
Agrárügyi Főosztály

1. Földművelésügyi Osztály

 Sor-
szám 

Adatbázis neve Formátum Adatkezelés 
célja 

Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés
időtartama 

Érintettek 
köre 

Adatok 
forrása 

1. Őstermelői 
igazolványok 
nyilvántartása 

Elektronikus Őstermelői 
igazolvánnyal 
rendelkező 
személyek 
adatainak 
nyilvántartása 

228/1996. (XII. 26.) 
Korm. rendelet 

Határidőhöz 
nem kötött 

Őstermelők Igazolvány 
kiállításakor 
felvett adatlap 

2. Gyümölcsültetvény 
kataszter

Elektronikus 3000 m2-nél 
nagyobb 
árutermő 
gyümölcsfaültet-
vény adatainak 
nyilvántartása

2013.  évi  CLXIX.
törvény a termőföld
védelméről Folyamatos

3000 m2-nél 
nagyobb 
termelők köre

Nyilvántartás-
ba vételi 
kérelem 
alapján

3. Halászati adatbázis
/HHJNY / 

Elektronikus Állami 
horgászjeggyel 
rendelkezők 
nyilvántartása 

NÉBIH által 
kezelésre 
kötelezettség 

Folyamatos Érvényes és 
eltiltott 
horgászjeggy
el 
rendelkezők 

Kiállított 
horgászjegyek,
bírság
határozatok 
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4. Halászati őrök 
nyilvántartása 

Papíralapú 
és 
elektronikus,
VIZA 
program

Halászati őrök 
adatainak 
nyilvántartása 

2013. évi CII. Tv.
133/2013 (XII.29) 
VM rendelet 

Folyamatos Halászati 
őrök 

Halászati őr 
vizsgát letevők 

5. Halászati 
vízterületek 
nyilvántartása 

Papíralapú 
és 
elektronikus,
VIZA 
program

Halászatra 
alkalmas és 
halászati 
vízterületté 
nyilvánított vizek 
adatainak 
kezelése 

2013. évi CII. Tv.
133/2013 (XII.29) 
VM rendelet

Folyamatos Halászatra 
jogosultak 

Haszonbérleti 
szerződések, 
tulajdonosi 
bejelentés 

6. Állami 
halászjeggyel 
rendelkezők 
nyilvántartása 

Papíralapú Halászjeggyel 
rendelkezők 
adatainak 
kezelése 

2013. évi CII. Tv.
133/2013 (XII.29) 
VM rendelet

Folyamatos Állami 
halászjeggyel
rendelkezők 

Állami 
halászvizsga 
bizonyítvány 

7. Trófea bírálati 
adatbázis 

Elektronikus Statisztikai 
adatgyűjtés, 
elbírált trófeák 
nyilvántartása, 
hibás lelövések 
megállapítása 

1996. évi LV. Tv. Határidőhöz 
nem kötött 

Vadászatra 
jogosultak 

Trófeabírálati 
eljárás 

8. Éves-
vadgazdálkodás,- 
vadbecslés, - 
vadállomány 
nyilvántartás /JAGE
program/ 

Papíralapú, 
Elektronikus

Vadgazdálkodási 
tervezés 
alapadatbázisa, a 
vadállomány 
hasznosítás 
adatainak 
rögzítése 

1996. évi LV. Tv. Határidőhöz 
nem kötött 

Vadászatra 
jogosultak 

Vadállomány 
becslési 
jelentések, 
vadgazdálko-
dási tervek, 
vadgazdálko-
dási jelentések 



2. Növény- és Talajvédelmi Osztály

Sor-szám Adatbázis neve Formátum Adatkezelés célja Adatkezelés 
jogalapja

Adatkezelé
s 
időtartama

Érintettek köre Adatok forrása

1. Nyilvántartás az I. 
és II. forgalmi 
kategóriájú 
engedélyekről

Elektronikus Az engedéllyel 
rendelkezők 
naprakész 
nyilvántartása

2008. évi XLVI. Tv A 
nyilvántartá
sból való 
törlésig

Növényvédelmi
végzettséggel 
rendelkezők

A kiadott I -II 
forgalmi 
kategóriájú 
engedélyek 
alapján

2. Nyilvántartás a 
növényegészség-
ügyi engedélyhez 
kötött 
tevékenységet 
végzőkről

Elektronikus Az 
elérhetőségek, 
termelési adatok 
megismerésének
biztosítása

7/2001. (I.17.) FVM 
rendelet

A 
nyilvántartá
sból való 
törlésig

Regisztrációra 
kötelezett 
termelők Regisztrációs 

kérelem 
alapján

3. Nyilvántartás 
zöldség gyümölcs 
forgalmazókról

Elektronikus Az 
elérhetőségek, 
továbbá a 
regisztrációs 
szám nyilvántar-
tásának 
biztosítása

