
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 
Képviselő-testületének  11/2011. (V.03.)  önkormányzati rendelete  

a mezei őrszolgálatról 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (a 
továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-
ában kapott felhatalmazás alapján, a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és 
mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) bekezdésében foglaltak 
figyelembevételével, a termőföldek őrzése és védelme érdekében az alábbi rendeletet alkotja: 

A rendelet hatálya 

1.§ (1) E rendelet területi hatálya a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre  Önkormányzatának közigazgatási területéhez tartozó termőföldre terjed ki. 

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya az erdő művelési ágú területekre, védett természeti 
területekre és értékekre, halastavakra. 

(3) A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdésben jelölt földterületek tulajdonosaira, 
földhasználóira terjed ki. 

A mezei őrszolgálat 

2. § (1) Az Önkormányzat a közigazgatási területén található termőföldek, továbbá a 
mezőgazdasági termelést szolgáló építmények őrzését és védelmét a Rákosmenti Mezei 
Őrszolgálatot Fenntartó Társulás útján kívánja ellátni. A mezei őrszolgálatot a mezőgazdasági 
igazgatási szerv nyilvántartásba veszi. A mezei őrszolgálat a nyilvántartásba vett területen 
(továbbiakban: működési területen) látja el tevékenységét. 

(2) Az Önkormányzat a társulás működéséhez nyújtott hozzájárulásával a mezei 
őrszolgálatot fenntartja, a Társulási Tanácson keresztül meghatározza a súlyponti feladatait. Az 
Önkormányzat Társulási Tanácsban való képviseletét a Képviselő-testület a polgármesterre 
ruházza. A polgármester a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 
1997. évi CXXXV. törvény 10. § (5) bekezdésében foglaltak szerint minden év decemberében 
beszámol a Képviselő-testületnek a Társulási Tanácsban végzett tevékenységéről. 

(3) A mezőőrök feladataikat közalkalmazottként, sötétzöld; „Rákosmenti Mezei Őrszolgálat” 
feliratú formaruhában, sörétes vadászlőfegyverrel és a rendőrségnél rendszeresített 
könnygázszóró palackkal felszerelve látják el. A szakmai felügyeletet a mezőgazdasági 
igazgatási szerv és az illetékes rendőrkapitányság gyakorolja. 

(4) A mezőőr tevékenysége során együttműködik a polgárőrséggel, a külterületeken működő 
sport-,és civil szervezetekkel, a területileg illetékes vadásztársasággal, és a rendőrséggel. 

A mezőőr feladatai 

3. § (1) A mezőőr a működési területén jogosult és köteles: 
a) az őrzött vagyont veszélyeztető vagy károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személyt 

személyazonosságának igazolására Szerintem igazoltatására, 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; 



c) azt a személyt, aki a nála vagy a feltartóztatott járművön lévő szállítmány megszerzésének 
jogszerűségét nem valószínűsíti, a legközelebbi rendőri szervhez bekísérni; 

d) a károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személytől a jogellenesen szerzett terményt, 
terméket, tárgyat, állatot, az elkövetéshez használt eszközt elvenni, és azokat a legközelebbi 
rendőri szervnek átadni; 

e) a jogtalanul legeltetett, illetőleg felügyelet nélkül talált állatot a tulajdonosnak átadni; 
f) a működési területen észlelt környezetszennyezés ellen fellépni, a természet védelmére 

vonatkozó előírások betartását ellenőrizni; 
g) a szolgálati naplót naponta vezetni. 

(2) A mezőőr egyéb, nem feladatkörébe tartozó feladattal is megbízható a munkáltató 
utasítása alapján. 

A mezőőri járulék 

4. § (1) A mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit az 
Önkormányzat éves költségvetéséből, a központi költségvetés által biztosított 
hozzájárulásokból, valamint a földhasználó, illetve a tulajdonos által fizetett mezőőri járulékból 
kell fedezni. 

