
 

 

 

 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földművelésügyi Osztályára vonatkozó ágazati 

jogszabályok 

 

 

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló  

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, 

A szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992. 

évi II. törvény, 

A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény, 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény, 

A mező-és erdőgazdasági földek forgalmazásáról szóló 2013. évi CXXII. törvény, 

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 

rendelkezésekről és átmeneti szabályokról 2013. évi CCXII, törvény, 

A birtok-összevonási célú termőföldvásárlás támogatásáról szóló 99/2007. (IX. 19.) FVM rendelet 

A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati 

adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. 

(VII. 31.) Korm. rendelet, 

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi 

CLXVII. törvény, 

A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos 

egyes kérdésekről szóló 27/2014. XI. 29.) FM rendelet, 

Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, és a vis maiorral 

összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet,  

A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény,  

A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt 

támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet, 

A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának 

rendjéről szóló 162/2003 (X.16.) Korm. rendelet, 

A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó - visszatérítés feltételeiről és szabályairól 

szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet, 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, 

A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet, 

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 

kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény, 

A „Sikeres Magyarországért” Agrár Fejlesztési Hitelprogram szabályairól szóló 108/2007. (IX. 24.) FVM 

rendelet, 



A mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott 

kedvezményes hitel-és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 114/2008. (IX. 

5.) FVM rendelet, 

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

törvény, 

A mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. (IV.30.) FM rendelet, 

A mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás 

igénybe vételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V.22.) FVM –PM együttes rendelet, 

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. LV. törvény, 

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 

végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet, 

A vadgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységek csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 

27/2008. (III. 12.) FVM rendelet, 

Az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 3/2011. (X. 29.) 

FVM rendelet 

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény, 

A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII.29.) VM 

rendelet, 

A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 64/2008. 

(V. 14.) FVM rendelet, 

Az idegen és nem honos halfajoknak akvakultúrában való alkalmazásával kapcsolatos szabályokról 

szóló 111/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet, 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági 

szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak 

mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM 

rendelet, 

A közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, 

A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. 

rendelet.  

 

 


