ÁROP 1.2.18/A -2013-2013-0021
„Szervezetfejlesztés a Vidékfejlesztési Minisztériumban”
c. projektben vállalt társadalmi fenntarthatósági szempont:

A Vidékfejlesztési Minisztérium szervezeti felelősségi rendszerének bemutatása
– 2014. márciusi állapot szerint –

I. A szervezeti felelősségi rendszer alapjai
a) A minisztérium jogállásáról. A Vidékfejlesztési Minisztérium a központi
államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló 2010. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Ksztv.) hatálya alá tartozó, központi
államigazgatási és egyben központi költségvetési szerv, a vidékfejlesztési miniszter
munkaszerve.
A minisztériumok felsorolását külön törvény tartalmazza, amely jelenleg a Magyar
Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény. E törvény 1.
§ h) pontja alapján állt fel és működik a Vidékfejlesztési Minisztérium, amely a korábbi
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium tevékenységét egyesítette.
A minisztérium központi államigazgatási szervként, a Ksztv. szabályozása alapján
egyszemélyi vezetés alatt áll, a központi államigazgatási szervnek címzett hatáskört a
szerv vezetője, vagyis a vidékfejlesztési miniszter gyakorolja. Ebből következően a
minisztérium feladat- és hatásköre az azt vezető miniszter feladat- és hatásköréhez
igazodik.
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b) A minisztérium feladat- és hatáskörei. A miniszterek feladat- és hatáskörét az
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) jelöli ki. A Kr.
alapján a vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörébe az alábbi szakmai területek –
egyben államigazgatási ágazatok – tartoznak:
1. agrárpolitika,
2. agrár-vidékfejlesztés,
3. élelmiszerlánc-felügyelet,
4. élelmiszeripar,
5. erdőgazdálkodás,
6. ingatlan-nyilvántartás,
7. térképészet,
8. földügy,
9. vadgazdálkodás,
10. halgazdálkodás,
11. környezetvédelem,
12. természetvédelem,
13. vízvédelem.
c) A minisztérium központi államigazgatási feladatai. A felsorolt területeken a
minisztérium látja el az állam központi igazgatási feladatait, amelyek közül a
legfontosabbak a következők:
ca) Jogszabályalkotás, jogszabály-tervezetek előkészítése.
cb) Programalkotás: ágazati programok, stratégiák tervezése, előkészítése a
Kormányprogramhoz igazodóan, azok egyeztetése, elfogadtatása, népszerűsítése és
végrehajtása;
cc) Koordináció: kapcsolattartás más minisztériumokkal, a Kormány tagjaival, az
Országgyűléssel, az államigazgatás és az igazságszolgáltatás szervezetivel, területi és
szakmai önkormányzatokkal, érdekvédelmi és civil szervezetekkel, egyházakkal, határon
túli magyar, külföldi és európai uniós partner szervezetekkel stb. Ide sorolható az ágazati
szakpolitikai célkitűzések közvetítése bármely szerv vagy a kormányzati tevékenységgel
érintett felé.
cd) Szakmai irányítás – felügyelet: a miniszter irányítja, illetve felügyeli a felelősségi
körébe sorolt államigazgatási ágazatokat, biztosítja a működésükhöz szükséges
feltételeket. Az irányítás a következő feljogosításokat adja a miniszternek, illetve a
nevében intézkedni jogosult minisztériumnak:
- államigazgatási szerv alapítása, átalakítása, valamint megszüntetése,
- államigazgatási szerv vezetésére kinevezés, vezetői megbízás adása, az államigazgatási
szerv vezetőjének felmentése, a vezetői megbízás visszavonása, és – ha törvény vagy
kormányrendelet másként nem rendelkezik – az államigazgatási szerv vezetőjével
kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok gyakorlása,
- az államigazgatási szerv tevékenységének törvényességi, szakszerűségi, hatékonysági
és pénzügyi ellenőrzése,
- az államigazgatási szerv szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása,
- az államigazgatási szerv döntésének megsemmisítése, szükség szerint új eljárás
lefolytatására való utasítás,
- jogszabályban meghatározott esetekben az államigazgatási szerv döntéseinek előzetes
vagy utólagos jóváhagyása,
- egyedi utasítás kiadása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására,
- jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezés,
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- az államigazgatási szerv kezelésében lévő adatok kezelése az irányítási hatáskörök
gyakorlásához szükséges kezelése törvényben meghatározott módon.
ce) Oktatás-kutatás: Szakmai-tudományos feladatokat ellátó intézmények, szakiskolák
felügyelete, a fenntartói feladatok ellátása.
cf) Nemzetközi feladatok: Magyarország képviselete európai uniós és nemzetközi
intézményekben, szakmai feladatokat ellátó szervezetekben, a képviselet ellátásához
kapcsolódó valamennyi feladat ellátása.
cg) Költségvétés-finanszírozás: a felelősségi körbe tartozó ágazatok finanszírozását
szolgáló központi költségvetési fejezet irányítása, ennek keretében az irányított
államigazgatási ágazatok működéséhez, valamint az ellátott feladatokhoz és a
folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódó pénzügyi feltételek biztosítása, nemzeti
jogkörbe tartozó támogatási rendszerek létrehozása és működtetése, támogatások
biztosítása, európai uniós és más forrásból származó támogatások célba jutásának
biztosítása, az ehhez szükséges tevékenységek szervezése. A költségvetési irányítási jog
az alábbi hatásköröket foglalja magában:
- a költségvetési szerv alapító okiratának kiadása, szervezeti és működési szabályzatának
jóváhagyása, átalakítása és megszüntetése,
- a költségvetési szerv vezetője tekintetében a kinevezés és felmentés, vagy a vezetői
megbízás adása, visszavonása, és az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása,
- a költségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezése és felmentése, vagy a
megbízása, megbízásának visszavonása, továbbá díjazásának megállapítása,
- a bevételi és kiadási előirányzatokkal való gazdálkodás rendszeres figyelemmel
kísérése, a végrehajtás, illetve a költségvetési szerv által ellátandó közfeladatok meg
nem valósításának veszélye esetén a jogszabályban meghatározott szükséges
intézkedések megtétele,
- a költségvetési szerv által ellátandó közfeladatok ellátására vonatkozó, és az
erőforrásokkal való szabályszerű és hatékony gazdálkodáshoz szükséges követelmények
érvényesítése, számonkérése, ellenőrzése,
- jogszabályban meghatározott esetekben a költségvetési szerv döntéseinek előzetes
vagy utólagos jóváhagyása,
- egyedi utasítás kiadása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására,
- a költségvetési szerv jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezése,
- a költségvetési szerv kezelésében lévő közérdekű adatok és közérdekből nyilvános
adatok, valamint törvényben meghatározott személyes adatok kezelése.
d) A minisztérium szakmai és funkcionális feladatai. A minisztérium központi
államigazgatási feladatai két fő csoportra oszthatók:
da) Szakmai feladatok: a minisztériumhoz rendelt ágazatok (pl. természetvédelem,
földügy, vadászat, térképészet) szakmai irányításához, az egyes szakpolitikai
célkitűzések végrehajtásához a megfelelő kompetenciákkal rendelkező szervezeti
egységek döntően főosztályok felelősek.
db) Funkcionális feladatok: mint minden szervezetnél, a Vidékfejlesztési
Minisztériumban is felmerülnek a szervi működéssel összefüggő ún. funkcionális
feladatok, amelyek ellátásával a minisztérium saját és az általa irányított ágazatok
működését biztosítja. Ide sorolandók a jogi, humánpolitikai, pénzügyi-költségvetési,
vagyongazdálkodási, belső ellenőrzési, parlamenti, EU-koordinációs, illetve az
informatikai ügyekre létrejött szervezeti egységek.
Az ún. funkcionális feladatokat ellátó szervezeti egységek, főosztályok fontos szerepet
kapnak a szervezeten belüli felelősség érvényesítésének a terén, amelyet az tesz
lehetővé, hogy e főosztályok egy adott szempont mentén (pl. jogi megfelelőség,
államháztartási szabályosság, belső szabályzatok és utasítások betartatása) valamennyi
szakmai főosztállyal kapcsolatban állnak, és rendelkeznek a felelősség érvényesítésének
eszközeivel (pl. jelzési vagy figyelemfelhívási lehetőség, szakmai felülvizsgálat,
koordinációs jellegű feladatkörök).
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e) A szervezeti felelősségi rendszer. A szervezet felelőségi rendszere a minisztérium
feladatai ellátásának rendjét rögzíti a feladat végzésére felelős személyek kijelölésével,
megnevezésével, a feladatok ellátásához szükséges hatáskörök és anyagi és egyéb
eszközök hozzárendelésével.
II. A Vidékfejlesztési Minisztérium szervezeti felelősségi rendszerének forrásai
A minisztérium szervezeti felelősségi rendszerét egyrészt jogszabályok, másrészt a
szervre vonatkozó szabályzatok jelölik ki.
a) Szervezeti keretek jogforrásai. A jogszabályokkal kapcsolatban elsősorban az I.
pontban hivatkozott jogszabályokat kell megemlíteni (Ksztv., Kr.); amíg az előbbi
valamennyi minisztérium tekintetében azok szervezeti kereteit határozza meg, addig az
utóbbi az egyes minisztériumok – mint különös hatáskörű központi államigazgatási
szervek – által ellátandó feladatok körét adja meg.
b) Költségvetési felelősségi rendszer jogforrásai. Államháztartási, költségvetési
oldalról közelítve a minisztérium egy központi költségvetési szerv. Döntően a központi
költségvetés által biztosított forrásból működik és látja el feladatait, valamint – mint
fejezetet irányító szerv – fontos szerepet játszik az éves költségvetési törvény
végrehajtásában, a bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésében. E körben az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint annak végrehajtási rendelete,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet szabályai határozzák meg a szervezeti felelősség alapjait.
c) Egyéb, a felelősségi rendszert érintő jogszabályok. A fenti jogszabályok mellett
számos más jogszabály tartalmaz olyan előírást, amely a szervezeti felelősségi rendszer
alapvető működését érinti. Így az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az országos hatósági,
munkaügyi vagy bűnügyi adatállományt kezelő szervnek belső adatvédelmi felelőst kell
kineveznie. A minősített adatok védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 23. § (2)
bekezdése alapján a minősített adatokat kezelő szervnél a minősített adatok védelmével
kapcsolatos feladatok végrehajtását és koordinálását az adatot kezelő szerv vezetője
által kinevezett biztonsági vezető végzi. Ezek csak kiragadott példák, hiszen szinte
valamennyi, a minisztérium működése során alkalmazandó jogszabály tartalmaz olyan
előírásokat, amelyeknek a belső szervezeti rendet, a felelősségi köröket meghatározó
belső normákban tükröződniük kell (pl. ahol a jogszabály a szervre vagy a miniszterre
telepít feladatokat, ott el kell rendezni, hogy az adott feladat végrehajtását mely
szervezeti egységeknek és milyen eljárásrendben kell végrehajtaniuk).
d) Belső szervezeti normák. A fenti jogszabályok rendelkezéseit számos belső
szabályzat konkretizálja a Vidékfejlesztési Minisztérium feladataira tekintettel, amelyek
közül a legjelentősebbek a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a költségvetést
érintő kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos szabályzatok (külön a Minisztérium saját
költségvetésére, illetve a Minisztérium által irányított központi költségvetési fejezet
előirányzataival történő rendelkezésre), az adatkezelési és adatbiztonsági, a minősített
adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályzat. A minisztérium közszolgálati szabályzata
már átvezet a minisztérium kötelékében álló személyekkel kapcsolatos egyéni kérdések
szabályozásának területére.
e) Főosztályi ügyrendek és munkaköri leírások. A szervezeti rend szabályozásának
harmadik vonalát az egyes főosztályok ügyrendjei, ellenőrzési nyomvonalai, valamint az
egyes kormánytisztviselők és más alkalmazottak munkaköri leírásai jelentik, utóbbiak
már az egyén szintjére lebontva jelenítik meg a minisztérium szervezetén belül, a

