
e) a III. táblázat 2. pontjában a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szövegrész helyébe

a „fõvárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,

f) a III. táblázat 4. pontjában a „Vám- és Pénzügyõrség területileg illetékes középfokú szerve” szövegrész helyébe

a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal területileg illetékes megyei vám- és pénzügyõri igazgatósága” szöveg, a „Vám- és

Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal területileg illetékes

vám- és pénzügyõri regionális fõigazgatósága” szöveg,

g) a III. táblázat 5. pontjában a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal területi szerve” szövegrész helyébe a „kulturális

örökségvédelmi szakigazgatási szerv” szöveg, a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal központi hivatala” szövegrész

helyébe a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal” szöveg,

h) a IV. táblázat 3. pontjában a „Vám- és Pénzügyõrség területileg illetékes középfokú szerve” szövegrész helyébe

a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal területileg illetékes megyei vám- és pénzügyõri igazgatósága” szöveg, a „Vám- és

Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal területileg illetékes

vám- és pénzügyõri regionális fõigazgatósága” szöveg lép,

i) a IV. táblázat 4. pontjában a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal területi szerve” szövegrész helyébe a „kulturális

örökségvédelmi szakigazgatási szerv” szöveg, a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal központi hivatala” szövegrész

helyébe a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal” szöveg

lép.

A Kormány 327/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete

a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalról

A Kormány az Alkotmány 35.  § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40.  §

(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint

a növényfajták állami elismerésérõl, valamint a szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról  szóló 2003. évi LII. törvény 

30.  § (1) bekezdés b) pontjában,

az állattenyésztésrõl  szóló 1993. évi CXIV. törvény 49.  § (2) bekezdésében,

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl  szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (1) bekezdés a) pontjában,

az állatok védelmérõl és kíméletérõl  szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49.  § (3) bekezdés b) pontjában,

a szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról  szóló 2004. évi XVIII. törvny 57.  § (3) bekezdésében,

az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról  szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112.  § (1) bekezdés a) pontjában,

a vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról  szóló 1996. évi LV. törvény 100.  § (2) bekezdésében,

a halászatról és a horgászatról  szóló 1997. évi XLI. törvény 56.  § (4) bekezdésében,

az agrárgazdaság fejlesztésérõl  szóló 1997. évi CXIV. törvény 11.  §-ában,

az agrárpiaci rendtartásról  szóló 2003. évi XVI. törvény 32.  § (3) bekezdésében,

a termõföldrõl  szóló 1994. évi LV. törvény 90.  § (1) bekezdés i) pontjában,

a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról  szóló 2008. évi LXXIII. törvény 15.  § (1) bekezdésében,

a mezõgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói

magatartás tilalmáról  szóló 2009. évi XCV. törvény 10.  § (3) bekezdésében,

a termõföld védelmérõl  szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66.  § (1) bekezdésében,

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53.  §

a) pontjában,

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A.  § a) pontjában,

a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval

összefüggõ törvénymódosításokról  szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21.  § b)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
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1. A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal jogállása

1.  § (1)A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) központi hivatal. Az MgSzH-t

az agrár-vidékfejlesztésért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítja.

(2) Az MgSzH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az elõirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezõ központi költségvetési

szerv.

(3) Az MgSzH-t elnök (a továbbiakban: elnök) vezeti.

(4) A miniszter irányítási jogkörében

a) az elnök javaslata alapján kinevezi és felmenti az MgSzH különbözõ szakterületekért felelõs elnökhelyetteseit

(a továbbiakban: elnökhelyettesek),

b) jóváhagyja az MgSzH éves munkatervét,

c) jóváhagyja az MgSzH feladataival összefüggõ elektronikus kapcsolattartás és adatátvitel fejlesztését.

(5) Az MgSzH székhelye Budapest.

(6) Az MgSzH az egész országra kiterjedõ illetékességgel rendelkezik.

(7) Az MgSzH alaptevékenységének veszélyeztetése nélkül és azzal összefüggésben, külön jogszabályban

meghatározottak szerint kutatási, oktatási, fejlesztési, laboratóriumi, vizsgálati, szaktanácsadási, szakértõi, tervezési és

egyéb feladatokat is elláthat, vállalkozási tevékenységet folytathat.

2. Az MgSzH elnöke

2.  § (1) Az elnök

a) javaslatot tesz a miniszternek az elnökhelyettesek kinevezésére, felmentésére, a kinevezés és a felmentés

kivételével gyakorolja a munkáltatói jogokat az elnökhelyettesek felett,

b) gyakorolja a munkáltatói jogokat az MgSzH osztályvezetõnél magasabb besorolású vezetõi felett,

c) felelõs az MgSzH részére jogszabályban, közjogi szervezetszabályozó eszközben, illetve megállapodásban

meghatározott feladat hatékony ellátásáért, amelyrõl évente beszámol a miniszternek,

d) felelõs az MgSzH feladatellátásának minõségbiztosításáért,

e) elkészíti és jóváhagyásra a miniszter elé terjeszti az MgSzH éves munkatervét,

f) elkészíti és a miniszterhez jóváhagyásra felterjeszti az MgSzH szervezeti és mûködési szabályzatát,

g) javaslatot tesz az MgSzH költségvetésének megállapítására,

h) felelõs az MgSzH költségvetésének betartásáért,

i) mûködteti az MgSzH laboratóriumait, fajtakísérleti és fajtakitermesztõ állomásait,

j) jogszabályban meghatározott keretek között kidolgozza és – a miniszter jóváhagyásával – fejleszti az elektronikus 

kapcsolattartás és adatátvitel technikai rendszerét az MgSzH feladatellátásával összefüggésben.

(2) Az elnök a fõvárosi és megyei kormányhivatal (továbbiakban: megyei kormányhivatal) mezõgazdasági szakigazgatási

szerve tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok

kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról  szóló 2010. évi CXXVI. törvény 6.  §

(4) bekezdésében, valamint a 7.  §-ában meghatározott hatáskörök – a központi államigazgatási szervekrõl, valamint

a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról  szóló 2010. évi XLIII. törvény 2.  § (1) bekezdés h)–i) pontja szerinti

hatáskört is beleértve – gyakorlására jogosult szakmai irányító szerv vezetõje.

(3) Az elnök a (2) bekezdésben meghatározott jogkörében a fõvárosi és megyei kormányhivatal mezõgazdasági

szakigazgatási szervének kormánytisztviselõjét jogszabályban meghatározott járványügyi, vagy más kiemelt

jelentõségû okból azonnali intézkedést igénylõ esetben közvetlenül utasíthatja feladat elvégzésére vagy mulasztás

pótlására, továbbá jelentést kérhet.

3. Az MgSzH eljárása

3.  § (1) Az MgSzH közigazgatási hatósági ügyben országos illetékességgel jár el.

(2) Ha az adott ügyre vonatkozó döntés elõkészítésében közremûködõ személlyel összefüggésben a közpénzekbõl

nyújtott támogatások átláthatóságáról  szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6.  §-a vagy 9.  §-a szerinti kizárás áll fenn,

a döntés-elõkészítésre annak megkezdése elõtt, vagy – ha a kizárás oka a döntés-elõkészítõ tevékenység megkezdése

után következik be – a döntés-elõkészítés újbóli lefolytatására kizárással nem érintett ügyintézõt kell kijelölni.

(3) A helyszíni eljárásra jogosult kormánytisztviselõ részére az elnök igazolványt állít ki.
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(4) A jogszabályban meghatározott

a) járványügyi, vagy más kiemelt jelentõségû okból azonnali intézkedést igénylõ esetekben az MgSzH

kormánytisztviselõje az országos fõállatorvos kijelölése alapján,

b) növény- és talajvédelmi ügyekben az országos fõállatorvossal egyeztetve az országos növény- és talajvédelmi

fõfelügyelõ

nyilatkozhat, illetve hozhat nyilvánosságra adatokat.

