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Előterjesztés 
 
 
Tárgy: Mezei őrszolgálat létrehozása 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Előzmények, jogi háttér 
Már több alkalommal felmerült, hogy Tengelic településen szükség lenne a mezőőri szolgálat 
bevezetésére a terménylopások visszaszorítása és a külterületi illegális szemétlerakók 
felszámolása miatt. Még 2010-ben a gazdák és az önkormányzat részvételével megtartott 
megbeszélésen a földtulajdonosok nagy része kinyilvánította, hogy támogatná a szolgálat 
felállítását és működését. A mezőőri szolgálat működtetése az önkormányzat feladata lenne, 
azonban az állam a létrehozás és a fenntartási, működési költségekhez hozzájárul.  
 
A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi 
CLIX. tv. az a jogszabály, amely a mezei őrszolgálat létesítésével, a mezőrök 
foglalkoztatásával, a mezőőrök feladataival foglalkozik. A jogszabály szerint a települési 
önkormányzat a közigazgatási területéhez tartozó termőföldek – ide nem értve az erdőt, 
halastavat– őrzéséről mezei őrszolgálat létesítésével gondoskodhat. Több települési 
önkormányzat közös mezei őrszolgálatot hozhat létre.  
 
Az őrszolgálat létrehozását az illetékes megyei földhivatalhoz kell bejelenteni. Ezzel a 
nyilvántartásba vétellel alakul meg a mezei őrszolgálat. A bejelentésnek tartalmaznia kell az 
őrszolgálat létszámát, az őrzött terület mértékét és a földrészletek helyrajzi számát. A mezőőri 
szolgálat a nyilvántartásba vett területen kell ellássa tevékenységét.  
 
A jogszabály szerint a mezőőr a termőföldek őrzését, valamit a termőföldön lévő, illetve 
ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá 
mezőgazdasági építmények, földmérési jelek vagyonvédelmét ellátó személy. 
Foglalkoztatottságának feltétele, hogy büntetlen előéletű magyar állampolgár illetve a szabad 
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy legyen, aki betöltötte a 18. életévét, 
lőfegyvertartási engedéllyel és mezőőri vizsgával rendelkezik. A vizsgát a mezei 
őrszolgálatról szóló törvényből, a működési és szolgálati szabályzatból, mezőgazdasági 
alapismeretből és lőfegyverismeretből kell tenni. A jogszabály iskolai végzettségre nem szab 
ki feltételt, de a gyakorlati tapasztalatok alapján az önkormányzatok általában szakmunkás 
vagy érettségizett mezőőröket alkalmaznak.  
A mezőőr feladatát az őrszolgálatot létrehozó települési önkormányzat utasításai szerint végzi, 
szakmai felügyeletét a mezőgazdasági igazgatási szerv és a rendőrség látja el. Tehát a mezőőr 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, a munkáltatói jogok gyakorlója a polgármester.  
 
A mezőőr feladatai a következők: 
a) az őrzött vagyont veszélyeztető vagy károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személyt 
személyazonosságának igazolására, a jogellenes cselekmény abbahagyására és a terület 
elhagyására felszólítani; 
b) azt a járművet, amelyről alaposan feltételezhető, hogy azon a működési területről származó 
jogellenesen szerzett szállítmány van, feltartóztatni, a jármű vezetőjét és a járművön, illetve 
az abban tartózkodókat igazoltatni; 
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c) azt a személyt, aki a nála vagy a feltartóztatott járművön levő szállítmány megszerzésének 
jogszerűségét nem valószínűsíti, a rendőrségre bekísérni; 
d) a károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személytől a jogellenesen szerzett terményt, 
terméket, tárgyat, állatot, az elkövetéshez használt eszközt elvenni és azokat a rendőrségnek 
átadni.  
e) a jogtalanul legeltetett, illetőleg felügyelet nélkül talált állatot a tulajdonosnak átadni. 
 
A mezőőr köteles a tudomására jutott bűncselekményekről és szabálysértésekről a rendőrséget 
vagy az ügyben hatáskörrel rendelkező más szervet haladéktalanul értesíteni illetve a 
határkörrel rendelkező szerv eljárását kezdeményezni.  
 
A mezőőrt a mezőgazdasági igazgatási szerv szolgálati igazolvánnyal látja el, mely az 
arcképét, nevét, fegyvertartási engedélyének számát, működési területét, a munkáltató szerv 
nevét és címét tartalmazza. A mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. 
(IV.30.) számú FM rendelet tartalmazza a mezőőrök felszerelésének szabályait a szolgálati 
jogviszony létesítéséhez. Ennek alapján a mezőőr minimális munkafelszerelése a szolgálati 
igazolvány, a szolgálati napló és a mezőőri jelvény. Ezeket az illetékes FVM hivatal bocsátja 
ki a mezőőr rendelkezésére a vizsga és az eskü sikeres letétele után. A további felszereléseket 
a fenntartó önkormányzatnak kell biztosítania, melyek a következők:  