68/2007 FVM -
EQMSzMM 
együttes rendelet

A 
nyilvántartá
sból való 
törlésig

Regisztrációra 
kötelezett 
élelmiszer - 
vállalkozók

Nyilvántartás-
ba vételi 
kérelem 
alapján

4. Nyilvántartás mező-
és erdőgazdasági 
légi 
munkavégzésről

Elektronikus Tájékoztatás és 
elérhetőségek 
megismerésének
biztosítása

34/2012. (IV.6.) VM
rendelet

A 
nyilvántartá
sból való 
törlésig

Engedélyre 
kötelezett 
növényvédelmi
szakirányítók

Engedély 
kérelem 
alapján

5. Nyilvántartás 
nitrátérzékeny 
területen valamint 
állattartó teleppel 
rendelkezők 
trágyázásáról 

Elektronikus Adatforrás 
biztosítása 
Európai Uniós 
jelentéshez

27/2006. (II.7.) 
Korm. rendelt 
59/2008. 
(IV.29.)FVM 
rendelet

A 
nyilvántartá
sból való 
törlésig

Nitrátérzékeny 
területen 
valamennyi 
mezőgazdaság
i 
tevékenységet 
folytató, 
továbbá 

Adatszolgáltat
ási 
kötelezettség 
alapján



állattartást 
végző 
természetes és
jogi személy, 
illetve jogi 
személyiséggel
nem 
rendelkező 
szervezet

6. Nyilvántartás 
szennyvíz és 
szennyvíziszapok 
mezőgazdasági 
területen történő 
éves 
felhasználásáról

Elektronikus Adatforrás 
biztosítása 
Európai Uniós 
jelentéshez

50/2001. (IV.3.) 
Korm. rendelet

A 
nyilvántartá
sból való 
törlésig

Szennyvíz, 
szennyvíziszap
szennyvíziszap
komposzt 
mezőgazdaság
i felhasználok

Engedély 
kérelem 
alapján, illetve 
az engedélyes
bejelentése 
alapján



3. Erdészeti Osztály
 
A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
12. § (5) szerint, ha a kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, az erdészeti hatóságként eljáró járási hivatal erdészeti igazgatási
feladatai körében vezeti az alábbi nyilvántartásokat:

Sor-szám Adatbázis 
neve 

Formátum Adatkezelés 
célja 

Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama 

Érintettek 
köre 

Adatok 
forrása 

1. Országos 
Erdőállomány 
Adattár

Elektronikus Az erdők 
nyilvántartása, 
az 
erdőgazdálkod
ás 
kiszámítható 
működése és 
országos 
szintű 
szabályozása 

2009. évi 
XXXVII. 
törvény az 
erdőről, az 
erdő 
védelméről és 
az 
erdőgazdálkod
ásról  
(továbbiakban: 
Evt) 38.§ (1)
383/2016. (XII.
2.) Korm. 
rendelet 12. § 
(5)

Folyamatos Erdőterületek, 
szabad 
rendelkezésű 
erdők, 

Körzeti 
erdőtervezés, 
hatósági 
felmérés, 
erdőgazdálkod
ói 
bejelentések, 
jogosult 
erdészeti 
szakszemély 
jelentései. 

2. Erdőgazdálko
dói 
nyilvántartás

Elektronikus Földhasználati 
nyilvántartás 
erdőterületen 
és az 
erdőgazdálkod
ást közvetlenül 
szolgáló egyéb
területen

Evt. 17.§,
383/2016. (XII.
2.) Korm. 
rendelet 12. § 
(5)

Folyamatos Erdőgazdálkod
ók, 
erdőtulajdonos
ok, jogosult 
erdészeti 
szakszemélyek

Nyilvántartásba
vételi kérelem, 
cégnyilvántartá
s, 



Sor-szám Adatbázis 
neve 

Formátum Adatkezelés 
célja 

Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama 

Érintettek 
köre 

Adatok 
forrása 

3. Erdészeti 
szakirányítói 
névjegyzék

Elektronikus Erdészeti 
szakszemélyze
t, jogosult 
erdészeti 
szakszemélyze
t, erdészeti 
szakirányító 
vállalkozások 
nyilvántartása

Evt. 98. § 
383/2016. (XII.
2.) Korm. 
rendelet 12. § 
(5)

Folyamatos az erdészeti 
munkák 
szakmai 
irányítására és 
az erdő 
őrzésére 
jogosultak

Nyilvántartásba
vételi kérelem, 
hatósági 
döntés törlésről

4. Erdészeti 
létesítmények
nyilvántartás

Elektronikus Erdészeti 
létesítmények 
nyilvántartása

Evt. 38. §
383/2016. (XII. 
2.) Korm. 
rendelet 12. 
§(5)