4. Az MgSzH és a fõvárosi és megyei kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási szervei közötti

irányítási kapcsolatok

4.  § (1) Az MgSzH szakmai irányító tevékenysége keretében a megyei kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási

szervei:

a) részt vesznek az MgSzH által szervezett képzéseken (beleértve az elektronikus távoktatást is), valamint az ahhoz

kapcsolódó vizsgákon,

b) az MgSzH szakmai informatikai rendszerein keresztül látják el a hatáskörükbe tartozó feladatokat,

c) végrehajtják az MgSzH által kiadott ellenõrzési és mintavételi terveket,

d) az országos adatbázisok kialakítása és fenntartása érdekében adatgyûjtést végeznek, nyilvántartást vezetnek,

valamint jelentést küldenek az MgSzH-nak,

e) részt vesznek a központosított mintaszállítási rendszer mûködtetésében,

f) az MgSzH által kiadott iratmintákat használják a szakmai feladatellátás során,

g) kiállítják az áruk nemzetközi kereskedelméhez szükséges export bizonyítványokat és egyéb okiratokat,

h) a levett minták vizsgálatát az MgSzH által kijelölt laboratóriumokban végeztetik,

i) az MgSzH által végrehajtott belsõ ellenõrzéseken, auditokon, szakterületi ellenõrzéseken tett ajánlások alapján

meghatározott intézkedéseket végrehajtják, közremûködnek nemzetközi szervek által végrehajtott külsõ

auditokon,

j) részt vesznek az MgSzH által szervezett értekezleteken, mûködtetett szakmai munkacsoportokban,

k) ellátják a gyorsriasztási rendszerek üzemeltetésében jelentkezõ feladatokat,

l) közremûködnek a szakmai sajtómegjelenéssel kapcsolatos feladatok ellátásában,

m) részt vesznek a feladatkörüket érintõ átruházott és együttmûködõi – így különösen az Európai Mezõgazdasági

Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egyes támogatások

tekintetében a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban MVH) által átruházott, illetve

együttmûködõként ellátott – feladatok végrehajtásában,

n) az elvégzett feladatairól közvetlenül jelent az MgSzH-nak.

(2) A megyei kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási szervei az MgSzH által kiadott szakmai minõségirányítási

elvek, valamint az MgSzH által kötött megállapodások figyelembevételével látják el feladataikat.

(3) A megyei kormányhivatal mezõgazdasági szakigazgatási szervei, valamint azok önálló feladat- és hatáskörrel

rendelkezõ szervezeti egysége szakmai mûködésének biztosítása érdekében az MgSzH szakmai irányítási körébe

tartozó feladat és célfeladat forrásának biztosítására egyedi megállapodást köthet, amelyben rendelkezik

a pénzeszközátadás, a szakmai teljesítés és az elszámolás rendjérõl, illetve a feladatellátáshoz eszközöket biztosíthat.

(4) Az MgSzH az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból

finanszírozott egyes támogatások tekintetében az MVH által átruházott, illetve együttmûködõként ellátott feladatok

ellátása érdekében megállapodást köthet a megyei kormányhivatallal, amelyben rendelkezni kell ezeknek

a feladatoknak az ellátásához a pénzeszközátadás, a szakmai teljesítés és az elszámolás rendjérõl.

(5) A megyei kormányhivatal mezõgazdasági szakigazgatási szerve által hatósági tevékenysége ellátása során kiszabott

bírság teljes összegét, illetve megállapított igazgatási szolgáltatási díj 20%-ának megfelelõ összeget az MgSzH részére

a szakmai feladatok ellátása érdekében befizeti.

5. Kijelölõ rendelkezések

5.  § Az MgSzH-t – ha kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik – a Kormány

a) növénytermesztési hatóságként,

b) talajvédelmi hatóságként,

c) élelmiszerlánc-felügyeleti szervként,
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d) tenyésztési hatóságként,

e) erdészeti hatóságként,

f) vadászati hatóságként,

g) halászati hatóságként,

h) borászati hatóságként,

i) mezõgazdasági igazgatási szervként,

j) pálinkaellenõrzõ hatóságként

jelöli ki.

6.  § (1) A növényfajták állami elismerésérõl, valamint a szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról  szóló

2003. évi LII. törvény (a továbbiakban: vetõmagtörvény) 2.  §-ának 9. és 25. pontjában, 7.  §-ának (1) és

(5) bekezdésében, 8.  §-ában, 9.  §-ának (1) és (2) bekezdésében, 10.  §-ának (2) és (3) bekezdésében, 11.  §-ának

(1) bekezdésében, 12.  §-ának (1)–(4) bekezdésében, 14.  §-ának (1) és (3) bekezdésében, 15.  §-ának (2) bekezdésében,

18.  §-ának (3)–(4) bekezdésében, 19.  §-ának (1) és (2) bekezdésében, 20.  §-ának (1) és (3) bekezdésében, 23.  §-a

(1) bekezdésének a)–g) pontjában, h) pontjában a prebázis és bázis kategóriájú szõlõ- és gyümölcs, valamint

a szuperelit és elit fokozatú erdészeti és fás szárú energetikai szaporítóanyagok, a szuper elit szaporítási fokú vetõmag

és a törzsültetvények vonatkozásában, i) pontjának ia)–if) alpontjában, j)–l) pontjában, 23.  §-ának (3) és

(4) bekezdésében, 24.  §-ának b) pontjában, 26.  §-a (2) bekezdésének a)–d) pontjában, 27.  §-ában, valamint 28.  §-ának

(1) és (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány növénytermesztési hatóságként az MgSzH-t jelöli ki.

(2) Az MgSzH a vetõmagtörvény szerinti feladatok ellátása érdekében fajtakísérleti állomásokat, illetve fajtakitermesztõ

állomást mûködtet.

(3) A vetõmagvak és vegetatív szaporítóanyagok géntechnológiai eredetének vizsgálata, hatósági ellenõrzése

tekintetében eljáró hatóságként a Kormány az MgSzH-t jelöli ki.

7.  § (1) Az állattenyésztésrõl  szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: állattenyésztési törvény) 3.  §-ának 19–20., 23. és

26. pontjában, 7.  §-ának (2)–(5) és (7) bekezdésében, 9.  §-ának (1)–(3) bekezdésében, 10.  §-ának (1) és

(3) bekezdésében, 11.  §-ának (1) bekezdésében, 14.  § (1) bekezdésének b) pontjában, 15.  §-a (1) bekezdésének

e) pontjában, 16.  §-ában, 17.  §-ának a)–l) pontjában, 18.  §-ának (2)–(5) és (7)–(8) bekezdésében, 19.  §-a

(2) bekezdésének d) pontjában, 20.  §-ának (1) és (2) bekezdésében, 21.  §-ának (2) és (5) bekezdésében, 22.  §-ának

(2) bekezdésében, 23.  §-ának (1)–(3) bekezdésében, 24.  §-ának (1) és (2) bekezdésében, 26.  §-ának (1) bekezdésében,

27.  §-ának (1) és (2) bekezdésében, 29.  §-ában, 30.  §-ának (4) bekezdésében, 37.  §-ának (2) bekezdésében, 41.  §-ában,

42.  §-ában, 44.  §-ában, 45.  §-ának (1)–(3) bekezdésében, továbbá 46.  §-ában foglaltak tekintetében a Kormány

tenyésztési hatóságként az MgSzH-t jelöli ki.