4

minisztérium feladat- és hatásköréhez, valamint felelősségéhez kapcsolódóan ellátandó
feladatokat, az ezért viselt felelősséget.
III. A Minisztérium szervezetrendszere, az egyes felelősségi körök bemutatása
1. Általában
a) Szervezeti egységek. A minisztérium szervezete alapvetően a miniszteri kabinetre –
a miniszter legszűkebb munkaszervezetére –, államtitkárságokra, utóbbin belül az
államtitkár titkárságaira, főosztályokra és utóbbin belül osztályokra tagolódik. Minden
szervezeti egység saját feladatokkal rendelkezik a minisztérium feladatkörein belül,
amelyet a minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) főosztályonként
határoz meg. Ezen belül az egyes osztályok feladatát a főosztályok vezetői által
megállapított ügyrendek határozzák meg.
b) Politikai és szakmai vezetők – politikai és szakmai felelősség. A minisztérium
egyszerre politikai és szakmai szervezet: politikai szervként közvetlenül a Kormány
politikai döntéseit készíti elő és hajtja végre, másrészt a döntések szakmai
megalapozottságáért és helytállóságáért felelősséget viselni tudó szakmai szervezet is
egyben.
Ennek megfelelően a minisztériumban világosan elkülönülnek egymástól a politikai és a
szakmai állami vezetői szintek és szervezeti egységek és az ennek megfelelő kétféle –
politikai és szakmai – felelősség.
A Ksztv. alapján a minisztérium politikai vezetői státusszal rendelkező állami vezetői:
- miniszter
- államtitkárok.
A minisztérium szakmai vezetői státusszal rendelkező állami vezetői:
- közigazgatási államtitkár
- helyettes államtitkárok.
c) Államtitkárok és helyettes államtitkárok. Az államtitkárok a miniszter teljes
jogkörű helyetteseként irányítják a SZMSZ szerint alájuk rendelt szakterületeket, ennek
keretében főszabály szerint ugyanazon hatás- és jogköröket gyakorolják, mint miniszter,
a jogszabályban vagy az SZMSZ-ben meghatározott kivételekkel (lásd alább a miniszter
helyettesítése kapcsán). Az államtitkárok irányítása alatt helyettes államtitkárok
működnek, akik a szakmai irányítás feladatát végzik a feladatkörükbe tartozó
szakterületen, a nekik alárendelt főosztályok vonatkozásában.
d) A közigazgatási államtitkár. Sajátos jogállással bír a tárcán belül a közigazgatási
államtitkár intézménye, amely a legmagasabb szakmai vezető a minisztériumoknál. A
felelősségi hierarchiát tekintve a helyettes államtitkárok fölött, az államtitkári (politikai)
szint alatt elhelyezkedő közigazgatási államtitkár két fő tekintetben visel felelősséget:
- felelősség a minisztérium egységes szakmai irányításáért, a minisztérium legfelsőbb
szintű szakmai döntéshozataláért;
- felelősség a minisztérium szervezetének általános igazgatásáért, napi működtetéséért,
a minisztérium hivatali szervezetének irányításáért.
A közigazgatási államtitkár – amelyből a minisztériumban csak egy működhet –
tevékenysége tehát kevésbé egy adott, jól körülhatárolható szakterületet érint, hanem
inkább a minisztérium szervezetének általános igazgatását foglalja magában. Közvetve, a
helyettes államtitkárokon keresztül érvényesíti az egyes szakmai, szakterületi feladat-
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végrehajtást, közvetlenül pedig a közigazgatási államtitkár alá vannak rendelve a
fontosabb funkcionális feladatok végrehatását végző szervezeti egységek (költségvetési,
jogi, személyügyi feladatok).
e) Titkárságok, kabinet. A miniszter, a miniszteri biztos, az államtitkár, a közigazgatási
államtitkár és a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár tevékenységét titkárság segíti,
amely alapvetően ügyviteli feladatot lát el, vezetőjük a titkárságvezető, aki
főosztályvezetői, a miniszteri titkárság esetében osztályvezetői besorolású személy. A
miniszter mellett miniszteri kabinet működik, amely a miniszter döntés-előkészítő,
tanácsadó szervezeti egysége, a főosztályvezetői besorolású kabinetfőnök vezetése alatt.
A Ksztv. lehetővé teszi, hogy indokolt esetben államtitkár mellett is működjön kabinet,
ugyanakkor a VM ezzel a lehetőséggel nem élt.
f) Főosztályok és osztályok. A minisztériumon belül az egyes főosztályokat
főosztályvezető, az osztályokat maga a főosztályvezető, az osztályvezető vagy a
főosztályvezető-helyettes vezeti. Az SZMSZ előírása alapján, egyes nagy létszámú
főosztályoknál osztályt nem vezető főosztályvezető-helyettes alkalmazható a
főosztályvezető általános helyettesítésére.
g) Miniszteri biztos. A miniszteri biztos a miniszter közvetlen irányítása alatt, a
miniszter normatív utasítása alapján látja el az utasításban számára megszabott kiemelt
fontosságú feladatot. Kinevezése határozott időre, legfeljebb hat hónapra szól, de
szükség esetén meghosszabbítható. Jelenleg a minisztériumban egy miniszteri biztos
működik, a hegyközségek megújításáért és a szőlő-bor ágazat fejlesztéséért felelős
miniszteri biztos.
2. A Vidékfejlesztési Minisztérium szervezete
Itt szükséges előrebocsátani, hogy a minisztérium egyes szervezeti egységei számos
feladat- és hatáskörrel rendelkeznek, erre tekintettel nem térhetünk ki a szervezeti
egységek és a vezetők felelősségi körének tételes felsorolására és bemutatására, hanem
néhány jellemző feladatkör példálózó jellegű kiemelésére. Az egyes felelősségi körök
kimerítő felsorolását a minisztérium SZMSZ-e tartalmazza.
2.1. Miniszter. A minisztériumot a miniszter vezeti, e feladatkörében, a Ksztv. alapján
irányítja az államtitkárok és a közigazgatási államtitkár tevékenységét. Ennek keretében
a miniszter legfontosabb feladatai:
a) a minisztérium szervezetének, működésének kialakítása, a minisztérium működéséhez
szükséges szabályzatok kiadása;
b) a minisztérium munkatervének, ágazati célkitűzéseinek meghatározása és
jóváhagyása;
c) a minisztérium költségvetésének és zárszámadásának jóváhagyása;
d) a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (rövidítve: FEUVE)
kialakítása és működtetése;
e) személyesen gyakorolja a munkáltatói jogokat az irányítása alá tartozó ágazati
szervek (központi hivatalok, központi költségvetési szervek és azok területi szervei)
vezetői felett a munkáltatói jogokat, a kinevezés és felmentés tekintetében;
f) az állami, illetve nemzeti vagyon hasznosításával kapcsolatos – jogszabályban vagy
szerződésben meghatározott – feladatok ellátása (pl. hozzájárulás vagyonkezelési
szerződés megkötéséhez vagy módosításához a miniszter irányítása, felügyelete alá
tartozó központi költségvetési szerv esetében – az állami vagyonnal való gazdálkodásról
szóló Korm. rendelet alapján);
g) a vidékfejlesztési miniszter egyedi feladata, hogy a Magyar Állam nevében tulajdonosi
jogokat gyakorol a Nemzeti Földalap felett;