Folyamatos Erdőgazdálkod
ók, 
erdőtulajdonos
ok

Nyilvántartásba
vételi kérelem, 
hatósági 
döntés törlésről

5. Erdészeti 
hatóság által 
határozattal 
kiszabott 
erdővédelmi 
bírságokról 
szóló 
nyilvántartás

Elektronikus Bírságok 
nyilvántartása

Evt. 111/A.§,
383/2016. (XII.
2.) Korm. 
rendelet 12. § 
(5)

Folyamatos erdőgazdálkod
ók, 
erdőtulajdonos
ok, bírságolt 
jogi és 
természetes 
személyek

Erdészeti 
bírsághatároza
tok



4. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Sorszám Adatbázis neve Formátum Adatkezelés célja Adatkezelés
jogalapja

Adatkezelés
időtartama

Érintettek köre Adatok forrása

1. Állatorvosok elektronikus
elérhetőségek 
megismerésének
biztosítása

2008. évi
XLVI. Tv

A 
nyilvántartásból 
való törlésig

állatorvosok
Működési
engedély

2.

Élelmiszer- és a
takarmány-

vállalkozások
elektronikus

jogosultság és
elérhetőségek

megismerésének
biztosítása

2008. évi
XLVI. Tv

A
nyilvántartásból

való törlésig

Bejelentkezők,
akik kérik a

nyilvántartásba
vételt vagy
engedélyt

Csatolt
dokumentáció

3.

Közúti élőállat-
szállításra

engedélyezett
gépjárművezetők,

állatkísérők,
állatszállítók,

állatszállítmányozók

elektronikus
jogosultság és
elérhetőségek
megismerésé

2008. évi
XLVI. Tv

1/2005/EK
rendelet

A
nyilvántartásból

való törlésig

Bejelentkezők,
akik kérik a

nyilvántartásba
vételt vagy
engedélyt

Csatolt
dokumentáció

4.
Élelmiszer-

biztonsági felügyelet
alá tartozó helyek

elektronikus
jogosultság és
elérhetőségek
megismerésé

2008. évi
XLVI. Tv

A
nyilvántartásból

való törlésig

Bejelentkezők,
akik kérik a

nyilvántartásba
vételt vagy
engedélyt

Csatolt
dokumentáció

5.
Állat-egészségügyi

felügyelet alá
tartozó helyek

elektronikus
jogosultság és
elérhetőségek
megismerésé

2008. évi
XLVI. Tv

1069/2009/
EK

rendelet

A
nyilvántartásból

való törlésig

Bejelentkezők,
akik kérik a

nyilvántartásba
vételt vagy
engedélyt

Csatolt
dokumentáció

6. Takarmányozási
hatósági felügyelet
alá tartozó helyek

elektronikus jogosultság és
elérhetőségek
megismerésé

2008. évi
XLVI. Tv

A
nyilvántartásból

való törlésig

Bejelentkezők,
akik kérik a

nyilvántartásba

Csatolt
dokumentáció



vételt vagy
engedélyt

7.
Állat-egészségügyi

szolgáltató
létesítmények

elektronikus
jogosultság és
elérhetőségek
megismerésé

2008. évi
XLVI. Tv

A
nyilvántartásból

való törlésig

Bejelentkezők,
akik kérik a

nyilvántartásba
vételt vagy
engedélyt

Csatolt
dokumentáció

8.

Állatgyógyászati
terméket

forgalomba hozók,
illetve gyártók

elektronikus
jogosultság és
elérhetőségek
megismerésé

2008. évi
XLVI. Tv

A
nyilvántartásból

való törlésig

Bejelentkezők,
akik kérik a

nyilvántartásba
vételt vagy
engedélyt

Csatolt
dokumentáció

9.
Egyedi azonosítású

állatok,
törzsállományok

elektronikus
jogosultság és
elérhetőségek
megismerésé

2008. évi
XLVI. Tv

A
nyilvántartásból

való törlésig

Bejelentkezők,
akik kérik a

nyilvántartásba
vételt vagy
engedélyt

Csatolt
dokumentáció

10.

ENAR-
koordinátorok,

ENAR-
kapcsolattartók

elektronikus
jogosultság és
elérhetőségek
megismerésé

2008. évi
XLVI. Tv

A
nyilvántartásból

való törlésig

Bejelentkezők,
akik kérik a

nyilvántartásba
vételt vagy
engedélyt

Csatolt
dokumentáció

11.
Fertőző

állatbetegségek
elektronikus

jogosultság és
elérhetőségek
megismerésé

2008. évi
XLVI. Tv

A
nyilvántartásból

való törlésig

Bejelentkezők,
akik kérik a

nyilvántartásba
vételt vagy
engedélyt

Csatolt
dokumentáció

12.

Bejelentett és
kivizsgált

élelmiszer-
mérgezéseket és-

fertőzések

elektronikus értékelés
2008. évi
XLVI. Tv

A
nyilvántartásból

való törlésig

élelmiszer-
mérgezések
és- fertőzés

Csatolt
dokumentáció
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