
 
 

 
ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI, NÖVÉNY ÉS TALAJVÉDELMI FŐOSZTÁLY 
 
 
 

1. Élelmiszerlánc-biztonsági, Minőség-ellenőrzési és Élelmiszerlánc-felügyelet Osztály  

Kodifikációs feladatai tekintetében 

a) megkeresés alapján véleményezi az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

igazgatást érintő jogszabálytervezeteket, 

Koordinációs feladatai tekintetében 

a) szakterülete vonatkozásában szervezi az élelmiszerlánc-felügyeleti éves ellenőrzési 

(monitoring) terv végrehajtását, valamint összeállítja a területi éves jelentést, 

b) szervezi az ökológiai gazdálkodással előállított és a genetikailag módosított 

élelmiszerekkel és takarmányokkal kapcsolatos feladatok ellátását, fogadja az ezzel 

kapcsolatos jelentéseket, 

c) közreműködik az élelmiszerlánc-esemény kezelő központ felállításában, 

d) élelmiszer-fertőzés és -mérgezés esetén kölcsönös tájékoztatás mellett 

együttműködik az egészségügyi államigazgatási szervvel. 

Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében 

a) ellenőrzi az élelmiszer-, illetve állat-egészségügyi rendelkezések megtartását, 

b) ellenőrzi az élelmiszer-előállító, -elosztó, és -forgalmazó létesítmény harmadik 

országba irányuló exportra való alkalmasságát, a nemzetközi előírásoknak 

megfelelően, 

c) feladat- és hatáskörével összhangban élelmiszerlánc-felügyeleti, élelmiszer-

ellenőrzési, és takarmány-ellenőrzési bírságot szabhat ki,  

d) ellenőrzi az ökológiai jelölés használatának jogszerűségét a gazdasági szereplőnél az 

előállítás, termelés, feldolgozás és forgalomba hozatal során, 

e) szakterületén ellátja a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai 

gazdálkodási követelmények szerinti előállításának, forgalmazásának, jelölésének 

ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, és a vonatkozó jogszabályok megsértése 

esetén döntést hoz, 

f) ellenőrzi az élelmiszerlánc-biztonsági rendelkezések megtartását, 

g) nyomonkövetési ellenőrzéseket szervez az élelmiszerláncban, 

h) nyilvántartást vezet: 

 az élelmiszer- és a takarmány-vállalkozásokról, 



 élelmiszer-biztonsági felügyelet alá tartozó helyekről, 

 a takarmányozási hatósági felügyelet alá tartozó helyekről, 

 az állat-egészségügyi szolgáltató létesítményekről,  

 a NÉBIH által nyilvántartásba vett gomba-szakellenőrök listáját alapul véve a 

megye illetékességi területén működő gomba-szakellenőrökről.  

i) borászati igazgatási hatósági jogkörben eljárva: 

 ellátja a must, bor, borpárlat és egyéb borgazdasági termékek 

előállításával, kezelésével kapcsolatos területi állami és hatósági 

feladatokat, így különösen: 

 ellenőrzi: 

 a borászati termékek származását, eredetét (térfogat, csomagolás és 

jelölés), a telephely, pince, üzem, raktár, kimérő működésének 

jogszerűségét, továbbá a jármű rakományát és a tárolás körülményeit, 

 a kiegészítő, segéd- és adalékanyagok használatát, 

 a borászati termékek csomagolása során felhasznált csomagolóanyagok 

megfelelőségét, 

 a gyártástechnológia műszaki feltételeit, 

 a pincekönyv szakmai tartalmát (az ellenőrzés eredményét a 

pincekönyvbe is be kell jegyezni), 

 a jogszabályban meghatározott eljárások borászati alkalmazását, 

 a származási bizonyítványok valóságtartalmát, 

 ellátja a bortörvény hatálya alá tartozó termékek előállítását, kiszerelését 

(ideértve a nem palackos kiszerelést is) és forgalomba hozását végző 

üzemek működésének engedélyezésével kapcsolatos ellenőrzési 

feladatokat, 

 elvégzi a forgalombahozatali eljárásban az 500 hl feletti bortételeknél a 

hatósági mintavételt, 

 a pincékben és a kereskedelemben - az ellenőrzési tervnek megfelelően - 

rendszeresen mintát vesz laboratóriumi azonosítás céljára,  

 kiszabja a helyszíni és a minőségvédelmi bírságot, valamint 

jogkövetkezményt alkalmaz, 

j) engedélyezi  

 az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak 

megállapításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 

853/2004/EK rendelete 4. cikkének (2) bekezdése alapján engedélyköteles 

élelmiszer-vállalkozás működését, 

 a takarmány-előállító és takarmányt forgalomba hozó létesítményeket, 



 az élelmiszert előállító üzemekből származó, takarmányként felhasználható 

melléktermékek kezelését, felhasználását, további feldolgozását. 