(2) Az állattenyésztési törvény 16.  §-ának b) pontjában foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti

szervként az MgSzH-t jelöli ki.

8.  § (1) Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl  szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 5.  §-ának

(6) bekezdésében, 8.  §-ának (2) bekezdésében, 8/B.  §-ának (1) és (3) bekezdésében, 15.  §-ának (5) bekezdésében,

16.  §-ának (2) bekezdésében, 17.  §-ának (5) és (6) bekezdésében, 18.  §-a (1) bekezdésének g) pontjában, 19.  §-ának

(4) bekezdésében, 23.  §-ának (4) bekezdésében, 24.  §-a (1) bekezdésének a) pontjában, 24.  §-ának (2) bekezdésében,

25.  §-ának (1) és (4)–(5) bekezdésében, 26.  §-ának (1) és (2) bekezdésében, 27.  §-a (1) bekezdésének d) pontjában és

(5) bekezdésében, 30.  §-ának (2) bekezdésében, 32.  §-a (1) bekezdésének a)–c), e)–i) és k)–m) pontjában, 32.  §-a

(2) bekezdésének a)–d) pontjában, 32.  §-ának (4) bekezdésében, 33.  §-ának a), ba)–be) és c)–d) pontjában, 34.  §-a

(1) bekezdésének f)–h) pontjában, i) pontjában állatgyógyászati készítmények nagykereskedelme, valamint

állatgyógyászati készítmények hatóanyagainak kereskedelme vonatkozásában, 34.  §-a (2) bekezdésének h) és

j) pontjában, 34.  §-a (3) bekezdésének c) pontjában, 34.  §-a (4) bekezdésének a)–b) és f)–j) pontjában, 35.  §-a

(3) bekezdésének a)–f) pontjában, 35.  §-a (4) bekezdésének c) pontjában, 35/A.  §-ában, 37.  §-a (1) bekezdésének a),

b) pontjában növények, növényi termékek tudományos kutatási céllal, illetve fajtaszelekciós munkára történõ

behozatala, valamint feltartóztatott szállítmányok behozatala vonatkozásában és c)–d) pontjában, 37.  §-a

(3) bekezdésének a)–e) pontjában, 38.  §-a (1) bekezdésének h)–i), l)–o) és r)–s) pontjában, 38.  §-ának (4) és

(5) bekezdésében, 39.  §-ának (1) és (4) bekezdésében, 40.  §-ának (1)–(3) bekezdésében, 41.  §-ában, 42.  §-a

(1) bekezdésének a)–d) pontjában, 43.  §-ában, 44.  §-ának (1)–(6) bekezdésében, 45.  §-ában, 48.  §-a (1) bekezdésének

b)–g) és l) pontjában, 49.  §-ának (1) bekezdésében, 51.  §-ának (3) bekezdésében, 54.  §-a (1) bekezdésében, 56.  §-ában,
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57.  §-ában, 58.  §-ában, 59.  §-ának (6) bekezdésében, 60.  §-a (1) bekezdésének k) pontjában, 63.  §-a (1) bekezdésének

b)–c) pontjában, 64.  §-ának (3) és (7) bekezdésében, 71.  §-ának (4)–(5) bekezdésében, 72.  §-ában, valamint

a Mellékletének 22. és 39. pontjában foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként

az MgSzH-t jelöli ki.

(2) Az Éltv. 32.  §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján az MgSzH laboratóriumot mûködtet, illetve kijelöli az Éltv. szerinti

hatósági ellenõrzések során vett minták vizsgálatait végzõ állami laboratóriumokat, és ezek jegyzékét honlapján

közzéteszi.

(3) A megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságának kerületi állat-egészségügyi 

és élelmiszer-ellenõrzõ hivatala (a továbbiakban: kerületi hivatal) által az Éltv. 32.  §-ának (3) bekezdése alapján

nyilvántartott bejelentett és kivizsgált élelmiszer-mérgezések és -fertõzések adatait az MgSzH rendszeresen értékeli és 

közzéteszi.

(4) Az MgSzH az Éltv. 33.  §-ának c) pontja szerinti eseményeket országos szinten összegzi és elemzi, és amennyiben

az szakmailag indokolt, koordinálja az intézkedéseket.

(5) Az Éltv. 34.  §-a (3) bekezdésének a) pontja alapján az MgSzH elrendeli a járványveszély esetén szükséges járványügyi

intézkedéseket.

(6) Az Éltv. 37.  § (1) bekezdés c) pontja alapján az MgSzH koordinálja az engedélyköteles termékek hivatalos

vizsgálataiban közremûködõ megyei kormányhivatalok növény- és talajvédelmi igazgatóságainak tevékenységét,

ennek keretében elõkészíti az engedélyezési vizsgálatokat, nyilvántartja és ellenõrzi a kísérleteket.

(7) Az Éltv. 38.  §-a (1) bekezdésének q) pontja szerinti nyilvántartást a Vidékfejlesztési Minisztérium Mezõgazdasági

Gépesítési Intézet vezeti.

(8) Az Éltv. 71.  §-ának (3) bekezdése alapján az elnök az MgSzH, a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és

állategészségügyi igazgatósága, illetve a kerületi hivatal jogalkalmazási gyakorlatának alapjait ismertetõ közleményt

ad ki.

(9) Az MgSzH ellátja a Bizottság 2009. július 13-i, a 2005/94/EK tanácsi irányelvnek a baromfitartó egységek és más,

fogságban tartott madarakat tartó egységek madárinfluenza szempontjából történõ jóváhagyása, valamint

az említett egységekben hozott további biológiai biztonsági megelõzõ intézkedések tekintetében történõ

végrehajtásáról  szóló 616/2009/EK rendeletének végrehajtása során a tagállami feladatokat.

(10) Az országos fõállatorvos a külön jogszabályban foglaltak alapján elrendeli

a) az állatjárványügyi intézkedések közül a megfigyelési körzet kialakítását, a vakcinázást, a gyógykezelést,

magán-állatorvosok közcélú igénybevételét,

b) a több megyére kiterjedõ – az Éltv. szerinti – intézkedések végrehajtását,

c) az MgSzH-n belül az országos járványügyi központ felállítását, valamint az országos élelmiszerlánc-esemény

kezelõ központ felállítását, valamint

d) jogszabályban meghatározott járványügyi, vagy más kiemelt jelentõségû okból azonnali intézkedést igénylõ

esetben utasítást adhat

da) a kormánytisztviselõk MgSzH, valamint a megyei kormányhivatalok közötti kirendelésére,

db) az eszközök MgSzH, valamint a megyei kormányhivatalok közötti átcsoportosítására.

(11) A miniszter az Éltv. 28.  §-ának a)–d) pontjában, 29.  §-ában, 42.  §-ának (4) bekezdésében, valamint 71.  §-ának

(1) bekezdésében leírt feladatait az országos fõállatorvos a miniszter által átruházott hatáskörben gyakorolja.

(12) Az Éltv. szerinti állami védekezés több megyére kiterjedõ, illetve országos szintû elrendelésére az MgSzH jogosult.

9.  § Az MgSzH ellátja a szakmai szintû hazai és nemzetközi állatvédelmi kapcsolattartói feladatokat, szervezi az állami

állatvédelmi feladatok végrehajtását, szakmailag elõkészíti az állatvédelmi szabályozást, ellátja a jogszabályban

meghatározott egyéb állatvédelmi feladatokat.

10.  § A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlásáról  szóló 1995. évi XCIV. törvény

3.  §-a (1) bekezdés k) pontjában, 15.  §-a (1) bekezdésének a) pontjában és 32.  §-a (2) bekezdésében a Kormány

élelmiszerlánc-felügyeleti szervként az MgSzH-t jelöli ki.

