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5. sz. melléklet 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály 

 

I. A szervezeti egység adatai 

1. § 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi 

Főosztályának (jelen mellékletben a továbbiakban: Főosztály) alapadatai a következők: 

a) megnevezés: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Földművelésügyi Főosztály 

b) székhely: 9021 Győr, Árpád út 32. 

c) munkavégzés helyszínei: 

9028 Győr, Régi Veszprémi út 10. 

9028 Győr, Arató u. 5. 

9400 Sopron, Virágoskert u. 3-5. 

9022 Győr, Aradi Vértanúk útja 12. 

d) elérhetőség: Tel.: (96) 795–099, Fax.: (96) 795-095, E-mail: gyor-elelmiszer@nebih.gov.hu, 

honlap: www.kormanyhivatal.hu, www.nebih.gov.hu 

 

2. § 

A Főosztály feladatait Győr-Moson-Sopron megye területén látja el, kivéve a vetőmagokat érintő 

feladatokat, melyek tekintetében a növénytermesztési hatóság Győr-Moson-Sopron és Komárom-

Esztergom megye, illetve az erdészeti szaporítóanyagokat érintő feladatokat, melyek tekintetében a 

növénytermesztési hatóság Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Zala megye területén 

látja el a feladatait. 

 

II. A szervezeti egység felépítése és vezetése 

3. § 

(1) A Főosztály az alábbi nem önálló szervezeti egységekre tagozódik: 

a) Élelmiszerlánc-biztonsági, Minőség-ellenőrzési és Felügyeleti Osztály, 

b) Járványügyi és Állatvédelmi Osztály, 

c) Növény- és Talajvédelmi Osztály, 

d) Földművelésügyi Osztály, 

e) Vetőmag Felügyeleti Osztály.  

(2) A Főosztályt főosztályvezető vezeti. 

(3) A Növény- és Talajvédelmi Osztályt főosztályvezető-helyettes vezeti. 

(4) Az Élelmiszerlánc-biztonsági, Minőség-ellenőrzési és Felügyeleti Osztályt osztályvezető vezeti. 

(5) A Járványügyi és Állatvédelmi Osztályt osztályvezető vezeti. 

(6) A Földművelésügyi Osztályt osztályvezető vezeti. 

(7) A Vetőmag Felügyeleti Osztályt osztályvezető vezeti. 

 

III. A szervezeti egység feladatai 

4. § 

(1) A Főosztály hatósági jogalkalmazói feladatai: 

a) Állategészségügyi feladatok, 
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b) Élelmiszerlánc-biztonsági feladatok, 

c) Földművelésügyi feladatok, 

d) Növényegészségügyi feladatok, 

e) Talajvédelmi feladatok, 

f) Vetőmag-felügyeleti feladatok, 

g) Dönt a megyei főállatorvos hatáskörébe utalt feladatok tekintetében, többek között: 

1. Elbírálja az első fokon a járási hivatalok állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző 

osztályai által hozott döntések elleni jogorvoslati kérelmeket; 

2. Dönt támogatott állategészségügyi szolgáltatási igénybevételére való jogosultságról; 

3. Igazolja az MVH felé benyújtandó egyes hazai és Európai Uniós támogatási összeg 

jogosultságát; 

4. Határozatot hoz a kölcsönös megfeleltetési szabályok betartásának tárgyában; 

5. Dönt a kártalanításról ötmillió forintot meghaladó kár esetében; 

6. Elrendeli a járványveszély esetén szükséges járványügyi intézkedéseket, továbbá a 

közcélú igénybevételt; 

7. Elrendeli az emberre is veszélyes betegségben elhullott vagy emiatt leölt állatok tetemei, 

valamint a járványügyi szempontból szigorúbb intézkedést igénylő, továbbá a bejelentési 

kötelezettség alá tartozó állatbetegség megelőzése, felderítése és felszámolása során 

keletkezett állati eredetű melléktermékek, fertőzött anyagok, eszközök ártalmatlanná 

tételét és meghatározza annak módját; 

8. Elrendeli az állat-egészségügyi programok végrehajtását. 

 (2) A Főosztály felügyeleti feladatai körében: 

a) Állategészségügyi felügyeleti feladatok, 

b) Élelmiszerlánc-biztonsági felügyeleti feladatok, 

c) Földművelésügyi felügyeleti feladatok, 

d) Növényegészségügyi felügyeleti feladatok, 

e) Talajvédelmi felügyeleti feladatok, 

f) Vetőmag-felügyeleti feladatok, 

g) Ellenőrzi törvényességi szempontból a szolgáltató állatorvosok tevékenységét. 

 (3) A Főosztály ellenőrzési feladatai: 

a) Növényegészségügyi ellenőrzési feladatok 

b) Talajvédelmi ellenőrzési feladatok 

c) Vetőmag-felügyeleti ellenőrzési feladatok 

 (4) A Főosztály koordinációs feladatai: 

a) Teljesíti a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokhoz kapcsolódó 

heti adatszolgáltatást; 

b) Teljesíti az EKAER működéséhez kapcsolódó heti adatszolgáltatást; 

c) Teljesíti a heti jelentésekhez kapcsolódó heti adatszolgáltatást; 

d) Megkeresésére statisztikai, illetve a szakterület tárgyához kapcsolódó adatszolgáltatást 

teljesít; 

e) Szakterülete vonatkozásában szervezi a járási hivatalok élelmiszerlánc szakterületét érintő 

működését; 

f) Megállapítja a hatósági állatorvos, állat-egészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, minőség-

ellenőrzési, borászati, a tenyésztési hatósági, az ökológiai gazdálkodást felügyelő, illetve 

takarmány-ellenőrzési feladatokat ellátó felügyelő és a jogosult állatorvos működési területét 

és feladatait; 
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g) Az osztályvezetők és hatósági állatorvosok útján irányítja és ellenőrzi a hatósági állatorvosok, 

állat-egészségügyi, élelmiszer-biztonsági, minőség-ellenőrzési, illetve a takarmány-ellenőrzési 

feladatokat ellátó felügyelők, és jogosult állatorvosok feladatainak ellátását; 

h) Kijelöli a hatósági állatorvos székhelyét, működési területét és meghatározza feladatait; 

i) Ellátja a jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról 

szóló 113/2006 (V. 12.) Korm. rendelet által hatáskörébe utalt feladatait; 

j) A főosztály feladatainak ellátására sürgősségi elérhetőségi szolgálatot szervez; 

k) Az országos főállatorvos rendelkezéseivel összhangban gondoskodik a megfigyelési körzet 

kialakításáról, a vakcinázásról, a gyógykezelésről, a magán-állatorvosok közcélú 

igénybevételéről, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 

szerinti intézkedések végrehajtásáról; 

l) Gondoskodik az országos főállatorvos járványügyi, vagy más kiemelt jelentőségű okból 

azonnali intézkedést igénylő esetben kiadott utasításainak végrehajtásáról; 

m) Megteszi a szükséges intézkedéseket élelmiszerlánc-esemény esetében. 

(5) A Főosztály funkcionális feladatai: 

a) A Főosztály munkájához a személyi és tárgyi források biztosítása; 

b) Szerződések előkészítése. 

 

5. §  

(1) Az Élelmiszerlánc-biztonsági, Minőség-ellenőrzési és Felügyeleti Osztály a hatósági jogalkalmazói 

feladatai körében: 

a) Feladat- és hatáskörével összhangban élelmiszerlánc-felügyeleti, élelmiszer-ellenőrzési, 

géntechnológiai, minőségvédelmi, helyszíni bírságot szabhat ki; 

b) 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; 

c) Nyilvántartást vezet: 

1. az élelmiszervállalkozásokról; 

2. élelmiszer-biztonsági felügyelet alá tartozó helyekről; 

3. a gomba-szakellenőrökről. 

d) 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; 

e) Nyilvántartást vezet az engedélyezési kötelezettség alá nem tartozó élelmiszer-

vállalkozásokról; 

f) Nyilvántartást vezet az egyéb, szakterületéhez kapcsoló - jogszabályokban meghatározott - 

adatokról. 

g)  Az élelmiszer-higiéniai szakterületen: 

1. megvizsgálja a levágott állatot; 

2. elvégzi, illetve felügyeli a vágóállat-vizsgálatot és - az e törvény végrehajtására kiadott 

jogszabályban meghatározott kivételekkel - a közfogyasztásra, illetve az egyéb okból 

levágott (elejtett, kifogott, gyűjtött) állatok húsvizsgálatát; 

3. elbírálja és igazolja az egyes élelmiszerek feldolgozásra és emberi fogyasztásra való 

alkalmasságát; 

4. meghozza az élelmiszernek emberi fogyasztásra való alkalmasságára vonatkozó hatósági 

döntést. 
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h) Az Európai Unió élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó gyors vészjelző rendszerén 

keresztül Magyarországra érkező bejelentés alapján, továbbá a Magyarországon észlelt 

veszély esetén megteszi a szükséges intézkedéseket; 

i) Elrendeli az élelmiszer-vállalkozás részére a szükséges vízminőség-javító intézkedéseket; 

j) Megtilthatja vagy korlátozhatja az egészségre veszélyt jelentő ivóvíz élelmiszer-

vállalkozásoknál történő felhasználását; 

k) A saját kutas vízellátású élelmiszer-vállalkozások esetében mintavételi pontra egyedi 

határértéket szabhat meg; 

l) Építési és engedélyeztetési eljárásban szakhatósági állásfoglalást, valamint szakkérdésben 

véleményt ad ki szakterülete vonatkozásában. 