 szakhatóságként közreműködik az állatgyógyászati készítményekkel végzett 

kiskereskedelmi tevékenység engedélyezése esetén.    

k) nyilvántartást vezet az engedélyezési kötelezettség alá nem tartozó élelmiszer-

vállalkozásokról, 

l) nyilvántartást vezet az egyéb, szakterületéhez kapcsoló – jogszabályokban 

meghatározott – adatokról. 

Egyéb hatósági feladatai tekintetében 

a) megteszi a szükséges intézkedéseket élelmiszerlánc esemény esetében, 

b) Európai Unió élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó gyors vészjelző rendszerén 

keresztül Magyarországra érkező bejelentés alapján, továbbá a Magyarországon 

észlelt veszély esetén megteszi a szükséges intézkedéseket, 

c) ellátja az egyes élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok végrehajtását segítő hazai és 

nemzetközi informatikai rendszerek használatával és működtetésével kapcsolatos 

szakmai feladatokat, 

d) az ivóvíz minőségű víz biztosítását, az élelmiszeripari vállalkozások vízellátó 

rendszereit, illetve a saját kutas vízellátású élelmiszer-vállalkozások önellenőrző 

vízvizsgálati programjának teljesítését az általa felügyelt élelmiszeripari-

vállalkozásoknál, 

e) hatósági vízminőség-ellenőrző vizsgálatot végez, 

f) élelmiszeripari-vállalkozások esetén tájékoztatja az engedély kiadására illetékes és 

hatáskörrel rendelkező környezetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, amennyiben az 

intézkedések a vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó vízellátó rendszereket 

érintik, 

g) az élelmiszer-vállalkozásoknál felhasznált vízre vonatkozóan bármely olyan 

vízminőségi jellemző vizsgálatát is elrendelheti, amelyről feltételezhető, hogy olyan 

mennyiségben, illetőleg koncentrációban van jelen az ivóvízben, amely egészségügyi 

szempontból kockázatot jelenthet, 

h) élelmiszeripari-vállalkozások esetén tájékoztatja az illetékes népegészségügyi szervet 

azokról a vízminőségi eltérésekről, illetve adatokról, amelyek egészségügyi 

kockázattal vannak összefüggésben, 

i) értékeli a saját kutas vízellátású élelmiszer-vállalkozások negyedéves vízvizsgálati 

eredményeit, azokról nyilvántartást készít és jelentés küld a NÉBIH részére, elrendeli 

az élelmiszer-vállalkozás részére a szükséges vízminőség-javító intézkedéseket, 

megtilthatja vagy korlátozhatja az egészségre veszélyt jelentő ivóvíz élelmiszer-

vállalkozásoknál történő felhasználását,valamint a saját kutas vízellátású élelmiszer-

vállalkozások esetében minőségjavító beavatkozás ellenőrzése, illetve 

üzemellenőrzés céljából a mintavételi pontra indikátor vízminőségi jellemzők esetében 

egyedi határértéket szabhat meg úgy, hogy a víz minősége nem romolhat.  

 



2. Járványügyi és Állatvédelmi Osztály 

Kodifikációs feladatai tekintetében 

a) megkeresés alapján véleményezi az élelmiszerlánc-biztonság, állategészségügyi és 

állatvédelmi igazgatást érintő jogszabálytervezeteket. 

