
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
24/2021.(XI.29.) önkormányzati rendelete 

A mezei őrszolgálatról 
 

Fegyvernek Város Önkormányzatának 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.) és h.) 
pontja, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdésének 13. pontja és a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei 
őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 16. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva 
a következő rendeletet alkotja: 
 

1. § Fegyvernek Város Önkormányzata a közigazgatási területéhez tartozó külterületi 
termőföldek őrzésére mezei őrszolgálatot működtet. 
 

2. § (1) A rendelet területi hatálya Fegyvernek település közigazgatási területén lévő 
külterületi termőföldekre terjed ki. 

 
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed mindazon természetes személyre, jogi 

személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, aki az (1) 
bekezdésben meghatározott ingatlan használója, amennyiben használója 
ismeretlen, az ingatlan tulajdonosa (a továbbiakban együtt: érdekelt). 

 
3. § A rendelet alkalmazása szempontjából külterületi termőföld a szántó, szőlő, 

gyümölcsös, kert, rét, legelő, gyep, terület művelési ágú földterület. 
 

4. § (1) A mezei őrszolgálati feladatokat az Önkormányzat 4 fő mezőőr alkalmazásával 
látja el. 

 
(2) A mezőőr foglalkoztatása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvényben foglaltak szerint történik. A munkáltatói jogokat a 
képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

 
5. § (1) A 2. § (2) bekezdése szerinti érdekelt a 2. § (1) bekezdése szerinti földrészlet 

után mezőőri járulékot köteles fizetni. A mezőőri járulékot érdekeltenként 
összevontan kell megállapítani. 

 
(2) A mezőőri járulék mértéke egy naptári évre: 

a.) szántó, szőlő, gyümölcsös, kert esetében 5.000,- Ft/ha  
b.) rét, legelő, gyep terület esetében 3.000,- Ft/ha  

 
(3) A mezőőri járulék összegét a képviselő-testület évente, a tárgyévet megelőző év 

november 30-ig vizsgálja felül. 
 

6. § (1) A mezőőri járulékot a rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott érdekelt 
önbevallás útján (1. melléklet) köteles megállapítani és megfizetni, a rendelet 
melléklete szerinti formanyomtatvány használatával, termőföld bérbeadás esetén 
a földhasználónak a tulajdonos(oka)t is szerepeltetnie kell névvel és címmel a 
bevalláson. A földrészlet nagyságát a bevallási nyomtatványon négy tizedesjegy 
pontossággal kell feltüntetni.  



 
(2) A bevallásban a járulékra vonatkozó adatokat 1-50,- Ft-ig lefelé, 51,- Ft-ról 99,- 

Ft-ig felfelé 100,- Ft-ra kell kerekíteni. 
 
(3) Az önbevalláshoz csatolni kell vásárlás esetén az adásvételi szerződés 

fénymásolatát, bérbeadás esetén a használói jogot biztosító szerződés, 
megállapodás fénymásolatát. A Hivatal jogosult a bejelentett adatokat az 
ingatlan-nyilvántartásban ellenőrizni. 

 
(4) A Hivatal ellenőrzi a benyújtott önbevallásokban megállapított mezőőri járulék 

összegének helyességét. Rosszul vagy tévesen megállapított mezőőri járulék 
esetén, a hiba megjelölésével és határidő tűzésével ismételt önbevallás 
benyújtására szólítja fel a kötelezettet. 

 
(5) Ha a bejelentett adatokban változás történik, új bevallást kell benyújtani a 

változást követő 15 napon belül. 
 

7. § (1) A mezőőri járulékot 20.000,- Ft-ig egyösszegben, minden év március 15-ig kell 
kamatmentesen megfizetni Fegyvernek Város Önkormányzat 11745066-
15409993-10490000 számú Mezőőri számlára csekken vagy átutalással.   

 
(2) 20.000,- Ft feletti mezőőri járulékot évi két egyenlő részletben, első felét március 

15-ig lehet kamatmentesen, a másik felét tárgyév szeptember 15-ig lehet 
kamatmentesen megfizetni Fegyvernek Város Önkormányzat 11745066-
15409993-10490000 számú Mezőőri számlára csekken vagy átutalással.  

 
(3) A mezőőri járulékfizetési kötelezettség alanya az, aki a naptári év első napján az 

ingatlan használója, ennek hiányában az ingatlan tulajdonosa. 
 
(4) A járulékfizetési kötelezettség annak az évnek az utolsó napján szűnik meg, 

amely évben a kötelezett földhasználati joga, vagy tulajdonjoga megszűnik. 
 
