
 

 

                                                           

 

 Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Földhivatali Főosztály feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a 

szervre vonatkozó ágazati jogszabályok 

 
 

 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály feladatellátáshoz 
kapcsolódó ágazati jogszabályok: 

 
 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről 

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

ellátó szervek kijelöléséről 

 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a 

megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett 

eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási 

szolgáltatási díj fizetésének szabályairól 

 40/2013. Korm. rendelet az állatkísérletekről 

 66/2012. (IV.2.) Korm. rendelet a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új 

pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre 

vételéről és jegyzékeinek módosításáról 

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

higiéniai feltételeiről 

 158/2010. (V.6.) Korm. rendelet a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek exportjával 

összefüggő intézkedésekről 

 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 

 44/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a személyes fogyasztásra szánt állati eredetű termékek 

behozataláról 

 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 

 158/2009. (VII.30.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, 

valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek 

ellenőrzéséről 

 66/2009. (IV.2.) Korm. rendelet a kísérleti és egyéb tudományos célokra felhasznált 

gerinces állatok védelméről szóló, Strasbourgban, 1986. március 18-án aláírt Európai 

Egyezmény kihirdetéséről 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=147770.621190&kif=%C3%A1llateg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi*#xcel
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=131444.591192&kif=%C3%A1llateg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi*#xcel
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=129951.599043&kif=%C3%A1llateg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi*#xcel
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124998.608469&kif=%C3%A1llateg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi*#xcel


 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet a vásárokról és a piacokról 

 222/2007. (VIII.29.) Korm. rendelet a cirkuszi menazséria létesítése és működtetése 

engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól 

 348/2006. (XII.23.) Korm. rendelet a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására 

és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról 

 113/2006. (V.12.) Korm. rendelet a jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével 

kapcsolatos részletes szabályokról 

 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés 

rendjéről 

 33/2010. (V.13.) EüM–FVM együttes rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-

összetételre és egészségre vonatkozó állításokkal kapcsolatos egyes szabályokról 

 59/1999. (XI.26.) EüM rendelet a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás 

közegészségügyi szabályairól 

 37/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet az étrend-kiegészítőkről 

 36/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről 

 62/2003. (X.27.) ESZCSM rendelet az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén 

követendő eljárásról 

 38/2003. (VII.7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának 

és forgalomba hozatalának feltételeiről 

 66/2010. (V.12.) FVM rendelet a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és 

takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok 

határértékéről, valamint ezek hatósági ellenőrzéséről 

 57/2010. (V.7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint 

előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről 

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

adatszolgáltatásról és nyomonkövethetőségről 

 52/2010. (IV.30.) FVM rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, - előállítás és -

értékesítés feltételeiről 

 38/2010. (IV.15.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett 

őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának 

tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 

 33/2010. (IV.7.) FVM rendelet az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X.6.) FVM 

rendelet módosításáról 

 182/2009. (XII.30.) FVM rendelet juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és 

Azonosítási Rendszeréről 

 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és 

Azonosítási Rendszeréről 

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

 179/2009. (XII.29.) FVM rendelet a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az 

ellenük való védekezésről, illetve leküzdésükről 

 32/1999. (III.31.) FVM rendelet a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi 

szabályairól 

 163/2009. (XI.27.) FVM rendelet a Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól 

 128/2009. (X.6.) FVM rendelet az állatgyógyászati termékekről 



 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 

 31/2009. (III.27.) FVM rendelet a kéknyelv betegség elleni védekezés szabályairól 

 30/2009. (III.27.) FVM rendelet a sertésállományok Aujeszky-betegségtől való 

mentesítésének szabályairól és a mentesség fenntartásáról 

 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól 

 127/2008. (IX.29.) FVM rendelet a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó 

termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló 

egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről 

 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet a mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez 

nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének 

részletes feltételeiről 

 113/2008. (VIII.30.) FVM rendelet az állatbetegségek bejelentésének rendjéről 

 88/2008. (VII.18.) FVM rendelet az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek 

közbeni védelmére vonatkozó 1/2005/EK rendelet végrehajtásáról 

 56/2008. (IV.25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek 

támogatásáról 

 15/2008. (II.15.) FVM rendelet a hagyományos különleges terméknek minősülő 

mezőgazdasági termékek és élelmiszerek elismerésének és ellenőrzésének rendjéről 

 12/2008. (II.14.) FVM rendelet az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes 

szabályairól 

 16/2008. (II.15.) FVM-SZMM együttes rendelet a nyers tej vizsgálatáról 

 148/2007. (XII.8.) FVM rendelet az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve 

leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről 

 143/2007. (XII.4.) FVM rendelet a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól 