Koordinációs feladatai tekintetében 

a) szakterülete vonatkozásában szervezi az élelmiszerlánc-felügyeleti éves ellenőrzési 

(monitoring) terv végrehajtását, valamint összeállítja részanyagát az éves jelentéshez, 

b) szervezi a Tenyészet Információs Rendszerrel (TIR), Baromfi Információs Rendszerrel 

(BIR), valamint egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási 

Rendszerével (ENAR) kapcsolatos egyes feladatok ellátását, 

c) szervezi az agrár- és vidékfejlesztési támogatások ellenőrzéséhez kapcsolódó állat-

egészségügyi és állatvédelmi feladatok területi ellátását, 

a) szervezi az állatbetegségek megelőzését, felderítését és felszámolását, továbbá a 

nagy nemzetgazdasági kárt okozó vagy közegészségügyi szempontból veszélyes 

állatbetegségek felszámolására állami pénzeszközökkel támogatott mentesítési 

programok végrehajtását, 

b) emberről állatra vagy állatról emberre terjedő betegségek fellépése, illetve gyanúja 

esetén kölcsönös tájékoztatás mellett együttműködik az egészségügyi államigazgatási 

szervvel, 

c) szervezi a mezőgazdasági haszonállat-tartással, állatszállítással (különösen a 

pihentető állomásokkal, etető-itató állomásokkal), vágással, leöléssel kapcsolatos 

állatvédelmi ellenőrzéseket, 

d) koordinálja a hosszú távú állatszállításokat kísérő útinaplóval kapcsolatos 

feladatellátást. 

Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében 

a) előkészíti a járványveszély esetén a szükséges hatósági intézkedések elrendelését, 

beleértve a magán állatorvos és gazdálkodó szervezet közcélú igénybevételét is, 

továbbá az állat-egészségügyi szempontból külön eljárást igénylő állati hulladék, 

anyag, eszköz ártalmatlanná tételét, és gondoskodik a társhatóságok tájékoztatásáról, 

b) előkészíti a döntést a kártalanításról ötmillió forintot meghaladó kár esetében, 

c) előkészíti a jogszabályokban előírt állat-egészségügyi akciók (kötelező védőoltások, 

diagnosztikai vizsgálatok, parazitózisok elleni védekezés stb.) elrendelését, 

d) engedélyezi: 

 a gyepmesteri, illetve ebrendészeti tevékenység végzését, 

 az állat-egészségügyi szolgáltató létesítmények, az e törvény végrehajtására 

kiadott jogszabályban meghatározott fajú és létszámú állatot tartó gazdaság, 

állatrakodó, gyűjtőállomás, kereskedői telep, etető-itató állomás, pihentető 

állomás, állati eredetű melléktermék kezelését, szállítását végző vállalkozás 

működését,  



e) előkészíti az állatvédelmi intézkedések elrendelését, 

f) kivizsgálja, kivizsgáltatja az állatvédelmi tárgyú bejelentéseket, 

g) ellenőrzi az állatkísérletek végzését, 

h) ellátja az állattenyésztési hatósági és igazgatási feladatokat, 

i) közreműködik az állatkínzások kivizsgálásában, 

j) elsőfokú állattenyésztési hatósági, szakhatósági és igazgatási feladatkörében: 

 engedélyezi és felügyeli a tenyészállat-kiállítást, -árverést az elismert tenyésztő 

szervezet, több faj, illetve fajta együttes részvétele esetén az elismert tenyésztő 

egyesületek (szövetségek) által létrehozott szövetség hozzájárulása alapján, a 

vonatkozó állat-egészségügyi, közegészségügyi és egyéb előírások 

megtartásával, 

 engedélyezi a mesterséges termékenyítő állomás, valamint a spermatároló 

központ üzemeltetését, az embrióátültető állomás üzemeltetését, valamint a 

baromfi- és halkeltető állomás, valamint méhanyanevelő telep üzemeltetését, 

 ellenőrzi az apaállatok tenyésztési engedélyeit, a szaporító anyagok előírt 

megjelölését, forgalmazását és felhasználását, valamint a mesterséges 

termékenyítő- és az embrió átültető állomásokon használt apaállatok 

idevonatkozó engedélyét. 

k) nyilvántartást vezet: 

 az állatorvosokról, 

 állattartókról, állattartó tenyészetekről,  

 az állat-egészségügyi felügyelet alá tartozó helyekről,  

 az egyedi azonosítású állatokról, 

l) feladat- és hatáskörével összhangban élelmiszerlánc-felügyeleti, élelmiszer-

ellenőrzési, takarmány-ellenőrzési, állatvédelmi és helyszíni bírságot szabhat ki. 

