
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
26/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1 

a mezei őrszolgálatról 
 

EGYSÉGES SZERKEZET 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrségről, a 
természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

1. A rendelet hatálya 
 

1. § 
 

(1) A rendelet hatálya Hatvan város közigazgatási területéhez tartozó termőföld-területre – ide 
nem értve az erdőt, a halastavat – az azon lévő terményekre és termékekre, felszerelésekre, 
eszközökre, haszonállatokra, mezőgazdasági építményekre és földmérési jelekre terjed ki. 

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed az (1) bekezdésben rögzített terület használóira, ennek 
hiányában tulajdonosaira (a továbbiakban együtt: földhasználó). 
 
 

2. A mezei őrszolgálat 
 

2. §2 
 

(1) Hatvan Város Önkormányzata a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a 
mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvényben foglaltak alapján mezei őrszolgálatot 
működtet, amely a Hatvani Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Rendészeti Osztálya által, négy 
mezőőr közreműködésével látja el jogszabályban meghatározott feladatait. 

(2) A mezei őrszolgálat szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályokat a 
Hatvani Polgármesteri Hivatal Belső Működési Szabályzata, a Hatósági Iroda Ügyrendje és az 
Önkormányzati Rendészeti Osztály Szolgálati Szabályzata tartalmazza. 

(3) A mezei őrszolgálat által ellenőrzött körzetek leírását az 1. melléklet tartalmazza. 
 
 

3. A mezőőri járulék 
 

3. §3 
 

(1) A földhasználó a mezőőrök által őrzött földrészlete után mezőőri járulékot köteles fizetni. 
(2) A mezőőri járulékfizetési kötelezettség azt a személyt terheli, akinek a tárgyév január 1. 

napján a termőföld használatában, ennek hiányában a tulajdonában van, és annak az évnek az 
utolsó napján szűnik meg, amikor a használati jog, illetőleg a tulajdonjog megszűnik. 

(3) A mezőőri járulék fizetésére kötelezett földhasználó a 2. melléklet szerinti nyomtatványon 
köteles bejelenteni a használatában vagy a tulajdonában lévő termőföld területet, illetve az abban 
bekövetkezett változást. 

(4) A termőföld használati vagy tulajdonjogában bekövetkezett változást a földhasználó a 
változást követő 30 napon belül köteles bejelenteni. A változást a termőföld használatára vagy 
tulajdonára vonatkozó ügyletben érintett bármely fél bejelentheti a 3. melléklet szerinti 
nyomtatványon. 

                                                 
1 A 38/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított egységes szerkezet. 
2 Módosította: 38/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2022. január 1-től. 
3 Módosította: 38/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2022. január 1-től. 



(5) Amennyiben az őrzött ingatlannak több földhasználója van, a földhasználók nyilatkozatában 
meghatározott személy köteles megfizetni a mezőőri járulékot. A nyilatkozatot a 4. melléklet 
tartalmazza. 

(6) A ténylegesen fizetendő mezőőri járulék összegét a kötelezett valamennyi földrészletének 
művelési áganként összevont területnagysága és az 5. § szerinti mezőőri járulék szorzataként kell 
megállapítani. 

(7) A mezőőri járulékot a kötelezett egy összegben, minden év szeptember 15. napjáig fizetheti 
be pótlékmentesen az önkormányzat elkülönített számlájára. Késedelmes fizetés esetén minden 
megkezdett naptári nap után a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összegű 
késedelmi kamat kerül felszámításra. 
 

4. § 
 

(1) A mezőőri járulék mértéke a működési kiadások és az állami hozzájárulás mértéke 
változásának figyelembe vételével évente, az önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet 
elfogadásával egyidejűleg felülvizsgálatra kerül. 

(2) Mentesül a bejelentési kötelezettség és a mezőőri járulék fizetési kötelezettség alól az a 
földhasználó, amely által használt összes földterület nagysága 1 ha alatt van. 

(3) A mezei őrszolgálat a (2) bekezdésben meghatározott területen is végezhet 
vagyonvédelmet a földhasználó kérésére a rendelet szabályai szerint. Az erre irányuló kérelmet az 
1. mellékletben meghatározott nyilatkozattal együtt kell benyújtani az Irodához.  
 

5. § 
 
A mezőőri járulék mértéke: 
a) gyep, rét, legelő művelési ágú ingatlan: 500.- Ft/ha/év, 
b) szántó művelési ágú ingatlan: 1.000.- Ft/ha/év, 
c) szőlő, gyümölcsös művelési ágú ingatlan: 1.500.- Ft/ha/év. 

 

5/A. §1 

(1) A mezőőri járulék megállapítása olyan önkormányzati hatósági ügy, amelyben az eljárás a 
jegyző hatáskörébe tartozik. 

