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Vidékfejlesztési Minisztérium 

alapító okirata 

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2. § (2) bekezdése 
alapján a 

Vidékfejlesztési Minisztérium 

alapító okiratát (a továbbiakban: Alapító Okirat) a következők szerint adom ki. 

1. A költségvetési szerv elnevezése: 
Vidékfejlesztési Minisztérium 
Rövidített neve: VM 
Idegen nyelvű neve: Ministry of Rural Development (angol nyelven) 
Ministère du Développement Rural (francia nyelven) 
Ministerium für Landesentwicklung (német nyelven) 

2. A költségvetési szerv székhelye: 
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 

3. A költségvetési szerv alapító szerve és az alapítás dátuma: 
Magyar Köztársaság Országgyűlése 
Megalakulásának időpontja a jogfolytonosság alapján: 1848. április 11. 

4. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabály megnevezése: 
Független magyar felelős ministerium alakításáról szóló 1848. évi III. t. cz. 14. § g) pontja, 
Névváltozás: a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény 

5. A költségvetési szerv irányító szerve: 
A vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) munkaszerveként a Magyar Köztársaság 

Kormánya (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) irányítása alatt álló különös hatáskörű államigazgatási 
szerv. Szervezeti és Működési Szabályzatát a miniszter - a miniszterelnök jóváhagyásával - adja ki. 

6. A költségvetési szerv vezetője és kinevezési rendje: 
A Minisztérium vezetője a miniszter, akit a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. 

törvény 33. § (4) bekezdése értelmében a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevez ki. A 
munkáltatói jogokat - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a miniszterelnök gyakorolja. 

7. A költségvetési szerv illetékessége: 
Országos 

8. A költségvetési szerv besorolása: 
- a tevékenység jellege alapján: közhatalmi 
- a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A Minisztérium a miniszter, mint a Kormány 
- agrárpolitikáért, 
- agrár-vidékfejlesztéséért, 
- élelmiszerlánc-felügyeletéért, 
- élelmiszeriparáért, 
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- erdőgazdálkodásért, 
- ingatlan-nyilvántartásért, 
- térképészetért, 
- földügyért, 
- vadgazdálkodásért, halgazdálkodásért, 
- környezetvédelemért, 
- természetvédelemért, 
- vízgazdálkodásért 

felelős tagjának munkaszerveként a miniszter feladat- és hatáskörének ellátásához szükséges hivatali 
feladatokat látja el. 

Az Alapító Okiratban meg nem határozott feladatokat miniszter feladat- és hatásköréről szóló Korm. 
rendelet szabályozza. 

10. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása: 
841312 Mezőgazdaság központi igazgatása és szabályozása 
841313 Földügy központi igazgatása és szabályozása 
841352 Mezőgazdasági támogatások 
841215 Környezetvédelem és természetvédelem központi igazgatása és szabályozása 
841216 Vízügy központi igazgatása és szabályozása 
Államháztartási szakágazati besorolás: 
841103 Minisztériumok tevékenysége 

11. A költségvetési szervnél foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya: 
- állami vezetők: a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 

jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény alapján; 
- köztisztviselők: a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján; 
- munkavállalók: a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény alapján; 
- megbízási szerződéssel foglalkoztatottak: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

alapján. 

Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdéseket a költségvetési szerv Szervezeti és Működési 
Szabályzata szabályozza. 

A jelen Alapító Okirat 2010. május 29. napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg a Földművelési és 
Vidékfejlesztési Minisztérium VIII/1442/2/2009. számú 2009. június 26-án kelt Alapító Okirata hatályát 
veszti. 

 

Budapest, 2010. május 29. 

Orbán Viktor 
 

 