(2) Az Élelmiszerlánc-biztonsági, Minőség-ellenőrzési és Felügyeleti Osztály az ellenőrzési feladatai 

körében: 

a) Szervezi az ökológiai gazdálkodással előállított és a genetikailag módosított élelmiszerekkel 

kapcsolatos feladatok ellátását, fogadja az ezzel kapcsolatos jelentéseket. 

 (3) Az Élelmiszerlánc-biztonsági, Minőség-ellenőrzési és Felügyeleti Osztály a felügyeleti feladatai 

körében: 

a) Ellenőrzi az élelmiszerbiztonsági, illetve -minőségi, állat-egészségügyi rendelkezések 

megtartását; 

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

irányuló exportra való alkalmasságát, a nemzetközi előírásoknak megfelelően; 

c) Ellenőrzi az ökológiai jelölés használatának jogszerűségét a gazdasági szereplőnél az 

előállítás, termelés, feldolgozás és forgalomba hozatal során; 

d) Borászati igazgatási jogkörben eljárva: 

1.  ellátja a must, bor, borpárlat és egyéb borgazdasági termékek előállításával, kezelésével 

kapcsolatos területi állami és hatósági feladatokat, így különösen ellenőrzi 

1.1. 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; 

1.2. a kiegészítő, segéd- és adalékanyagok használatát; 

1.3. a borászati termékek csomagolása során felhasznált csomagolóanyagok 

megfelelőségét; 

1.4. a gyártástechnológia műszaki feltételeit; 

1.5. a pincekönyv szakmai tartalmát (az ellenőrzés eredményét a pincekönyvbe is be kell 

jegyezni); 

1.6. a jogszabályban meghatározott eljárások borászati alkalmazását; 

1.7. a származási bizonyítványok valóságtartalmát; 

2. ellátja a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló törvény hatálya alá tartozó 

termékek előállítását, kiszerelését (ideértve a nem palackos kiszerelést is) és forgalomba 

hozását végző üzemek működésének engedélyezésével kapcsolatos ellenőrzési 

feladatokat; 

3. elvégzi a forgalombahozatali eljárásban az 500 hl feletti bortételeknél a hatósági 

mintavételt, 

4. a pincékben és a kereskedelemben - az ellenőrzési tervnek megfelelően - rendszeresen 

mintát vesz laboratóriumi azonosítás céljára; 
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5. ellátja a magántárolási, lepárlási, a mustsűrítménnyel való mustjavítási támogatási 

intézkedésekhez, valamint a forgalombahozatali járulék befizetésével kapcsolatban, 

jogszabályban előírt szakmai ellenőrzési feladatokat; 

6. kiszabja a helyszíni és a minőségvédelmi bírságot, valamint jogkövetkezményt alkalmaz; 

e) Megteszi a szükséges intézkedéseket élelmiszerlánc esemény esetében; 

f) 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; 

g) Ellenőrzi 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; 

h) Hatósági vízminőség-ellenőrző vizsgálatot végez. 

(4) Az Élelmiszerlánc-biztonsági, Minőség-ellenőrzési és Felügyeleti Osztály a koordinációs feladatai 

körében: 

a) Szakterülete vonatkozásában szervezi az élelmiszerlánc-felügyeleti éves ellenőrzési és 

monitoring terv végrehajtását, valamint összeállítja részanyagát az éves jelentéshez; 

b) Élelmiszerfertőzés és -mérgezés esetén kölcsönös tájékoztatás mellett együttműködik az 

egészségügyi államigazgatási szervvel; 

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

informatikai rendszerek használatával és működtetésével kapcsolatos szakmai feladatokat; 

d) Értékeli a saját kutas vízellátású élelmiszer-vállalkozások negyedéves vízvizsgálati 

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

e) Élelmiszeripari-vállalkozások esetén tájékoztatja az engedély kiadására illetékes és 

hatáskörrel rendelkező vízügyi hatóságot, amennyiben az intézkedések a vízjogi 

engedélyezési kötelezettség alá tartozó vízellátó rendszereket érintik; 

f) Élelmiszeripari-vállalkozások esetén tájékoztatja az illetékes népegészségügyi szervet azokról 

a vízminőségi eltérésekről, illetve adatokról, amelyek egészségügyi kockázattal vannak 

összefüggésben. 

(5) Az Élelmiszerlánc-biztonsági, Minőség-ellenőrzési és Felügyeleti Osztály az egyéb szolgáltatási 

feladatai körében Élelmiszerlánc Mikrobiológiai Laboratóriumot működtet: 

a) Az Élelmiszerlánc Mikrobiológiai Laboratórium speciális területi élelmiszerbiztonsági 

laboratóriumként, a laboratóriumra vonatkozó NAT előírásoknak és munkaköri leírásoknak 

megfelelően működik; 

b) A laborvezető meghatározza és ütemezi a laborban elvégzendő vizsgálatokat, a 

kormánytisztviselők, munkavállalók részletes feladatait. 

 

6. § 

(1) A Járványügyi és Állatvédelmi Osztály a hatósági jogalkalmazói feladatai körében: 

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; 
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d) Előkészíti az engedélyt az állat-egészség ügyi szolgáltató létesítmények, az élelmiszerláncról 

és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény végrehajtására kiadott jogszabályban 

meghatározott fajú és létszámú állatot tartó gazdaság, állatrakodó, állati eredetű melléktermék 

kezelését, szállítását végző vállalkozás működése tekintetében; 

e) Engedélyezi, nyilvántartja és ellenőrzi az állati eredetű melléktermékekkel foglalkozó szállítói, 

ártalmatlanítói tevékenységet végző üzemeltetőket; 

f) Nyilvántartást vezet 

1. az állatorvosokról; 

2. állattartókról, állattartó tenyészetekről, állatkereskedőkről; 

3. az állat-egészségügyi felügyelet alá tartozó helyekről; 

4. az állat-egészségügyi szolgáltató létesítményekről; 

g) Feladat- és hatáskörével összhangban élelmiszerlánc-felügyeleti, helyszíni bírságot szabhat 

ki; 

h) Előkészíti az állatvédelmi intézkedések elrendelését; 

i) Előkészíti az engedélyt 

1. a gyepmesteri, illetve ebrendészeti tevékenység végzése; 

2. gyűjtőállomás, kereskedői telep, etető-itató állomás, pihentető állomás vállalkozás 

működése; 

3. az állatgyógyászati készítményekkel, illetve azok hatóanyagaival végzett kereskedelmi 

tevékenység esetében; 

j) Kivizsgálja, kivizsgáltatja az állatvédelmi tárgyú bejelentéseket; 

k) Feladat- és hatáskörével összhangban élelmiszerlánc-felügyeleti, állatvédelmi, takarmány-

ellenőrzési, szabálysértési, helyszíni bírságot szabhat ki; 

l) Meghatározza az idegen állományból származó állatok állat-egészségügyi megfigyelési célú 

elkülönítésének módját és idejét; 

m) Nyilvántartást vezet 

1. a közúti élőállat-szállításra engedélyezett gépjárművezetőkről, az állatkísérőkről, 

állatszállítókról, állatszállítmányozókról; 

2. a közúti élőállat-szállításra engedélyezett gépjárművekről; 

3. az egyedi azonosítású állatokról; 

4. az állatkísérlet végzésére jogosultakról; 

5. a veszélyes ebekről és a veszélyessé minősített ebek jogszabályban meghatározott 

adatairól; 

6. továbbá az egyéb, szakterületéhez kapcsoló - jogszabályokban meghatározott - 

adatokról; 

7. a takarmány-vállalkozásokról; 

8. a takarmányozási hatósági felügyelet alá tartozó helyekről; 

9. az állati eredetű melléktermékkel foglalkozó vállalkozásokról; 

n) Engedélyezi 

1. az állatkísérlet végzését; 

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

hozatalát; 

3. a takarmány-előállító és takarmányt forgalomba hozó létesítményeket; 

4. a lejárt etethetőségi, felhasználhatósági, illetve minőség-megőrzési idejű takarmány 

forgalomba hozatalát, valamint a minőségében károsult takarmány felhasználását; 
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5. az élelmiszert előállító üzemekből származó, takarmányként felhasználható 

melléktermékek kezelését, felhasználását, további feldolgozását; 

6. az állati eredetű melléktermék ártalmatlanítását végző vállalkozásokat; 

o) Építési és engedélyeztetési eljárásban szakhatósági állásfoglalást ad ki szakterülete 

vonatkozásában; 

p) Az állatszállítási tevékenység végzéséhez állatvédelmi szempontok alapján szállítmányozói 

engedélyt ad ki; 

q) Ellátja a tenyésztési hatósági és igazgatási feladatokat; 

r) Elsőfokú tenyésztési hatósági, szakhatósági és igazgatási feladatkörében: 

1. 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; 

2. engedélyezi a mesterséges termékenyítő állomás, valamint a spermatároló központ 

üzemeltetését, az embrióátültető állomás üzemeltetését, valamint a baromfi- és halkeltető 

állomás, valamint méhanyanevelő telep üzemeltetését; 

3.  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; 

s) Tenyésztési hatáskörében eljárva hitelesíti a törzskönyvi adatokat. 