11.  § A mezõgazdasági élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen

forgalmazói magatartás tilalmáról  szóló 2009. évi XCV. törvény tekintetében a Kormány mezõgazdasági igazgatási

szervként az MgSzH-t jelöli ki.
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12.  § (1) A bortörvény 20.  §-ának (1) bekezdésében, 21.  §-ának (2) bekezdésében, 23.  §-ának (5), (7) és (10) bekezdésében,

24.  §-ának (1) és (2) bekezdésében, 24/A.  §-ának (1), (2) és (6) bekezdésében, 25.  §-ának (2) és (3) bekezdésében,

28.  §-ában, 29.  §-ában, 30.  §-ának (2) bekezdésében, 32.  §-ának (2) bekezdésében, 40.  §-a (1) bekezdésének

c) pontjában, 40.  §-ának (5) bekezdésében, 41.  §-ának (1) bekezdésében, 44.  §-ának (1)–(3) bekezdésében, 48.  §-ának

(1), (5), (6) és (9) bekezdésében, 51.  §-ának (4) bekezdésében, valamint 51/A.  §-ának (3) bekezdésében foglaltak

tekintetében a Kormány borászati hatóságként az MgSzH-t jelöli ki.

(2) A bortörvény 3.  §-ának (2), (3) és (6) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány termõhelyi katasztert vezetõ

szervként az MgSzH-t jelöli ki.

(3) A hegyközségekrõl  szóló 1994. évi CII. törvény 34.  §-ában és 36.  §-ában foglaltak tekintetében a Kormány borászati

hatóságként az MgSzH-t jelöli ki.

(4) A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól  szóló 2003. évi CXXVII. törvény 6.  §

(2) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány borászati hatóságként az MgSzH-t jelöli ki.

13.  § (1) Az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról  szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.)

32.  §-ának (5) bekezdésében, 43.  §-a (2) bekezdésének b) pontjában és 103.  §-ának (2) és (3) bekezdésében foglaltak

tekintetében a Kormány erdészeti hatóságként az MgSzH-t jelöli ki.

(2) Az MgSzH igazgatási feladatai körében

a) koordinálja, irányítja és ellenõrzi a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága erdészeti hatósági feladatai

végrehajtását,

b) koordinálja, irányítja és ellenõrzi a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága erdészeti támogatásokhoz

kapcsolódó feladatai végrehajtását,

c) szolgáltatja a miniszter által kért, a kormányzati munka ellátásához szükséges, a megyei kormányhivatalok

erdészeti igazgatóságai és a saját tevékenysége során keletkezett adatokat,

d) elemzi és értékeli a feladat- és hatáskörét érintõ jogszabályok végrehajtását,

e) véleményezi a feladat- és hatáskörét érintõ jogszabálytervezeteket,

f) kialakítja és mûködteti az erdészeti hatóság tevékenységéhez kapcsolódó informatikai rendszereket,

g) a miniszter felkérése alapján közremûködik a nemzetközi feladatok végrehajtásában,

h) a jogszabályban foglalt tartalommal üzemelteti, felügyeli és vezeti

ha) az Országos Erdõállomány Adattárat,

hb) az erdõgazdálkodói nyilvántartást,

hc) az erdészeti és jogosult erdészeti szakszemélyzet-nyilvántartást,

hd) az erdei közjóléti létesítmény nyilvántartást,

he) az erdei lovaglásra és jármûközlekedésre kijelölt utak nyilvántartását,

hf) az erdõfelújítási biztosítékok elõírásáról, teljesítésérõl és felszabadításáról  szóló nyilvántartást,

i) ellátja a NATURA 2000 erdõk körzeti erdõtervezésével, felülvizsgálatával kapcsolatos koordinációs és ellenõrzési

feladatokat,

j) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a feladatkörébe utal.

(3) Az MgSzH a 13.  § (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti ellenõrzés eredményérõl tájékoztatja

a) a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságának vezetõjét,

b) ismételt vagy súlyos szabálytalanság vagy jogsértõ gyakorlat esetén a kormánymegbízottat.

(4) Az MgSzH erdészeti ügyekkel foglalkozó szervezeti egységének vezetõje kizárólag felsõfokú erdészeti végzettséggel

rendelkezõ személy lehet.

(5) Az erdõrõl és erdõ védelmérõl  szóló 1996. évi LIV. törvény szerinti erdõfenntartási járulék beszedésével kapcsolatos

feladatok ellátására – amennyiben a követelés végrehajtása még nem indult meg – a Kormány az MgSzH-t jelöli ki.

(6) Az adózás rendjérõl  szóló 2003. évi XCII. törvény 52.  §-a (13) bekezdésének b) pontjában foglaltak tekintetében

a Kormány erdészeti hatóságként az MgSzH-t jelöli ki.

14.  § (1) A vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról  szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban:Vtv.)

21.  §-ának (2) bekezdésében, 22.  §-ának (3) és (6) bekezdésében, 24.  §-ának (2)–(3) bekezdésében, 25/A.  §-ának

(2) bekezdésében, 26.  §-ában, 33.  §-ának (2) bekezdésében, 38/A.  §-ának (4) bekezdésében, 74.  §-a (6) bekezdésében,

89/A.  §-a (2) és (3) bekezdésében, valamint a 92.  § (1) bekezdésének a), c) és g–h) pontjában foglaltak tekintetében

a Kormány vadászati hatóságként az MgSzH-t jelöli ki.
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(2) A Vtv. 82.  §-ában, 89.  §-ában, valamint a 92.  § (1) bekezdésének b) és d)–f) ) pontjában foglaltak tekintetében

a Kormány vadászati hatóságként az MgSzH-t jelöli ki.

15.  § (1) A halászatról és a horgászatról  szóló 1997. évi XLI. törvény 16.  §-ának (3) bekezdésében, 22.  §-ának (2) bekezdésében,

valamint 30/A.  §-ában foglaltak tekintetében a Kormány halászati hatóságként az MgSzH-t jelöli ki.

(2) Az MgSzH ellátja a Tanács 2008. szeptember 29-i, a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat

megelõzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról, továbbá

a 2847/93/EGK, az 1936/2001/EK és a 601/2004/EK rendelet módosításáról és az 1093/94/EK és az 1447/1999/EK

rendelet hatályon kívül helyezésérõl  szóló 1005/2008/EK rendelete 16–18. cikkében, valamint 21. cikkében

meghatározott tagállami illetékes hatósági feladatokat.

16.  § Az agrárgazdaság fejlesztésérõl  szóló 1997. évi CXIV. törvény 7.  §-a (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott

agrárgazdasági adatbázist mûködtetõ szervként a Kormány az Agrárgazdasági Kutató Intézetet, valamint az MgSzH-t

jelöli ki.

17.  § Az agrárpiaci rendtartásról  szóló 2003. évi XVI. törvény 29.  § (6) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány

mezõgazdasági igazgatási szervként az MgSzH-t jelöli ki.

18.  § (1) A Kormány a termõföld védelmérõl  szóló 2007. évi CXXIX. törvény szerinti mezõgazdasági igazgatási szervként

a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt, növénytermesztési hatóságként az MgSzH-t jelöli ki.

(2) A termõföldrõl  szóló 1994. évi LV. törvény 8/A.  §-a (2) bekezdésének c) pontjában és (3) bekezdésében, 8/B.  §

(2) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány mezõgazdasági igazgatási szervként az MgSzH-t jelöli ki.