 121/2007. (X.18.) FVM rendelet a baromfikeltető állomások üzemeltetésének 

engedélyezéséről és működésüknek rendjéről 

 120/2007. (X.18.) FVM rendelet a Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és 

működtetésének rendjéről 

 119/2007. (X.18.) FVM rendelet a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos 

egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről 

 68/2007. (VII.26.) FVM–EüM–SZMM együttes rendelet az élelmiszer-előállítás és forgalomba 

hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről 

 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint 

tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről 

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

hozatalának és az értékesítés helyén történő élelmiszer-előállításnak élelmiszer-higiéniai 

feltételeiről 

 52/2007. (VI.28.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 

szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes 

feltételeiről 

 49/2007. (VI.26.) FVM rendelet az egyes mezőgazdasági állatfajok spermatároló 



központjainak létesítéséről és üzemeltetésüknek rendjéről 

 27/2007. (IV.17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az 

állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 

 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 

társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól 

 31/2006. (IV. 29.) FVM-GKM-PM együttes rendelet az egyes géntechnológiával módosított 

takarmányok behozataláról és forgalomba hozataláról 

 66/2006. (IX.15.) FVM rendelet az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó egyes 

élelmiszer-higiéniai szabályokról 

 123/2005. (XII.27.) FVM rendelet a tenyésztő szervezeti- és fajtaelismerés rendjéről 

 106/2005. (XI. 14.) FVM rendelet harmadik országból származó élő patás állatok 

behozatalának és átszállításának szabályairól 

 52/2005. (VI.4.) FVM–PM együttes rendelet a takarmányok harmadik országokból való 

behozataláról 

 23/2005. (III.23.) FVM rendelet a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésről 

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

bizonyítványainak kiállításáról 

 19/2005. (III.22.) FVM rendelet az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek 

előállítására, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára vonatkozó állategészségügyi 

követelmények megállapításáról 

 162/2004. (XI.16.) FVM rendelet az állatorvosi bizonyítványminták közzétételi rendjéről 

 142/2004. (IX.30.) FVM–GKM együttes rendelet a mezőgazdaság és az ipar területén 

folytatott géntechnológiai tevékenység egyes szabályairól 

 65/2004. (IV.27.) FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet a természetes ásványvíz, a 

forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz palackozásának 

és forgalomba hozatalának szabályairól 

 55/2004. (IV.24.) FVM rendelet a harmadik országokból az Európai Unió területére 

behozni kívánt állatok állategészségügyi ellenőrzésének szabályairól 

 54/2004. (IV.24.) FVM rendelet az egyes élő állatok és termékek Európai Unión belüli 

kereskedelmével kapcsolatos állategészségügyi és állattenyésztési ellenőrzésekről 

 53/2004. (IV.24.) FVM rendelet a harmadik országokból az Európai Unió területére 

behozni kívánt termékek állategészségügyi ellenőrzéséről 

 52/2004. (IV.24.) FVM rendelet az állati eredetű termékek Európai Unión belüli 

kereskedelmének állategészségügyi ellenőrzéséről 

 24/2004. (III.2.) FVM rendelet az egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagok és a 

béta-agonisták állattenyésztésben történő felhasználásának tilalmáról 

 111/2003. (XI.5.) FVM–GKM–ESZCSM–KvVM együttes rendelet a géntechnológiai 

módosításnak tekintendő, valamint annak nem minősülő eljárásokról és a géntechnológiai 

tevékenység ellenőrzésére 

 82/2003. (VII.16.) FVM rendelet a géntechnológiai tevékenységre vonatkozó nyilvántartás 