(2) A Járványügyi és Állatvédelmi Osztály a felügyeleti feladatai körében: 

a) Ellenőrzi az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben foglaltak betartását; 

b) Ellenőrzi az állatkísérletek végzését; 

c) Ellenőrzi takarmánybiztonsági, és –minőségi előírások megtartását 

d) Közreműködik az állatkínzások kivizsgálásában. 

e) Tenyésztési hatáskörében eljárva: 

1. ellenőrzi tenyészállatok behozatalát; 

2. ellenőrzi a törvény által előírt adatszolgáltatási kötelezettségek betartását; 

3. ellenőrzi a területén a tenyésztésszervezésben közreműködő szolgáltató szervezetek és 

szakemberek (teljesítményvizsgálók, ultrahangvizsgálatot végzők, juhtenyésztési 

instruktorok stb.) tevékenységét; 

4. eljár szabálytalan törzskönyvezési esetek észlelése esetén; 

5. 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 évvégén összefoglaló jelentést készít területéről az 

Nébih részére; 

6. az Állattenyésztési Ellenőrzési és Felülvizsgálati Szabályzat szerint részt vesz a 

teljesítményvizsgálatokon és hitelesíti az eredményeiket; 

7. részt vesz a pályázatok teljesítésének ellenőrzési munkáiban; 

8. közreműködik az uniós és nemzeti támogatások jogosultságának ellenőrzésében; 

9. az Állattenyésztési Ellenőrzési és Felülvizsgálati Szabályzat szerint ellenőrzi a területi 

teljesítményvizsgálati munkákat, ÜSTV, KSTV fajtaminősítési tesztek és azok 

hitelesíthetőségét véleményezi. 
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(3) A Járványügyi és Állatvédelmi Osztály a koordinációs feladatai körében: 

a) Szakterülete vonatkozásában szervezi és irányítja az élelmiszerlánc-felügyeleti éves 

ellenőrzési és monitoring terv végrehajtását, valamint összeállítja részanyagát az éves 

jelentéshez; 

b) 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; 

c) Emberről állatra vagy állatról emberre terjedő betegségek fellépése, illetve gyanúja esetén 

kölcsönös tájékoztatás mellett együttműködik az egészségügyi államigazgatási szervvel; 

d) Szervezi a Tenyészet Információs Rendszerrel (TIR), Baromfi Információs Rendszerrel (BIR), 

valamint egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerével 

(ENAR) kapcsolatos egyes feladatok ellátását; 

e) Szervezi a takarmányokkal kapcsolatos feladatok ellátását, fogadja az ezzel kapcsolatos 

jelentéseket; 

f) Szervezi az agrár- és vidékfejlesztési támogatások ellenőrzéséhez kapcsolódó állat-

egészségügyi feladatok területi ellátását; 

g) Szervezi az agrár- és vidékfejlesztési támogatások ellenőrzéséhez állatvédelmi feladatok 

területi ellátását; 

h) Szervezi a mezőgazdasági haszonállat-tartással, állatszállítással (különösen a pihentető 

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

ellenőrzéseket; 

i) Koordinálja a hosszú távú állatszállításokat kísérő útinaplóval kapcsolatos feladatellátás; 

j) Járványos állatbetegségek elleni védekezéshez szükséges területi készenléti tervet készít. 

(4) A Járványügyi és Állatvédelmi Osztály a funkcionális feladatai körében 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. 

 

7. §  

(1) A Növény- és Talajvédelmi Osztály a hatósági jogalkalmazói feladatai körében: 

a) Nyilvántartja a növény-egészségügyi szempontból az arra kötelezett termelőket: 

1. 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. 

b) Ellátja 

1. a jogszabályban meghatározott szakhatósági állásfoglalás kiadására, illetve szakkérdés 

véleményezésére irányuló feladatokat; 

2. a jogsértések szankcionálásával, valamint a talajvédelmi járulék kiszabásával kapcsolatos 

feladatokat. 

c) 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; 



 9 

d) Kiadja  

1. a jogszabály szerinti I. és II. forgalmi kategóriába sorolt növényvédő szerek vásárlására, 

forgalmazására, illetve felhasználására jogosító engedélyt - az EU tagállamok 

állampolgárai részére is; 

2. a mezőgazdasági támogatási pályázatokhoz a vizek mezőgazdasági eredetű 

nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló kormányrendelet (a továbbiakban: nitrát-

rendelet) szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről szóló igazolást; 

3. az engedélyt a talajjavításhoz; 

4. az engedélyt a mezőgazdasági célú tereprendezéshez; 

5. az engedélyt a termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott talajvédelmi 

műszaki beavatkozásokhoz, létesítmények megvalósításához, amennyiben az 

engedélyezés nem tartozik más hatóság hatáskörébe; 

6. az engedélyt a hígtrágya termőföldön történő felhasználásához az állattartás során 

keletkező egyéb szerves trágya kivételével; 

7. az engedélyt a szennyvíz, szennyvíziszap, valamint szennyvíziszap komposzt 

mezőgazdasági felhasználásához; 

8. az engedélyt a nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék termőföldön történő 

felhasználásához; 

9. az engedélyt a mezőgazdasági termelés során keletkező nem veszélyes hulladék 

termőföldön történő felhasználásához, kivéve a mezőgazdasági táblán keletkező növényi 

maradványokat. 

e) Igazolja az élelmezés-egészségügyi várakozási idő lejártát megelőzően betakarított 

engedélyezett engedélyköteles termékkel kezelt növény, növényi termék forgalomba hozatali 

követelményeknek való megfelelését; 

f) Elvégzi az EK növényútlevéllel kapcsolatos teendőket, feljogosítja a termelőket a 

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

nyilvántartását; 

g) Részt vesz a lejárt szavatosságú, hulladékká vált növényvédő szerek begyűjtésének és 

ártalmatlanításának megszervezésében, valamint a kérelemre induló eljárásokban a lejárt 

szavatosságú növény védőszerek felhasználhatósági idejének meghosszabbításában; 

h) Közreműködik a méhpusztulások és vízszennyezések okozta halpusztulások kivizsgálásában; 

i) Termelési, betakarítási, raktározási, szállítási, behozatali, kiviteli, forgalomba hozatali, 

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

növényvédelmi technológia alkalmazását rendelhet el. 

(2) A Növény- és Talajvédelmi Osztály az ellenőrzési feladatai körében: 

a) Ellátja a kölcsönös megfeleltetéssel, valamint az agrárkörnyezet-gazdálkodási 

minimumkövetelményekkel kapcsolatos feladatokat; 

b) Elvégzi a növény-egészségügyi felderítést (monitoringot) a zárlati és egyéb nem 

vizsgálatköteles károsítókra; 

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

gazdálkodási és ültetvény-támogatásokhoz kapcsolódó helyszíni ellenőrzésekben, valamint 

az agrár- és vidékfejlesztési támogatásokhoz kapcsolódó növényvédelmi követelmények 

betartásának ellenőrzésében; 

d) Ellenőrzi az export-, import- és tranzitforgalomban a vizsgálatköteles árukat. 
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(3) A Növény- és Talajvédelmi Osztály a felügyeleti feladatai körében: 

a) Ellátja: 

1. szakterületén a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási 

követelményeinek betartásával kapcsolatos ellenőrzési feladatokat; 

2. a másodfokú növényvédelmi hatósági tevékenységet a jegyzők (mint elsőfokú 

növényvédelmi hatóság) felett; 

3. 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-követhetőség rendszer feltételeinek teljesülését, előírásainak 

betartását; 

4. a bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek behozatalára vonatkozó fokozott hatósági 

ellenőrzési feladatokat; 

5. a forgalmazott termésnövelő anyagok hatósági minőség-ellenőrzését. 

b) Mintát vesz: 

1. növényekből, növényi termékekből a növényvédőszer-maradék tartalom vizsgálatra és 

határérték feletti szermaradvány esetén intézkedik; 

2. termesztő közegből, vízből, növényekből, növényi termékekből zárlati károsító és toxikus 

anyagtartalom-vizsgálat céljából; 