(2) A mezőőri járulékkal kapcsolatos ügyintézés a Hatvani Polgármesteri Hivatal Hatósági 
Irodáján (a továbbiakban: Hatósági Iroda) történik. A 2. és 3. melléklet szerinti nyomtatvány a 
www.hatvan.hu oldalon letölthető, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szabályai szerint elektronikus úton 
benyújtható. 

(3) A Hatósági Iroda jogosult a bejelentett adatokat az ingatlan-nyilvántartásban ellenőrizni, 
illetve a (2) bekezdésben szabályozott bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a 
földhasználó költségére az adatokat az ingatlan-nyilvántartásból megkérni. 

(4) A mezőőri járulék mértékét és a megfizetésére vonatkozó rendelkezéseket határozattal kell 
megállapítani, az eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
rendelkezései az irányadók. 
 
 

4. Átmeneti rendelkezések 
 

6. § 
 

(1) A mezőőri járulék mértéke 2011. évben az 5. §-ban meghatározott mezőőri járulék 50 %-a. 
(2) A 3. § (2) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségnek 2011. évben augusztus 31. 

napjáig kell eleget tenni. 
(3) A mezőőri járulékot 2011. évben október 30. napjáig kell megfizetni. 

                                                 
1 Kiegészítette: 38/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2022. január 1-től. 



(4) A mezőőri szolgálat folyamatos működésének biztosítása érdekében Hatvan Város 
Önkormányzata 2011. évben átmenetileg, a költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja a 
mezei őrszolgálat fenntartási és működési költségeinek állami hozzájárulást meghaladó részét, 
amennyiben arra a mezőőri járulék nem biztosít elegendő fedezetet. 
 

5. Záró rendelkezések 
 

7. § 
 
E rendelet 2011. július 1-jén lép hatályba. 
 
Hatvan, 2011. május 26. 
 
 
 
 
 dr. Szikszai Márta Szabó Zsolt 
 jegyző polgármester 
 



1. melléklet a 26/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelethez1 
 

 
Körzethatárok nyomvonalának leírása 

 
I. körzet lehatárolása 
 
A körzet keleti határát a Zagyva folyó Hatvan város közigazgatási területét érintő nyomvonala adja 
míg az ettől nyugatra eső, Hatvan közigazgatási határáig terjedő bel- és külterületi rész – tehát 
Újhatvan egész területe – e körzetbe tartozik. 
 (0445, 0446, 2683, 0273, 0194/2,  0193/2 hrsz.-ú folyó, 0443, 0429, 0427 hrsz.-ú ingatlan, 0393, 
0391 hrsz.-ú árok, 0388 hrsz.-ú ingatlan, 0386 hrsz.-ú  árok, 0570, 0571/3, 0582, 0580/2, 0625/4, 
0625/3, hrsz.-ú ingatlan,  0624; 0649/1 hrsz. patak 0655; ingatlan, 0657; 0633 hrsz.-ú út, 0662, 
0667,hrsz.-ú ingatlan, 0642, 0674/1 hrsz.-ú út, 0686/14-től 0686/11-hrsz.-ú ingatlanig, 0674/2 
hrsz.-ú  árok, 0319 hrsz.-ú  út, 0318 hrsz.-ú árok, 0306, 0302/25, 0299/7, 0298/5-től 0298/18 hrsz.-
ú ingatlanig, 0296/2 0296/1, 0282/6,  0267 hrsz.-ú  árok.) 
 
II. körzet lehatárolása 
 
Nyugati határát a Zagyva folyó, Déli határát a 3-as számú főközlekedési út bel- és külterületi 
szakasza, Keleti és Északi határát a Hort, Ecséd és Lőrinci településekkel határos közigazgatási 
határa adja. 
(0445, 0446, 2683 hrsz.-ú folyó, 3014/2, 4220/6, 039 hrsz.-ú út. 035 hrsz. út,  Zártkerti ingatlanok 
véghatára,  0556/32-től 0556/20 hrsz.- ingatlanig, 0556/14-től 0556/18 hrsz.-ú ingatlanig, 0554/12 
hrsz.-ú ingatlan, 0554/1 hrsz.-ú út,  0517/77 hrsz.-ú út, 0517/75-től 0517/9 hrsz.-ú ingatlanig,  
0517/4, 0517/81, 0512/43, 0512/42, 0515, 0521/24-től  0521/3 hrsz,-ú ingatlanig,  0513,  0508  
hrsz. út, 0507/2, 0501, 0499/1, 0499/2,  0497/1, 0496 hrsz.-ú ingatlan, 0492/9-től 0492/1 hrsz.-ú 
ingatlanig, 0490/1, 0490, 0489,  0488/1, ingatlan 0488/2 hrsz.-ú  árok, 0459 hrsz.-ú  út  szakasza, 
0458/2 hrsz.-ú ingatlan) 
 