• Sörétes vadászlőfegyver és az ehhez szükséges lőszer 
• Rendőrségnél rendszeresített könnygázszóró-palack 
• Formaruha: 

o 1 db téli kord, vagy posztóöltöny 
o 1 db nyári öltöny 
o 1 db nyári nadrág 
o 1 db bélelhető kabát 
o 1 db esőkabát 
o 1 db téli sapka 
o 1 db kalap 
o 1 db sál 
o 1 db nyakkendő 
o 1 db kesztyű 
o 4 db ing 
o 8 pár zokni 
o 1 db gumicsizma 
o 1 db bakancs 

 
A mezei őrszolgálat költségei 
Az önkormányzati mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit a 
földhasználó, ha ez ismeretlen, a tulajdonos által kifizetett mezőőri járulékból és a központi 
költségvetés által biztosított hozzájárulásból kell fedezni. A mezőőri járulék mértékét és 
megfizetésének módját a települési önkormányzat, a mezei őrszolgálat létesítéséről és 
működéséről szóló helyi önkormányzati rendeletében szabályozza. 
Az őrszolgálat létrehozásának költségeit a központi költségvetés fele arányban, de maximum 
300 e Ft erejéig támogatja. Tengelic településen az előzetesen számított kalkuláció szerint a 
szolgálat felállításának egyszeri költsége körülbelül 1 001 e Ft lenne, melyből 300 e Ft az 
állami támogatás összege és 701 e Ft-ot pedig mezőőri járulék formájában a földhasználók 
fizetnék be. Ebbe a költségbe a sörétes puska és lőszer, a könnygázszóró-spray, a formaruha, 
a fegyverszekrény, a térkép, és a jármű tartozik bele. A jármű esetében az előterjesztés egy 
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motor költségeit tartalmazza, de lehet olyan megoldás is, hogy a mezőőr saját járművéhez 
havi átalányt ad az önkormányzat. 
Működési költségre 1 évre levetítve körülbelül 2 280 400 Ft-ot számoltunk 1 mezőőrrel 
számolva. Ebből 600 000 Ft lenne az állami támogatás, mivel havonta maximum 50 000 Ft 
támogatást nyújt az állam, így a maradék 1 680 400 Ft-ot  a mezőőri járuléknak kellene 
fedeznie.  Ez a költség a bért, járulékokat, étkezési hozzájárulást, jármű üzemanyagot és a 
dologi kiadásokat tartalmazza. ( részletes költségek a mellékletben) Az állami támogatás 
negyedévente hívható le.  
Tengelicen a 5.105,7 ha területet kellene őriznie a mezőőrnek, ami azt jelenti, hogy 
2.381.400.-Ft költséget elosztva a hektárral, a földhasználók díja 1 ha/évre 500.-Ft lenne. 
A mezőőri járulék az önkormányzat új bevételi forrása. Ehhez ugyanazok az adminisztratív 
teendők és kiadások társulnak mint bármelyik helyi adónemhez (bejelentés, bevallás, kivetés, 
behajtás) A jogszabály rendelkezik arról is, hogy meg nem fizetése esetén adók módjára 
behajtható köztartozás.  
 
A mezei őrszolgálat létrehozásával kapcsolatos feladatok 
A mezei őrszolgálat létrehozásáról először határozatban dönt a település képviselő-testülete. 
Ezt követően a szolgálat felállításához a tapasztalatok alapján  néhány hónapra szükség van. 
Dönteni kell, hogy az őrzendő terület nagyságát, valamint az önkormányzat anyagi 
lehetőségét tekintve hány fő mezőőrt kívánunk foglalkoztatni.  
A létrehozás és a működés költségeit a költségvetésben is meg kell jeleníteni. 
Meg kell alkotni a mezei őrszolgálatról szóló önkormányzati rendeletet.(az előterjesztéshez 
csatolt tervezet csak tájékoztató jellegű) 
Módosítani kell a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát a mezőőri szolgáltatás 
szakfeladatával. 
Meg kell találni a mezőőri feladatok ellátására alkalmas személyt/személyeket, aki/akik 
közalkalmazotti jogviszonyban fognak dolgozni. 
El kell indítani a nyilvántartásba-vételi eljárást, ehhez meg kell tudni az őrzendő területen 
található földek helyrajzi számait. 
Be kell szerezni a mezőőr feladatainak ellátásához szükséges felszereléseket.( ebben az 
esetben időjárástól függően vagy csak a téli vagy csak a nyári ruházatot kellene megvenni 
első körben.) 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
Tengelic 2011. szeptember 13. 
                                                                                               Gáncs István 
                                                                                                polgármester 
 

Határozati javaslat 
A 

1.Tengelic Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mezei 
őrszolgálatot kíván létrehozni,  egy fő közalkalmazott foglalkoztatásával 2012. január 
1.napjával. 
  
2.A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a mezei őrszolgálat létrehozása kapcsán 
szükséges változásokat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratában vezesse át. 
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3.A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy készítse el a mezei őrszolgálat létrehozása 
érdekében megalkotandó önkormányzati rendelet-tervezetet és azt, terjessze a képviselő-
testület elé. 
 
Határidő: 2012.január 1. 
Felelős: jegyző 

 
Határozati javaslat  

B 
Tengelic Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat közigazgatási 
területéhez tartozó termőföldek őrzésére  mezei őrszolgálatot nem hoz létre. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az előkészítésben részt vevő földtulajdonosokat a 
határozatról értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 