(3) A földrendezõ és a földkiadó bizottságokról  szóló 1993. évi II. törvény 9/C.  § (10) bekezdése szerinti kifogás a megyei

kormányhivatalok földmûvelésügyi igazgatóságánál, az MgSzH-nak címezve nyújtható be.

19.  § (1) Az MgSzH ellátja a 2004. május 1-je elõtt meghirdetett, nemzeti költségvetési elõirányzat terhére odaítélt

a) a fiatal gazdálkodók támogatási programja,

b) a kedvezõtlen besorolású térségekben gazdálkodó mezõgazdasági termelõk éven túli hitelterheinek

mérséklésérõl  szóló program, valamint

c) a gazdahitel program

szerinti támogatások felhasználásával összefüggõ jogszabályban elõírt egyes feladatokat.

(2) Az Európai Unió közös forrásaiból származó agrártámogatások, az azokhoz kapcsolódó, nemzeti költségvetésbõl

nyújtott kiegészítõ támogatások, valamint a nemzeti hatáskörben nyújtott agrártámogatások igénybevételének

általános feltételeirõl  szóló 6/2004. (I. 22.) Korm. rendelet 9.  § (5) bekezdésében, valamint 11.  §-ában a miniszter

hatáskörébe utalt ügyek döntés-elõkészítését az MgSzH végzi.

20.  § (1) A Kormány a vágóállatok vágás utáni minõsítése szolgáltatási tevékenység tekintetében a szolgáltatási tevékenység

megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.)

szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az MgSzH-t jelöli ki.

(2) A Kormány

a) az állattenyésztési törvényben szabályozott inszeminátor és embrióátültetõ,

b) a Vtv.-ben szabályozott hivatásos vadász tevékenysége, valamint

c) a termõföld védelmérõl  szóló 2007. évi CXXIX. törvény 51/A.  §-a szerinti szakértõi tevékenység tekintetében

a Szolgtv. szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az MgSzH-t jelöli ki.

(3) A Kormány a vetõmagtörvényben szabályozott

a) a mintavevõ, valamint

b) a vetõmag forgalomba hozatala

szolgáltatási tevékenységek tekintetében a Szolgtv. szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az MgSzH-t

jelöli ki.

(4) Ha törvény vagy kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik, a Kormány az Éltv. hatálya alá tartozó szolgáltatási

tevékenységek tekintetében a Szolgtv. szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az MgSzH-t jelöli ki.
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6. A fás szárú energetikai ültetvények védett természeti területen és Natura 2000 területen történõ

engedélyezésére és a kötelezõ növényvédelmi technológia – zárlati károsító elterjedésének megelõzése

érdekében, országos jelentõségû védett természeti területen történõ – alkalmazásának elrendelésére

irányuló eljárásban közremûködõ szakhatóságok

21.  § (1) A Kormány a fás szárú energetikai ültetvények védett természeti területen és Natura 2000 területen történõ

engedélyezése iránti másodfokú eljárásban – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet

védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további

feltételek mellett megfelel-e –, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget

szakhatóságként jelöli ki.

(2) A Kormány a kötelezõ növényvédelmi technológia – zárlati károsító elterjedésének megelõzése érdekében, országos

jelentõségû védett természeti területen történõ – alkalmazásának elrendelésére irányuló másodfokú eljárásban,

annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi

követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, az Országos

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki. A szakhatóság

állásfoglalását – az eljáró hatóság kérésére – haladéktalanul, de legkésõbb egy munkanapon belül adja meg.

7. A talajvédelmi hatósági eljárásokban közremûködõ szakhatóságok

22.  § (1) A Kormány a hígtrágya nitrátérzékeny területen történõ mezõgazdasági felhasználása engedélyezésére irányuló

másodfokú eljárásban – a felszín alatti vizek minõségének védelme kérdésében – az Országos Környezetvédelmi,

Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.

(2) A Kormány a szennyvíz és szennyvíziszap mezõgazdasági felhasználásának engedélyezése és az engedély

meghosszabbítása iránti másodfokú eljárásban, továbbá a nem mezõgazdasági eredetû nem veszélyes hulladék

mezõgazdasági felhasználásának engedélyezési és az engedély meghosszabbítása iránti másodfokú eljárásban,

a) – a talajvédelmi tervnek és a tervezett tevékenységnek a felszín alatti vizek minõsége és az ivóvízbázisok védelme

követelményeinek  való megfelelõsége, továbbá annak elbírálása kérdésében, hogy a szennyvíziszap

mezõgazdasági felhasználása során 5 méteren belüli talajvízszint esetén a talajvízszint figyelemmel kísérése

érdekében szükséges-e észlelõkút létesítése, és a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és

közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e –,

az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget, valamint

b) a vizek minõségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények,

tényezõk vizsgálatával kapcsolatos szakkérdésben a megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási

szervét

szakhatóságként jelöli ki.

(3) A szennyvíz és szennyvíziszap mezõgazdasági felhasználásának engedélyezési eljárásában

a) a szakhatósági megkereséshez csatolni kell a talajvédelmi tervet, és

b) az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv szakhatóságként jár el.

(4) A Kormány – függetlenül a kitermelt ásványi nyersanyag felhasználási módjától – az ásványi nyersanyag kitermeléssel

járó mezõgazdasági célú tereprendezés engedélyezésére irányuló másodfokú eljárásban

a) a bányatelek, a bányatelekkel nem rendelkezõ felhagyott bánya, meddõhányó, célkitermelõ hely, bányászati

tevékenységgel érintett egyéb terület, bányászati vagy gázipari létesítmények biztonsági övezetének, illetve –

az ugyanazon helyrajzi számú földrészletrõl nyíló, egyenként 100 m2-nél nagyobb alapterületû, mesterségesen

földbe vájt üregek együttes alapterületével számolva – a 300 m2-nél nagyobb alapterületû, bányászati

módszerekkel kialakított föld alatti térség, föld alatti tároló térség tereprendezéssel történõ érintettségének

megállapításával,

b) a tereprendezés során kitermelt ásványi nyersanyag felhasználása, értékesítése, hasznosítása feltételeinek és

a fizetendõ bányajáradék mértékének meghatározásával

kapcsolatos szakkérdésben a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.

(5) Az általános illetékességi szabályoktól eltérõen a megyei kormányhivatal megyei népegészségügyi szakigazgatási

szervének e § szerinti feladatait a Veszprém Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Fejér, Komárom-

Esztergom és Veszprém megyére kiterjedõ illetékességgel látja el.
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8. Az élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági eljárásokban közremûködõ szakhatóságok

23.  § (1) A Kormány az emberre is veszélyes betegségben elhullott vagy e miatt leölt állatok tetemeinek égetését vagy

együttégetését végzõ üzem mûködési engedélyezésére irányuló másodfokú eljárásban – a hulladék égetésére

vonatkozó levegõtisztaság-védelmi, hulladékgazdálkodási elõírásoknak és határértékeknek  való megfelelés, valamint

a levegõvédelmi ellenõrzések gyakorisága elõírásának szakkérdésében –, az Országos Környezetvédelmi,

Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.

(2) A Kormány a kísérleti vagy tudományos célú tevékenység, illetve fajtaszelekciós munka céljára a külön jogszabályban

meghatározott, tilalmazott, Magyarországon nem honos károsítónak, illetve az egyéb, Magyarországon nem honos,

életképes növényi károsító bármely fejlõdési alakjának, tenyészetének Magyarországra  való behozatala

engedélyezésére irányuló másodfokú eljárásban – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet

védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további

feltételek mellett megfelel-e –, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget

szakhatóságként jelöli ki.