Egyéb feladatai tekintetében 

 meghatározza az idegen állományból származó állatok állat-egészségügyi 

megfigyelési célú elkülönítésének módját és idejét, 

 járványos állatbetegségek elleni védekezéshez szükséges területi készenléti tervet 

készít, továbbá gondoskodik a járványos állatbetegség megelőzéséhez, illetve 

felszámolásához szükséges ingyenes oltó- és kórjelző anyagokról, a járványok 

megelőzéséhez és elfojtásához szükséges műszaki, technikai feltételek, 

védőfelszerelések biztosításáról, valamint folyamatos karbantartásáról és cseréjéről, 

 nyilvántartást vezet:  

 az állatkísérlet végzésére jogosultakról, 

 a veszélyes ebekről és a veszélyessé minősített ebek jogszabályban 

meghatározott adatairól, 



 továbbá az egyéb, szakterületéhez kapcsoló – jogszabályokban 

meghatározott – adatokról, 

 a közúti élőállat-szállításra engedélyezett gépjárművezetőkről, az 

állatkísérőkről, állatszállítókról, állatszállítmányozókról, állatkereskedőkről, 

 a közúti élőállat-szállításra engedélyezett gépjárművekről,  

 ellenőrzi az állatvédelemről szóló törvényben előírtak betartását. 

 előkészíti az engedélyt: 

 az állatkísérlet végzése, 

 a kísérleti célú állat tenyésztése (szaporítása), tartása, szállítása, valamint 

forgalomba hozatala esetében, 

 engedélyeztetési eljárásban szakhatósági állásfoglalást ad ki az állatmenhely, 

panzió, állatkert létesítéséhez, 

 az állatszállítási tevékenység végzéséhez állatvédelmi szempontok alapján 

szállítmányozói engedélyt ad ki. 

Állattenyésztési hatáskörében eljárva: 

a) ellenőrzi tenyészállatok behozatalát, 

b) ellenőrzi a törvény által előírt adatszolgáltatási kötelezettségek betartását, 

c) ellenőrzi a területén a tenyésztésszervezésben közreműködő szolgáltató 

szervezetek és szakemberek (teljesítményvizsgálók, ultrahangvizsgálatot végzők, 

juhtenyésztési instruktorok stb.) tevékenységét, 

d) hitelesíti a törzskönyvi adatokat, 

e) eljár szabálytalan törzskönyvezési esetek észlelése esetén, 

f) az Állattenyésztési Ellenőrzési és Felülvizsgálati Szabályzat szerint elvégzi a 

törzstenyészeti ellenőrzéseket, a tenyésztő szervezetek szemléjét, vagy részt 

vesz ezeken, valamint szarvasmarha, sertés, juh, kecske, baromfi, kisállat 

fajokban, illetve fajtákban részt vesz az elismert tenyésztő szervezetek 

tagüzemeiben az éves - vagy szabályzatban rendszeresített más időközzel 

végzett - ellenőrzésekben, ellátja ezek jegyzőkönyvi dokumentálását; az év végén 

összefoglaló jelentést készít területéről a NÉBIH részére,  

g) az Állattenyésztési Ellenőrzési és Felülvizsgálati Szabályzat szerint részt vesz a 

teljesítményvizsgálatokon és hitelesíti az eredményeiket, 

h) részt vesz a pályázatok teljesítésének ellenőrzési munkáiban, 

i) közreműködik az uniós és nemzeti támogatások jogosultságának ellenőrzésében, 

j) az Állattenyésztési Ellenőrzési és Felülvizsgálati Szabályzat szerint ellenőrzi a 

területi teljesítményvizsgálati munkákat, ÜSTV, KSTV fajtaminősítési tesztek és 

azok hitelesíthetőségét véleményezi.  

 

 



3. Növény-és Talajvédelmi Osztály 

Kodifikációs feladatai tekintetében 

a) megkeresés alapján véleményezi a növényvédelmi, növény-egészségügyi, zöldség-

gyümölcs minőség-ellenőrzési, élelmiszerlánc-biztonsági, talajvédelmi, valamint agrár-

környezetgazdálkodást érintő jogszabálytervezeteket, 

b) kapcsolatot tart a települési önkormányzatokkal, a környezetvédelmi és közegészségügyi 

hatósággal, valamint a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növény Orvosi kamara területi 

szervével, társhatóságokkal és szakmai civil szervezetekkel.  