3. a forgalmazott engedélyköteles termékek hatósági minőség-ellenőrzésére. 

c) Részt vesz a növényvédelmi káresetek kivizsgálásában, különösen a növényvédőszer-

lopások/hamisítások és illegális kereskedelem kivizsgálásában, az árvizek, belvizek vagy 

egyéb katasztrófahelyzettel érintett növényvédőszer-tároló és forgalmazó helyek 

felmérésében; 

d) Intézkedik a humán-egészségügyi és környezet-egészségügyi szempontból veszélyes és 

allergén gyomnövények és egyéb károsítók előfordulása esetén a fertőző források 

felszámolásáról. 

e) Ellenőrzi 

1. az engedélyköteles termékek esetében a reklámozás, tárolás, forgalmazás, szállítás, 

vásárlás és felhasználás személyi- és tárgyi feltételeit, a szolgáltatás szakszerűségét, az 

előírt nyilvántartás vezetését; 

2. a kis- és nagykereskedelemben az engedélyköteles termékek párhuzamos behozatal 

követelményeinek való megfelelését, szállítását, raktározását csomagolását, címkézését, 

szavatossági idejét, az értékesítés szabályszerűségét; 

3. 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; 

4. 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; 

5. a növény-egészségügyi nyilvántartásra kötelezett termelők által vezetett nyilvántartási 

rendszert; 
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6. növény-egészségügyi szempontból a növények, növényi termékek előállítását, 

raktározását, szállítását és forgalmazását, és szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végez; 

7. a fa-csomagolóanyag gyártókat, forgalmazókat, hőkezelést végző cégeket, valamint a 

kereskedelemben használt fa-csomagolóanyagokat; 

8. a zárlati károsítók előfordulását a termelőknél és az import szállítmányokban, intézkedik a 

zárlati károsítók felszámolásáról, kötelező védekezést, termékmegsemmisítést rendel el, 

előkészíti a kártalanítási eljárást; 

9. a növényvédelmi gépek alkalmasságát igazoló forgalomba hozatali engedély, valamint a 

kijuttatás technikai alkalmasságát igazoló működési engedély érvényességét; 

10. a földrajzi árujelző oltalomban részesített növényi termékek forgalmazási feltételeinek 

betartását; 

11. a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben meghatározott talajvédelmi 

kötelezettségek teljesítését; 

12. a talajvédelmi, valamint egyéb, talajvédelmi előírásokat tartalmazó engedély meglétét, és 

az engedélyekben foglalt talajvédelmi követelmények betartását; 

13. termőföldön a vizek nitrát-szennyezéssel szembeni védelmét szolgáló előírások 

végrehajtását, a vizek nitrát szennyezésének veszélyével járó tevékenységek esetében; 

14. az agrár- és vidékfejlesztési támogatásokban előírt talajvédelmi követelmények 

betartását. 

(4) A Növény- és Talajvédelmi Osztály a koordinációs feladatai körében: 

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

ismereteinek fejlesztésében, az új védekezési eljárások elterjesztésében és a 

szaktanácsadásban; 

b) Közreműködik az Agrárkörnyezet-gazdálkodási Információs Rendszer (AIR), Parlagfű 

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

Állatinformációs Rendszer (ALI) rendszerek működtetésében, adatokkal való feltöltésében 

c) Kapcsolatot tart a szakterületén a fejlesztő tudományos szervezetekkel, egyetemekkel és 

egyéb intézményekkel. 

a) Létrehozza és működteti  

1. a megyei növényvédelmi előrejelzési rendszert, tájékoztatja a termelőket a növényvédelmi 

előrejelzés adatairól és tájékoztatást ad az országos előrejelzés részére; 

2. a megyei talajtani térképtárat, a nitrát-rendelet szerinti adatbázist (AIR nitrát modul), 

valamint kialakítja a szennyvíziszap és hígtrágya termőföldi felhasználásának megyei 

kataszterét, vezet, részt vesz a talajt veszélyeztető, degradációs folyamatok 

felderítésében; 

3. a megyéjére vonatkozó adatokkal kapcsolatban a Talajvédelmi és Információs és 

Monitoring Rendszert (TIM); 

4. az AIR talajvédelmi modult. 

b) Feltárja a növényvédelmi és talajvédelmi problémák okait, javaslatot tesz a szükséges 

intézkedésre. 

c) Közreműködik 

1. a katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásában; 

2. a Területi Vízgazdálkodási Tanácsok munkájában. 

(5) A Növény- és Talajvédelmi Osztály az egyéb szolgáltatási feladatai körében: 

a) Elvégzi 

1. a növény-egészségügyi és növényvédelmi károsító diagnosztikai vizsgálatokat; 
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2. az engedélyköteles termékek (növényvédő szerek, termésnövelő anyagok) hatósági 

engedélyezési vizsgálatait; 

3. a növény-egészségügyi felügyelet számára a zárszolgálati intézkedések megalapozását 

szolgáló laboratóriumi vizsgálatokat. 

b) Végrehajtja az engedélyköteles termékekkel, alkalmazott vagy alkalmazásra kerülő 

technológiákkal, a termelést közvetlenül vagy potenciálisan veszélyeztető károsítókkal 

kapcsolatos biológiai, technológiai kísérleteket, vizsgálatokat. 

c) Szakértőként eljár a növényvédelem területén egyedi megkeresés alapján. 

 

8. § 

(1) A Földművelésügyi Osztály a hatósági jogalkalmazói feladatai körében: 

a) Ellátja a földrendezés, földkiadó bizottságokról szóló törvény alapján a részarány-

földkiadással kapcsolatos feladatokat; 

b) Ellátja a családi gazdaságok nyilvántartásba vételét, és azokról nyilvántartást vezet;  

c) Ellátja a Kormány nemzeti hatáskörben nyújtott, jogszabályban meghatározott támogatások 

tekintetében a birtok-összevonási célú földvásárlási támogatás első fokú feladatait; 

d) Közreműködik a mezőgazdasági káresemények igazolásában; 

e) Ellátja a vis maior eseményekkel kapcsolatos egyes szakhatósági feladatokat; 

f) Ellenőrzi a gyümölcsültetvény kataszterbe bejelentett adatok valódiságát, illetve hatósági 

bizonyítványt állít ki a termeléshez kötött közvetlen támogatás igénybevételéhez; 

g) Közreműködik a mezőgazdaságilag meg nem művelt területek feltárásában és azokról 

nyilvántartást vezet; 

h) Ellátja a nemzeti támogatási rendszer működtetésével összefüggő feladatokat a vonatkozó 

jogszabályi előírásoknak megfelelően, aminek keretében a Földművelésügyi Minisztérium által 

meghatározott időpontban jelentést ad a támogatások felhasználásáról a szakmai irányító 

szerv részére; 

i) Igazolja a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszaigénylés 

feltételeinek fennállását a vámhatóság megkeresését követő 10 napon belül; 

j) Kiállítja a hatósági bizonyítványt a hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételéhez. 

k) Elsőfokú vadászati hatósági hatáskörében: 

1. Ellátja a vadászterületekre kötött haszonbérleti szerződés jóváhagyását; 

2. Ellátja a vadászterületek és a vadászatra jogosultak nyilvántartásba vételét; 

3. Dönt a vadászterület határának megállapításáról; 

4. Dönt a vadászterület legkisebb mértékétől való eltérésről; 

5. Engedélyt ad ki vadasparkban történő eseti vadászathoz, illetve vaddisznó vadaskertbe 

történő kihelyezéséhez, vadászatához; 

6. Vezeti a vadászterületek és a földtulajdonosi közösségek képviselőinek nyilvántartását; 

7. Megteszi a vadászati jog kényszerhasznosításával kapcsolatos intézkedéseket; 

8. Földterületet vadászterület határának megállapításánál figyelembe vehető földterületté 

minősít; 

9. Hatósági vadászatot rendel el; 

10. Engedélyt ad ki apróvad-tenyésztési tevékenység folytatásához és apróvad zárttéri 

tartásához; 

11. A vadászati idényt meghatározott területeken meghosszabbítja, illetve megrövidíti; 

12. Idényen belül bizonyos fajra korlátozást, tiltást írhat elő; 



 13 

13. Vadvédelmi, illetve állományszabályozási célból engedélyezi a hatályos jogszabályok 

figyelembevételével szelektív méreg alkalmazását; 

14. Engedélyezi a vad vadászterületek közötti szállítását, illetve a vad vadászterületre történő 

kiengedését; 

15. Tilalmi időben vadászatot engedélyezhet, rendelhet el; 

16. A vadászati jog gyakorlásával, hasznosításával összefüggésben statisztikai adatokat 

gyűjt, illetve szolgáltat; 