(3) A Kormány az állati hulladékok begyûjtési és szállítási tevékenységének engedélyezésére irányuló másodfokú

eljárásban – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a hulladékgazdálkodási követelményeknek

a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e –, az Országos Környezetvédelmi,

Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.

(4) A Kormány az állati hulladékgyûjtõ hely, az állati hulladékgyûjtõ-átrakó telep, állati hulladékkezelõ és -feldolgozó

üzem, valamint a biogáz és komposztáló telep mûködésének engedélyezésére irányuló másodfokú eljárásban,

a) – az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a higiénés és egészségvédelmi, a települési

szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint 

a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi elõírások érvényesítésének kérdésében a megyei kormányhivatal

népegészségügyi szakigazgatási szervét, valamint

b) ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély nem

szükséges – a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesülésének vizsgálata, valamint

a hulladékgazdálkodási elõírások alapján a technológiából származó környezetterhelések kockázatának

megítélése kérdésében, illetve barlang védõövezetén belüli engedélyezés esetén, annak elbírálása kérdésében,

hogy a védõövezetben tervezett tevékenység a barlang védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek

a kérelem szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e –, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi

és Vízügyi Fõfelügyelõséget

szakhatóságként jelöli ki.

(5)A Kormány a kegyeleti állattemetõ mûködésének engedélyezésére irányuló másodfokú eljárásban

– az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, az egészségvédelmi, a települési szilárd és

folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai

biztonságra vonatkozó jogszabályi elõírások érvényesítésének kérdésében – a megyei kormányhivatal

népegészségügyi szakigazgatási szervét szakhatóságként jelöli ki.

9. A vadászati hatósági eljárásokban közremûködõ szakhatóságok

24.  § A Kormány

a) a vadászterület természetvédelmi érdekbõl történõ különleges rendeltetésének megállapítása iránti eljárásban

– természetvédelmi érdek fennállásának kérdése tekintetében –,

b) a Magyarország állatföldrajzi környezetében nem honos állatfaj vadászterületen történõ vadászati célú

telepítésének engedélyezésére irányuló eljárásban – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység

a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint

megfelel-e –,

c) a vadaskert védett természeti területen, barlang védõövezetében történõ létesítése iránti eljárásban – annak

elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi

követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel-e –, valamint
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d) a vadaspark védett természeti területen, barlang védõövezetében történõ létesítése iránti eljárásban – annak

elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi

követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel-e –,

az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.

25.  § (1) A Kormány a védett természeti területen található nemzetközi vagy kiemelt jelentõségû vízi élõhelyeken történõ

vízivadvadászat rendjének szabályozására irányuló másodfokú eljárásban – annak elbírálása kérdésében, hogy

a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak 

szerint megfelel-e –, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként

jelöli ki.

(2) A Kormány a vizes területek védõsávjának ólomsörét használatának vonatkozásában  való kijelölésére irányuló

másodfokú eljárásban, ha a vizes terület védett természeti területen található – annak elbírálása kérdésében, hogy

a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak 

szerint megfelel-e –, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként

jelöli ki.

(3) A Kormány védett természeti területen

a) a szelektív méregnek a vadgazdálkodási, humán- vagy állat-egészségügyi indokok alapján történõ alkalmazására

irányuló másodfokú engedélyezési eljárásban,

b) a mesterséges vadtenyésztési tevékenység folytatására, vad zárttéri tartására, valamint vad vadászterületre

történõ kiengedésére irányuló másodfokú engedélyezési eljárásban

– annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi

követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel-e –, az Országos Környezetvédelmi,

Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.

26.  § (1) A Kormány a jogszabályban meghatározott vadászati idény védett természeti területen történõ meghosszabbítására,

rövidebb idõszakban történõ megállapítására, egy vagy több vadfaj vadászatának a vadászati idényen belüli

megtiltására vagy korlátozására irányuló másodfokú eljárásban – annak elbírálása kérdésében, hogy a természet

védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelmények a kérelemben foglaltak szerint megfelelõen

érvényesülnek-e – az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként

jelöli ki.

(2) A Kormány a vadászati tilalmi idõben apróvad fajra vonatkozó vadászat védett természeti területen  való

engedélyezésére és elrendelésére irányuló másodfokú eljárásban – annak elbírálása kérdésében, hogy a vadászat

engedélyezése a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a megkeresésben

foglaltak szerint megfelel-e –, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget

szakhatóságként jelöli ki.

(3) A Kormány a védett természeti területre vonatkozó vadgazdálkodási üzemterv jóváhagyására irányuló másodfokú

eljárásban – annak elbírálása kérdésében, hogy a vadgazdálkodási üzemterv a természet védelmére vonatkozó

nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel-e –, az Országos

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.

(4) A Kormány a vadászterület határának megállapítására irányuló másodfokú eljárásban, ha a vadászterület védett

természeti területet osztana meg – annak elbírálása kérdésében, hogy a vadászterület megállapítása a természet

védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a megkeresésben foglaltak szerint megfelel-e –,

az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.

(5) A Kormány

a) a vadászati jog kényszerhasznosításának elrendelésére irányuló másodfokú eljárásban, ha a kényszerhasznosított

vadászterület határa védett természeti területet oszt meg,

b) a madarak fészkének és fészkelésének vadászati célra engedélyezett vagy más eszközzel  való zavarására,

megrongálására vagy elpusztítására vonatkozó tilalom alóli felmentés megadására irányuló másodfokú

eljárásban

– annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi

követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel-e –, az Országos Környezetvédelmi,

Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.
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10. A halászati hatósági eljárásokban közremûködõ szakhatóságok

27.  § (1) A Kormány

a) a védett természeti területen, Natura 2000 területen található halászati vízterületen vagy annak egy részén

a halászati tilalmi idõtõl  való eltérésre feljogosító mentesítésre, illetve a mentesítés meghosszabbítására irányuló

másodfokú engedélyezési eljárásban, valamint

b) a védett természeti területen, Natura 2000 területen található halászati vízterületen vagy annak egy részén

a mesterséges szaporításhoz szükséges tenyészállatok begyûjtése, tudományos kutatás vagy rendkívüli

állománymentés érdekében az egyes halfajok egyedének fogására vonatkozó halászati tilalmi idõ alóli

mentesítésre irányuló másodfokú engedélyezési eljárásban

– annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi

követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e –, az Országos

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.

(2) A Kormány a természeti, országos jelentõségû védett természeti területen vagy Natura 2000 területen a halászati

méretkorlátozás alól meghatározott idõtartamra adott felmentés megadására irányuló másodfokú eljárásban – annak

elbírálása kérdésében, hogy a felmentés a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi

követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e –, az Országos

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.

(3) A Kormány a halgazdálkodási terv jóváhagyására, illetve a jóváhagyott halgazdálkodási terv módosítására, illetve

a halgazdálkodási tervtõl  való eltérésre irányuló másodfokú engedélyezési eljárásban

a) vízilétesítmény esetén – a felszíni víztest állapotának védelme, továbbá a jó állapot, a jó ökológiai állapot és

potenciál elérése érdekében a halászati tevékenységgel járó terhelés hatásainak vizsgálata, a környezeti

célkitûzéseknek  való megfelelés megítélése, valamint a monitoring tevékenység feltételei meglétének vizsgálata, 

továbbá a zsilipek és az engedélyezett és tényleges mederállapot mellett gyakorolható halgazdálkodás

feltételeinek, valamint a szükséges és lehetséges beavatkozások, a vízkormányzás szakszerû biztosításának

vizsgálata szakkérdésében –, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget,

b) természeti területen, országos jelentõségû védett természeti területen – annak elbírálása kérdésében, hogy

a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben

foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e –, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi

és Vízügyi Fõfelügyelõséget, valamint

c) helyi jelentõségû védett természeti terület esetén – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a helyi

önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint

vagy további feltételek mellett megfelel-e –, a fõvárosi és megyei kormányhivatalt

szakhatóságként jelöli ki.

