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KGF/583/1/2012. 
 

 MEGSZÜNTETŐ OKIRAT 
 

A MAGYAR ÉLEMISZER-BIZTONSÁGI HIVATAL BEOLVADÁSSAL 
TÖRTÉNŐ MEGSZÜNTETÉSÉRŐL 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11. § (1) 
bekezdése alapján – az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – a Magyar 
Élelmiszer-biztonsági Hivatal beolvadással megszüntetésre kerül 2012. március 15-én. 

1. A megszűnő költségvetési szerv: 

1.1.  Elnevezése: Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal  

1.2.  Rövidített neve: MÉBiH 

1.3.  A szerv idegen nyelvű elnevezése: Hungarian Food Safety Office 

1.4.  Székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. 

1.5.  Alapításának dátuma: 2003. július 1. 

1.6.  Létrehozásáról rendelkező jogszabály: a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal 
létrehozásáról szóló 66/2003. (V. 15.) Korm. rendelet 

1.7.  Illetékességi területe: országos 
 

1.8.  Irányító szerve: Vidékfejlesztési Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth tér 11. 

1.9.  A költségvetési szerv besorolása a gazdálkodási jogkör gyakorlása alapján: a 
feladatellátásához kapcsolódó funkciója alapján önállóan működő (meghatározott 
pénzügyi-gazdálkodási feladatait megállapodás alapján a Mezőgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal látja el). 

2. A költségvetési szerv megszűnésének időpontja: 

2012. március 15. 

3. A költségvetési szerv megszüntetéséről rendelkező jogszabály, a megszüntetés oka 
és módja: 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. 
rendelet 33.§ (2) bekezdése alapján a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal 
beolvadással szűnik meg. 
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4. A megszűnő költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladatai, a 
közfeladat ellátásának jövőbeni módja 

 
4.1. A Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal közfeladatai: 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 31. §-a 
szerinti élelmiszerlánc-biztonsági tudományos szervként az élelmiszer- és 
takarmánybiztonság területén szakmai döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő, 
információs, koordináló, az Európai Unió központi szerveivel és a tagállamok 
élelmiszer-biztonsági szerveivel kapcsolattartást végző szervezet. 

4.2. A költségvetési szerv közfeladatait a beolvadást követően az 5. pontban megjelölt 
költségvetési szerv látja el. 

5. A jogutód költségvetési szerv: 

5.1. Neve: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal néven továbbműködő 
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

Székhelye: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 24. 

6. A költségvetési szerv jogutódlása: 

6.1. A jogutódlással kapcsolatos feladatok rendezéséről, valamint az ehhez kapcsolódó 
vagyon-, létszám- és forrásátcsoportosításról „feladat átadás-átvételi 
megállapodást” (a továbbiakban: Megállapodás) kell készíteni 2012. február 29-
ig. A megszűnő szerv vagyonkezelésében lévő ingó vagyon a feladatellátás 
körében az 5. pontban megjelölt szerv részére – a vagyon könyv szerinti értékén, a 
Megállapodásban rögzített ütem szerint – térítésmentesen kerül átadásra. 

6.2. A Megállapodásban rögzítettek szerint a vagyoni jogok és kötelezettségek, 
valamint az eszközállomány tekintetében a megszűnő szerv jogutódja az 5. 
pontban felsorolt szerv. 

6.3. A Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal által foglalkoztatott, közalkalmazotti 
jogviszonyban álló személyek a feladatot ellátó jogutód szervnél munkáltatói 
jogutódlással kormánytisztviselői jogviszonyban kerülnek továbbfoglalkoztatásra. 

6.4. A Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal 2012. február 29-ig vállalhat új 
kötelezettséget (zárónap). 

6.5. A Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal szerződései, jogosultságai és 
kötelezettségei, jogi eljárásai – beleértve a folyamatban lévő valamennyi ügyben 
keletkezett jogokat és kötelezettségeket – tekintetében a Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal lép a megszüntetésre kerülő intézmény helyébe.  

Budapest, 2012. március „       .” 

 
        
          dr. Fazekas Sándor 
                  