és adatszolgáltatás rendjéről, valamint a géntechnológiai tevékenységhez szükséges 

engedély iránti kérelemhez csatolandó dokumentációról 

 75/2003. (VII.4.) FVM rendelet a vágóállatok vágás utáni minősítéséről 

 74/2003. (VII.1.) FVM rendelet a tojótyúk tartó telepek nyilvántartásba vételének 



szabályairól 

 70/2003. (VI.27.) FVM rendelet a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes 

betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről 

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

 14/2003. (II.14.) FVM rendelet a sertések hólyagos betegsége elleni védekezés szabályairól 

 7/2003. (II.4.) FVM rendelet a ló fertőző arteritise elleni védekezésről 

 99/2002. (XI.5.) FVM rendelet a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint 

Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről 

 81/2002. (IX.4.) FVM rendelet a zoonózisok elleni védekezés állategészségügyi feladatairól 

 75/2002. (VIII.16.) FVM rendelet a klasszikus sertéspestis és az afrikai sertéspestis elleni 

védekezésről 

 65/2002. (VIII.9.) FVM rendelet a gümőkór elleni védekezésről 

 61/2002. (VIII.1.) FVM rendelet az egyes állatok szaporításának, a szaporítóanyag 

felhasználásának, valamint behozatalának és kivitelének állategészségügyi feltételeiről 

 49/2002. (V.24.) FVM rendelet a szalmonellózis és a baromfitífusz elleni védekezésről és a 

mentesség megtartásáról 

 31/2002. (IV.19.) FVM rendelet az afrikai lópestis megelőzéséről és leküzdéséről 

 25/2002. (IV.12.) FVM rendelet a bovin somatotropin és egyéb biotechnológiai úton 

előállított somatotropinok forgalomba hozatalának tilalmáról 

 21/2002. (III.20.) FVM rendelet a szarvasmarhák enzootikus leukózisától való mentesítés 

szabályairól 

 19/2002. (III.8.) FVM rendelet a szarvasmarhák fertőző rhinotracheitise elleni mentesítés 

szabályairól 

 10/2002. (I.23.) FVM rendelet az állati eredetű élelmiszerekben előforduló, egészségre 

ártalmas maradékanyagok monitoring vizsgálati rendjéről 

 42/2001. (VI.15.) FVM rendelet a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter felügyelete 

alá tartozó szervek katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól 

 56/1997. (VIII.14.) FM–IKIM–NM együttes rendelet az élelmiszerek megsemmisítésének 

feltételeiről és módjáról 

 41/1997. (V.28.) FM rendelet az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról 

 21/1996. (VII.9.) FM rendelet a marhalevél kiváltásáról és kezeléséről 

 39/1994. (VI.28.) FM rendelet a mesterséges termékenyítésről, az embrió átültetésről, az 

állati szaporítóanyagok előállításáról, felkínálásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról 

 35/1994. (VI.28.) FM rendelet az állami tulajdonú apaállat és szaporítóanyag-ellátás 

módjáról, feltételeiről, valamint költség hozzájárulásáról 

 3/2001. (II.23.) KöM–FVM–NKÖM–BM együttes rendelet az állatkert és az állatotthon 

 létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól 

 55/2011. (IX.20.) NEFMI rendelet a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb 

anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásának egyes kérdéseiről 

 140/2012. (XII.22.) VM rendelet a vágóállatok leölésének és levágásának állatvédelmi 

szabályairól 

 94/2012. (VIII.30.) VM rendelet az inaktivált telepspecifikus vakcinák előállítására és 

felhasználására vonatkozó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról 

 87/2012. (VIII.27.) VM rendelet az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi 



szabályairól 

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

felhasználásának egyes szabályairól 

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

melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról 

 22/2012. (III.9.) VM rendelet a hús marha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző 

szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból 

finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek 

megállapításáról 

 17/2012. (II.29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 

genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett 

mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének 

részletes feltételeiről 

 85/2015. (XII. 17.) FM rendelet a veszélyes állatfajokról és egyedeik tartásának szabályairól 

 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 

tevékenységek részletes szabályairól 

 7/2015. (III. 11.) FM rendelet a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének 

feltételeiről 

 15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelet a méhészetről 

 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba 

hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről 

 Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az 

élelmiszer-higiéniáról 

 Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az állati 

eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról 

 Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) Az 

élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági 

Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról 

 