17. Meghatározza a vadászati kíméleti területet; 

18. Kíméleti területen vadászatot engedélyezhet; 

19. A vadgazdálkodási üzemtervet, illetve annak módosítását jóváhagyja; 

20. Az éves vadgazdálkodási tervet, annak módosítását jóváhagyja, illetve attól a tíz 

százalékot meghaladó mértékű eltérést engedélyezi; 

21. A hatósági esküt kiveszi a hivatásos vadászoktól, illetve a hivatásos vadászt 

nyilvántartásba veszi; 

22. Kiadja a hitelesített szolgálati naplót a hivatásos vadászoknak és arról nyilvántartást 

vezet; 

23. Kiadja a nagyvad-azonosító jelet a vadászatra jogosultaknak, nyilvántartást vezet az 

azonosító jelek és igazolások kiadásáról, illetve ellenőrzi ezek tételes elszámolását; 

24. Vadászati engedélyt ad ki; 

25. Engedélyt ad ki fényszóróval való éjszakai vadászathoz vaddisznó és róka vadászata 

esetén; 

26. Elvégzi a trófeabírálatot, arról hatósági bizonyítványt ad ki; 

27. Elrendeli a vadkár-elhárítási célú hatósági vadászatot; 

28. Kiszabja a vadgazdálkodási bírságot és vadvédelmi bírságot; 

29. Vadászjegyet és vadászati engedélyt visszavonhat; 

30. Összeállítja és közzéteszi a vadkárszakértők névsorát; 

31. Ellenőrzi az egyéni és társas vadászatokat; 

32. Elrendeli az állományszabályozó vadászatot; 

33. Összesíti a vadgazdálkodási jelentést, vadállománybecslést, feldolgozza a vadelhullás 

adatait, és erről az Országos Vadászati Adattárnak, a szakmai irányító szervnek adatot 

szolgáltat; 

34. Nyilvántartást vezet a szakértői tevékenység végzésére jogosult személyekről, a 

vadgazdálkodási tervezésre jogosult személyekről; 

35. Ellátja a területi vadgazdálkodási tanács működésével kapcsolatos feladatokat; 

36. Előzetes engedélyt ad ki altató -, bénító-lövedékes fegyver használatára; 

37. Részt vesz a vadászvizsgáztatásban. 

l) elsőfokú halgazdálkodási hatósági hatáskörben: 

1. Társult halgazdálkodásra jogosultak képviselőjét nyilvántartásba veszi, számára hatósági 

igazolást ad ki; 

2. Nyilvántartást vezet a jogosultakról és a halgazdálkodási vízterületekről; 

3. A vízterületeket halgazdálkodási vízterületté nyilvánítja; 

4. Haszonbérleti szerződésekről nyilvántartást vezet; 

5. Kiadja és nyilvántartja az állami halászjegyeket; 

6. Visszavonja, illetve visszatartja az állami halász- és horgászjegyet (SZÁK programba való 

feltöltéssel egyidejűleg); 

7. Megszervezi a halászvizsgához szükséges tanfolyamot és a halászvizsgát; 
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8. Kijelöli a horgászvizsgát lebonyolító szervezetet; 

 

9. Nyilvántartást vezet a minősítési üzembe helyezési vizsgával rendelkező és évente 

elektromos érintésvédelmi vizsgán átesett elektromos eszközökről és halászgépekről; 

10. Nyilvántartásba veszi a halászati szakirányú végzettséggel rendelkező jogosultat; 

11. Jóváhagyja vagy módosítja a halgazdálkodási tervet; 

12. Vizsgáztatja és felesketi a halőröket; 

13. Nyilvántartást vezet a halászati őrökről és társadalmi halőrökről, őket szolgálati 

igazolvánnyal és naplóval ellátja; 

14. Regisztrálja a halpusztulással kapcsolatos bejelentéseket, felszólítja a jogosultakat a 

szükséges teendők ellátására, a jogosult költségére a teendőket el is végeztetheti; 

15. Felmentést adhat a tilalmak és korlátozások végrehajtása alól; 

16. A tilalmi időt meghosszabbíthatja, megrövidítheti, korlátozhatja a halak kifogását és 

felmentést adhat méretkorlátozás alól; 

17. A jogszabálynál szigorúbb méretkorlátozást vezethet be; 

18. A horgászverseny időtartamára a mennyiségi korlátozás alól felmentést adhat; 

19. Kíméleti területeket jelölhet ki; 

20. A halgazdálkodási vízterületen és a vízparton szemlét tarthat, a halgazdálkodásra jogosult 

irataiba betekinthet; 

21. Jogszabálysértés esetén eljár, vagy eljárást kezdeményez; 

22. A halgazdálkodási vízterületen a halak etetését korlátozhatja vagy megtilthatja; 

23. Engedélyezi halfajok külföldről származó egyede és ennek továbbtenyésztéséből 

származó utóda telepítését; 

24. Többségi állami tulajdonú vízterületen a tulajdonosok képviselőjét megnevezi; 

25. Az állami horgászvizsga bevételeivel elszámol; 

26. A kiadott állami halászjegyekkel és azok bevételével elszámol. 

(2) A Földművelésügyi Osztály a felügyeleti feladatai körében: 

a) Felügyeli a hegyközségeket; 

b) Ellátja a nemzeti hatáskörben nyújtott, jogszabályban meghatározott támogatások 

felhasználásának ellenőrzését; 

c) Ellenőrzi az őstermelői igazolvány használatának jogszerűségét és az abban foglalt adatok 

valódiságát 

d) Ellátja a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésével kapcsolatos feladatokat; 

e)  Elsőfokú vadászati hatósági hatáskörében ellenőrzi a vadászati napló vezetését, és hitelesíti 

a vadászati naplót; 

f) Elsőfokú vadászati hatósági hatáskörében ellenőrzi a vad és vadhús kereskedelmi 

felvásárlóját; 

g) Elsőfokú halgazdálkodási hatósági hatáskörben ellenőrzi a haltelepítést; 

h) Elsőfokú halgazdálkodási hatósági hatáskörben ellátja a halőrök felügyeletét. 

(3) A Földművelésügyi Osztály a koordinációs feladatai körében: 

a) Közreműködik a mezőgazdasági vízgazdálkodási koncepciók készítésében; 

b) Közreműködik a kiemelt vízgazdálkodási programok mezőgazdasági vízgazdálkodást érintő 

feladatainak ellátásában; 

c) Árverés útján értékesíti a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földeket a végrehajtási, 

felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében; 
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d) Őstermelőket nyilvántartó adatbázisa alapján adatot szolgáltat a szakmai irányító szerv 

részére;  

e) Ellátja a mezőőri/hegyőri szolgálat működtetésével kapcsolatos hatósági és igazgatási 

feladatokat; 

f) Termelői csoportok, termelői szervezetek beszámolóit értékeli és továbbítja a 

Földművelésügyi Minisztériumba; 

g) Közreműködik a Magyar Állam halgazdálkodási jogának haszonbérletére kiírt pályáztatásban. 

 

9. § 

(1) A Vetőmag Felügyeleti Osztály a hatósági jogalkalmazói feladatai körében: 

a) Ellátja a hazai előállítású és felhasználású, valamint a nemzetközi érvényű bizonyítvánnyal 

kivitelre kerülő, továbbá a külföldről behozott vetőmagvak mintavételét, minőségének 

vizsgálatát, minősítését, fémzárolását; 

b) Ellátja a vetőmag szaporításokról és minősítésekről közhitelű nyilvántartások vezetését; 

c) Ellátja a beküldött vetőmagvak vizsgálatát, a vizsgálatok és minősítések eredményéről okirat 

kiállítását. 

(2) A Vetőmag Felügyeleti Osztály a felügyeleti feladatai körében: 

a) Elvégzi a vetőmag forgalomba hozatalának ellenőrzését, a minőségileg meg nem felelő 

tételek zárolását, szükség esetén a megsemmisítésük elrendelését, illetve visszaélés esetén 

minőségvédelmi bírság kiszabását elsőfokú hatóságként; 

b) Elvégzi a genetikailag módosított szervezetekkel kapcsolatos mintavételezést; 

c) a vetőmag, a szaporító- és ültetvényanyag előállítást és forgalomba hozatalt, valamint az 

egyéb szemleköteles növények termő-, tároló-, berakó-, feladó- és forgalmazó helyeit; 

d) az államilag elismert vagy egyedi szaporításra engedéllyel rendelkező, nemesített 

növényfajták vetőmag-szaporításának szántóföldi ellenőrzését és minősítését, az alkalmasnak 

minősített növényállományokból származó vetőmagvak mintázását, vizsgálatát, minősítését, 

fémzárolását; 

e) illetékességi területén a vetőmag, a szaporító- és ültetvényanyag előállítást és forgalomba 

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

forgalmazó helyeit. 

(3) A Vetőmag Felügyeleti Osztály a funkcionális feladatai körében: 

a) A vetőmag függőcímkék beszerzését, szigorúan szám szerinti nyilvántartását, szükség szerint 

a függőcímkéken feltünteti a növényútlevél számát. 

