
Mezőőri beszámoló 
 
Szentlőrinc város bel- és külterületén 2002. július 1. napja óta teljesítek mezőőri szolgálatot. 
Ezen terület nagysága a belterülettel, a zártkerttel és a hozzá kapcsolódó két pusztának kül - 
és belterületével együtt összesen 2700 hektár.  Az éves mezőőri szolgálatot gépjárművel 
látom el, ami azt jelenti, hogy heti 40 órában körülbelül 200- 250 km-t autózom el 
Szentlőrinc, Keresztespuszta és Tarcsapuszta külterületén.  
A területet első sorban szántóföld fedi, továbbá 200 hektár zártkert található, amelyen vegyes 
mezőgazdasági kultúrát folytatnak. Ezen a területen a fő növénytermezési ágazat a 
szőlőtermesztés. 
 
Feladatomat első sorban a mezőgazdasági kultúrák védelme képezi, de munkámhoz tartozik a 
fémdetektoros keresés ,,kincsvadászat”, a tiltott legeltetés, az illegális szemétlerakás 
megakadályozása  és e folyamat során kialakult lerakóhelyek felderítése is. Az Országgyűlés 
2012.-ben törvénybe foglalta és módosította a rendészeti feladatellátást miszerint minden 
rendészeti szervnek, beleértve a mezőőrséget is, közös feladata az iskolakerüléssel szembeni 
fellépés is. Az eddigi munkám során ilyen típusú szabálysértésbe egyszer ütköztem, ahol az 
elkövetőkkel szemben intézkedtem és eljárást kezdeményeztem ellenük.  
 
Az év első felében a mezőgazdasági kultúrák megőrzésére fordítottam nagyobb figyelmet, 
ezek közül kiemelkedő helyen szerepeltek  a zártkerti kultúrák, a burgonya és a kukorica, 
mivel munkám során azt tapasztaltam, hogy mezőgazdasági jellegű szabálysértéseket 
jellemzően ezen termények ellopásával követik el. Ezen kívül a fűtési szezon megkezdésével 
a falopás is jelen volt ,bár észrevételem szerint több összetevőnek köszönhetően  ez a 
szabálysértés csökkenő tendenciát mutat az elmúlt évekhez képest.. Itt inkább a szántó 
földeket átszelő önkormányzati vagy víztársulati tulajdonban lévő sövények ellenőrzését 
végeztem, ugyanis ezekből tulajdonítanak el nagyobb mennyiségű tűzifát.  
Továbbra is problémát jelent és jelentett 2019-ben az illegális szemétlerakás, mert 
rendszertelenül egész évben és az egész területen szétszórtan jelentkezik. 2015 -ben az 
illegális szemétlerakás kiküszöbölésének érdekében egy mobilan felszerelhető megfigyelő 
egységet bocsátott rendelkezésemre a Város, amellyel sikerült eredményeket elérnem, de 
megítélésem szerint ez az egy készülék kevésnek bizonyult, mert nem sikerült teljes 
mértékben megfékeznem ezt a folyamatot. Munkám elvégzésében segítséget nyújtott a 
rendőrséggel való együttműködés, amely a rendőrséggel szervezett közös járőrszolgálat 
végrehajtásában nyilvánult meg. Én úgy gondolom, hogy eredményesnek mondható az év, 
mert egy pár kisebb szabálysértéstől eltekintve nagyobb volumenű szabálysértés ill. 
bűncselekmény nem történt, folyamatosságról meg az előző évhez hasonlóan idén sem 
beszélhetünk.  
   Összességében elmondható, hogy munkám jelentőségét első sorban a jogsértések 
elkövetésének a megelőzésében, illetve egy hathatós visszatartó erő képviseletében látom, 
mint sem a tettenérésben és felderítésben. 
 
Feladatom ellátását a jövőben nagymértékben segíti, hogy a 2014-es év elején rendvédelmi 
oktatáson vettem rész és ezen oktatás befejezésével tágabb lehetőséget kaptam a törvény 
betartatására körzetemben. Ez alatt értendő, hogy intézkedéseim során bírságtömböt és 
kényszerítő eszközt használhatok. Ezzel kapcsolatban azonban azt is hozzá kell tennem, hogy 
a mezőőri tevékenység ilyen jellege országos szinten még nem forrta ki önmagát, ezért 
intézkedéseim során jellemzően a rendőrséghez fordulok segítségért. Bízom benne azonban, 
hogy a jövőben ezeket az eszközöket a megfelelő feltételekkel használni tudom majd. 
 



2015-ben azzal a kéréssel fordultam a Tisztelt képviselőtestülethez, hogy munkám 
megkönnyítése céljából vásároljanak nekem hőkamerát mellyel nem csak az éjjeli és a fedett 
területeken való mozgást tudom jól követni, de a hideg beálltával a krízises időszakban jól 
tudom ellenőrizni az esetlegesen fűtetlenül maradt lakóingatlanokat, ami igen aktuális mivel 
működési területemen immáron min. 18 háztarásról tudok, akik külterületen életvitel szerűen 
és rossz anyagi körülmények közt élnek. 
    Ezúton szeretném megköszönni a tisztelt képviselőtestületnek és itt az előző ciklus 
testületére is gondolok, akik segítettek, támogattak abban, hogy ez a kérésem megvalósuljon. 
 
 
Kérem éves beszámolóm szíves elfogadását és jóváhagyását. 
 
Szentlőrinc, 2020 január . 
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