6

h) egyes, az agrártámogatásokkal kapcsolatos szakmai és irányítási feladatok ellátása.
A miniszter felelősségi körébe tartozik a következő vezetők közvetlen irányítása:
- államtitkárok,
- miniszteri biztos,
- közigazgatási államtitkár,
- kabinetfőnök, Miniszteri Titkárság vezetője,
- Ellenőrzési Főosztály vezetője.
E feladatában a parlamenti államtitkár, annak akadályoztatása esetén a közigazgatási
államtitkár helyettesíti. Speciális szabályok vonatkoznak a miniszter helyettesítésére a
köztársasági elnök hatáskörébe tartozó döntés kezdeményezése, valamint az
Országgyűlésben történő helyettesítésére, ez esetben a minisztert másik miniszter
helyettesítheti külön kormányrendeletben történő kijelölés alapján. Vannak olyan
miniszteri hatáskörök, amelyek ellátásában a miniszter nem helyettesíthető, pl. a
miniszteri rendeletalkotás, amely esetén a jogalkotásról szóló törvény mondja ki a
helyettesítés tilalmát.
2.2. Miniszteri Titkárság. A Miniszteri Titkárság a miniszter tevékenységéhez tartozó
ügyviteli feladatokat látja el (iktatás, postázás, a miniszter napi programjához szükséges
feltételek szervezése, a miniszter belföldi rendezvényprogramjainak szervezése, a
miniszter által kiosztott feladatok teljesülésének ellenőrzése, nyomon követése). A
Miniszteri Titkárságot az osztályvezetői besorolású Titkárságvezető vezeti, akinek
tevékenységét a miniszteri kabinetfőnök irányítja.
2.3. Miniszteri Kabinet és kabinetfőnök, Sajtóiroda. A Miniszteri Kabinet a miniszter
döntés-előkészítő, véleményező és tanácsadó egysége a kabinetfőnök vezetése alatt,
amely végzi többek között a Miniszteri Értekezlet napirendjének összeállítását is.
A kabinetfőnök főosztályvezetői besorolású személy, aki közvetlenül vezeti a Miniszteri
Kabinetet, a Sajtóiroda tevékenységét pedig irányítja. Utóbbi felel a minisztérium
sajtómegjelenéséért, a minisztérium által finanszírozott vagy gondozott kiadványok
megjelentetéséért, a minisztériumi honlap szerkesztéséért, a minisztérium arculatának
kialakításért, a lakossági tájékoztató kampányok megszervezéséért, a sajtóval való
kapcsolattartásért, a minisztériumi állami vezetők interjúinak szervezéséért.
A kabinetfőnök munkáltatói jogkört gyakorol a Miniszteri Kabinet és a Miniszteri Titkárság
kormánytisztviselői és munkavállalói felett.
2.4. Ellenőrzési Főosztály. Közvetlenül a miniszter irányítása alatt működik az
Ellenőrzési Főosztály, amely funkcionális feladatként ellátja a Minisztérium pénzügyi,
gazdálkodási, beszámolási, beruházási és felújítási tevékenységének ellenőrzését, a
közösségi és nemzeti támogatások lebonyolításának ellenőrzésére is kierjedően. Az
Ellenőrzési Főosztály éves ellenőrzési terv alapján végzi az ellenőrzéseket, azonban
lehetősége van miniszteri utasításra soron kívüli ellenőrzés lefolytatására is. Az
ellenőrzés szabályszerűségi, célszerűségi, hatékonysági tárgyú is lehet. Tevékenysége
keretében fejezeti irányítás alá tartozó költségvetési szerveknél is végezhet
ellenőrzéseket, valamint összehangolja a tárca felügyelete alá tartozó költségvetési
szervek ellenőrzési tevékenységét. Az ellenőrzések eredményei alapján ajánlásokat
fogalmaz meg, felhívással él, egyéb intézkedésre tesz javaslatot az irányítási jogkört
gyakorló vezetőnek. Tevékenységét minden más szervezeti egységtől függetlenül,
közvetlenül a miniszter alárendeltségében végzi, a minisztérium egyéb feladatainak
ellátásában közvetlenül nem vesz részt.
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Az Ellenőrzési Főosztálynak kiemelt szerepe van a szervezeti felelősségi rendszer
érvényesítésében, hiszen akár költségvetési, akár egyéb szabálytalanság észlelése
esetén számos lehetősége van az azzal szembeni fellépésre.
Az Ellenőrzési Főosztály a következő felelősségi körök mentén tagozódik további
szervezeti egységekre (osztályokra):
- Belső Ellenőrzési Osztály,
- Fejezeti Ellenőrzési Osztály.
2.5. Államtitkárok. A Vidékfejlesztési Minisztériumban jelenleg
államtitkárok teljesítenek szolgálatot:
a) parlamenti államtitkár,
b) vidékfejlesztésért felelős államtitkár,
c) agrárgazdaságért felelős államtitkár,
d) élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár,
e) környezetügyért felelős államtitkár,
f) állami földprogramért felelős államtitkár.

