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Tisztelt Közgyűlés! 

 

Dobos József képviselő úr 2017. február 7. napján a mezei őrszolgálat létrehozásával 

kapcsolatban interpellációval fordult hozzám, melyre vonatkozóan az alábbiakról 

tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést. 

 

Ahogy az az interpellációból is kitűnik, a tavalyi év folyamán megvizsgáltuk a mezőőri 

szolgálat bevezetésének lehetőségét. Mind a jogszabályi környezetet áttanulmányozva, mind a 

szolgálat működtetéséhez szükséges erőforrásokat áttekintve több nehézség merült fel. 

 

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

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

önkormányzat a közigazgatási területéhez tartozó termőföldek - ide nem értve az erdőt, a 

halastavat - őrzéséről mezei őrszolgálat létesítésével gondoskodhat.  

A mezőőri törvény 19. §-a szabályozza a mezőőri szolgálat fenntartási és működési 

költségeinek fedezetére vonatkozó szabályokat. Az idézett jogszabályhely (1) bekezdése 

szerint 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, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat, a mezei 

őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló helyi önkormányzati rendeletében szabályozza. 

A (2) bekezdés szerint a megalakítási, fenntartási és működési költségek felét, de legfeljebb a 

külön jogszabályban meghatározott összeget a központi költségvetés biztosítja 

hozzájárulásként az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium fejezetéből. 

A (3) bekezdés kimondja, hogy az önkormányzati mezei őrszolgálat esetében, a mezőőri 

járulék adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. Az eljárásra az ingatlan fekvése 

szerinti települési önkormányzat jegyzője jogosult. 

A fent hivatkozott jogszabályi környezet értelmében a mezei őrszolgálat létesítésének 

lehetősége több ponton is problémákat vet fel. 



 

 

Nehézségként jelentkezik, hogy a mezőőri szolgálat kedvezményezetti köréről információt 

szerezni kizárólag a földhasználati nyilvántartásból lehet. 

A földhasználati nyilvántartás  a járási hivatalok által vezetett, az ingatlan-nyilvántartás 

adataira épülő, de attól elkülönülő önálló, és a földek használatáról, valamint a 

földhasználókról vezetett közhiteles hatósági nyilvántartás. A földhasználó köteles a 

használatot – annak megkezdésétől számított 30 napon belül – a használt földterület fekvése 

szerint illetékes járási hivatalhoz nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni. A földhasználati 

nyilvántartás közhitelessége nem terjed ki a természetes személy földhasználók természetes 

személyazonosító és lakcím-azonosító adataira, illetve a gazdálkodó szervezetek azonosító 

adataira. Így, még ha szerepel is a földhasználó a nyilvántartásban, akkor sem lehet pontosan 

beazonosítani. Fentiek értelmében a földhasználati nyilvántartásból nem lehetséges teljes 

körűen információt szerezni a mezőőri szolgálat kedvezményezetti köréről és valamennyi 

használatban álló földterületről. 

Az alapkoncepció az volt, hogy az érintetteknek ne kelljen hozzájárulást fizetniük, a 

kedvezményezetti körnek esetlegesen nyújtott állami támogatás tekintetében 2016. november 

7-én kikértük a Támogatásokat Vizsgáló Iroda (továbbiakban: TVI) szakmai véleményét. A 

TVI 2016. november 11-én küldött válaszában kifejtett álláspontja szerint az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 107. cikkében foglalt valamennyi olyan feltétel teljesül, mely 

értelmében a tervezett intézkedés az európai uniós versenyjogi értelemben vett vállalkozások 

tekintetében, az uniós támogatási szabályok hatálya alá tartozik, így szükséges az azokkal 

való összhang megteremtése. A TVI vélemény szerint a tervezett intézkedés mezőgazdasági 

csekély összegű támogatásnak minősül, mely kizárólag az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű 

támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-ai 1408/2013/EU bizottsági 

rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 9-17. o. ) szabályai alapján nyújtható.   

Tehát amennyiben az önkormányzat állami támogatást nyújtana azon termőföld használók, 

illetve tulajdonosok részére, akik európai uniós versenyjogi értelemben vállalkozásnak 

minősülnek, úgy az intézkedés mezőgazdasági csekély összegű támogatásnak minősülne. 

Ezen szabályok szerint a vállalkozásnak minősülő kedvezményezetteknél többlet 

adminisztrációs terhek jelentkeznének, hiszen a támogatással kapcsolatban pontos és 

megőrzendő kimutatásokat, nyilvántartásokat kellene elkülönítetten vezetniük. 

Tekintettel a fent kifejtett problémákra, a mezőőri szolgálat létesítése nem javasolt. 

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a 

Kecskeméti Városrendészet 2 fő plusz létszámot kapott a fentiekhez hasonló külterületi 

feladatok ellátására. 

 

 

 



 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 40. § 

(4) bekezdésére tekintettel kérem az interpelláló képviselő urat, hogy szíveskedjen a választ 

elfogadni. Amennyiben ez nem történik meg, úgy kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy jelen 

beszámolóban foglaltakat szíveskedjen elfogadni.  

 

Kecskemét, 2017. február 7. 

 

 

        Szemereyné Pataki Klaudia 

            polgármester 



 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
…/2017. (II.16.) határozata 

Képviselői interpelláció és arra adott válasz a mezei őrszolgálat létrehozásáról 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 5532-2/2017. ügyszámú beszámolóját és az alábbi határozatot hozta: 
 

 

 

A közgyűlés a fenti tárgyban készült beszámolóban foglaltakat elfogadja



 

 

 