(4) A Kormány a hal szaporodása, telelése és a halivadék nevelése érdekében kíméleti területté nyilvánított halászati

vízterület kíméleti területi minõségének megszüntetésére irányuló másodfokú eljárásban – annak elbírálása

kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek

a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e –, az Országos Környezetvédelmi,

Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.

(5) A Kormány a halfaj külföldrõl származó egyede vagy ennek továbbtenyésztésébõl származó utódja telepítésének

engedélyezésére irányuló eljárásban – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére

vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett 

megfelel-e –, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.

11. Az erdészeti hatósági eljárásokban közremûködõ szakhatóságok

28.  § (1) A Kormány az ingatlan-nyilvántartásból megismerhetõ, valamint a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról és a kulturális

örökségvédelmi szakigazgatási szervekrõl  szóló Korm. rendeletben meghatározott, a régészeti lelõhelyeket, régészeti

védõövezeteket, mûemléki területeket és mûemlékeket tartalmazó, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által vezetett

adatbázisban szereplõ – az MgSzH részére átadott – EOV vetületû vektoros térképfedvényen lehatárolt régészeti

lelõhelyen, mûemlék területén és mûemléki területen

a) az erdészeti magánút, mûtárgy, csatorna, tározó létesítésére, bõvítésére, felújítására, helyreállítására,

korszerûsítésére, megszüntetésére, illetve használatbavételére, fennmaradására irányuló másodfokú eljárásban,

30662 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 198. szám



b) az erdõterület igénybevételére vonatkozó elvi engedély megadására irányuló másodfokú eljárásban,

c) az erdõterület igénybevételének engedélyezésére irányuló másodfokú eljárásban,

d) az engedély nélkül vagy engedélytõl eltérõen telepített faállomány fennmaradásának engedélyezésére irányuló

másodfokú eljárásban, valamint

e) az erdõtelepítési-kivitelezési terv jóváhagyása iránti másodfokú eljárásban

– annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység, a beruházás vagy a terv a kulturális örökség védelme

jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e –, 

a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.

(2) A Kormány védett természeti területen található erdõ esetén

a) erdei épület, erdei vasút kivételével minden erdészeti létesítmény létesítésére, bõvítésére, felújítására,

helyreállítására, korszerûsítésére, lebontására, elmozdítására, illetve használatbavételére, fennmaradására vagy

a rendeltetésének megváltoztatására irányuló másodfokú eljárásban,

b) az erdészeti szaporítóanyag gyûjtésének engedélyezésére irányuló másodfokú eljárásban,

c) az erdõterv megállapítására és módosítására irányuló másodfokú eljárásban, és ezen belül

ca) a természetes, természetszerû és származék erdõ természetességû, állami tulajdonú erdõben a tarvágás

engedélyezésére,

cb) az erdõnek közjóléti és természetvédelmi célból tisztásként, erdei farakodóként és készletezõ helyként,

erdészeti létesítményhez tartozó területként, 6 méternél szélesebb nyiladékként és tûzpásztaként fátlan

állapotban tartás engedélyezésére irányuló eljárásban,

d) az erdõterület igénybevételére vonatkozó elvi engedély megadására irányuló másodfokú eljárásban,

e) az erdõterület igénybevételének engedélyezésére irányuló másodfokú eljárásban,

f) az engedély nélkül vagy engedélytõl eltérõen telepített faállomány fennmaradásának engedélyezésére irányuló

másodfokú eljárásban,

g) az erdõtelepítési-kivitelezési terv jóváhagyása iránti másodfokú eljárásban,

h) újonnan telepített erdõ, az önerdõsülés, az engedély nélkül vagy az engedélytõl eltérõen telepített, de

fennmaradásra engedélyezett erdõ esetében az üzemmód megállapítására irányuló másodfokú eljárásban,

i) az erdõ üzemmódjának megváltoztatására irányuló, az erdõgazdálkodó kérelmére indult másodfokú eljárásban,

j) az átalakító és szálaló üzemmódban kezelt erdõkre készített átalakítási vagy szálalási terv jóváhagyására irányuló

másodfokú eljárásban,

k) az erdõgazdálkodási tevékenység feltételeinek meghatározására, korlátozására, tiltására irányuló másodfokú

eljárásban, ha

ka) az erdõgazdálkodó gazdálkodása során a 2009. évi XXXVII. törvényben és a törvény végrehajtására kiadott

jogszabályban elõírt szabályokat megszegte, vagy

kb) az erdõ állapotában korábban elõre nem látható esemény következett be, vagy

kc) a védett természeti területen a védelmi célok megváltozását eredményezõ, illetve azokat veszélyeztetõ,

korábban elõre nem látható esemény következett be,

l) az erdõ egészségi állapotának megõrzése, javítása, veszély elhárítása vagy az erdõ felújítása érdekében szükséges

fakitermelés elrendelésére irányuló másodfokú eljárásban,

m) természetes mageredetû erdõfelújításra az erdõtervben elõírt újulattal rendelkezõ erdõrészletekben

véghasználat, szálaló üzemmódban kezelt területeken szálalás március 31. és szeptember 1. közötti idõszakon

kívül történõ elvégzésének engedélyezésére irányuló másodfokú eljárásban,

n) a vízforrások, vízbázisok, a védett élõ szervezetek élõhelyének, az élettelen természeti vagy tájképi értékek

környezetének védelme érdekében egyes fák vagy facsoportok kitermelésének tiltására irányuló másodfokú

eljárásban,

o) lovaglásra, valamint jármûközlekedésre használható út kijelölésére irányuló másodfokú eljárásban,

p) lovas sportverseny rendezésének engedélyezésére irányuló másodfokú eljárásban,

ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem

szükséges – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység, a beruházás vagy a terv a természet védelmére

vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett 

megfelel-e –, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.

(3) A (2) bekezdés l) pontja szerinti eljárásban a szakhatóság 5 napon, a (2) bekezdés m) pontja szerinti eljárásban 8 napon

belül köteles állásfoglalását megadni.
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(4) A Kormány védett természeti területen lévõ természetes és természetszerû erdõ, valamint a természetes és

természetszerû erdõ, valamint a nem erdõ mûvelési ágú védett területek kétszáz méteres körzetében a fásítás és

a szabad rendelkezésû erdõ telepítése feltételeinek meghatározására, tiltására irányuló másodfokú eljárásban, ha

a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem

szükséges – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység, a beruházás vagy a terv a természet védelmére

vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett 

megfelel-e –, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.

(5) A Kormány védett természeti területnek nem minõsülõ Natura 2000 területeken található erdõ esetén

a) az erdõterület igénybevételére vonatkozó elvi engedély megadására irányuló másodfokú eljárásban,

b) az erdõterület igénybevételének engedélyezésére irányuló másodfokú eljárásban,

c) az engedély nélkül, vagy az engedélytõl eltérõen telepített faállomány fennmaradásáról határozó másodfokú

eljárásban, valamint

d) az erdõtelepítési-kivitelezési terv jóváhagyása iránti másodfokú eljárásban,

ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem

szükséges – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység, a beruházás vagy a terv a természet védelmére

vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett 

megfelel-e –, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.

