
 

 

 

 
4. Naprendi pont 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

Tárgy: A mezei őrszolgálatról, a mezőőri feladatokról történő tájékoztatás 

 

Tisztelt Képviselő testület! 

A szolgálat célja a termőföldek védelme, a károkozások és terménylopások visszaszorítása, valamint 

illegális szemétlerakások megelőzése. Ezen problémák közül településünk külterületén lévő 

termőföldeken, mezőgazdasági utak mellett és az árkokban elsősorban a szemétlerakás okoz 

problémát. 

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

törvény (a továbbiakban: törvény) 16. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat a 

közigazgatási területéhez tartozó termőföldek – ide nem értve az erdőt, halastavat – őrzéséről mezei 

őrszolgálat létesítésével gondoskodhat. A törvény 17. § (1) bekezdése alapján a mezei őrszolgálat 

létrehozását a mezőgazdasági igazgatási szervnek be kell jelenteni és a szolgálat ezzel a 

nyilvántartásba vétellel alakul meg. A bejelentésnek tartalmaznia kell az őrszolgálat létszámát, az 

őrzött terület mértékét és a földrészletek helyrajzi számát. 

A jogszabály szerint az őrszolgálat létszámát a működési területhez és a körzetben tevékenykedő 

egyéb közfeladatot ellátó őrszolgálatok működéséhez mérten úgy kell megállapítani, hogy annak napi, 

rendszeres ellenőrzése biztosítható legyen. 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 önkormányzatnak a mezei 

őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló helyi önkormányzati rendeletben kell szabályoznia. Így 

amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület a mezei őrszolgálat létrehozása mellett dönt, a helyi 

önkormányzati rendeletet mielőbb meg kell alkotni. 

A mezőőr feladatát az önkormányzat, mint fenntartó utasításai szerint végzi, szakmai felügyeletét a 

mezőgazdasági igazgatási szerv és a rendőrség látja el. Tehát a mezei őrszolgálatot az önkormányzat 

létrehozhat, azonban annak létrehozási és fenntartási költségeit teljes egészében „külső” forrásokból: 

egyrészt a központi költségvetés által biztosított támogatásból, másrészt a mezőőri járulékból kell 

fedezni.  

A mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás 

igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V. 22.) FVM–PM együttes rendelet 2. § (1) 

bekezdése értelmében az önkormányzat az újonnan létrehozott őrszolgálat megalakítási költségeinek 

50%-át, de mezőőrönként legfeljebb ötszázezer forintnak a megtérítését, a nyilvántartásba vételét 

követő harminc napon belül igényelheti. 

 

Nagylózs, 2015. szeptember 25. 
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