(4) A Vetőmag Felügyeleti Osztály az egyéb szolgáltatási feladatai körében: 

a) Akkreditált vetőmagvizsgáló laboratóriumot működtet. 

 

10. § 

(1) A Főosztály a 4. § (1) bekezdés g) pontjában foglalt hatósági jogalkalmazói tevékenység során az 

alábbi munkafolyamatot követi: 

a) A 17. § (2) bekezdésében meghatározott ügyintézők (a továbbiakban: ügyintéző) a hatósági 

döntéseket a munkaköri leírások szerinti munkamegosztásuk alapján (figyelemmel a 

helyettesítés rendjére is) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseinek 

alkalmazásával készítik elő, kivéve, ha jogszabály eltérő eljárási szabályokat állapít meg. Az 

ügyintézési határidő 21 nap, melynél rövidebb határidőt bármely jogszabály, hosszabbat pedig 
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törvény állapíthat meg. A határidők számítására a Ket. 65. §-ában és az ágazati 

jogszabályokban foglaltakat kell alkalmazni. 

b) Az elsőfokú eljárás kérelemre (szóban vagy írásban) vagy hivatalból indul. A másodfokú 

eljárás fellebbezésre indul. Fellebbezést az ügyfél nyújthatja be az elsőfokú határozat ellen, 

valamint azon végzések esetében, amikor a Ket. önálló fellebbezés jogát biztosítja. A kérelem 

valamint a fellebbezés beérkezését követően a hatósági ügyintéző haladéktalanul, valamint az 

eljárás során folyamatosan ellenőrizi, hogy az eljárásra a Kormányhivatal hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkezik-e.  

c) Az ügyintéző, ha a Kormányhivatal hatáskörének vagy illetékességének a hiányát állapítja 

meg, előkészíti a Ket. 22. §-a szerinti áttételt. 

d) Ha az eljárás a Kormányhivatal hatáskörébe és illetékességébe tartozik az ügyintéző - 

amennyiben a Ket. 29. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti értesíti kötelezettsége fennáll - 

értesíti az ügyfelet/ügyfeleket. 

e) Az ügyintéző, ha az eljárás tárgyát képező kötelezettség későbbi teljesítése veszélyben van, 

előkészíti a Ket. 29/A. §-ában meghatározott biztosítási intézkedést. 

f) Az ügyintéző előkészíti a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítását a Ket. 30. §-ában 

meghatározott feltételek fennállása esetén. 

g) Amennyiben ennek törvényi feltételei fennállnak az ügyintéző előkészíti a függő hatályú 

döntést. 

h) Az ügyintéző előkészíti az eljárást megszüntető döntést a Ket. 31. §-ában meghatározott 

feltételek bekövetkezése esetén.  

i) Az ügyintéző – amennyiben törvény lehetővé teszi – előkészíti az eljárást felfüggesztő döntést 

a Ket. 32. §-ában meghatározott feltételek fennállása esetén. 

j) A hatósági eljárás során a Ket. 40. §-a szerinti képviseletnek van helye. A jogképességet és 

képviseleti jogosultságot a hatósági ügyintéző az eljárás során folyamatosan vizsgálja. 

k) Az ügyintéző a Ket. 116. §-ában foglaltakra tekintettel előkészíti az eljáró hatóság kijelölését 

tartalmazó döntést a Ket. 42-43. §-ában foglaltak fennállása esetén.  

l) A döntés előkészítése során az ügyintéző köteles a tényállást tisztázni. Ha a rendelkezésére 

álló adatok nem elegendőek, köteles hivatalból vagy kérelemre bizonyítási eljárást lefolytatni. 

Hatósági eljárásban bizonyíték különösen: az ügyfél nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a 

szemléről készült jegyzőkönyv, a szakértői vélemény, a hatósági ellenőrzésen készült 

jegyzőkönyv és a tárgyi bizonyíték. A jegyzőkönyvre és a hivatalos feljegyzésre a Ket. 39. §-

ában foglaltakat kell alkalmazni. 

m) Az ügyintéző az eljárás során szakértőt, tolmácsot a Ket. 58-60. §-ában foglaltak szerint vehet 

igénybe. 

n) A Ket. 61. §-ában meghatározott esetekben az ügyintéző előkészíti az eljárási bírság 

kiszabását tartalmazó döntést. 

o) Az eljárás során az ügyintéző biztosítja az ügyfél részére a Ket. 68. §-ában foglaltak betartása 

mellett az ügy irataiba való betekintést, valamint a Ket. 39/A. §-a szerint az adatok zártan 

kezelését. 

p) Az ügyintéző a Ket. 46-49. §-ai szerint idézi vagy értesíti az eljárás résztvevőit. 

q) Az ügyintéző előkészíti az ügy érdemében hozandó határozatot és az eljárás során felmerülő 

egyéb kérdésekben kibocsátandó végzést. A hatóság döntéseinek a Ket. 72. §-ában 

meghatározottakat kell tartalmaznia. 

r) Az ügyintéző gondoskodik a Ket. szabályai szerint a döntés közléséről, nyilvános 

közzétételéről. 
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s) Az ügyintéző az I. fokon meghozott döntése ellen benyújtott fellebbezés estén gondoskodik 

annak a Ket. 102. §-ában foglaltak szerinti felterjesztésről, a fellebbezésről kialakított álláspont 

előkészítéséről. 

t) Az ügyintézés során a döntéseket a szakmai szabályok betartása mellett a lehető legrövidebb 

időn belül kell előkészíteni.  

u) Az ügyintézők közreműködnek a hatósági statisztikai adatgyűjtésben. 

v) Az ügyintéző kiemelt figyelmet fordít a cselekvőképességében korlátozott, és a 

cselekvőképtelen személyek jogainak érvényesítésére. 

(2) A Főosztály a 4. § (3) bekezdésében foglalt koordinációs tevékenysége során az alábbi 

munkafolyamatot követi: 

a) Elvégzi a Főosztályhoz kapcsolódó adatszolgáltatásokat; 

b) Koordinálja a járási hivatalok állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző osztályai szakmai 

tevékenységét, illetve a szolgáltató állatorvosok közcélú igénybevételét; 

c) Elkészíti a körzet- és a készenléti beosztásokat; 

d) Szakmailag ellenőrzi a jogosult állatorvosok elszámolását; 

e) Irányítja a Főosztály osztályainak tevékenységét. 

 

11. § 

(1) Az Élelmiszerlánc-biztonsági, Minőség-ellenőrzési és Felügyeleti Osztály a hatósági jogalkalmazói 

tevékenység során a 10. § (1) bekezdésében foglalt munkafolyamatot követi. 

(2) Az Élelmiszerlánc-biztonsági, Minőség-ellenőrzési és Felügyeleti Osztály az ellenőrzési 

tevékenység során az alábbi munkafolyamatot követi: 

a) Az ügyintézők a hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzik a jogszabályban foglalt 

rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését.  

b) A hatósági ellenőrzés hivatalból vagy – ha azt törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki 

vagy nem korlátozza – az ügyfél kérelmére indul. Az ügyfél csak saját maga hatósági 

ellenőrzés alá vonását kezdeményezheti. A hatóság ellenőrzési tervet készít, amely 

tartalmazza legalább az előre ütemezett ellenőrzések tárgyát, az ellenőrzési időszakot, az 

ellenőrzések ütemezését, eszközét, az ellenőrzések szempontrendszerét, valamint a hatóság 

vezetője által meghatározott egyéb adatokat. 

c) A hatóság a hatósági ellenőrzés eredményes ellátásához az ügyféltől jogszabályban 

meghatározott adatok szolgáltatását, iratok bemutatását, egyéb tájékoztatást kérhet, illetve 

helyszíni ellenőrzést tarthat. Ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági 

nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből táv-

adatszolgáltatást kérhet. Jogszabályi felhatalmazás alapján a hatóság időszakos vagy 

folyamatos adatszolgáltatási kötelezettséget is elrendelhet, és folyamatos helyszíni 

ellenőrzést tarthat. 

d) A hatóság a hatósági ellenőrzés során a hatósági ellenőrzés tárgyát képező tényeket feltárja, 

az ellenőrzés tárgykörére vonatkozó következtetéseket levonja, és azokat értékeli. 

e) A hatóság a hatósági ellenőrzésről jegyzőkönyvet készít, amelynek egy példányát a 

helyszínen az ügyfélnek átadja, vagy azt az ügyfél részére az ellenőrzés befejezésétől 

számított tíz napon belül megküldi. Ha a hatóság a helyszíni ellenőrzéskor jogsértést nem 

tapasztal, jegyzőkönyv felvétele helyett egyszerűsített jegyzőkönyvet készíthet. Ha a hatóság 

az ügyfél kérelmére lefolytatott hatósági ellenőrzés során jogsértést nem tapasztal, e tényről 

az ügyfél kérelmére hatósági bizonyítványt állít ki. 
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(3) Az Élelmiszerlánc-biztonsági, Minőség-ellenőrzési és Felügyeleti Osztály a felügyeleti tevékenység 

során az alábbi munkafolyamatot követi: 

a) A hatóság felügyeleti jogkörében eljárva első lépésben hatósági ellenőrzést folytat le. 