 
III. körzet lehatárolása: 
 
Nyugati hátárát a Zagyva folyó, Északi határát a 3-as számú főközlekedési út bel- és külterületi 
szakasza, Keleti határát a Jászberénybe vezető, 32-es számú főközlekedési út körforgalmi 
csomópontból kiinduló külterületi szakasza, Déli határát pedig Hatvan Jászfényszaruval határos 
közigazgatási határa adja. 
(2683, 0273,  0194/2,  0193/2 hrsz.-ú folyó, a két körforgalmi csomópont között új közút szakasza, 
továbbá a 0230, 0132 hrsz.-ú út,  0133 hrsz.-ú árok, 0138/6 hrsz.-ú ingatlan,  0189 hrsz.-ú vasút,  
0190 hrsz.-ú ingatlan)                                
 
IV. körzet lehatárolása: 
 
Északi határát a 3-as számú főközlekedési út külterületi szakasza, Nyugati határát a Jászberénybe 
vezető, 32-es számú főközlekedési út körforgalmi csomópontból kiinduló külterületi szakasza, Déli 
és Keleti határát a Hatvannak Jászfényszaruval és Horttal határos közigazgatási határa adja.  
 (039, 0230,  0132  hrsz.-ú út, 0100/3, 0100/1, 098/1, 098 hrsz-ú ingatlan, 092, 091/76,  066/21  
hrsz.-ú út, 066/19-től 066/1 hrsz-ú ingatlanig, 065 hrsz.-ú út egy szakasza, 049 hrsz.-ú út)

                                                 
1 Módosította: 38/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (1). Hatályos: 2022. január 1-től. 



2. melléklet a 26/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelethez1 
 

N Y I L A T K O Z A T 
mezőőri járulék megállapításához 

 
 Alulírott  
földhasználó /földtulajdonos* neve: _____________________________________________ 
 
lakcím: ___________________________________________________________________ 
 
elérhetőség: _______________________________________________________________ 
 
jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet es etén: 
 
a szervezet neve: ___________________________________________________________ 
 
nyilvántartási száma:_________________________________________________________ 
 
székhelye: _________________________________________________________________ 
 
törvényes képviselője: ________________________________________________________ 
 
Nyilatkozatot tevő elérhetősége: ________________________________________________ 
 
mint nyilatkozó kijelentem,  hogy a Heves Megyei Kormányhivatal 4. Földhivatali Osztálya 
földhasználói nyilvántartása szerinti  hatvani 
 

1. ____________ hrsz-ú, __________nagyságú, _____________ művelési ágú, 
 

2. ____________ hrsz-ú, __________nagyságú, _____________ művelési ágú, 
 

3. ____________ hrsz-ú, __________nagyságú, _____________ művelési ágú, 
 

4. ____________ hrsz-ú, __________nagyságú, _____________ művelési ágú, 
 

5. ____________ hrsz-ú, __________nagyságú, _____________ művelési ágú, 
 

6. ____________ hrsz-ú, __________nagyságú, _____________ művelési ágú, 
 

7. ____________ hrsz-ú, __________nagyságú, _____________ művelési ágú, 
 

8. ____________ hrsz-ú, __________nagyságú, _____________ művelési ágú, 
 

9. ____________ hrsz-ú, __________nagyságú, _____________ művelési ágú, 
 

10. ____________ hrsz-ú, __________nagyságú, _____________ művelési ágú, 
 
földrészleteket  
 
a) a művelési ágnak megfelelően használom*, 
b) a művelési ágtól eltérően ________________________________ - ként használom*, 
c) földhasználati megállapodás alapján használom*. 
 

                                                 
1 Módosította: 38/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (2). Hatályos: 2022. január 1-től. 



 
 
Egyéb megjegyzés: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Tudomásul veszem, hogy a használt földterület(ek) után mezőőri járulék fizetendő.  
 
Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, valamint a földhivatali 
nyilvántartással egyezőek. 
 
Jelen nyilatkozatomat a mezőőri járulék megállapításához adtam. 
Kijelentem, hogy a www.hatvan.hu honlapon közzétett adatvédelmi tájékoztatót 
megismertem és hozzájárulok ahhoz, hogy az adatkezelő a nyilvántartásában e 
nyilatkozatban szereplő adataimat kezelje. 
 
 
H a t v a n, 20………. év ………….hó ……. nap 
 
 
 
 
        _______________________ 

         nyilatkozó aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés: * Kérjük, hogy a megfelelő szövegrészt szíveskedjen aláhúzással jelölni. 