Földhivatali Osztály feladatellátásához kapcsolódó ágazati jogszabályok: 

 

 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 

 A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 

 A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 

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

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

összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. 

törvény 

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

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

törvény 

 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdoni lap 



másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 

 Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 

 A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 

 A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 

 A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 

 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

 A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 

gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 

 A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 

 A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 

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

 A termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi 

rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról szóló 

2014. évi VII. törvény 

 A bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályozásáról szóló 2014. évi XV. törvény 

 A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 

 A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 

 A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 

 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 

 A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 

 A lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény 

 A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 

 A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

 Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 

 A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 

 A szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól szóló 2013. évi CLXXIV. 

törvény 

 A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. 

törvény 

 A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 

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

szóló 1992. évi II. törvény 

 A közúti közlekedésről szóló1988. évi I. törvény 

 A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 

 A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 

 A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 

 A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény  

 A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

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

 Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet 

 A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007.(XII.23.) Korm. 

rendelet 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/1-A1000087.TV/listid/1508488466172#ws1
https://optijus.hu/optijus/lawtext/1-A1000087.TV/listid/1508488466172#ws2
https://optijus.hu/optijus/lawtext/1-A0600005.TV/listid/1508488622734#ws1
https://optijus.hu/optijus/lawtext/1-99100049.TV/listid/1508488667225#ws1
https://optijus.hu/optijus/lawtext/1-99200002.TV/listid/1508488888023#ws1
https://optijus.hu/optijus/lawtext/99200001.TV#sid
https://optijus.hu/optijus/lawtext/1-A0100064.TV/listid/1508488997938#ws1


 A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy 

önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének 

szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 

 Az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységgel összefüggő szakmagyakorlás 

részletes szabályairól szóló 327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet  

 A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének 

részletes szabályairól szóló 374/2014.(XII.31.) Korm. rendelet 

 A közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség magállapításáról szóló 

180/2005.(IX.9.) Korm. rendelet 

 A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással 

kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008.(VII.3.) 

Korm. rendelet 

 A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a 

közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól 

szóló 221/2008.(VIII.30.) Korm. rendelet 

 Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a 

haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról 

szóló 474/2013.(XII.12.) Korm. rendelet 

 A mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013.(XII.29.) Korm. 

rendelet 

 A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági 

üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014.(II.24.) Korm. 

rendelet 

 A föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt 

jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásának 

szabályairól szóló 47/2014.(II.26.) Korm. rendelet 

 A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes 

igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999.(VII.21.) FVM-HM-PM együttes rendelet 

 A földminősítés részletes szabályairól szóló 105/1999.(XII.22.) FVM rendelet 

 Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 

109/1999.(XII.29.) FVM rendelet 

 Az önálló ingatlanok helyrajzi számozásáról és az alrészletek megjelöléséről szóló 

44/2006.(VI.13.) FVM rendelet 

 A földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási 

díj mértékéről és a díjfizetés részletes szabályairól szóló 155/2009.(XI.16.) FVM rendelet 

 A telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 166/2009.(XII.9.) 

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 szóló 176/2009.(XII.28.) FVM rendelet 

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

törvény 94. § (2) bekezdés b.) pontjának alkalmazásáról szóló 177/2009.(XII.28.) FVM 

rendelet 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/1-A1400191.KOR/listid/1508249396041#ws1


 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 szóló 

15/2013. (III.11.) VM rendelet 

 A földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló 

19/2013. (III.21.) VM rendelet 

 Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes 

szabályairól szóló 25/2013. (IV.16.) VM rendelet 

 Az alapponthálózati pontokkal kapcsolatos szabályokról szóló 51/2014.(IV.29.) VM 

rendelet 

 A földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a földmérési 

szakfelügyelői feladatokról szóló 52/2014.(IV.29.) VM rendelet 

 Az állami alapadatok adatbázisainak selejtezési és archiválási rendjéről, valamint a 

földügyi és távérzékelési levéltárról szóló 39/2014. (XII. 18.) FM rendelet 

 A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 

szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 

 A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb 

eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.)  Korm. rendelet 

 A földminősítés részletes szabályairól szóló 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet (a listán szereplő 

105/1999. (XII.22.) FVM rendelet helyett) 