a

következő

A szervezeti felelősség általános részében már bemutatottak szerint az államtitkárok a
miniszter teljes jogkörű helyetteseként irányítják a SZMSZ szerint alájuk rendelt
területet. Az minisztériumban az államtitkárok alá rendszerint egy helyettes
államtitkárság tartozik, a helyettes államtitkárságok pedig főosztályokra tagozódnak.
2.6. A közigazgatási államtitkár és az irányítása alatt lévő szervezeti egységek.
Az általános részben foglaltak szerint már szó esett a közigazgatási államtitkár felelősségi
köreiről és funkcióiról. A közigazgatási államtitkár a miniszter irányítása alatt vezeti a
minisztérium hivatali szervezetét, ezzel kapcsolatban mindenekelőtt gyakorolja a
munkáltatói jogokat a szervezethez tartozó kormánytisztviselők és munkavállalók
tekintetében (pl. kinevezési és felmentési jogkör), a miniszter illetve a kabinetfőnök
munkáltatói jogkör gyakorlása körébe eső vezetők, illetve szervezeti egységek, valamint
a főosztályvezetőket megillető munkáltatói jogok kivételével. A hivatali szervezetrendszer
irányítása körében a közigazgatási államtitkár összehangolja a szervezeti egységek
működését, figyelemmel kíséri a jogszabályban és a belső szabályzatokban foglaltak
betartását, a kijelölt feladatok végrehajtását, a szervezeti működés feltételeinek
fennállásáról gondoskodik (ideértve éppen úgy a pénzügyi feltételek teljesítését, mint a
humánerőforrás és az informatikai kapacitások rendelkezésre állását, illetve az egyes
döntések
végrehajtása jogi
feltételrendszerének megteremtését), irányítja a
minisztériumon belüli csoportos munkavégzést. A közigazgatási államtitkár hozza létre és
működteti a szervezet belső kontrollrendszerét, illetve további fontos feladata a
kormányzati döntés-előkészítési tevékenységben való közreműködése, amely a
közigazgatási államtitkári értekezleten – a kormányzati döntések legmagasabb szintű
szakmai előkészítő fórumán – való részvétel útján valósul meg.
2.6.1. Költségvetési és Gazdálkodási Főosztály. A közigazgatási államtitkár
közvetlen irányítása alá tartozik a Költségvetési és Gazdálkodási Főosztály, amelyhez
általánosságban a minisztérium és az ágazat pénzügyei tartoznak. Főbb feladatai közé
tartozik a minisztérium által irányított ágazatok költségvetésének megtervezése és
végrehajtása, fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos költségvetési feladatok,
vagyonkezelési és vagyongazdálkodási feladatok, a VM igazgatás címhez tartozó
előirányzatok tervezésével, felhasználásával kapcsolatos feladatok, stb.
A Költségvetési és Gazdálkodási Főosztály tevékenysége kiemelt jelentőséggel bír a
szervezeti felelősség érvényesítésében. A költségvetési fegyelem és a szabályszerű
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kötelezettségvállalás szempontjait ugyanis a Főosztály jogosult és köteles érvényesíteni,
szintúgy kiemelt szerepe van a Főosztálynak a költségvetés tervezésében.
A Költségvetési és Gazdálkodási Főosztály a következő felelősségi körök mentén
tagozódik további szervezeti egységekre (osztályokra):
- Fejezeti Kezelésű Előirányzatok Osztálya,
- Intézményi Előirányzatok Osztálya,
- Vagyongazdálkodási Osztály,
- Számviteli és Beszámolási Osztály,
- Gazdálkodási Osztály.
2.6.2. Projektkoordinációs Iroda – informatika. A Projektkoordinációs Iroda a
minisztérium informatikai együttműködését, a tárca informatikai tevékenységének
összehangolását, az ágazati informatikai stratégia kialakítását és végrehajtását, valamint
a minisztérium által irányított vagy felügyelt szervek informatikai tevékenységének
felügyeletét végzi.
A Projektkoordinációs Iroda feladatai közé tartozik a minisztérium stratégiai céljainak
eléréséhez kapcsolódó projekt-, program- és portfólió-menedzsment szervezet felállítása,
működésének szabályozása és minőségbiztosítása, előzetes egyetértési jogot gyakorol a
minisztérium és háttérintézményei által indított pályázatok elindításában, gondoskodik az
egyes projektek előrehaladásának beszámoltatásáról, felügyeletet gyakorol a futó
projektek és fejlesztések teljes életciklusa alatt.
Az Iroda felel a minisztérium informatikai stratégiájának kialakításáért, felügyeli és
ellenőrzi a minisztérium és háttérintézményei informatikai szervezeteit és azok
tevékenységét, ellátja a miniszter által felügyelt, illetve irányított intézmények
informatikai tevékenységének minisztériumi szintű felügyeletét, a kormányzati és ágazati
informatikai stratégia érvényesítését; ellátja továbbá az informatikai tárgyú
jogszabálytervezetek,
kormány-előterjesztések
véleményezését,
az
informatikai
szabályozást megvalósító egyéb rendelkezések, eljárásrendek véleményezését.
Az Iroda szükség esetén informatikai projekteket kezdeményez, szakmailag irányít,
szakmai minőségbiztosítást végez, és az IT auditokat szakmailag jóváhagyja, felügyeli a
minisztérium
és
felügyelt
intézményei
vonatkozásában
az
alkalmazásés
infrastruktúrafejlesztési tervek elkészítését és megvalósítását, javaslatot tesz és
koordinálja az informatikára fordítható belső és külső szakterületi erőforrások
megtervezését és elosztását, kialakítja a minisztérium és háttérintézményei
vonatkozásában az informatikai stratégiát, és felügyeli annak érvényesítését.
Az Iroda ellátja a központi és egyéb informatikai pályázati programok szakmai
előkészítését, illetve irányítja azok megvalósítását, felügyeli a minisztérium és
háttérintézményei informatikai tárgyú beszerzéseinek előkészítését, közreműködik a
minisztérium és háttérintézményei informatikai fejlesztéseinek pénzügyi tervezésében.
A Projektkoordinációs Iroda szintén a közigazgatási államtitkár közvetlen irányítása alatt
áll, további szervezeti egységekre (osztályokra) nem tagozódik.
2.6.3. A jogi, igazgatási és agrárszakképzési ügyekért felelős helyettes
államtitkár és az általa irányított főosztályok. A közigazgatási államtitkár irányítása
alá egy helyettes államtitkár, nevezetesen a jogi, igazgatási és agrárszakképzési
ügyekért felelős helyettes államtitkár tartozik.
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2.6.3.1. Jogi Főosztály. A jogi, igazgatási és agrárszakképzési ügyekért felelős
helyettes államtitkár irányítja a Jogi Főosztályon keresztül a minisztérium jogi
tevékenységét, ideértve a tárca agrár- és környezetügyi jogalkotási feladatainak
ellátását, a kormányzati döntés-előkészítés keretében más szervektől érkező
előterjesztések tárca általi véleményezését, valamint a szervezet jogi ügyeinek
(szerződések, perek, egyedi ügyek jogi vizsgálata, irányított intézmények jogi
felügyelete, stb.) elvégzését. Ugyancsak speciális, a Jogi Főosztályhoz tartozó terület a
Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartása alatt lévő agrár-szakképző iskolák szakmai
felügyelete, a tárca oktatásszervezési tevékenységének ellátása.
A Főosztály fontos szerepet játszik a szervezeti felelősség érvényesítésében (pl.
jogszabályalkotási munka során az érintett főosztályok munkájának koordinációja,
ütemezése, vagy szerződések, hatósági aktusok vagy jognyilatkozatok jogi
megfelelőségének vizsgálata, jogi véleményadás formájában).
A Jogi Főosztály a következő felelősségi körök mentén tagozódik további szervezeti
egységekre (osztályokra):
- Agrárkodifikációs és Támogatás-szabályozási Osztály
- Környezetügyi és Természeti Erőforrás Szabályozási Osztály
- Perképviseleti és Jogtanácsosi Osztály
- Intézményfelügyeleti Osztály
- Szakképzési Osztály
- Jogi Koordinációs Osztály.
2.6.3.2. Személyügyi és Igazgatási Főosztály. A Személyügyi és Igazgatási
Főosztály irányításán keresztül valósul meg a minisztérium közszolgálattal összefüggő
ügyeinek intézése, valamint a belső igazgatási ügyek kezelése (a minisztériumi vezetők
programjának összeállításától a minisztériumi adatkezelési tevékenység felügyeletén át
az elektronikus iktatórendszer működtetéséig, a folyamatosan aktualizálásra kerülő
határidő feladatok nyilvántartásán át a közigazgatási államtitkári értekezlet és a
kormányülés felkészítőinek elkészítéséig, valamint a postázásig és a postai küldemények
fogadásáig terjedően).
A Személyügyi és Igazgatási Főosztály a következő felelősségi körök mentén tagozódik
további szervezeti egységekre (osztályokra):
- Közszolgálati Osztály
- Igazgatási és Biztonsági Osztály
- Ügykezelési Osztály.
2.6.3.3. EU és FAO Ügyek Főosztálya. A tárca európai uniós ügyeinek koordinációja,
az EU szerveinek a tárca feladatkörét érintő szakbizottságaiban és munkacsoportjaiban
való magyar részvétel szervezése, a tárca vezetőinek feladatkörét érintő, Magyarország
európai uniós kötelezettségeihez közvetlenül kapcsolódó hivatalos találkozók
előkészítése, a tárcát érintő kötelezettségszegési eljárásokban, EU Pilot projektekben,
valamint az Európai Bíróság előtt Magyarországgal szemben folyó eljárásokban a magyar
álláspont kialakításában való közreműködés, az európai uniós ügyek kormányzati
koordinációját végző bizottságban (Európai koordinációs Tárcaközi bizottság, EKTB) a
Minisztérium képviseletének biztosítása, álláspontjának megjelenítése a jogi, igazgatási
és agrárszakképzési ügyekért felelős helyettes államtitkár irányítása alatt működő EU és
FAO Ügyek Főosztálya felelősségi körébe tartozik.
E szervezeti egység látja el az Átmeneti Támogatási Programok, valamint a PHARE
Program lezárásával kapcsolatos tárcafeladatokat, valamint több rangos nemzetközi
szervezettel (Nemzetközi Agrárgazdasági Szövetség, Európai Minőségügyi Szervezet)
való kapcsolattartás Vidékfejlesztési Minisztériumra háruló feladatait. E főosztály révén
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valósul meg a párizsi székhelyű Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel
(OECD), valamint az ENSZ római székhelyű szervezeteivel való kapcsolattartás
minisztériumi feladatainak ellátása, különös tekintettel az ENSZ Élelmezési és
Mezőgazdasági Szervezetére (továbbiakban: FAO), amelynek budapesti székhelyű
