
     SZÁNDÉKNYILATKOZAT 

 
 

 

 

 

 Név:……………………………….………....…................ 

 Születési hely, idő:………………………………………...  

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

 Adóazonosító szám…………………………….................. 

Elérhetőség:….........……………………………………….. 

………………………………………………....................... cím alatti lakos, mint 

fóldhasználó/földtulajdonos:  (a kívánt rész aláhúzandó.) 

 

 

 

 

Jelen szándéknyilatkozattal kinyilvánítom és megerősítem azon szándékom, hogy    

Farmos Község közigazgatási területéhez tartozó termőföldek őrzésére 2016. január 01.-től   

létrehozott mezőőri szolgálat működésével kapcsolatos mezőőri járulékfizetési 

kötelezettségemnek a jövőben eleget teszek. 

 

  

Jelen szándéknyilatkozattal kinyilvánítom és megerősítem azon szándékom, hogy nem 

tartok igényt a mezőőri szolgálat tevékenységére, nem kívánok mezőőri járulékot fizetni. 

 

 

 

 

 

 

                                                                              ......................................................................... 

                                                                                                           aláírás 

 

 

 Előttünk, mint tanúk előtt:  

 

 

1/ Név: .............................................  

Cím: .................................................  

Aláírás: .............................................  

 

 

2/ Név: .............................................  

Cím: ................................................ 

Aláírás: ...........................................  

 

 

 

Farmos, 2015...................................................... 

 

 



 

 

 

Tájékoztató 

 

 

A mezőőr feladatai: 
 

 A mezőőr a termőföldek őrzését, valamint a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó 

termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági 

építmények, földmérési jelek vagyonvédelmét ellátó személy. A mezőőr feladatát az 

őrszolgálatot létrehozó települési önkormányzat utasításai szerint végzi, szakmai felügyeletét 

a mezőgazdasági igazgatási szerv és a rendőrség látja el. A mezőőr sörétes 

vadászlőfegyverrel, a rendőrségnél rendszeresített könnygázszóró palackkal, valamint 

formaruhával való ellátásáról a fenntartó gondoskodik. A mezőőr a működési területén a) 

azzal a járművel szemben, amelyről alaposan feltételezhető, hogy azon a működési területről 

származó jogellenesen szerzett szállítmány van, b) azzal a személlyel szemben, aki a nála 

vagy az általa használt járművön levő szállítmány megszerzésének jogszerűségét nem 

valószínűsíti jogosult és köteles az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek 

tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító 

módosításáról szóló törvényben meghatározott intézkedések és kényszerítő eszközök 

alkalmazására. A mezőőr a működési területén jogosult és köteles a jogtalanul legeltetett, 

illetőleg felügyelet nélkül talált állatot a tulajdonosnak átadni. A mezőőr köteles a feladatának 

ellátása során tudomására jutott bűncselekményről, valamint – ha saját intézkedésének a 

feltételei nem állnak fenn – a tudomására jutott szabálysértésről a rendőrséget vagy az ügyben 

hatáskörrel rendelkező más szervet haladéktalanul értesíteni, illetve a hatáskörrel rendelkező 

szerv eljárását kezdeményezni. A mezőőr feladatai ellátása során helyszíni bírságot szabhat ki. 

A mezőőr tevékenysége során együttműködik a katasztrófavédelemmel, a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal vámszerveivel, a hivatásos állami és önkormányzati tűzoltósággal, a 

természetvédelmi őrszolgálattal, az erdészeti hatósággal, a vadászati hatósággal, az 

önkormányzati szervekkel, a járási hivatallal, a fegyveres biztonsági őrséggel, valamint az 

egyesületekkel. A mezőőrnek gondoskodnia kell az őrzött területen észlelt károkozás esetén a 

terület tulajdonosának, használójának értesítéséről. Jogszabálysértés esetén a mezőőr értesíti 

az illetékes hatóságot, a természet védelmét szolgáló jogszabályok megsértésének észlelése 

esetén pedig természetvédelmi őrszolgálatot.   

 

 

mezőőri járulékot a földhasználó/tulajdonos önbevallás útján köteles megfizetni.  

Az önbevalláshoz csatolni kell vásárlás esetén az adásvételi szerződés fénymásolatát, 

bérbeadás esetén a használói jogot biztosító szerződés másolatát. 

A mezőőri járulékfizetési kötelezettség alanya az, aki a naptári év első napján az ingatlan 

használója, ennek hiányában az ingatlan tulajdonosa. 

A járulékfizetési kötelezettség annak az évnek az utolsó napján szűnik meg, amely évben a 

kötelezett földhasználati joga, vagy tulajdonjoga megszűnik. 

Amennyiben a termőföld ingatlannak több tulajdonosa van, a mezőőri járulék 

megfizetésére az a kötelezett, aki a földrészletet használja. Amennyiben a földrészletet több 

tulajdonos használja, úgy a tulajdonosok nyilatkozatában meghatározott személy köteles a 

mezőőri járulékot fizetni. 

Az adózás rendjéről szóló törvény alapján önadózás esetén a fizetendő adót tartalmazó 

bevallás végrehajtható okiratnak minősül. 



A mezőőri járulék mértékét és megfizetésének módját  helyi rendelettel Farmos Község 

Önkormányzat Képviselő-Testülete állapítja meg.  (Előzetes tájékozódásunk alapján a várható 

költség rét, legelő, szántó esetében 700 Ft/Ha, gyümölcsös esetében 1.000 Ft/Ha/év.) 

 

 