Koordinációs feladatai tekintetében 

c) közreműködik a katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásában, 

d) közreműködik a Területi Vízgazdálkodási Tanácsok munkájában. 

Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében 

a) nyilvántartja növény-egészségügyi szempontból az arra kötelezett termelőket, 

b) nyilvántartja az I. és II. forgalmi kategóriába sorolt növényvédő szerek vásárlására, 

forgalmazására, illetve felhasználására jogosító engedélyeket, a növényvédő szer és a 

termésnövelő anyag (engedélyköteles termékek) kereskedelmi egységeit a kis- és 

nagykereskedelmi forgalmazókat valamint a tároló helyeket, raktárakat,  

c) ellenőrzi az engedélyköteles termékek esetében a reklámozás, tárolás, forgalmazás, 

szállítás, vásárlás és felhasználás személyi- és tárgyi feltételeit, a szolgáltatás 

szakszerűségét, az előírt nyilvántartás vezetését, 

d) ellenőrzi a kis- és nagykereskedelemben az engedélyköteles termékek párhuzamos 

behozatal követelményeinek való megfelelését, szállítását, raktározását, csomagolását, 

címkézését, szavatossági idejét, az értékesítés szabályszerűségét, 

e) engedélyezi a légi növényvédelmi tevékenységet, ellenőrzi a légi növényvédelemre 

vonatkozó előírások (szakirányító jelenléte, légi járművezető növényvédelmi 

továbbképzésének érvényessége, tevekénységhez szükséges engedélyek meglétének 

ellenőrzése, előírt nyilvántartások vezetése, az alkalmazott készítmény 

felhasználhatósága, stb.) betartását, illetve a bejelentéseket nyilvántartja, 

f) ellenőrzi a termelők károsítók ellen folytatott növényvédelmi tevékenységét, az integrált 

növényvédelem elveinek teljesülését, a növényvédő szerek és termésnövelő anyagok 

felhasználása során a kijuttatás technikai megvalósítását, az egészségügyi és a kémiai 

biztonságot, az engedélyköteles termékek felhasználásához rendelt szakképesítés 

meglétét, a növényvédő szer felhasználási és vásárlási engedély érvényességét, 

g) ellenőrzi a növény-egészségügyi nyilvántartásra kötelezett termelők által vezetett 

nyilvántartási rendszert, 

h) ellenőrzi az export, import és tranzit forgalomban a vizsgálatköteles árukat, 

i) ellenőrzi növény-egészségügyi szempontból a növények, növényi termékek előállítását, 

raktározását, szállítását és forgalmazását, és szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végez, 



j) ellenőrzi a fa-csomagolóanyag gyártókat, forgalmazókat, hőkezelést végző cégeket, 

valamint a kereskedelemben használt fa-csomagolóanyagokat, 

k) ellenőrzi a zárlati károsítók előfordulását a termelőknél és az import szállítmányokban, 

intézkedik a zárlati károsítók felszámolásáról, kötelező védekezést, 

termékmegsemmisítést rendel el, előkészíti a kártalanítási eljárást, 

l) ellenőrzi a növényi termékeket, a zöldséget, gyümölcsöt, és az előállításukkal, forgalomba 

hozatalukkal kapcsolatos követelmények betartását, a nyomon követhetőség rendszere 

feltételeinek teljesülését, előírásainak betartását, 

m) ellenőrzi a növényvédelmi gépek alkalmasságát igazoló forgalomba hozatali engedély, 

valamint a kijuttatás technikai alkalmasságát igazoló működési engedély érvényességét, 

n) ellenőrzi a földrajzi árujelző oltalomban részesített növényi termékek forgalmazási 

feltételeinek betartását, 

o) szakterületén ellátja a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási 

követelmények betartásával kapcsolatos ellenőrzési feladatokat, 

p) ellátja a légi növényvédelemmel kapcsolatosan előírt feladatokat, 

q) ellátja a másodfokú élelmiszerlánc-biztonsági /növényvédelmi/ hatósági tevékenységet a 

jegyzők (mint elsőfokú élelmiszerlánc-biztonsági /növényvédelmi/ hatóság) felett, 

r) ellátja a jogszabályban meghatározott zöldség-gyümölcs ellenőrzési feladatokat, ellenőrzi 

a belföldön megtermelt, forgalomba hozott, illetve kivitelre vagy behozatalra szánt 