Európai és Közép-Ázsiai Regionális Hivatalával, valamint Közép- és Kelet-Európai
Alregionális Hivatalával, illetve a Közös Szolgáltató Központtal kapcsolatos feladatok,
továbbá a FAO-val közös projektek megvalósításának tárcafeladatai szintén e főosztály
feladatkörébe tartoznak.
Az EU és FAO Ügyek Főosztálya a következő felelősségi körök mentén tagozódik további
szervezeti egységekre (osztályokra):
- Környezetügyi Osztály,
- Agrárügyi Osztály,
- FAO Ügyek és Fejlesztési Projektek Osztálya.
2.6.3.4. Földügyi és Térinformatikai Főosztály. A jogi, igazgatási és
agrárszakképzési ügyekért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó Földügyi és
Térinformatikai Főosztály által valósulnak meg a minisztérium földvédelemmel,
földhasználattal,
ingatlan-nyilvántartással,
telekalakítással,
részarány-kiadással,
földméréssel, térképészettel és térinformatikával kapcsolatos feladatai, a földhivatalok és
a Földmérési és Távérzékelési Intézet szakmai felügyelete, illetve irányítása, a
Földrajzinév-tárral kapcsolatos feladatok ellátása.
A Földügyi és Térinformatikai Főosztály a következő felelősségi körök mentén tagozódik
további szervezeti egységekre (osztályokra):
- Földmérési és Térinformatikai Osztály,
- Ingatlan-nyilvántartási Osztály,
- Földvédelmi és Földhasználati Osztály.
2.7. A parlamenti államtitkár és az irányítása alá tartozó szervezeti egységek.
A minisztérium parlamenti államtitkárának fő felelősségi körébe az alábbi feladatok
tartoznak:
- a nemzetstratégiával kapcsolatos, a minisztériumra eső feladatok ellátása, a
Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottság munkájában való részvétel;
- a minisztérium parlamenti kapcsolatainak intézése, ennek keretében a minisztérium
vezetőinek országgyűlési szereplései intézése, a vidékfejlesztési miniszter országgyűlési
képviseletének elősegítése, kapcsolattartás az egyes parlamenti pártokkal és
képviselőcsoportokkal, valamint a pártokhoz nem kötődő képviselőkkel;
- a minisztérium társadalmi kapcsolatainak szervezése, ennek keretében kapcsolattartás
a társadalmi és gazdasági érdekképviseleti szervekkel, illetve az előbbiekkel való
kapcsolattartás koordinálása; civil szervezetek tárca általi támogatásáról való
döntéshozatal;
- az integrált agrár-, vidékfejlesztési, valamint környezeti stratégia kialakításának
irányítása.
A parlamenti államtitkár irányítja a parlamenti, társadalmi és nemzetközi kapcsolatokért
felelős helyettes államtitkár munkáját, akinek az irányítása alá két főosztály tartozik.
2.7.1. Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya. A Parlamenti és
Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya felel a miniszter és az államtitkár országgyűlési
munkájának segítéséért, az országgyűlési munka előkészítéséért; az Országgyűlés
ülésein tárgyalásra kerülő anyagok előkészítéséért, a szakértők részvételének
biztosításáért, felel a miniszter és az államtitkár, valamint az érintett vezetők
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tájékoztatásáért az Országgyűlés teljes ülésének napirendjéről, az ott elhangzottakról, az
ágazatot érintő képviselői hozzászólásokról és indítványokról, a miniszteri vagy
államtitkári intézkedést igénylő felszólalásokról. A Főosztály felel az Országgyűlés és a
minisztérium közötti információs összeköttetésért, az Országgyűlés hivatali szerveivel, a
Miniszterelnökséggel, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal, valamint a
minisztériumok parlamenti szerveivel való kapcsolattartásért.
A társadalmi szervezetekkel való kapcsolattartás körében a Főosztály koordinálja a
minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó területeken a társadalmi egyeztetések
tartós rendszerének, a szakmai, tudományos, önkormányzati, gazdasági, civil
szervezetekkel való együttműködés, kapcsolattartás stratégiájának kidolgozását és
végrehajtását, koordinálja a minisztérium és a társadalmi szervezetek közötti
megállapodások megkötését és végrehajtását, kapcsolatot tart a civil társadalmi
szerveződésekkel, szakmai, önkormányzati és egyéb érdek-képviseleti, jogvédő és
kisebbségi szervezetekkel, állampolgári önszerveződésekkel, alapítványokkal. A Főosztály
elemzi, rendszerezi, és hasznosításra alkalmas módon összesíti a különböző
szervezetektől és az állampolgároktól érkező közérdekű bejelentéseket, javaslatokat és
panaszokat, illetve ezen feladatkörében intézkedésre, válaszadásra továbbítja azokat.
A Főosztály továbbá ellátja az összeurópai, globális kitekintésű, térségi, államközi agrárés környezetpolitikai együttműködéssel összefüggő minisztériumi feladatokat, valamint
kidolgozza a szomszédos államokat magában foglaló Kárpát-medencei egységes
stratégiai programot.
A Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya a következő felelősségi körök mentén
tagozódik további szervezeti egységekre (osztályokra):
- Parlamenti Osztály,
- Társadalmi Kapcsolatok és Kárpát-medencei Együttműködés Osztálya.
2.7.2. Stratégiai Főosztály. A Stratégiai Főosztály felelős a minisztérium feladatkörébe
tartozó tervek, programok, közép- és hosszútávú stratégiák, cselekvési tervek
kidolgozásáért
az
agrárium,
a
vidékfejlesztés,
valamint
a
környezetés
természetvédelem területén (pl. Nemzeti Környezetvédelmi Program, Tanyafejlesztési
Program, Darányi Ignác Terv, Nemzeti Vidékstratégia, stb.). A Főosztály ellátja a
nemzetközi természetvédelmi egyezmények alapján hazánkra háruló feladatokat, ide
értve a Washingtoni Egyezményből és az EU vadon élő állat- és növényfajok
kereskedelmét szabályozó rendeleteiből, a Bonni Egyezményből, a Berni Egyezményből,
valamint a Biológiai Sokféleség Egyezményből, a Cartagena Jegyzőkönyvből és a Nagoya
Jegyzőkönyvből eredő feladatokat.
A Főosztály felelős – az egyéb érintett főosztályokkal együttműködve – a géntechnológiai
szakterületet érintő feladatok végrehajtásáért, a génbank hálózat megőrzéséért, felelős
továbbá a klímaváltozással összefüggő környezet- és természetvédelmi, mezőgazdasági
és erdészeti feladatok összehangolásáért.
A Stratégiai Főosztály a következő felelősségi körök mentén tagozódik további szervezeti
egységekre (osztályokra):
- Környezetpolitikai Osztály,
- Agrár- és Vidékstratégiai Szakmapolitikai Osztály,
- Biodiverzitás és Génmegőrzési Osztály.
2.7.3. Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya. A Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya
ellátja a két- és többoldalú nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos nemzetközi jogi
feladatokat, ezen belül a nemzetközi egyezmények, tárcamegállapodások létrehozásával,
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módosításával, felbontásával kapcsolatos feladatokat. Felelős a minisztérium két- és
többoldalú, valamint szubregionális és regionális agrárügyi, vidékfejlesztési és
környezetügyi nemzetközi tevékenységének szervezéséért és koordinálásáért, a
javaslattételért a nemzetközi együttműködés fő irányaira és prioritásaira.
A Főosztály felelős a kormány- és tárcaközi egyezmények és megállapodások, valamint
más két- és többoldalú együttműködési dokumentumok előkészítésének, a nemzetközi
partnerekkel való egyeztetésének és létrehozásának koordinálásáért, a nemzetközi
szerződésekben vállalt kötelezettségek végrehajtásának nyomon követéséért, két- és
többoldalú kormányközi egyezmények és tárcaközi megállapodások alapján működő
közös testületek tevékenységének összehangolásáért, titkársági és kapcsolattartói
teendők ellátásáért.
A Főosztály felelős a nemzetközi szervezetek, különösen az ENSZ szervezetek (EGB,
UNEP, UNESCO, WHO stb.) és más nemzetközi szervezetek (pl. OECD, WTO), testületek
és programok szakmai munkájában való részvétel koordinálásáért, a magyar érdekek
magas szintű képviseletének biztosításáért a nemzetközi szervezetek és nemzetközi
egyezmények végrehajtó testületeiben.
A Főosztály intézi a minisztériumi felső vezetők külföldi kiutazásait, valamint a
partnerfogadásokra vonatkozó javaslattételt, a vezetői eseménynaptár karbantartását,
felel a vezetői szintű kül- és belföldi találkozók, szakértői és egyéb jellegű nemzetközi
tárgyalások előkészítéséért és megszervezéséért, a programok összehangolásáért.
Koordinálja a nemzetközi rendezvényeken, konferenciákon, protokolláris eseményeken a
minisztériumi részvételt. Közreműködik továbbá a tárcaálláspont kialakításában a
nemzetközi kapcsolatokat érintő kormány-előterjesztések és más tervezetek esetén,
intézi az állami vezetők nemzetközi levelezését, előkészíti a minisztérium éves
nemzetközi kiutazási és fogadási tervét, a Budapestre akkreditált nagykövetek és
agrárügyi és környezetügyi szakdiplomaták fogadását.
A Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya a következő felelősségi körök mentén tagozódik
további szervezeti egységekre (osztályokra):
- Agrárügyek Osztálya,
- Környezeti Ügyek Osztálya.
2.8. A vidékfejlesztésért felelős államtitkár és az irányítása alá tartozó
szervezeti egységek
A minisztérium vidékfejlesztésért felelős államtitkárárának fő felelősségi körébe az alábbi
feladatok tartoznak:
- a mezőgazdaság versenyképességének megőrzése és javítása érdekében szükséges
kormányzati intézkedések kimunkálása;
- Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv, Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program végrehajtásával kapcsolatos feladatok,
- agrár-környezetgazdálkodási feladatok,
- az uniós és nemzeti agrártámogatási rendszer kialakítása, felügyelete, fejlesztése.
A vidékfejlesztésért felelős államtitkár irányítja a vidékfejlesztésért felelős helyettes
államtitkár munkáját, akinek az irányítása alá három főosztály tartozik.
2.8.1. Agrárfejlesztési Főosztály. Az Agrárfejlesztési Főosztály felel – többek között –
az agrárfejlesztési és környezetgazdálkodási szakterületekre irányuló középtávú,
