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A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL 

 

ALAPÍTÓ OKIRATA  

 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (2) bekezdésében, a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendeletben , 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendeletben 
foglaltakat figyelembe véve – az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki:  
 
 
 
1. A költségvetési szerv elnevezése: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
 Rövidített neve:  MVH  

Idegen nyelvű elnevezései: 
angol nyelvű: Agricultural and Rural Development Agency 
német nyelvű: Amt für Landwirtschaft und Ländliche Entwicklung  

 
2. Székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 22-24. 
 
3. Az MVH létrehozásáról rendelkező jogszabály:  
 

Az Agrárintervenciós Központ létesítéséről szóló 108/1997. (XII. 29.) FM rendelet, a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló – a 256/2007. (X. 4.) Korm. 
rendelettel hatályon kívül helyezett – 81/2003. (VI. 7.) Korm. rendelet. Az MVH 
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működését szabályozó hatályos jogszabály a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet. 

 
4. Az MVH közfeladatai:   
 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. 
rendelet 5. és 6. §-ai alapján, az MVH mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási 
szervi minőségében, valamint agrárkár-enyhítési szervként ellátott feladatai, továbbá a 
Korm. rendelet 7. §-ában meghatározottak szerint, az Integrált Igazgatási és 
Ellenőrzési Rendszer (a továbbiakban: IIER) működtetése és továbbfejlesztése.  

 
5.  Az MVH illetékessége: 
 

Az MVH központi szervének és igazgatóságainak illetékességi területe az ország 
egész területére kiterjed. A területi szervek illetékességi területeit a 256/2007. (X. 4.) 
Korm. rendelet 1. és 2. számú melléklete tartalmazza. 

 
6. Az MVH irányítását ellátó szerv neve és székhelye:  

Vidékfejlesztési Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth tér 11. 
 
7. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: 

önállóan működő és gazdálkodó  
 

8. Az MVH működési rendje:  
 

Az MVH feladatait az önálló jogi személyiséggel nem rendelkező központi szerve, 
igazgatóságai, illetőleg területi szervei útján látja el. Az MVH szervezetének, 
működésének rendjét a központi szerv, az igazgatóságok és a területi szervek 
Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) tartalmazza, amelyet a vidékfejlesztési 
miniszter normatív utasításban ad ki. 

 
9. A Hivatal területi szervei (telephelyei): 

1. Fővárosi és Pest Megyei Kirendeltség   1054 Budapest, Alkotmány u. 29. 
2. Baranya Megyei Kirendeltség   7621 Pécs, Rákóczi út 17.  
3. Bács-Kiskun Megyei Kirendeltség  6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 6. 
4. Békés Megyei Kirendeltség   5600 Békéscsaba, Temető sor 8. 
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltség  3500 Miskolc, Mindszent tér 1. 
6. Csongrád Megyei Kirendeltség   6723 Szeged, Római krt. 21.  
7. Fejér Megyei Kirendeltség   8000 Székesfehérvár, Deák F. u.7-9. 
8. Győr-Moson-Sopron Megyei Kirendeltség 9023 Győr, Munkácsy u. 20. 
9. Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltség  4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2. 
10. Heves Megyei Kirendeltség   3300 Eger, Eszterházy tér 8. 
11. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltség  5000 Szolnok, József Attila u. 36. 
12. Komárom-Esztergom Megyei Kirendeltség 2800 Tatabánya, Vértanúk tere 1. 
13. Nógrád Megyei Kirendeltség   3100 Salgótarján, Bartók Béla út 17. 
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14. Somogy Megyei kirendeltség   7400 Kaposvár, Petőfi tér 1-3. 
15. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltség 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9. 
16. Tolna Megyei Kirendeltség   7100 Szekszárd, Augusz I. u. 9-11. 
17. Vas Megyei Kirendeltség   9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 1. 
18. Veszprém Megyei Kirendeltség  8200 Veszprém, Levendula u. 1. 
19. Zala Megyei Kirendeltség    8900 Zalaegerszeg, Kis u. 1. 

 
10. Az MVH vezetőinek kinevezési és felmentési rendje, valamint a kinevezés 

időtartama: 
 

a) Az MVH elnökét a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki és menti fel. A kinevezés 
határozatlan időtartamra szól. Az elnök felett a munkáltatói jogokat a vidékfejlesztési 
miniszter gyakorolja. 
 

 b) Az MVH gazdasági vezetőjét, elnökhelyetteseit és belső ellenőrzési vezetőjét – az 
elnök javaslatára - a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki, és menti fel. A kinevezés 
határozatlan időtartamra szól. Az elnökhelyettesek, a belső ellenőrzési vezető és a 
gazdasági vezető felett a munkáltatói jogokat – a kinevezés, a felmentés, továbbá a 
gazdasági vezető esetében a díjazás, valamint a belső ellenőrzési vezető esetében az 
áthelyezés kivételével – az elnök gyakorolja. 

 
11. Az MVH  foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonya:  
 

Az MVH foglalkoztatottjainak munkajogi jogviszonyára a kormánytisztviselők 
jogállásáról szóló 2010. évi LVIII törvény, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 
1992. évi XXII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Az MVH foglalkoztatottjai 
felett a munkáltatói jogokat – a 10. pontban foglalt kivételekkel – az MVH elnöke 
gyakorolja.  