b) Amennyiben a hatósági ellenőrzés során hiányosságot, jogsértést, hibát vagy mulasztást tár 

fel, a hatóság megteszi a szükséges intézkedéseket a feltárt hiányosságok, jogsértések, 

hibák, mulasztások tekintetében azok elhárítása, a helyreállítása, valamint a felelősségre 

vonásra irányuló eljárás lefolytatása érdekében.  

c) Ha a jogszabály vagy hatósági döntés megsértése a jogellenes magatartás megszüntetésével 

vagy a jogszerű állapot helyreállításával orvosolható, a hatóság felhívja az ügyfél figyelmét a 

jogszabálysértésre, és legalább húsz napos határidő megállapításával, valamint a 

jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel végzésben kötelezi annak megszüntetésére. 

d) Ha a jogszabály vagy hatósági döntés megsértése a jogellenes magatartás megszüntetésével 

vagy a jogszerű állapot helyreállításával nem orvosolható vagy a hatóság által megállapított 

határidő eredménytelenül telt el, a hatóság hivatalból megindítja a hatáskörébe tartozó eljárást 

és alkalmazza a jogszabályok által biztosított felügyeleti jogosítványokat. 

e) Amennyiben a hatóság az adott jogszabálysértés tekintetében nem rendelkezik hatáskörrel 

vagy illetékességgel, a hatóság a hatósági ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv 

jogszabálysértésre vonatkozó információkat tartalmazó részének a megküldésével 

kezdeményezi a hatáskörrel rendelkező hatóság eljárását, illetve fegyelmi, szabálysértési, 

büntető, polgári vagy egyéb eljárást kezdeményez. 

(4) Az Élelmiszerlánc-biztonsági, Minőség-ellenőrzési és Felügyeleti Osztály a koordinációs 

tevékenység során az alábbi munkafolyamatot követi: 

a) Az Élelmiszerlánc-felügyeleti Terv országos elrendelése után elkészíti a Terv megyét érintő 

egységeinek járási ill. ellenőri szintre történő kiosztását, a teljesülést negyedéves 

vonatkozásban ellenőrzi. Az ellenőrzési év során több alkalommal járási főállatorvosi 

értekezleteken értékeli a tapasztalatokat. 

b) Élelmiszer közvetítette megbetegedések előfordulása esetén az egészségügyi 

államigazgatási szervekkel folyamatosan konzultál, a betegségek felszámolására 

munkacsoportot alakít, a hatásköröknek megfelelően egyezteti az leküzdéshez szükséges 

feladatokat. 

c) Rögzíti az ellenőrzéseket az informatikai rendszerekben. 

d) Elvégzi a vízmintavételeket és gondoskodik azok vizsgáló laboratóriumba juttatásáról. 

(5) Az Élelmiszerlánc-biztonsági, Minőség-ellenőrzési és Felügyeleti Osztály az egyéb szolgáltatási 

körében az alábbi munkafolyamatot követi: 

a) Elvégzi az élelmiszer-nyersanyagok, élelmiszer-adalékanyagok, technológiai segédanyagok 

és élelmiszeripari higiéniai minták mikrobiológiai vizsgálatát, az ivóvíz mikrobiológiai 

vizsgálatát,a baromfi-állományok és baromfikeltetők szalmonella fertőzöttségének vizsgálatát, 

a baromfiállományok Campylobacter jejuni és Listeria monocytogenes fertőzöttségének 

vizsgálatát, az élelmiszerek és élelmiszer nyersanyagok, takarmányok és alapanyagaik 

gátlóhatású maradékainak vizsgálatát, a húsvizsgálat részét képező Trichinella jelenlétének 

kimutatását sertés izomminta és sertéstől eltérő fajú állat izommintájából. 

 

12. § 

(1) A Járványügyi és Állatvédelmi Osztály a hatósági jogalkalmazói tevékenység során a 10. § (1) 

bekezdésében foglalt munkafolyamatot követi. 
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(2) A Járványügyi és Állatvédelmi Osztály a felügyeleti tevékenység során a 11. § (3) bekezdésében 

foglalt munkafolyamatot követi. 

(3) A Járványügyi és Állatvédelmi Osztály a koordinációs tevékenység során az alábbi 

munkafolyamatot követi: 

a) Az élelmiszerlánc-felügyeleti terv országos elrendelése után elkészíti a Terv megyét érintő 

egységeinek járási ill. ellenőri szintre történő kiosztását, a teljesülést negyedéves 

vonatkozásban ellenőrzi. Az ellenőrzési év során több alkalommal járási főállatorvosi 

értekezleteken értékeli a tapasztalatokat. 

b) A nagy gazdasági károkat okozó állatbetegségek vonatkozásában készenléti terveket készít, 

a tervben leírtak eredményes megvalósulása érdekében tájékoztató értekezleteket, 

továbbképzéseket, tréningeket tart. 

c) Emberről állatra vagy állatról emberre történő megbetegedések előfordulása esetén az 

egészségügyi államigazgatási szervekkel folyamatosan konzultál, a betegségek 

felszámolására munkacsoportot alakít, a hatásköröknek megfelelően egyezteti az 

leküzdéshez szükséges feladatokat. 

d) A Tenyészet Információs Rendszerrel kapcsolatos feladatai során járási szintre leosztva 

elrendeli az ellenőrzéseket, az ellenőrzések eredményeit járási főállatorvosi értekezleteken 

elemzi. Ellenőrzi az ellenőrzések teljesülését, elektronikus rendszeren történő rögzítését. 

Ügyfélfogadás keretében TIR dokumentumokat állít ki, a TIR-hez kapcsolódó támogatási 

eljárásokban hatósági bizonyítványt készít. 

e) Elvégzi az Élelmiszerlánc-felügyeleti Tervben szereplő takarmány-előállító üzemek hatósági 

ellenőrzését. Az ellenőrzéseket az elektronikus adatbázisban rögzíti. Az ellenőrzésekről 

jelentést készít. 

f) Elvégzi az agrár- és vidékfejlesztési támogatásokhoz kapcsolódó Kölcsönös Megfelelés (KM) 

ellenőrzések kiírását, ellenőrzi a teljesülését, az elektronikus felületen történő rögzítését, az 

ellenőrzés tapasztalatait járási főállatorvosi szinten elemzi. 

g) Ellenőrzi az agrár- és vidékfejlesztési támogatásokhoz kapcsolódó Kölcsönös Megfelelés 

(KM) ellenőrzések kiírását, a  teljesülését, az elektronikus felületen történő rögzítését, az 

ellenőrzés tapasztalatait járási főállatorvosi szinten elemzi. Az állatvédelemhez kapcsolódó 

támogatások esetén hatósági bizonyítványt, igazolásokat állít ki. 

h) Elvégzi az állatvédelmi ellenőrzések élelmiszerlánc-felügyeleti tervben történő, járási szintre 

történő kiosztását. Ellenőrzi az állatvédelmi ellenőrzések teljesülését, az elektronikus 

adatbázisban történő rögzítését. Az ellenőrzések tapasztalatairól járási főállatorvosi 

értekezleten tájékoztatást ad. Jelentést készít az állatvédelmi ellenőrzésekről. 

i) A visszaküldött és a járások által ellenőrzött útinaplók adatairól havonta jelentést készít. 

Vissza nem küldött útinaplók esetében a Kormányhivatalon keresztül tájékoztatja a Nébih 

Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóságát. 

j) A nagy gazdasági károkat okozó állatbetegségek vonatkozásában készenléti terveket készít, 

a tervben leírtak eredményes megvalósulása érdekében tájékoztató értekezleteket, 

továbbképzéseket, tréningeket tart. 

(4) A Járványügyi és Állatvédelmi Osztály a funkcionális tevékenység során az alábbi 

munkafolyamatot követi: 

a) Járványvédelmi raktárkészletet tart fenn, a szükséges pótlásról gondoskodik, rendszeres leltár 

során ellenőrzi a készletet. 
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13. § 

(1) A Földművelésügyi Osztály a hatósági jogalkalmazói tevékenység során a 10. § (1) bekezdésében 

foglalt munkafolyamatot követi. 

(2) A Földművelésügyi Osztály a felügyeleti tevékenység során a 11. § (3) bekezdésében foglalt 

munkafolyamatot követi. 

 

14. § 

(1) A Növény- és Talajvédelmi Osztály a hatósági jogalkalmazói tevékenység során a 10. § (1) 

bekezdésében foglalt munkafolyamatot követi. 

(2) A Növény- és Talajvédelmi Osztály az ellenőrzési tevékenység során a 11. § (2) bekezdésében 

foglalt munkafolyamatot követi. 