valamint távlati tervdokumentumok, fejlesztési koncepciók, programjavaslatok
kidolgozásának koordinációjáért és a hatáskörébe tartozó szakterületen annak
kidolgozásáért és egyeztetéséért, felel a szaktanácsadás minisztériumi feladatainak
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koordinációjáért, szabályozásához és működtetéséhez szükséges jogszabályok, pályázati
felhívások
előkészítéséért,
gondozásáért,
tárcaszintű
szakértői
bizottságok
működtetéséért, a szaktanácsadási rendszer szervezeti, szakmai és működési
feltételeinek kialakításáért. A Főosztály felel a természetvédelemmel, a biodiverzitás
megőrzésével összefüggő agrár-környezetgazdálkodási feladatok elvégzéséért, tárcán
belüli és tárcák közötti koordinálásáért, szabályozások és döntések ágazati
előkészítéséért, a mezőgazdasági ágazatok versenyképességét elősegítő ÚMVP-t érintő
beruházásokkal kapcsolatos döntések előkészítéséért és az azokra vonatkozó feladatok
végrehajtásáért; felel a mezőgazdasági szerkezetváltást elősegítő intézkedések
meghatározásának előkészítéséért és az ÚMVP-vel történő összhang megteremtéséért.
Fontos felelősségi köre továbbá a Főosztálynak a mezőgazdasági infrastruktúrával és
vízgazdálkodással kapcsolatos ÚMVP-t érintő feladatok ellátása.
Az Agrárfejlesztési Főosztály a következő felelősségi körök mentén tagozódik további
szervezeti egységekre (osztályokra):
- Mezőgazdasági Versenyképességi és Szerkezetátalakítási Osztály,
- Környezetgazdálkodási Osztály.
2.8.2. Vidékfejlesztési Főosztály. A Vidékfejlesztési Főosztály felelős – egyebek
mellett – az EMVA által társfinanszírozott ÚMVP III–IV. tengely szerinti támogatások
igénybevételével kapcsolatos feladatok, valamint az ÚMVP monitoring rendszerének
működtetésével összefüggő feladatok ellátásáért. Koordinálja az ÚMVP módosításait,
felelős a vidékfejlesztési tervező munkával kapcsolatos tárcaközi képviselet nemzeti és
uniós szintű ellátásáért; az AVOP, valamint a SAPARD program, illetve az ÚMVP
vonatkozásában az irányító hatósági feladatok ellátásáért. Megteremti az ÚMVST, az
ÚMVP, valamint az Új Széchenyi-terv közötti koherenciát, ellátja az Új Széchenyi-tervvel
kapcsolatos vidékfejlesztési tárcafeladatokat, tervezi és lebonyolítja az ÚMVP III. és IV.
tengely intézkedéseit.
A Vidékfejlesztési Főosztály a következő felelősségi körök mentén tagozódik további
szervezeti egységekre (osztályokra):
- Vidékfejlesztési Osztály,
- Irányító Hatósági és Monitoring Osztály,
- Térségi Programok Osztálya.
2.8.3. Pénzügyi, Felügyeleti és Akkreditációs Főosztály. A Pénzügyi, Felügyeleti és
Akkreditációs Főosztály készíti elő az EMVA társfinanszírozásában megvalósuló
támogatások igénybevételének általános szabályaival összefüggő szabályozásokat,
összefogja az ÚMVP költségvetési tervezési feladatait.
Felelős az ÚMVP-t érintő
kötelezettségvállalások és a rendelkezésre álló források nyomon követéséért,
adminisztrálásáért, folyamatos frissítéséért a kifizető ügynökség által beküldött adatok
alapján, közreműködik az ÚMVP kapcsán felmerülő hatósági ellenőrzések ellátásában.
A Főosztály az ÚMVP vonatkozásában feladatkörébe tartozó kérdésekben szakmai
felügyeletet gyakorol az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felett, és ellátja az
ezzel kapcsolatos feladatokat. Felelős az ÚMVP keretében meghirdetett intézkedések
kapcsán a források optimális allokálásának és a támogatási döntések szakmai alapon
történő meghozatalának biztosításáért; ellátja az Európai Halászati Alappal kapcsolatos
ellenőrző és igazoló hatósági feladatokat. Feladatai közé tartozik továbbá az ÚMVP
intézkedéseivel kapcsolatban a kötelezettségvállalások operatív irányítása, az Integrált
Irányítási és Ellenőrzési Rendszerben történő rögzítése. Meghatározza az ÚMVP
intézkedések és támogatási jogcímek végrehajtásához és működéséhez szükséges
feltételeket, ellátja a Vidékfejlesztési Célelőirányzat pályázatos rendszerének lezárásával
kapcsolatos feladatokat.
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A Pénzügyi, Felügyeleti és Akkreditációs Főosztály a következő felelősségi körök mentén
tagozódik további szervezeti egységekre (osztályokra):
- Akkreditációs Osztály,
- Pénzügyi Osztály,
- Felügyeleti Osztály.
2.9. Az agrárgazdaságért felelős államtitkár és az irányítása alá tartozó
szervezeti egységek
A minisztérium agrárgazdaságért felelős államtitkárárának fő felelősségi körébe az alábbi
feladatok tartoznak:
- az állam növénytermesztéssel és kertészettel kapcsolatos intézkedéseinek
meghatározása,
- az állattenyésztési szabályozás kialakítása és a kormányzati intézkedések meghozatala,
- a magyar mezőgazdasági termékek piacának megszerzése, megszervezése, bővítése,
megtartása,
- az állami, nemzeti hatáskörben nyújtott támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása.
Az agrárgazdaságért felelős államtitkár irányítja az agrárgazdaságért felelős helyettes
államtitkár munkáját, akinek az irányítása alá három főosztály tartozik.
2.9.1. Agrárközgazdasági Főosztály. Az Agrárközgazdasági Főosztály felelős a
nemzeti agrártámogatási rendszer, az egyes nemzeti támogatási konstrukciók – európai
uniós
szabályozással
összhangban
történő
–
jogszabályi
kidolgozásáért,
továbbfejlesztésével, működtetésével kapcsolatos tárcafeladatok koordinált ellátásáért.
Felelős az agrárstatisztikával és az agrárágazat elemzésével kapcsolatos feladatok
ellátásáért, a mezőgazdaságot sújtó mezőgazdasági káresemények enyhítését célzó
szükség szerinti kormányzati intézkedések kezdeményezéséért, a mezőgazdasági
időjárási kockázatkezelési rendszerrel kapcsolatos szabályozási és szakmai feladatok
ellátásáért. Felelős az agrárgazdaságról szóló éves jelentések koordinált kidolgozásáért, a
Magyar Bankszövetséggel, az MFB Zrt.-vel, az agrár- és élelmiszer-gazdaság
finanszírozásában részt vevő pénzintézetekkel, kezességvállaló intézményekkel való
kapcsolattartásért.
A Főosztály felelős az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA)
tevékenységével kapcsolatos minisztériumi feladatok ellátásáért, az agrár- és élelmiszergazdaságot érintő pénzügyi szabályozó rendszerek kialakításával és továbbfejlesztésével
kapcsolatos minisztériumi feladatok koordinált ellátásáért. Felelős továbbá a nemzeti
agrártámogatások Európai Bizottságnak történő bejelentésével, notifikációjával
kapcsolatos minisztériumi feladatok koordinált ellátásáért, valamint az agrárgazdasági
állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályozással kapcsolatos tagállami feladatok
ellátásáért, a KAP 2014–2020 közötti szabályrendszerének kialakításával kapcsolatos
tárcafeladatok ellátásáért.
A Főosztály felel az állami támogatások, az uniós közvetlen támogatások és az EU
agrárköltségvetése vonatkozásában az Európai Unió intézményeiben és a tanácsi
munkacsoportokban a folyamatos képviselet biztosításáért, a kapcsolódó tagállami
álláspont elkészítéséért és egyeztetéséért, a közösségi közvetlen támogatások hazai
költségvetésbe történő beépítéséért és az azt kiegészítő nemzeti támogatások
tervezéséért; a 2014–2020-as költségvetési időszakban az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott Vidékfejlesztési Program agrárberuházással,
kockázatkezeléssel, állami támogatással, valamint modern pénzügyi eszközökkel
kapcsolatos részeinek kidolgozásáért és tervezéséért.
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A Főosztály felelős az agrárgazdaságban zajló folyamatok elemzéséért, értékeléséért, a
fő folyamatokról, tendenciákról, valamint az agrárgazdasági tevékenység főbb
eredményeiről elemző, értékelő anyagok készítéséért, a makrogazdasági folyamatok
(GDP, beruházás, foglalkoztatás, jövedelem, export-import, árfolyam, pénzügyi helyzet
stb.) elemzéséért, értékeléséért, az agrárgazdaságra gyakorolt várható hatások
előrejelzéséért,
valamint
a
nemzeti
agrártámogatási
rendszer
közgazdasági
megalapozásáért, az ilyen célú hazai költségvetési források tervezésével kapcsolatos
minisztériumi feladatok koordinált ellátásáért.
Az Agrárközgazdasági Főosztály a következő felelősségi körök mentén tagozódik további
szervezeti egységekre (osztályokra):
- Agrárstatisztikai és Elemző Osztály,
- Pénzügyi és Hitelezési Osztály,
- Állami Támogatási és Kockázatkezelési Osztály,
- Közösségi Támogatási és Pénzügyi Osztály.
2.9.2. Agrárpiaci Főosztály. Az Agrárpiaci Főosztály felelős az Európai Unió agrárpiaci
és termékpálya szabályozásával kapcsolatos, nemzeti hatáskörbe utalt termékpálya
szabályozások végrehajtási rendelkezéseinek szakmai előkészítéséért, a termelői
integrációk szabályozásával, fejlesztésével, támogatásával összefüggő koncepcionális
anyagok, javaslatok elkészítéséért, a kapcsolódó jogalkotási és szakmai feladatok
ellátásáért.
Felelősségi körébe tartozik ezen kívül az iskolagyümölcs- és iskolatej-programmal
kapcsolatos szakmai és jogalkotási feladatok ellátása, a tejkvóta szabályozással
összefüggő nemzeti végrehajtási szabályok megállapítása, az intervencióval kapcsolatos
nemzeti szabályozás megalkotása (gabona, cukor, hús, tej, tejtermék stb.), a
mezőgazdasági szövetkezetekkel összefüggő szakmai és jogalkotási feladatok, az
agrárpiaci rendtartás intézményeinek irányításával és szervezésével, eszközeinek
igénybevételével összefüggő feladatok.
Számos egyéb feladata mellett a Főosztály felel a szőlőtermesztésről és a
borgazdálkodásról szóló törvény, valamint a hegyközségekről szóló törvény és a hozzájuk
kapcsolódó végrehajtási rendeletek szakmai koordinációjáért és az abból adódó feladatok
ellátásáért, a közösségi agrármarketing feladatok minisztériumon belüli koordinálásáért.
Az Agrárpiaci Főosztály a következő felelősségi körök mentén tagozódik további
szervezeti egységekre (osztályokra):
- Közös Piaci Szervezetek Osztálya,
- Termelői Szerveződések Osztálya,
- Piacszervezési és Piacpolitikai Osztály.
2.9.3. Mezőgazdasági Főosztály.
legfontosabbak a következők:

A

Főosztály

sokrétű

feladatkörei

közül

a

A Főosztály felelős a növénytermesztést, a kertészetet, az állattenyésztést, a Magyar
Méhészeti Nemzeti Programot és a kölcsönös megfeleltetést érintő jogalkotási feladatok
ellátásáért, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott, a
növénytermesztéshez, a kertészethez és az állattenyésztéshez kapcsolódó támogatási
jogcímek kidolgozásában való közreműködésért, a növényvédelmi szabályozás
kialakításával kapcsolatos feladatokért, a védett őshonos és veszélyeztetett
mezőgazdasági állatfajtákkal kapcsolatos szakmai és jogalkotási feladatok ellátásáért.
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A Főosztály továbbá közreműködik a géntechnológiával módosított, hagyományos,
valamint az ökológiai termékek adott térségben egymás mellett folytatott termesztésével
kapcsolatos szabályozási és egyedi feladatokban, a géntechnológia jogalkotási
feladatainak ellátásában, valamint ellátja a családi gazdaság szabályozásával kapcsolatos
feladatokat.
A Főosztály felel a növénytermesztés, a kertészet és az állattenyésztés területét illetően
a hazai és nemzetközi tudományos, érdekvédelmi és szakmai szervezetekkel történő
kapcsolattartásért, a nemzetközi együttműködésekben való részvételért. Felelős továbbá
az agrár- és környezettudományi kutatás-fejlesztési és innovációs szakterületeket érintő
kutatás koordinálásért, az országos kutatás-fejlesztési és innovációs koncepciók és
végrehajtási tervek kidolgozásában való részvételért.
A Főosztály szakmai felügyeletet gyakorol a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs
Központ, és a Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet felett.
A Mezőgazdasági Főosztály a következő felelősségi körök mentén tagozódik további
szervezeti egységekre (osztályokra):
- Növénytermesztési és Kertészeti Osztály
- Állattenyésztési Osztály
- Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Osztály.
2.10. Az élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár és
az irányítása alá tartozó szervezeti egységek
Az élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár képviseli és hajtja
végre
a
minisztérium
élelmiszerrel,
állategészségüggyel,
növényvédelemmel,
talajvédelemmel, erdészettel, vadászattal, valamint halászattal kapcsolatos feladatait.
Az élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár irányítja az
élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős helyettes államtitkár munkáját,
akinek a vezetése alá három főosztály tartozik.
2.10.1. Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály. Az Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály
felelősségi körébe tartozik az élelmiszerláncra vonatkozó jogszabályok szakmai
előkészítése. A Főosztály – többek között – a következő részterületeken rendelkezik
kompetenciával:
- a nemzetközi kereskedelemhez szükséges engedélyezések, bizonyítványok,
- EU tagállamok közötti szállítás és import,
- állategészségügy,
- állatvédelem,
- állatgyógyászati termékek,
- állati eredetű melléktermékek,
- állatok egyedi azonosítási és nyilvántartási rendszerei,
- növényvédelem,
- növényegészségügy,
- talajvédelem,
- növényi termékek,
- növényvédő szer és termésnövelő anyag engedélyezése,
- zöldség és gyümölcs minőség-ellenőrzés,
- takarmány-biztonság és -minőség,
- élelmiszer-biztonság és -minőség,
- borminősítés és ellenőrzés,
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- ökológiai gazdálkodás,
- integrált növény- és talajvédelem,
- az EU nitrát direktívájának talajvédelemmel összefüggő feladatai.
Az Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály a következő felelősségi körök mentén tagozódik
további szervezeti egységekre (osztályokra):
- Állategészségügyi és Koordinációs Osztály
- Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Osztály
- Növény- és Talajvédelmi Osztály
- Szabályozási Osztály.
2.10.2. Élelmiszer-feldolgozási Főosztály. A Főosztály kiemelt szakmai felelősségi
köre az élelmiszeriparral összefüggésben ragadható meg. A Főosztály felelős az
élelmiszer-előállítók élelmiszer-feldolgozással kapcsolatos szakmai és minőségügyi
tevékenység
szabályozásáért,
a
vonatkozó
jogszabályok
előkészítéséért
és
korszerűsítéséért, e jogszabályok EU harmonizációjáért. A Főosztály felel a nemzeti
élelmiszer minőségpolitikai szabályozás szakmai koncepciójának elkészítéséért, az új
élelmiszerek EU engedélyezésével összefüggő nemzeti előkészítő feladatok ellátásáért,
valamint
a
hagyományostól
eltérő,
illetve
új
technológiák
alkalmazásával,
szabályozásával kapcsolatos állami feladatok koordinációjáért.
A Főosztály szakmai felelősségi körébe tartozik az élelmiszer-feldolgozó vállalkozások
által a minőséggel kapcsolatos önellenőrzési kötelezettségek ellátásának szabályozása, a
mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi
árujelzőinek oltalmára, illetve a hagyományos különleges tulajdonságú termékek
elismerésére szolgáló uniós rendszerekből következő nemzeti szintű feladatok ellátása, a
Magyar Eredetvédelmi Tanács titkársági feladatainak ellátása.
A Főosztály felelős az élelmiszerek jelölésére, az ásványvízre és egyéb palackozott
vizekre, a pálinkára, a gyümölcsborokra és EU jogszabályokkal le nem fedett élelmiszer
termékcsoportokra vonatkozó nemzeti szabályozás kialakításért, az adalékanyagok,
enzimek, aromák valamint az élelmiszerekkel érintkező anyagok felhasználásával
kapcsolatos nemzeti szabályozás szakmai előkészítéséért.
Felelősségi körébe tartozik továbbá az élelmiszer-termelők, -feldolgozók és -kereskedők
együttműködésével kapcsolatos állami szabályozási feladatok előkészítése, az
együttműködések figyelemmel kísérése, az élelmiszer nemzeti értékek, hungarikumok
összegyűjtésével, elismerésével, megismertetésével és védelmével kapcsolatos
minisztériumi feladatok ellátása, a hungarikumokkal kapcsolatos és a tárca illetékességi
körébe tartozó jogalkotási feladatok ellátása.
Az Élelmiszer-feldolgozási Főosztály a következő felelősségi körök mentén tagozódik
további szervezeti egységekre (osztályokra):
- Élelmiszer-szabályozási Osztály
- Élelmiszer-gazdasági és Közkapcsolati Osztály.
2.10.3. Erdészeti, Vadászati és Halászati Főosztály. Az Erdészeti, Halászati és
Vadászati Főosztály a minisztérium erdészettel, vadászattal és halászattal kapcsolatos
szakmai feladatait látja el, készíti elő a kormányzat magasabb szintű döntéseit.
Ezek között a Főosztály felelős a Nemzeti Erdőprogram, az erdészeti politika, az
erdőtörvény és más, az erdőket, az erdők védelmét, az erdőgazdálkodást érintő
jogszabályok kidolgozásáért, a nemzeti forrásból működő erdészeti támogatási rendszer
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kidolgozásáért, a halászati, horgászati jogterület szabályozásáért, a vadászati politika, a
vadászati törvény és más, vadászathoz kapcsolódó jogszabályok kidolgozásáért.
A fenti feladatkörökhöz kapcsolódóan a Főosztály látja el az erdészettel, halászattal,
vadászattal kapcsolatos uniós és nemzetközi feladatokat, különös tekintettel az uniós
támogatásokkal és a jogharmonizációs kötelezettségekkel kapcsolatos feladatokat,
úgyszintén a tervezéssel, stratégiaalkotással és kutatással kapcsolatos feladatokat.
Az Erdészeti, Vadászati és Halászati Főosztály a következő felelősségi körök mentén
tagozódik további szervezeti egységekre (osztályokra):
- Erdészeti és Erdővédelmi Osztály,
- Vadgazdálkodási Osztály,
- Halgazdálkodási és HOP Irányító Hatósági Osztály.
2.11. Az állami földprogramért felelős államtitkár
A minisztériumban – a terület kiemelt fontosságát jelezve – önálló államtitkárságot
kapott az állami tulajdonban lévő termőföldek hasznosításának, a gazdálkodók részére
való átadásának ügye.
Ezzel kapcsolatban az állami földprogramért felelős államtitkár felel az állami
földprogramokkal kapcsolatos stratégiaalkotásért, a Nemzeti Földalappal kapcsolatos
feladatok ellátásáért és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel való kapcsolattartásért. Az
Államtitkár felel továbbá az állami tulajdonú földek hasznosításával kapcsolatosan
felmerülő szakmai tevékenységek ellátásáért, valamint a nemzeti park igazgatóságok
vagyonkezelésében lévő földek hasznosításáért.
Az államtitkárság keretében helyettes államtitkár és főosztályok nem működnek, az
államtitkárság
a
minisztérium
többi
szervezeti
egységeivel,
főosztályaival
együttműködésben, továbbá a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet irányításán keresztül
látja el a felelősségi körében meghatározott feladatait.
2.12. A környezetügyért felelős államtitkár és az irányítása alá tartozó
szervezeti egységek
A minisztériumon belül működő környezetügyi államtitkár, illetve államtitkárság látja el a
Kormány környezetvédelemmel és a hozzá szorosan kapcsolódó területekkel
(természetvédelem, vízvédelem) kapcsolatos feladatait.
A környezetügyért felelős államtitkár felügyeli a következő, a környezetvédelem
szempontjából kulcsfontosságú területeket:
- hulladékgazdálkodás és termékdíj,
- levegőtisztaság-védelem,
- zaj- és rezgés elleni védelem,
- környezetvédelmi innováció, fejlesztések és támogatások,
- vízminőség-védelem és környezeti kármentesítés,
- természetvédelem (védetté nyilvánítás, Natura 2000, természetvédelmi birtokügyek,
természetvédelmi tervezés, tájvédelem, stb.).
A környezetügyért felelős államtitkár irányítja a környezet- és természetvédelemért
felelős helyettes államtitkár munkáját, akinek a vezetése alá négy főosztály tartozik.
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2.12.1. Környezetmegőrzési Főosztály. A Környezetmegőrzési Főosztály számos
környezetvédelmi rész-szakterület vonatkozásában látja el a minisztériumra háruló
szakmai feladatokat. Ide tartoznak a felszíni és a felszín alatti vizek minőségének