zöldséget, gyümölcsöt, dísznövényt és előállításukkal, forgalmazásukkal kapcsolatos 

követelményeket, a nyomon-követhetőségi rendszer feltételeinek teljesülését, előírásainak 

betartását, 

s) ellátja a bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek behozatalára vonatkozó fokozott 

hatósági ellenőrzési feladatokat, 

t) termelési, betakarítási, raktározási, szállítási, behozatali, kiviteli, forgalomba hozatali, 

kísérleti, felhasználási, alkalmazási tilalmat, illetve korlátozást, valamint kötelező 

növényvédelmi technológia alkalmazását rendelhet el, 

u) felszólítja a gazdálkodót a károsítók elleni védekezésre; közérdekű védekezést, állami 

védekezést, illetve megsemmisítést rendel el, hatósági ellenőrzése során növényvédelmi, 

élelmiszerlánc-felügyeleti, élelmiszer-ellenőrzési bírságot szabhat ki, szabálysértési 

eljárást kezdeményezhet, büntető feljelentést tehet, illetve szükség szerinti megfelelő 

intézkedést hozhat, 

v) kiadja a jogszabály szerinti I. és II. forgalmi kategóriába sorolt növényvédő szerek 

vásárlására, forgalmazására, illetve felhasználására jogosító engedélyt – az EU 

tagállamok állampolgárai részére is,  

w) igazolja az élelmezés-egészségügyi várakozási idő lejártát megelőzően betakarított 

engedélyezett engedélyköteles termékkel kezelt növény, növényi termék forgalomba 

hozatali követelményeknek való megfelelését, 

x) elvégzi az EK növényútlevéllel kapcsolatos teendőket, feljogosítja a termelőket a 

növényútlevél kiadására, kiadja a csereútlevelet és ellenőrzi a termelők ezzel kapcsolatos 

nyilvántartását, 



y) mintát vesz növényekből, növényi termékekből a növényvédőszer-maradék tartalom 

vizsgálatra és határérték feletti szermaradvány esetén intézkedik,  

z) mintát vesz termesztő közegből, vízből, növényekből, növényi termékekből zárlati károsító 

és toxikus anyag tartalom vizsgálat céljából. 

Mintát vesz a forgalmazott engedélyköteles termékek és termésnövelő anyagok hatósági 

minőség-ellenőrzésére, 

a) részt vesz a lejárt szavatosságú növényvédő szer hulladékok begyűjtésének és 

megsemmisítésének megszervezésében, valamint a kérelemre indult, lejárt szavatosságú 

növény védőszerek felhasználhatósági idejének meghosszabbításában, 

b) szakhatósági állásfoglalást ad ki piacnyitás, növényvédőszer-raktározási tevékenységre 

vonatkozó telepengedélyezési eljárás és növényvédő szer nagy- és kiskereskedelmi 

forgalmazási tevékenységre vonatkozó működési engedélyezési eljárás esetén, 

c) részt vesz az agrárkörnyezet-gazdálkodási intézkedés keretében egyes szántóföldi 

gazdálkodási és ültetvény-támogatásokhoz kapcsolódó helyszíni ellenőrzésekben, 

ellenőrzi az agrár- és vidékfejlesztési támogatásokban előírt növényvédelmi 

követelmények betartását, 

d) mélységi ellenőrzési feladatai tekintetésben 

- ellenőrzi az export, import- és tranzit forgalomban a vizsgálatköteles árukat, 

- ellátják a jogszabályban meghatározott zöldség-gyümölcs kiviteli és behozatali 

ellenőrzési feladatokat, 

- ellátják a bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek behozatalára vonatkozó fokozott 

hatósági ellenőrzési feladatokat, és mintákat vesz,  

- biológiai laboratóriumi vizsgálatokat végez, 

e) ,közreműködik az Agrárkörnyezet-gazdálkodási Információs Rendszer (AIR), Parlagfű 

