi rendeletben. Ennek megfelelően első 

lépésként rendeletet kell alkotni a mezőőri őrszolgálat létesítéséről és rendeletben szabályozni 

kell a mezőőri járulék mértékét és megfizetésének módját.  

A rendelet célja: 

A termőföldek rendszeres bejárásával megbízott mezőőrök feladata a termőföldeken lévő, ill. 

ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá 

mezőgazdasági építmények, egyéb művelési ágú ingatlanok földmérési jelek vagyonvédelme. 

A szolgálat feladata kiterjed az illegális hulladéklerakó helyek kialakulásának 

megakadályozására és a közterület rendjének, közbiztonságának erősítésére is. Elsődleges cél, 

hogy az elkövetett esetek tetten érhetőek, felderíthetőek legyenek, a szolgálat működése 

járuljon hozzá a gazdálkodók vagyonának védelméhez. 

  

A rendelet hatálya: 

1. A rendelet területi hatálya kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó 

termőföldekre. 

2. A rendelet személyi hatálya kiterjed a mezei őrszolgálat feladatait ellátó mezőőrre, 

valamint a földhasználóra, ha az ismeretlen, a tulajdonosra. 

3. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. (továbbiakban: Evt.) 2. § 19. pontja 

szerint: termőföld: az a földrészlet, amely a település külterületén fekszik, és az 

ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas és 

fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, kivéve, ha a földrészlet az Evt.-ben 

meghatározott erdőnek minősül. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságtól/Képviselő-testülettől, hogy a mezei őrszolgálatról 
szóló új rendeletet elfogadni. szíveskedjék 
 
 



DÖNTÉSI JAVASLAT (BIZOTTSÁG) 

 
Határozati javaslat  

A PÜTB …/2021. (….) sz. határozata 
a mezei őrszolgálatról szóló új rendeletet elfogadásáról  

 
Kismaros Község Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága az 
előterjesztéssel egyetért és javasolja a képviselő-testületnek a mezei őrszolgálatról szóló új 
rendeletet elfogadását az előterjesztéssel egyezően.  
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2021.11.15. 
 
 
 
Kismaros, 2021. 11. 03. 
 Neubauer Rudolf 
 polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. számú melléklet 

Kismaros Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …../2021. (………..) 

önkormányzati rendelete 

a mezei őrszolgálatról 

 

 

Kismaros Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrségről, a 

természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 12. § (1) 

bekezdés 17. pontjában és a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei 

őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 16. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva 

a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet célja és hatálya 

 

1. § A rendelet célja 

(1) Kismaros község közigazgatási területéhez tartozó termőföldek – ide nem értve az erdőt, a 

halastavat – védelme, őrzése, a termőföldeken lévő, illetve ahhoz tartozó termények és 

termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, egyéb 

művelési ágú ingatlanok földmérési jelek védelme és a külterület közrendjének 

közbiztonságának erősítését szolgáló mezei őrszolgálat felállítása, valamint az őrszolgálat 

működési feltételeinek biztosítása. 

(3)A mezőőr a jogszabályban meghatározott feladatát a polgármester, annak távollétében az 

alpolgármester utasításai szerint végzi, szakmai felügyeletét a jogszabályban meghatározott 

szakmai felügyeleti szerv és az illetékes rendőrkapitányság látja el. 

(4) A mezőőr sörétes vadászlőfegyverrel, a rendőrségnél rendszeresített könnygázszóró 

palackkal, valamint a jogszabály által rendszeresített formaruhában látja el szolgálatát. 

(5) A mezőőr szolgálatát a hatályos jogszabályok, valamint a működési és szolgálati szabályzat 

rendelkezései szerint látja el. 

 

 

2. § A rendelet hatálya 

(1) A rendelet területi hatálya a Kismaros község közigazgatási területéhez tartozó, valamely 

mezőgazdasági jellegű művelési ágba sorolt területekre terjed ki, kivéve az erdőt és a halastavat. 

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a mezei őrszolgálat feladatait ellátó mezőőrre, a mezőőr 

feladatainak ellátást irányító polgármesterre és jegyzőre, valamint az (1) bekezdésben 



meghatározott terület használójára, illetve tulajdonosára, akár természetes személyek, akár jogi 

személyiséggel rendelkező, vagy nem rendelkező szervezetek. 

3. § A mezei őrszolgálat 

(1) Az önkormányzat az 1. §-ban meghatározott feladatok ellátásról Rendészeti társulás 

felállításával gondoskodik. 