védelmével kapcsolatos feladatok, az Országos Környezeti Kármentesítési Program
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok.
A Főosztály felel az elérhető legjobb technikák hazai útmutatóinak kidolgozásának
koordinálásáért, a levegőtisztáság-védelemmel és a meteorológiával összefüggő
feladatokért, a Nemzeti Környezetvédelmi Program környezet-egészségügyi feladatainak
tervezéséért, a környezeti hatásvizsgálat és a környezeti vizsgálat területén az EU
tagságból adódó minisztériumi feladatok koordinálásáért, az országhatáron átterjedő
környezeti hatások vizsgálatáról szóló Espooi egyezményből adódó feladatok
végrehajtásának koordinálásáért.
A Főosztályhoz tartozik az EU környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszere (EMAS)
hazai működtetéséhez kapcsolódó feladatok ellátása, valamint az EU öko-tanúsítási és a
nemzeti környezetbarát minősítő rendszerek hazai működtetéséhez kapcsolódó feladatok
ellátása, szakmai irányítási és koordinációs feladatok ellátása a Környezetbarát Termék
Nonprofit Kft. szakmai tevékenységével kapcsolatban.
A Főosztály illetékességi körébe tartozik az Országos Környezeti Információs Rendszer
(OKIR), valamint az országos légszennyezettségi mérőhálózat (OLM) szakmai céloknak
megfelelő fejlesztésének irányítása, működtetésének szakmai felügyelete. Önálló
szakterületi felelősséget alkotnak továbbá a környezeti zaj és rezgés elleni védelemmel
kapcsolatos feladatok.
A Főosztály felel az integrált szennyezésmegelőzéssel és -csökkentéssel, valamint az
egységes környezethasználati engedélyezési eljárással kapcsolatos minisztériumi
feladatok ellátásáért, a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáféréséről, a
nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz
való jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény végrehajtásából eredő feladatokért, a
nukleáris biztonsággal a levegőbe és vízbe történő radioaktív kibocsátásokkal és azok
ellenőrzésével kapcsolatos, a miniszter hatáskörébe tartozó feladatok ellátásáért.
A Főosztály fontos feladatát képezi a zöldhatóságok egységes szakmai irányításának
kialakítása, ennek keretében az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főfelügyelőség irányításában való közreműködés, hatósági értekezletek megtartása.
A Környezetmegőrzési Főosztály a következő felelősségi körök mentén tagozódik további
szervezeti egységekre (osztályokra):
- Környezetmegőrzési Osztály,
- Levegőminőség-védelmi és Szennyezés Ellenőrzési Osztály,
- Környezeti Kármentesítési és Vízvédelmi Osztály.
2.12.2. Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály. A Környezeti Fejlesztéspolitikai
Főosztály egyik kiemelt felelősségi területe a hulladék- és vegyianyag-szabályozási
feladatok ellátása, ideértve a környezetvédelmi termékdíj-szabályozást is.
A másik nagy feladatcsoportot a minisztérium környezetfejlesztési forrásainak
felhasználásával kapcsolatos stratégiaalkotás, az állami, más hazai, európai uniós és
egyéb fejlesztési források felhasználásának összehangolása jelenti a környezetvédelem
területén. Ehhez kapcsolódik a hazai helyi és regionális környezetvédelmi programok
kidolgozását és végrehajtását támogató projektszintű feladatok koordinálása, a
minisztérium környezetfejlesztéshez kapcsolódó közreműködő szervezetei, a szakterület
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fejezeti részéhez tartozó intézmények kedvezményezetti tevékenységnek felügyelete.
Felelős a Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia végrehajtásáért és a
megvalósítás nyomon követéséért, valamint a környezettechnológiával kapcsolatos
kormányzati célok eléréséhez szükséges intézkedések összehangolt és hatékony
koordinálásáért.
A Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály a következő felelősségi körök mentén tagozódik
további szervezeti egységekre (osztályokra):
- Környezettechnológiai Osztály,
- Hulladékgazdálkodási Osztály,
- Fejlesztéskoordinációs Osztály.
2.12.3.
Természetmegőrzési
Főosztály.
A
Természetmegőrzési
Főosztály
feladatkörébe tartozik a kiemelt természetvédelmi oltalmat igénylő természeti értékek
körének megállapítása és azok védetté vagy fokozottan védetté nyilvánítása
előkészítésének szakmai irányítása.
Ellátja a természetvédelmi pályázatok szakterületet érintő előkészítő, véleményező és
koordináló feladatait, részt vesz a bírálóbizottságokban. Felelősségi körébe tartozik a
Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer szakmai irányítása, koordinációja és
fejlesztése, a szakterülethez kötődő tanácsadó testületek működtetése, úgyszintén az EU
természetvédelmi irányelveiből következő feladatok irányítása és koordinálása, az EU
Natura 2000 hálózat kialakításával, védelmével és működtetésével kapcsolatos
tevékenységek ellátása.
A Főosztály közreműködik az EU és más pénzügyi eszközök felhasználásával kapcsolatos
szakterületi, szakmai feladatok ellátásában a tervezés, pályázatkiválasztás és -ellenőrzés
területén, koordinálja a természetvédelmi indokból elrendelt hatósági korlátozásokkal
kapcsolatos jogos kártalanítási igények teljesítését.
Uniós és nemzetközi feladatai körében ellátja az egyes természetvédelmi egyezmények
és uniós jogszabályok folytán felmerülő feladatokat.
A Főosztály felelős a Nemzeti Természetvédelmi Alapterv élővilág-védelmi fejezeteinek
kidolgozásáért és a benne foglalt célok elérését biztosító programok és szakmai feladatok
irányításáért, az általános botanikai és élőhelyvédelmi természetvédelmi feladatok
irányításáért, a veszélyeztetett növényfajok fajmegőrzési terveinek kidolgozásáért, a
Nemzeti Ökológiai Hálózattal kapcsolatos adatszolgáltatási és szakmai feladatok
irányításáért.
Felelős az inváziós fajok elleni védekezéshez kapcsolódó természetvédelmi szakmai
feladatok irányításáért, a vizes élőhelyekkel és a vizes élőhelyekhez kötődő fajokkal
kapcsolatos természetvédelmi feladatok irányításáért, az általános élőhely- és fajvédelmi
természetvédelmi feladatok irányításáért, a veszélyeztetett fajok fajmegőrzési terveinek
kidolgozásáért és végrehajtásának szakmai felügyeletéért.
A Főosztály felelős más egyéb feladatai mellett a természetvédelmi információs
rendszerek működtetésének szakmai felügyeletéért, a védett természeti területek
nyilvántartásáért, az azzal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséért, a
védett területek, valamint a halgazdálkodási jog haszonbérbe adásának szakmai
felügyeletéért, véleményezéséért, a birtokügyek keretében a tulajdonosi jellegű
nyilatkozatok kiadásáért, a nemzeti park igazgatóságok vagyonkezelési szerződései
megkötésének és megszüntetésének előkészítéséért.
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A Természetmegőrzési Főosztály a következő felelősségi körök mentén tagozódik további
szervezeti egységekre (osztályokra):
- Ökológiai Osztály,
- Natura 2000 Osztály,
- Természetvédelmi Birtokügyi Osztály.
2.12.4. Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály. A Nemzeti Parki és Tájvédelmi
Főosztály felelős a természetvédelmi kezelési tervek készítésének koordinációjáért, a
természetvédelmi kezelési tervek jogszabályi kihirdetésének előkészítéséért, továbbá a
kiemelt oltalmat igénylő természeti területek védetté vagy fokozottan védetté
nyilvánításának szakmai előkészítéséért.
Ezeken túlmenően a Főosztály közreműködik az őshonos és veszélyeztetett
mezőgazdasági állatfajtákkal kapcsolatos szakmai és jogalkotási feladatokban, felelős a
fás szárú növények védelmével kapcsolatos feladatok ellátásáért, a természetvédelmi
őrszolgálat
jogi
szabályozásának
előkészítéséért,
a
Nemzeti
Parki
Termék
védjegyrendszer működési keretfeltételeinek kialakításáért és a működtetés országos
koordinációjáért.
A Főosztály felel a földtudományi természeti értékek védelme jogi szabályozásának
előkészítéséért, valamint a tájvédelem jogi szabályozásának előkészítéséért.
A Főosztály felel a nemzeti park igazgatóságok vagyonkezelési tervezési, jelentési és
adatszolgáltatási feladatai szakmai irányításáért és felügyeletéért, a Hortobágyi
Halgazdaság Zrt., a Hortobágyi Természetvédelmi Génmegőrző Nonprofit Kft.
felügyeletével kapcsolatos szakmai döntések előkészítésében való közreműködésért, a
természetvédelmi őrszolgálat szakmai irányításáért és felügyeletéért, a körzeti
erdőtervezés természetvédelmi vonatkozású előkészítő, szakmai irányítási és ellenőrzési
feladatainak elvégzéséért, az Erdőrezervátum Program működtetéséért, irányításáért és
szakmai felügyeletéért.
A Főosztály feladatkörébe tartozik a barlangok megőrzésével, fenntartásával,
vagyonkezelésével és bemutatásával kapcsolatos tevékenységek irányítása, a kiemelt
oltalmat igénylő földtani és felszínalaktani értékek, mesterséges üregek védetté vagy
fokozottan védetté nyilvánítása előkészítésének szakmai irányítása, a Nemzeti
Természetvédelmi Alapterv szakterületi fejezeteinek kidolgozása, a közlekedéssel
kapcsolatos jogszabályok egyeztetése során a természetvédelem képviselete, a helyi
jelentőségű
védett
természeti
területek
védetté
nyilvánításával
kapcsolatos
állásfoglalások kiadása, a természetvédelmi vonatkozású támogatási források
természetvédelmi kezelést érintő jogcímeiben a szakterületi kívánalmak érvényre
juttatása.
Európai uniós és nemzetközi feladatai körében felelős az Európai Tájegyezménnyel
kapcsolatos feladatok végrehajtásáért, a tárcaközi koordinációért, az Európa Tanáccsal
való kapcsolattartásért.
A Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály a következő felelősségi körök mentén tagozódik
további szervezeti egységekre (osztályokra):
- Tájvédelmi, Barlangvédelmi és Ökoturisztikai Osztály,
- Természetvédelmi, Vagyonkezelési és Őrszolgálati Osztály.
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