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A Kormány 1466/2013. (VII. 24.) Korm. határozata
az Országos Állatvédelmi és Állatjóléti Tanácsról szóló 1377/2013. (VI. 27.) Korm. határozat, az Országos 
Vadgazdálkodási Tanácsról, valamint a területi vadgazdálkodási tanácsokról szóló 1380/2013. (VI. 27.) 
Korm. határozat, valamint a Puskás Tivadar Közalapítvány megszüntetésével kapcsolatos feladatokról szóló 
1284/2013. (V. 27.) Korm. határozat módosításáról

 1.  Az  Országos Állatvédelmi és Állatjóléti Tanácsról szóló 1377/2013. (VI. 27.) Korm. határozat (a  továbbiakban: H.)  

6. és 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. A Tanács tagjainak megbízatása 5 évre szól.

7. A Tanács tagjának tagsága megszűnik, amennyiben

a) lemond,

b) a miniszter felmenti,

c) a delegálásra jogosult szervezet új tagot delegál, vagy

d) elhalálozik.”

 2.  A H. 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. A Tanács működésével kapcsolatos titkársági feladatokat a miniszter által vezetett minisztérium állatvédelemért 

és állatjólétért első helyen felelős főosztálya látja el.”

 3.  Hatályát veszti a H. 11., 13., 15–17. pontja.

 4.  Az Országos Vadgazdálkodási Tanácsról, valamint a  területi vadgazdálkodási tanácsokról szóló 1380/2013. (VI. 27.) 

Korm. határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A  Kormány a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról 

szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján a vad védelmét és a fenntartható vadgazdálkodást érintő 

kérdések megtárgyalásához, a  vadgazdálkodás széles körű társadalmi és tudományos, szakmai megalapozása, 

valamint az  állami tulajdonú vad védelméhez fűződő érdekek közti összhang megteremtése érdekében 13 tagú, 

véleményező, javaslattevő tevékenységet ellátó Országos Vadgazdálkodási Tanácsot (a  továbbiakban: OVT) hoz 

létre.”

 5.  Hatályát veszti a Puskás Tivadar Közalapítvány megszüntetésével kapcsolatos feladatokról szóló 1284/2013. (V. 27.) 

Korm. határozat 2. pont b) alpontja.

 6.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1467/2013. (VII. 24.) Korm. határozata
a vidékfejlesztési miniszter által irányított integrált agrárkutató hálózat kialakításáról

 1.  A Kormány elrendeli

a) Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 8. Agrárkutató intézetek címbe tartozó költségvetési szervek 

összevonásával az  alkalmazott kutatások, innováció és technológiafejlesztés széles alapú integrált ágazati 

bázisának létrehozását, a szervezeti átalakításhoz és a feladatalapú működtetéshez szükséges létszámkeret és 

források biztosítását, az intézmény működésére vonatkozó szabályozás kidolgozását;

Felelős: vidékfejlesztési miniszter

 nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2014. január 1.

b) a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt társasági formában működő Fertődi 

Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonpro>t Közhasznú Kft., Fertőd; Ceglédi Gyümölcstermesztési 

Kutató-Fejlesztő Intézet Nonpro>t Közhasznú Kft., Cegléd; Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató 

és Szaktanácsadó Nonpro>t Közhasznú Kft., Újfehértó; Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési 

Kutató-Fejlesztő Közhasznú Nonpro>t Kft., Érd; Gabonakutató Nonpro>t Kft., Szeged; Fűszerpaprika Kutató 