(2) A mezőőri járulékfizetési kötelezettség azt a személyt terheli, akinek használatában a 
termőföld a tárgyév január 01. napján van. Amennyiben a használó személye nem állapítható 
meg, a fizetési kötelezettség a tulajdonost terheli. A földhasználónak minősül a földtulajdonos, 
ha saját maga hasznosítja a termőföldjét, illetve a haszonbérlő, a szívességi használó, a 
haszonélvező. A föld parlagon hagyása nem mentesíti a tulajdonost a járulékfizetési 
kötelezettség alól. 

(3) A termőföld használati vagy tulajdonjogában történt változást a használó vagy a 
tulajdonos a változást követő 15 napon belül a rendelet mellékletét képező 
formanyomtatványon köteles bejelenteni. 

(4) A tulajdonosok és földhasználók körét minden év március 15. napjáig a földhasználati 
nyilvántartás alapján felül kell vizsgálni. 

(5) A mezőőri járulék mértéke minden megkezdett hektáronként gyep, legelő, rét, szántó 
művelési ág esetén 1300.-forint/év/hektár, de legalább 1300.-forint. Szőlő, gyümölcsös 
művelési ágban minden megkezdett hektár 2000.-forint/év/hektár, de legalább 2000.-forint. 

(6) A mezőőri járulékot egy összegben kell megfizetni minden év április 15. napjáig. 

(7) A meg nem fizetett mezőőri járulék a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi 
és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (3) bekezdése szerinti adók 
módjára végrehajtandó köztartozás. 

(8) A mezőőri járulék összegének megfizetését Budapest Főváros XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata átvállalja. 

(9) Az Önkormányzat a mezei őrszolgálat működtetésére közcélú felajánlást elfogad. 

Záró rendelkezések 

5. § E rendelet 2011. június 01. napján lép hatályba. 

Budapest, 2011. április 28. 

dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k. 
címzetes főjegyző 

Ughy Attila s.k. 
polgármester 



INDOKLÁS 

Általános Indoklás 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi, és mezei őrszolgálatról szóló 
1997. évi CLIX törvény 19. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a termőföldek 
őrzésére és védelme érdekében a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzata szabályozza a mezei őrszolgálatról szóló tevékenységet. 

Részletes indoklás 

1. §. A rendelet területi és személyi hatályáról rendelkezik. 

2. § A mezei őrszolgálatról, a Társulási Tanács, valamint a különböző társszervekkel való 
együttműködést rendezi ezen szakasz. 

3. § A mezőőr jogosultságait és kötelezettségeit szabályozza. 

4. § A mezőőri járulékról tartalmaz részletes szabályokat. 

5. § A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 

Budapest, 2011. április 28. 

dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k. 
címzetes főjegyző 

Ughy Attila s.k. 
polgármester 

 

 
A rendelet kihirdetésének dátuma: 2011. május 3.  
 
 
 
 
Dr. Váczi Balogh Zsuzsanna 
      Címzetes főjegyző  

 



1. sz. melléklet 

Földhasználati bejelentő lap 
mezőőri járulék kivetéséhez 

Földhasználó adatai 
Családi és utónév (illetve gazdálkodó szervezet neve):…………………………………………. 

Születési név:…………………………………………………………………………………….. 

Születési idő:……………………………………………………………………………………... 

Anyja neve:………………………………………………………………………………………. 

Lakcím (székhely, telephely):……………………………………………………………………. 

Gazdálkodó szervezet statisztikai számjele:……………………………………………………... 

A használt terület adatai 

Település neve                                                          Helyrajzi szám 
                                                                                                         (alap/alátörés) 
  

A használat jogcíme:……………………………………………………………………………... 

A használt terület nagysága: (ha, m2):…………………………………………………………… 

Használat kezdő időpontja: (év, hó, nap):……………………………………………………….. 

Művelési ág:……………………………………………………………………………………… 

Használatba adó adatai 

Családi és utónév (illetve gazdálkodó szervezet neve):…………………………………………. 

Születési név:…………………………………………………………………………………….. 

Születési idő:……………………………………………………………………………………... 

Anyja neve:………………………………………………………………………………………. 

Lakcím (székhely, telephely):……………………………………………………………………. 

Gazdálkodó szervezet statisztikai számjele:……………………………………………………... 

………………………………………………             ……………………………………… 

                           használatba adó aláírása                                           földhasználó aláírása 