(3) A Növény- és Talajvédelmi Osztály a felügyeleti tevékenység során 11. § (3) bekezdésében foglalt 

munkafolyamatot követi. 

(4) A Növény- és Talajvédelmi Osztály a koordinációs tevékenység során az alábbi munkafolyamatot 

követi: 

a) Növényvédelmi és talajvédelmi továbbképzéseket szervez, melynek keretein belül ismerteti a 

szakterületet érintő jogszabályi változásokat, illetve a károsítók elleni védekezési eljárások 

ismertetését végzi. 

b) Elvégzi az agrárkörnyezet-gazdálkodási, a parlagfű-információs rendszer, a növény import-

export ellenőrzési rendszer és az állatinformációs rendszerek működtetését a jogszabályban 

meghatározott keretek között. Gondoskodik a szakrendszer által meghatározott ellenőrzések 

lefolytatásáról, valamint a kapott adatok szakrendszerben történő, határidőn belüli 

rögzítéséről. 

c) Képzéseket, ismertterjesztő előadások szervez, illetve gyakorlati helyet biztosít az egyetemi 

oktatásban részesülő mérnökjelöltek részére. 

d) Növényvédelmi felügyelői hálózaton keresztül károsítók előrejelzésére alkalmas eszközöket 

helyez ki, figyeli az előrejelzési készülékek meteorológiai adatait, amelyek alapján járványügyi 

szignalizációkat készít. A kapott adatokat megjeleníti az országos adatbázisban, illetve a 

kormányhivatal honlapján. 

e) Gondoskodik a megyei talajtani térképtár karbantartásáról, frissítéséről és elvégzi a 

jogszabályban előírt termőföldet érintő degradációs folyamatok ellenőrzését, felderítését. 

f) Elvégzi az évenkénti szükséges mintavételeket és a minták talajtani laborba juttatását, majd a 

kapott minták értékelését.  

g) Kölcsönösen információt cserél a katasztrófavédelemmel és ellátja a jogszabályban 

meghatározott feladatokat. 

(5) A Növény- és Talajvédelmi Osztály az egyéb szolgáltatási körében az alábbi munkafolyamatot 

követi: 

a) Biológiai hatékonysági vizsgálatokat végez, amelynek keretében beállítja a kísérleteket, 

értékeli őket, majd az eredmények összefoglalása után adatokat szolgáltat a megbízó felé; 

b) Egyedi megkeresés alapján mintát vesz, értékel, szakvéleményt készít. 

 

15. § 

(1) A Vetőmag Felügyeleti Osztály a hatósági jogalkalmazói tevékenység során a 10. § (1) 

bekezdésében foglalt munkafolyamatot követi. 

(2) A Vetőmag Felügyeleti Osztály az ellenőrzési tevékenység során a 11. § (2) bekezdésében foglalt 

munkafolyamatot követi. 
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(3) A Vetőmag Felügyeleti Osztály a felügyeleti tevékenység során 11. § (3) bekezdésében foglalt 

munkafolyamatot követi. 

(4) A Vetőmag Felügyeleti Osztály a funkcionális tevékenység során az alábbi munkafolyamatot 

követi: 

a) A vetőmag fémzárolási címkék beszerzése központosított közbeszerzési eljárás keretében 

történik. A címkéről készletnyilvántartást vezet. A fémzároltató partnerek igénye alapján 

címkenyomtatás történik az osztályon, illetve a saját címkenyomtatási joggal rendelkező 

fémzároltatóknál az üzemekben. Mindkét esetben a kiadott, kinyomtatott, fel nem használt, 

selejt címkékről sorszám szerint elszámolást kell készíteni. 

(5) A Vetőmag Felügyeleti Osztály az egyéb szolgáltatási körében az alábbi munkafolyamatot követi: 

a) Az akkreditált laboratórium az akkreditációs eljárásban meghatározott vizsgálatok elvégzésére 

jogosult. A minták laboratóriumban történő érkeztetése kétféle módon történik: az ügyfél által 

beküldött mintaként, illetve az osztály munkatársa által hivatalosan vett mintaként. A 

vizsgálatok elvégzése után a laboratórium vizsgálati jegyzőkönyvet ad ki az eljárásban 

meghatározott vizsgálati módszerek alapján elvégzett eredményekről. 

 

16. § 

A Főosztálynál foglalkoztatottak a jelen fejezetben kifejtett feladatokat látják el és gyakorolják az 

ahhoz kapcsolódó hatásköröket. 

 

17. § 

(1) A Főosztály vezetői munkaköreit jelen melléklet 3. § (2)-(7) bekezdései határozzák meg. 

(2) A Főosztály nem vezető munkakörei: 

1. hatósági állatorvos 

2. élelmiszerlánc-biztonsági szakügyintéző 

3. élelmiszerlánc-biztonsági ügyintéző 

4. élelmiszerlánc-felügyeleti és minőség-ellenőrzési szakügyintéző 

5. élelmiszerbiztonsági felügyelő 

6. mikrobiológiai asszisztens 

7. analizáló asszisztens 

8. biológus 

9. vadászati szakügyintéző 

10. halászati szakügyintéző 

11. takarmánybiztonsági felügyelő 

12. tenyésztési felügyelő 

13. földművelésügyi szakügyintéző 

14. talajvédelmi felügyelő 

15. talajvédelmi szakügyintéző 

16. növényvédelmi felügyelő 

17. növényvédelmi ügyintéző 

18. növényvédelmi szakügyintéző 

19. zöldség-gyümölcs minőségellenőr 

20. labortechnikus 

21. laboráns 

22. magvizsgáló mérnök 

23. vetőmag és szaporító anyag felügyelő 
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24. jogi szakügyintéző 

25. igazgatási szakügyintéző 

26. igazgatási ügyintéző (továbbiakban együtt: ügyintéző) 

27. szaksegéd, mosogató-takarító 

28. gondnok 

29. fűtő, udvari munkás 

30. fertőtlenítő mester 

31. portás (továbbiakban együtt: munkavállaló) 

32. ügykezelő. 

 

18. § 

A Főosztály vezetőjének feladatait jelen Ügyrend általános részének 12. §-a, 13. §-a, 15. §-a 

határozza meg. 

 

19. § 

A Főosztály ügyintézőjének feladatai 

a) A Főosztály ügyintézője a jogszabályok, a Kormányhivatal egyes szabályzatai és munkaköri 

leírásában foglaltak alapján a kormánytisztviselőtől elvárható szakmai színvonalon és 

felelősséggel részt vesz az Ügyrendben meghatározott főosztályi feladatok végrehajtásában, 

a döntés-előkészítésben, valamint a kiadmányozási szabályzat szerint döntéseket hoz. 

b) Amennyiben a feladatai ellátása során tapasztalt jogszabálysértés miatt indokolt, 

kezdeményezi a feladat- és hatáskörrel rendelkező illetékes állami szerv eljárásának 

megindítását, melynek során kiadmányozásra előkészíti az iratot. 

c) Intézi a feladatkörét érintő közérdekű bejelentésekkel, kérelmekkel, panaszokkal kapcsolatos 

ügyeket. 

d) Ellátja a kormánymegbízott, a főigazgató, az igazgató és a főosztályvezető által, valamint a 

jogszabályok rendelkezéseiben meghatározott egyéb feladatokat. 

e) Közreműködik a Kormányhivatal munka- és ellenőrzési tervének végrehajtásában. 

f) Kijelölése esetén részt vesz a munkacsoport létrehozásáról szóló utasításban foglaltak szerint 

a munkacsoport munkájában. 

g) Részt vesz a munkakörébe tartozó kötelező képzésekben, továbbképzéseken. 

h) Közreműködik a Kormányhivatal képzési, továbbképzési feladatainak ellátásában. 

i) Adatokat gyűjt, szolgáltat és rögzít a hivatal számítógépes nyilvántartó rendszerében. 

j) Vezeti a panaszügyek nyilvántartását. 

k) Felelős a beszámolókhoz, jelentésekhez kapcsolódó adatok összegyűjtéséért, összegzéséért. 

Elkészíti a Főosztály működésével összefüggő statisztikai jelentéseket. 

l) Közreműködik a Főosztály munkatársai által készített szakmai információk Kormányhivatal 

honlapján történő elhelyezésében. 

m) Összeállítja és leadja az irodaszer és gépkocsi igénylést. 

n) Közreműködik az éves munkatervben meghatározott feladatok elvégzésében, valamint 

végrehajtja a vezetőitől kapott – rendszeres és eseti jellegű – megbízásokat. 

o) Közreműködik a döntések közlésében. 

p) Részt vesz a leltározási és selejtezési feladatokban. 
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20. § 

A Főosztály munkavállalójának feladatai 

a) A munkavállaló tevékenységével segíti az érdemi ügyintézői és ügyviteli feladatok ellátását; 

b) Ellátja mindazokat a kisegítő feladatokat, amellyel a főosztályvezető, illetve az osztályvezető 

megbízza. 

 

 