Információs Rendszer (PIR), Növény Import- Export Ellenőrzési Rendszer (NIMEX) 

rendszerek működtetésében, adatokkal való feltöltésében, 

f) részt vesz a növényvédelmi káresetek kivizsgálásában, különösen a növényvédőszer-

lopások, hamisítások és illegális kereskedelmének kivizsgálásában, felméri az árvizek, 

belvizek vagy egyéb katasztrófahelyzettel érintett növényvédőszer-tároló és -forgalmazó 

helyeket, megteszi a szükséges intézkedéseket, 

g) közreműködik méhpusztulások, a vízszennyezések okozta halpusztulások 

kivizsgálásában,  

h) növény-egészségügyi felderítést (monitoringot) végez a zárlati és egyéb nem 

vizsgálatköteles károsítókra vonatkozóan, 

 humán-egészségügyi és környezet-egészségügyi szempontból veszélyes és 

allergén gyomnövények és egyéb károsítók előfordulása esetén intézkedik a 

fertőző források felszámolásáról, 

 ellátja a kölcsönös megfeleltetéssel és az agrár-környezetgazdálkodási 

minimumkövetelményekkel kapcsolatos feladatokat, 



 ellenőrzi a vetőmag, a szaporító- és ültetvényanyag előállítást és forgalomba 

hozatalt, valamint az egyéb szemleköteles növények termő-, tároló-, berakó-, 

feladó- és forgalmazó helyeit, 

 nyilvántartja a zöldség-gyümölcs forgalmazókat, regisztrálja a bejelentkezett friss 

zöldség-gyümölcs forgalmazás során alapanyag tárolási,- tisztítási,- osztályozási,- 

előkészítési,- gyártástechnológiai,- csomagolási,- jelölési és szállítási 

tevékenységet végző élelmiszer vállalkozókat, 

 ellátja a meghatározott növényi termék (zöldség-gyümölcs és egyéb) monitoring 

mintavételi feladatokat. 

i) elvégzi a növény-egészségügyi és növényvédelmi károsító diagnosztikai vizsgálatokat, 

j) elvégzi az engedélyköteles termékek (növényvédő szerek, termésnövelő anyagok) hatósági 

engedélyezési vizsgálatait, 

k) elvégzi a növény-egészségügyi felügyelet számára a zárszolgálati intézkedések 

megalapozását szolgáló laboratóriumi vizsgálatokat, 

l) szervezi, működteti a megyei növényvédelmi előrejelzési rendszert, tájékoztatja a 

termelőket a növényvédelmi előrejelzés adatairól és tájékoztatást ad az országos 

előrejelzés részére, 

m) végrehajtja az engedélyköteles termékekkel, alkalmazott vagy alkalmazásra kerülő 

technológiákkal, a termelést közvetlenül vagy potenciálisan veszélyeztető károsítókkal 

kapcsolatos biológiai, technológiai kísérleteket, vizsgálatokat, 

n) feltárja a növényvédelmi problémák okait, javaslatot tesz a szükséges intézkedésre, 

o) megoldja az illetékességi területen felmerült speciális növényvédelmi problémákat, 

p) adaptálja, kidolgozza és fejleszti a növényvédelmi és növény-egészségügyi vizsgálati 

módszereket, kapcsolatot tart a kutató és fejlesztő intézetekkel és szervezetekkel. 

Talajvédelmi hatósági eljárása során engedélyt ad ki: 

a)  talajjavításhoz, 

b)  mezőgazdasági célú tereprendezéshez, 

c) a termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott talajvédelmi műszaki 

beavatkozásokhoz, létesítmények megvalósításához, amennyiben az engedélyezés nem 

tartozik más hatóság hatáskörébe, 

d)  hígtrágya termőföldön történő felhasználásához az állattartás során keletkező egyéb 

szerves trágya kivételével, 

e)  szennyvíz, szennyvíziszap, valamint szennyvíziszap komposzt mezőgazdasági 

felhasználásához, 

f)  nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék termőföldön történő 

felhasználásához, 

g) növényi maradványok kivételével a mezőgazdasági termelés során keletkező nem 

veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználásához, kivéve a mezőgazdasági 

táblán keletkező növényi maradványokat. 