(5)Amennyiben a termőföld ingatlannak több tulajdonosa van, a mezőőri járulék 

megfizetésére az kötelezett, aki a földrészletet használja. Amennyiben a 
földrészletet több tulajdonos használja, úgy a tulajdonosok nyilatkozatában 
meghatározott személy köteles a mezőőri járulékot megfizetni. 

 
8. § (1) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján önadózás esetén a 

fizetendő adót tartalmazó bevallás végrehajtható okiratnak minősül. A meg nem 
fizetett mezőőri járulékot az adók módjára behajtandó köztartozás szabályai 
szerint kell behajtani. 

 
 (2) A mezőőri járulék fizetésére kötelezettek és a befizetési kötelezettségek 

teljesítésének nyilvántartását a Hivatal vezeti. 
 

9. §  A mezei őrszolgálat ellátásának folyamatos biztosítása érdekében, ha a befizetett 
mezőőri járulék a szükséges kiadásokat nem fedezi, az Önkormányzat átmenetileg a 
költségvetéséből, az általános tartalék terhére megelőlegezi az indokoltan felmerült 
kiadások fedezetét. 
 



10. § Ez a rendelet 2022. január 1-én lép hatályba.  
 

11. § A mezőőri szolgálat létrehozásáról szóló 28/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelet 
2021. december 31-én hatályát veszti.  

 
 
 
  Tatár László                    dr. Pető Zoltán 

   polgármester                               jegyző 
 
 
 
Kihírd.: 2021.XI.29. 



1. melléklet a 24/2021.(XI.29.) önkormányzati rendelethez  

              érk.: 20.....év........hó.....nap 

FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

I. 
 

B E V A L L Á S 
 

a mezőőri járulék 20..... évi megállapításához 
 
1.) Használó neve: ______________________________________________________ 

Születési év  ___________év____________hó____________nap 
Anyja neve:   ______________________________________ 
Adóazonosító:   ______________________________________ 
Lakcíme:    _________________________________________________ 
Telefonszám: ___________________e-mail cím: _____________________________ 
 

2.) Ingatlanra vonatkozó adatok: Az 1.) pontban közölt személy által használt földterület 
részletezése: 

 

Sor- 
szám Hrsz. 

Szántó,  szőlő, 
gyümölcsös, kert 

 
Rét, legelő, gyep  Tulajdonosok adatai földterület 

bérbevevés esetén 

ha m2 ha m2  
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
16.       
17.       
18.       
19.       
20.       
21.       
22.       
23.       
Össz.:       

II. MEZŐŐRI JÁRULÉK KISZÁMÍTÁSA 



 
1.) A mezőőri járulék kiszámítása: 
 

Művelési ág 
Terület 1 ha járuléka 

(Ft) 
Járulék összege 

(Ft) 

Összesen 
kerekítve 

(Ft) 
Ha m2 

Szántó, szőlő, 
gyümölcsös, 
kert 

     

Rét, legelő, 
gyep 

     

Mindösszesen:      
 
…………………………………….., …………… év ……….. hó ………….. nap 

     …………………………………….. 
              termőföld használója 
 

III. NYILATKOZATOK  

1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek. 

2. Az önbevallás benyújtásával tudomásul veszem, hogy a II/1.) pontban megállapított 
mezőőri járulékot az önkormányzat rendelete alapján köteles vagyok megfizetni csekken 
vagy átutalással Fegyvernek Város Önkormányzat 11745066-15409993-10490000 számú 
Mezőőri számlára. 

3. Az önbevallás benyújtásával tudomásul veszem, hogy az adózás rendjéről szóló 2017. évi 
CL. törvény alapján önadózás esetén a fizetendő adót tartalmazó bevallás végrehajtható 
okiratnak minősül és a mezőőri járulék adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. 

4. Az önbevallás benyújtásával tudomásul veszem, ha a bejelentett adatokban változás 
történik, új bevallást kell benyújtani a változást követő 15 napon belül. 

 
…………………………………….., …………… év ……….. hó ………….. nap 

     …………………………………….. 
              termőföld használója 

 
Az önbevalláshoz csatolandó mellékletek: 

 a termőföld tulajdoni lapjának másolata, 
 termőföld vásárlása esetén az adásvételi szerződés fénymásolata, 
 haszonbérbeadás esetén a használói jogot biztosító szerződés, megállapodás fénymásolata. 

 
 