(2) A mezei őrszolgálati feladatokat az önkormányzat a Rendészeti társulási megállapodásban 

meghatározottak szerint látja el. 

(5) A mezőőr szakmai felügyeletét a megyei földművelésügyi hivatal és az illetékes 

rendőrkapitányság látja el. 

(6) A mezőőr zöldszínű formaruhát és szolgálati jelvényt visel. A feladatának ellátása során a 

mezőőr sörétes vadászlőfegyverrel, a rendőrségnél rendszeresített könnygázszóró palackkal 

valamint a jogszabály által rendszeresített formaruhában látja el szolgálatát. A zöld színű 

formaruha szolgálati jellegén változtató más ruhaneműt nem viselhet. A mezőőr részére a 

Kismaros-Verőce Rendészeti Társulás a felszerelést biztosítja.,  

(7) A mezei őrszolgálat, illetve a mezőőr feladatait a fegyveres biztonsági őrségről, a 

természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 20-23. §-ában 

foglaltak, valamint a polgármester és a jegyző utasításai szerint látja el. 

(8) A mezei őrszolgálat köteles együttműködni a rendőrséggel, a katasztrófavédelemmel, a 

kormányhivatal szerveivel, a közös hivatallal, valamint a polgárőrséggel. 

(9) A mezőőr a működési területén jogosult és köteles a jogszabályban meghatározott 

feladatainak ellátásán felül: 

a) a működési területén észlelt környezetszennyezést, kommunális hulladék-, építési 

törmelék- és egyéb ipari, vagy fertőző anyagok mezőgazdasági művelés alatt álló 

területekre, közterületekre, útra, vízfolyásokba, csatornákba, használatban lévő, vagy 

használaton kívüli kutakba történő lerakását jelezni az önkormányzat felé, valamint az 

erre irányuló cselekményeket megakadályozni, a természet védelmére vonatkozó 

előírások betartását ellenőrizni; 

b) a belvízvédelmi védőművek rongálását, árkok betemetését és az erre irányuló 

cselekményeket megakadályozni; 

c) a vegyes minősítésű területeken az engedély nélküli fakivágásokat a rendőrség felé 

jelenteni és ezzel egyidejűleg megakadályozni az erre irányuló cselekményt. 

(10) A mezőőrök felett a munkáltatói jogot a polgármester gyakorolja. 

(11) A mezőőr szolgálatát a hatályos jogszabályok, valamint a működési és szolgálati 

szabályzat rendelkezései szerint látja el. 

 

4.§ Mezőőri járulék 

(1) A mezei őrszolgálat működési költségeit a rendészeti társulás költségvetésből biztosítja, 

amely áll a társulás saját hozzájárulásából és az állami finanszírozásból. 

(2) Az Önkormányzat mezőőri járulékot nem vet ki. 



 

5.§ Záró rendelkezések 

(1) Ez a rendelet 2022. január 1. napján lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben meghatározott módon a jegyző gondoskodik. 

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 

 

 

 
            Neubauer Rudolf        dr. Timer-Bárkányi Beáta 
     polgármester            jegyző 
 
 
 

Záradék: 

 
A rendelet kihirdetve: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. számú melléklet 

H a t á s v i z s g á l a t i l a p 
 

Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testületének a mezei őrszolgálatról szóló 

…/2021.(XI…..) önkormányzati rendeletéhez  

 

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről  

 

I. Várható társadalmi hatások A szabályozás elősegíti a mezőgazdasági művelés alatt 

álló földek, a művelés eszközeinek hatékony védelmét.  

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások A rendeletben foglaltak végrehajtásának 

költségvetési hatása az előterjesztésben/indokolásban foglaltak szerint: VAN.  

III. Várható környezeti hatások A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre 

gyakorolt hatása a védelem kiterjesztése.  

IV. Várható egészségügyi következmények A rendeletben foglaltak végrehajtásának 

egészségügyi hatása nincs. 

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A rendeletben foglaltak 

végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló jelentős hatása nincs.  

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei. Rendészeti társulás létrehozásának egyik alapdöntése szerint a 

mezőőri szolgálat létrehozása, mely rendelettel történik. 

VII.  A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek A rendelet alkalmazása 1 fő foglalkoztatását igényeli, az ezzel járó többlet 

személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételekkel együtt. A rendelet-tervezet 

vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési 

kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá 

tartozó jogszabályi tervezetek közé.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet vitassa meg a rendelet-tervezetet és fogadja el azt.  

 

 