 
12. Az MVH alaptevékenysége: 
 

Az MVH ellátja az egyes közösségi termékpálya rendtartások szabályozási 
eszközeinek működtetésével kapcsolatos feladatokat, ezen belül különösen: 

 
a) Az MVH az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (a 
továbbiakban: EMOGA) Garancia Részlege tekintetében ellátja: 

 
- az Európai Unió (a továbbiakban: EU) belpiaci támogatásainak kezelésével, 
- az EU külpiaci támogatásainak kezelésével, 
- az intervenciós rendszer működtetésével, 
- a közvetlen kifizetések kezelésével és ehhez kapcsolódóan az Integrált 

Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer működtetésével, valamint 
- a vidékfejlesztési (kísérő) intézkedések bonyolításával összefüggő feladatokat. 
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b) Az MVH az EMOGA Orientációs Részlege tekintetében ellátja a vidékfejlesztési 
intézkedések bonyolításával összefüggő feladatokat. Ezen feladatok ellátására a 
minisztériummal - mint irányító hatósággal - kötött megállapodás vonatkozik. 

 
c) Az MVH ellátja a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközből folyósított 
támogatások végrehajtásával összefüggő feladatokat. Ezen feladatok ellátására az 
irányító hatósággal kötött megállapodás vonatkozik. 

 
d) Az MVH ellátja a SAPARD előcsatlakozási program teljesítésének szervezésével, 
valamint a SAPARD támogatási rendszer működtetésével és végrehajtásával 
összefüggő végrehajtó és kifizető feladatokat. Az MVH folyamatosan biztosítja a 
jogszabályokban meghatározott SAPARD akkreditációs kritériumok teljesülését, 
különös tekintettel az akkreditált folyamatok betartására. Az akkreditáció 
fenntartásához szükséges rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat, 
valamint a Működési Kézikönyv tartalmazza. 

 
e) Az MVH ellátja az AIK e rendelet hatálybalépéséig nemzeti hatáskörben végzett, 
valamint a vidékfejlesztési miniszter által rendeletben meghatározott körben és módon 
az egyes nemzeti támogatások igénybevételével és végrehajtásával összefüggő 
feladatokat. 

 
f) Az MVH ellátja az EMOGA helyébe lépő Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA) és Európai Mezőgazdasági 
Garancia Alapból (a továbbiakban: EMGA) finanszírozott támogatások és egyéb 
intézkedések tekintetében a kifizető ügynökségi feladatokat. Az MVH folyamatosan 
biztosítja a jogszabályokban meghatározott EMOGA és az annak helyébe lépő EMGA, 
továbbá az EMVA akkreditációs kritériumok teljesülését, különös tekintettel az 
akkreditált folyamatok betartására. 
 
g) Az MVH ellátja az Európai Halászati Alapból (a továbbiakban: EHA) folyósított 
támogatások végrehajtásával összefüggő feladatokat az EHA Irányító Hatóság 
megbízása alapján. 

 
h) Az IIER működtetése és annak továbbfejlesztése az MVH feladatkörébe tartozik, 
ezen belül az MVH működteti különösen 

 
- a külön jogszabályban meghatározott ügyfélregisztert, 
- a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszert (MePAR), amely az EMOGA 

területalapú kifizetések kizárólagos hivatkozási alapja,  
- az EMOGA-ból, valamint az annak helyébe lépő EMGA-ból és EMVA-ból 

finanszírozott támogatások igazgatási és ellenőrzési rendszerét. 
 

Az MVH államháztartási szakágazat szerinti besorolása:  
841104 Területi általános igazgatási szervek tevékenysége 
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Alaptevékenységek besorolása az államháztartási szakfeladatrend szerint: 
 
 
841122 Központi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 

 
13. Az MVH elnökének beszámolási kötelezettsége:  
 

Az MVH elnöke az MVH működéséről szükség szerint, de legalább évente beszámol 
a vidékfejlesztési miniszternek. 

 
14. Az MVH tevékenységének ellenőrzése:  
 

Az MVH ellenőrzését a Vidékfejlesztési Minisztérium végzi. Ez az ellenőrzés nem 
érinti más, erre jogosult szervek ellenőrzési jogát. 

 
15. Vagyonkezelés: 
 

Az MVH kezeli a feladatainak ellátásához szükséges, a Magyar Állam tulajdonát 
képező ingatlan és ingó vagyont. A vagyonkezelői jogosultságot a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. és az MVH közötti vagyonkezelői szerződés rögzíti. Az MVH a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakkal feladatai ellátása érdekében önállóan 
gazdálkodik. 

 
Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdéseket az MVH Szervezeti és Működési 
Szabályzata szabályozza. 

 
A törvényi rendelkezéseknek megfelelően jelen alapító okirat 6., 8., 10., 12., 13., 
valamint 14. pontjának módosulása 2010. május 29-én, a 11. pont módosulása 2010. 
július 6-án, a felvezető szövegét és a 7. pontját érintő változás 2010. augusztus 15-én 
lép hatályba. 

 
Jelen Alapító Okirat aláírásával egyidejűleg az MVH 2009. június 25-én kelt, 
31.502/2009. számú Alapító Okirata hatályát veszti. 

 
Budapest, 2010. november „…”. 

 
 
 
dr. Fazekas Sándor 