h) igazolást ad ki a mezőgazdasági támogatási pályázatokhoz a vizek mezőgazdasági 

eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni védelméről szóló kormányrendelet (a 

továbbiakban: nitrát rendelet) szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről, 

i) ellenőrzi a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben meghatározott 

talajvédelmi kötelezettségek teljesítését, 

j) ellenőrzi a talajvédelmi, valamint egyéb, talajvédelmi előírásokat tartalmazó engedély 

meglétét, és az engedélyekben foglalt talajvédelmi követelmények betartását, 

k) termőföldön ellenőrzi a vizek nitrát-szennyezéssel szembeni védelmét szolgáló előírások 

végrehajtását, megtartását a vizek nitrát szennyezésének veszélyével járó 

tevékenységek esetében, 

l) ellenőrzi a nitrát-érzékeny területeken mezőgazdasági tevékenységet folytatók kötelező 

adatszolgáltatását és nyilvántartását, 

m) talajvédelmi járulékot és bírságot állapít meg, és szab ki, 

n) ellátja a forgalmazott termésnövelő anyagok hatósági minőség-ellenőrzését, 

o) ellátja a jogszabályban meghatározott szakhatósági feladatokat bánya felügyeleti, 

építésügyi, közlekedési hatósági, légi közlekedési hatósági, ingatlanügyi hatósági, 

vízügyi hatósági, környezetvédelmi hatósági, természetvédelmi hatósági, hírközlési 

hatósági, erdészeti hatósági, kulturális örökségvédelmi hatósági, telepítési hatósági 

eljárások keretében,  

p) ellátja a kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatos feladatokat, 

q) elbírálja a szőlőültetvény telepítését megalapozó talajvédelmi tervet.  

 

Egyéb feladatai tekintetében 

a) részt vesz a mezőgazdasági termelők növény-egészségügyi, növényvédelmi és talajvédelmi  

ismereteinek fejlesztésében, az új védekezési eljárások elterjesztésében és a 

szaktanácsadásban, 

b) részt vesz a növényvédelmi káresetek kivizsgálásában, a növényvédelmi technológiai hibák 

feltárásában, szakhatósági állásfoglalások kialakításában, 

c) a megye gazdálkodási gyakorlatát, a fontosabb kultúráit és azok károsítóit, valamint az 

aktuális növényvédelmi helyzetet is figyelembe véve, önálló kezdeményezésű biológiai és 

növényvédelmi technológia fejlesztését célzó vizsgálatokat folytat, 

d) részt vesz a növényvédelmi és növény-egészségügyi vizsgálati módszerek adaptálásában, 

kidolgozásában és fejlesztésében, 

e) technológiai, módszerfejlesztési, biológiai és kémiai vizsgálatokat végez megbízás alapján, 

igény szerint GEP minősítéssel, 

f) kapcsolatot tart kutató és fejlesztő intézetekkel és szervezetekkel, 

g) részt vesz az agrárkörnyezet-gazdálkodási intézkedés keretében egyes szántóföldi 

gazdálkodási és ültetvény-támogatásokhoz kapcsolódó helyszíni ellenőrzésekben, ellenőrzi 

az agrár- és vidékfejlesztési támogatásokban előírt talajvédelmi követelmények betartását, 



h) létrehozza és működteti a megyei talajtani térképtárat, a nitrát rendelet szerinti adatbázist (AIR 

nitrát modul), valamint kialakítja a szennyvíziszap és hígtrágya termőföldi felhasználásának 

megyei kataszterét, a talajvédelmi hatósági tevékenységéről nyilvántartást (AIR talajvédelmi 

modul) vezet, részt vesz a talajt veszélyeztető, degradációs folyamatok felderítésében,  

i) működteti a megyéjére vonatkozó adatokkal kapcsolatban a Talajvédelmi és Információs 

Monitoring Rendszert (TIM), 

j) elvégzi a térinformatikai feladatok ellátásához szükséges alaptérképek, topográfiai térképek, 

talajtérképek és egyéb térképanyag feldolgozását, rendszerbe illesztését, digitalizálását, 

k) elvégzi a korábban elkészült talaj és egyéb térképek tematikus feldolgozását és archiválását, 

l) bekapcsolódik és a térinformatika eszközrendszerének felhasználásával támogatja a 

növényvédelmi, talajvédelmi hatósági feladatok végrehajtását,  

m) bekapcsolódik és részt vesz a NÉBIH országos illetékességű térinformatikai laboratóriumának 

munkájába, 

n) meglévő adatok illetve új felvételek alapján talajtani, növényvédelmi stb. térképeket szerkeszt, 

o) kapcsolatot tart a szakterületén a fejlesztő tudományos szervezetekkel, egyetemekkel és 

egyéb intézményekkel, 

p) közreműködik a településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat véleményezési 

eljárásában a talajvédelem érvényesítése érdekében.  

 

 