3. melléklet a 26/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelethez1 
 

N Y I L A T K O Z A T 
mezőőri járulék megállapításához szükséges adatok megvál tozásáról 

 
 

 Alulírott 
 földhasználó /földtulajdonos* neve _____________________________________________ 
 
lakcím: ___________________________________________________________________ 
 
elérhetőség: _______________________________________________________________ 
 
jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet es etén: 
 
a szervezet neve: ___________________________________________________________ 
 
nyilvántartási száma:_________________________________________________________ 
 
székhelye: _________________________________________________________________ 
 
törvényes képviselője: ________________________________________________________ 
 
Nyilatkozatot tevő elérhetősége: ________________________________________________ 
 
mint nyilatkozó kijelentem,  hogy a Heves Megyei Kormányhivatal 4. Földhivatali Osztálya 
földhasználói nyilvántartásában szereplő földterületek vonatkozásában az alábbi változás 
történt: 
 
1.  Az alábbi új földterület(ek) került(ek) használ atomba / tulajdonomba* 
 

_______________hrsz __________nagyság___________ művelési ág.  
A változás kelte: 20…… év ………. hó … nap. 

 
      ____________ hrsz __________nagyság _____________ művelési ág 

A változás kelte: 20…… év ………. hó … nap. 
 

____________ hrsz __________nagyság _____________ művelési ág 
      A változás kelte: 20…… év ………. hó … nap. 
 
 
2.  A használatomban / tulajdonomban lév ő alábbi földterület(ek) használati joga / 
tulajdonjoga megsz űnt*. 

 
_______________hrsz __________nagyság___________ művelési ág.  
A változás kelte: 20…… év ………. hó … nap. 

 
      ____________ hrsz __________nagyság _____________ művelési ág 

A változás kelte: 20…… év ………. hó … nap. 
 

____________ hrsz __________nagyság _____________ művelési ág 
      A változás kelte: 20…… év ………. hó … nap. 

                                                 
1 Kiegészítette: 38/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (3). Hatályos: 2022. január 1-től. 



 

3. A használatomban / tulajdonomban lév ő földterület(ek) adataiban (hrsz, 
területnagyság, m űvelési ág, egyéb *) az alábbi változás történt: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

(A változás bejelentésnél közlendő: a változás időpontja, a tulajdonos és a termőföld 
nagyság változása esetén az ingatlanügyi hatóság bejegyző határozatának kelte, használó, 
vagy a használat jogcímének változása esetén a jogviszony létrejöttének napja.) 

 
Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, valamint a földhivatali 
nyilvántartással egyezőek. 
 
Jelen nyilatkozatomat a mezőőri járulék megállapításához adtam. 
Kijelentem, hogy a www.hatvan.hu honlapon közzétett adatvédelmi tájékoztatót 
megismertem és hozzájárulok ahhoz, hogy az adatkezelő a nyilvántartásában e 
nyilatkozatban szereplő adataimat kezelje. 

 

Hatvan, 20….. év ……………… hó …..nap. 

 

 

 

_________________________________ 

nyilatkozó aláírása 

 

 

 

Megjegyzés: * Kérjük, hogy a megfelelő szövegrészt szíveskedjen aláhúzással jelölni. 



4. melléklet a 26/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelethez1 
 

 
N Y I L A T K O Z A T 

mezőőri járulékfizetési kötelezettség megállapításához 
közös földtulajdon vagy közös földhasználat esetén 

 
 
Alulírott 
 
név: ______________________________________________________________________ 
 
lakcím: ____________________________________________________________________ 
 
elérhetőség: ________________________________________________________________ 
 
jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet es etén: 
 
a szervezet neve: ___________________________________________________________ 
 
nyilvántartási száma:_________________________________________________________ 
 
székhelye: _________________________________________________________________ 
 
törvényes képviselője: ________________________________________________________ 
 
Nyilatkozatot tevő elérhetősége: ________________________________________________ 
 
mint nyilatkozó kijelentem,  hogy a Heves Megyei Kormányhivatal 4. Földhivatali Osztálya 
földhasználói nyilvántartása szerinti hatvani 
 
 _________________ hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában a tulajdonostársakkal / közös 
földhasználókkal* kötött megállapodás alapján a mezőőri járulékfizetési kötelezettséget, mint 
tulajdonostárs /földhasználó* magamra vállalom. 
 
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
 
 
       _______________________________ 
                  nyilatkozattevő aláírása 
 
 
 
_____________________ ______________________ _______________________ 
         társtulajdonos          társtulajdonos             társtulajdonos 
 
 
Megjegyzés: 

– * Kérjük, hogy a megfelelő szövegrészt szíveskedjen aláhúzással jelölni. 
– Valamennyi tulajdonos aláírása szükséges. 

                                                 
1 Kiegészítette: 38/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (4). Hatályos: 2022. január 1-től. 


