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Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály:  

 

 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól,  

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

 852/2004/EK rendelet az élelmiszerek higiéniájával kapcsolatosan 

 853/2004/EK rendelet az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak 

megállapításáról. 

 854/2004/EK rendelet az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének 

megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról 

 178/2002/EK rendelet az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről 

 1169/2011/EZ rendelet a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról 

 1099/2009/EK a vágóállatok leölésük során való védelméről 

 140/2012. (XII.22) FVM rendelet a vágóállatok levágásának állatvédelmi szabályairól 

 2005. évi CLXIV törvény a kereskedelemről 

 152/2009. FVM rendelet a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól 

 74/2012. (VII.25.) VM rendelet egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken 

történő használatáról 

 528/2012/EU rendelet a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról 

 a BIZOTTSÁG 2015. augusztus 10-i (EU) 2015/1375 végrehajtási rendelete a húsban előforduló 

Trichinella hatósági vizsgálatára vonatkozó különös szabályok megállapításáról 

 2075/2005/EK rendelet a húsban előforduló trichinella hatósági vizsgálatára vonatkozó különös 

szabályok megállapításáról 

 2013. évi CLXV törvény a panaszokról és megállapításukról 

 36/2014. (XII.17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 

 1069/2009/EK rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük 

származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról 

 882/2004/EK rendelet a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok 

kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása 

céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről 

 1321/2013/EU rendelet az élelmiszerekben vagy azok felületén való felhasználásra, illetve 

származékos füstaromák előállítására szánt engedélyezett füstaroma elsődleges termékek uniós 

jegyzékének megállapításáról 

 401/2016/EU rendelet az élelmiszerek mikotoxintartalmának hatósági ellenőrzéséhez használandó 

mintavételi és elemzési módszerek megállapításáról 

 3/2010. (VII.5.) VM rendelet az élelmiszer-előállítással és-forgalmazással kapcsolatos 

adatszolgáltatásról és nyomonkövethetőségről 

 180/2009. (XII.29.) FVM rendelet a szalmonellózis elleni védekezés egyes szabályairól 

 64/2007. (VII. 23.) FVM-EüM együttes rendelet az állati eredetű élelmiszerek forgalomba 

hozatalának és az értékesítés helyén történő élelmiszer-előállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeiről 
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 75/2013. (VII.4.) FVM rendelet a vágóállatok vágás utáni minősítéséről 

 2073/2005/EK rendelet az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól 

 43/2011. (V.26.) VM rendelet az elejtett vad kezelésének és értékesítésének higiéniai feltételeiről 

 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet. a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások 

feltételeiről 

 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások 

feltételeiről 

 65/2012. (VII.4.) FVM rendelet a takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának és 

felhasználásának egyes szabályairól 

 44/2003.(IV.26.) FVM rendelet a Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól 

 183/2005/EK rendelet a takarmány és takarmány összetevők nyomon követhetőségének 

biztosítására vonatkozó szabályok 

 767/2009 EK rendelet a takarmányok forgalomba hozataláról és felhasználásáról 

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

 244/1998. (XII.31.) kormányrendelet az állatvédelmi bírságról 

 74/2013. (VIII.30.) VM rendelet az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő 

állami kártalanításról 

 128/2004. (VIII.19. ) FVM rendelet az állatok és állati eredetű termékek bizonyítványainak 

kiállításáról 

 45/2012. (V.8.) VM rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre 

vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról 

 

 

Földhivatali Osztály: 

 

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről;  

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

 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról,  

 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról, 

 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól,  

 1996. évi LXXXV. törvény az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a 

hiteles tulajdoni lap másolat igazgatási szolgáltatási díjáról,  

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről,  

 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról,  

 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról, 

 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól,  

 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról  

 2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról  

 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről,  

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

 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról,  

 2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei 

kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról, 

 2010. évi CLVII. törvény a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb 

védelméről,  
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 2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről,  

 2012. évi CCXIX. törvény a hegyközségekről,  

 2013. évi V. törvény a polgári törvénykönyvről,  

 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról,  

 2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 

törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról,  

 2014. évi VII. törvény a termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó 

jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról, 

 356/2007.(XII.23.) Korm. rendelet a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól,  

 178/2008.(VII.3.) Korm. rendelet a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, 

valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről,  

 221/2008.(VIII.30.) Korm. rendelet a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint 

az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes 

szabályairól,  

 38/2011 (III.22.) Korm. rendelet a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások 

adatfeldolgozásának biztosításáról,  

 474/2013.(XII. 12.) Korm. rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az 

adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási 

szabályokról,  

 504/2013.(XII. 29.) Korm. rendelet a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről,  

 38/2014.(II. 24.) Korm. rendelet a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint 

a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól,  

 47/2014.(II. 26.) Korm. rendelet a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő 

más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és 

kibocsátásainak szabályairól,  

 191/2014.(VII. 31.) Korm. rendelet a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, 

felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő 

értékesítésének szabályairól 

 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem 

minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről, 

 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon 

megszüntetésének részletes szabályairól,  

 129/2015. (V. 27.) Korm. rendelet a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. 

törvényben meghatározott bírságok kiszabásának részletes szabályairól, 

 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről, 

 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól, 

 63/1999. (VII.21.) FVM-HM-PM együttes rendelet a földmérési és térképészeti állami alapadatok 

kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról, 

 105/1999. (XII.22.) FVM rendelet a földminősítés részletes szabályairól, 

 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 

végrehajtásáról, 

 44/2006.(VI.13.) FVM rendelet az önálló ingatlanok helyrajzi számozásáról és az alrészletek 

megjelöléséről,  
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 155/2009.(XI.16.) FVM rendelet a földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó 

igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díjfizetés részletes szabályairól, 

 166/2009.(XII.9.) FVM rendelet a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról,  

 176/2009.(XII.28.) FVM rendelet a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján 

szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási 

díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és 

a díjak megfizetésének részletes szabályairól,  

 177/2009.(XII.28.) FVM rendelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b.) pontjának alkalmazásáról,  

 15/2013. (III. 11.) VM rendelet a térképészetért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami 

alapadatok és térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszeréről, alapadat-tartalmáról, 

létrehozásának, felújításának, kezelésének és fenntartásának módjáról, és az állami átvétel 

rendjéről,  

 19/2013. (III. 21.) VM rendelet a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges 

szakképzettségről,  

 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység 

részletes szabályairól, 

 51/2014. (IV. 29.) VM rendelet az alapponthálózati pontokkal kapcsolatos szabályokról, 

 52/2014. (IV.29.) VM rendelet a földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről, 

valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról, 

 57/2014. (IV. 30.) VM rendelet az átlagos állatsűrűség megállapításának szabályairól, 

 5/2014. (V. 5.) VM–KIM együttes utasítás a papír alapú hiteles tulajdoni lap másolat kiállításához 

szükséges biztonsági elemek kezeléséről. 

 

Pécs, 2017. február 14.  

 

 

            Dr. Gál Zoltán 

           főosztályvezető 

 