(6) A Kormány tájképvédelmi rendeltetésû erdõ esetén

a) az erdõterület igénybevételére vonatkozó elvi engedély megadására irányuló másodfokú eljárásban,

b) az erdõterület igénybevételének engedélyezésére irányuló másodfokú eljárásban,

c) új erdõ telepítésekor az erdõ elsõdleges és további rendeltetésének megállapítására vonatkozó másodfokú

eljárásban, kivéve, ha a rendeltetés megállapítását a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség 

kezdeményezte, valamint

d) az erdõ elsõdleges és további rendeltetése megváltoztatására vonatkozó másodfokú eljárásban,

ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem

szükséges – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység, a beruházás vagy a terv a tájvédelem nemzeti és

közösségi jogi követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e –,

az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.

(7) A Kormány partvédelmi és vízvédelmi rendeltetésû erdõ esetén

a) erdei épület, erdei vasút kivételével minden erdészeti létesítmény létesítésére, bõvítésére, felújítására,

helyreállítására, korszerûsítésére, lebontására, elmozdítására, illetve használatbavételére, fennmaradására vagy

a rendeltetésének megváltoztatására irányuló másodfokú eljárásban,

b) az erdõterv megállapítási és módosítási másodfokú eljárásban,

c) az erdõterület igénybevételére vonatkozó elvi engedély megadására irányuló másodfokú eljárásban,

d) az erdõterület igénybevételének engedélyezésére irányuló másodfokú eljárásban,

e) új erdõ telepítésekor az erdõ elsõdleges rendeltetésének megállapítására vonatkozó másodfokú eljárásban,

kivéve, ha a rendeltetés megállapítását a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség

kezdeményezte,

f) az erdõ elsõdleges rendeltetése megváltoztatására vonatkozó másodfokú eljárásban, valamint

g) cserjék kivágásának engedélyezése iránti másodfokú eljárásban,

ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem

szükséges – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység, a beruházás vagy a terv a partvédelem és a vízvédelem

jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e –, 

az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.

29.  § (1) A Kormány honvédelmi rendeltetésû erdõ esetén

a) az erdõterv megállapítási és módosítási másodfokú eljárásban,

b) az erdõterület igénybevételére vonatkozó elvi engedély megadására irányuló másodfokú eljárásban,

c) az erdõterület igénybevételének engedélyezésére irányuló másodfokú eljárásban,

d) az engedély nélkül vagy engedélytõl eltérõen telepített faállomány fennmaradásának engedélyezésére irányuló

másodfokú eljárásban,

e) új erdõ telepítésekor az erdõ elsõdleges rendeltetésének megállapítására vonatkozó másodfokú eljárásban,

valamint
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f) az elsõdleges rendeltetés megváltoztatására vonatkozó másodfokú eljárásban,

– annak elbírálása kérdésében, hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben

foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e – a honvédelemért felelõs minisztert

szakhatóságként jelöli ki.

(2) A Kormány az erdõterületen található védett növénytársulásokkal kapcsolatos másodfokú erdészeti hatósági

eljárásban – a védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról  szóló

jogszabályban foglalt elõírásoknak  való megfelelés kérdésében – az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi

és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.

(3) A Kormány – a növényi, állati vagy fertõzést okozó egyéb szervezetek országos jelentõségû védett természeti

területen található erdõterületen történõ tömeges elszaporodása esetén – az erdõgazdálkodó szükséges védekezés

elvégzésére kötelezése iránti másodfokú eljárásban – annak elbírálása kérdésében, hogy az elvégeztetni kívánt

védekezés a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek megfelel-e –, az Országos

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki. A szakhatóság

az állásfoglalását – az eljáró hatóság kérésére – haladéktalanul, de legkésõbb egy munkanapon belül adja meg.

12. Záró rendelkezések

30.  § (1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg hatályát veszti

a) a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl  szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,

b) a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl  szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

módosításáról  szóló 219/2010. (VII. 27.) Korm. rendelet 1–8.  §-a és Melléklete,

c) a kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról  szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 19.  §-a.

(2) 2011. január 1-jével a megelõzõen mûködött fõvárosi és megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal jogutóda:

a) a Baranya Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal általános jogutódja a Baranya Megyei Kormányhivatal,

b) a Bács-Kiskun Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal általános jogutódja a Bács-Kiskun Megyei

Kormányhivatal,

c) a Békés Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal általános jogutódja a Békés Megyei Kormányhivatal,

d) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal általános jogutódja

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal,

e) a Csongrád Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal általános jogutódja a Csongrád Megyei

Kormányhivatal,

f) a Fejér Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal általános jogutódja a Fejér Megyei Kormányhivatal,

g) a Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal általános jogutódja a Pest Megyei

Kormányhivatal,

h) a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal általános jogutódja a Gyõr-Moson-Sopron

Megyei Kormányhivatal,

i) a Hajdú-Bihar Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal általános jogutódja a Hajdú-Bihar Megyei

Kormányhivatal,

j) a Heves Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal általános jogutódja a Heves Megyei Kormányhivatal,

k) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal általános jogutódja

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal,

l) a Komárom-Esztergom Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal általános jogutódja a Komárom-Esztergom 

Megyei Kormányhivatal,

m) a Nógrád Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal általános jogutódja a Nógrád Megyei Kormányhivatal,

n) a Somogy Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal általános jogutódja a Somogy Megyei Kormányhivatal,

o) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal általános jogutódja

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal,

p) a Tolna Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal általános jogutódja a Tolna Megyei Kormányhivatal,

q) a Vas Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal általános jogutódja a Vas Megyei Kormányhivatal,

r) a Veszprém Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal általános jogutódja a Veszprém Megyei

Kormányhivatal,

s) a Zala Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal általános jogutódja a Zala Megyei Kormányhivatal.
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(3) Az (1)–(2) bekezdéstõl eltérõen a számára jogszabályban megállapított feladat- és hatáskör tekintetében az MgSzH

a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal feladatainak részleges átvevõje, az alapító okirat szerint a feladat- és

hatáskörei és a feladatellátáshoz kapcsolódó jogviszonyokat illetõen a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal

jogutódjának tekintendõ.

(4) A jogszabályváltozás folytán az MgSzH területi szerveitõl a megyei kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási

szerveihez kerülõ hatáskörök esetén az e rendelet hatálybalépésének napján folyamatban lévõ ügyekben a megyei

kormányhivatal mezõgazdasági szakigazgatási szerve, az MgSzH területi szerveitõl az MgSzH-hoz kerülõ hatáskörök

esetén az MgSzH folytatja az eljárást.

(5) 2011. január 31-ig fejezetek közötti elõirányzat átcsoportosítást kell végrehajtani a megyei kormányhivatalok

mezõgazdasági szakigazgatási szerveihez telepített növénytermesztési, tenyésztési, borászati hatósági feladatok

ellátásához kapcsolódó kiadások és bevételek rendezése érdekében az intézményi elõirányzatok között.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete

a fõvárosi és megyei kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelölésérõl

A Kormány az Alkotmány 35.  § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40.  §

(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint

a szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról  szóló 2004. évi XVIII. törvény 57.  § (3) bekezdésében,

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl  szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (1) bekezdés a) pontjában,

az állatok védelmérõl és kíméletérõl  szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49.  § (3) bekezdés b) pontjában,

az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról  szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112.  § (1) bekezdés a) pontjában,

a vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról  szóló 1996. évi LV. törvény 100.  § (2) bekezdésében,

a halászatról és a horgászatról  szóló 1997. évi XLI. törvény 56.  § (4) bekezdésében,

a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrõl és a kárenyhítési hozzájárulásról  szóló 2008. évi CI. törvény 15.  § (10) bekezdés

b) pontjában,

a termõföld védelmérõl  szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66.  § (1) bekezdésében,

a termõföldrõl  szóló 1994. évi LV. törvény 90.  § (1) bekezdés i) pontjában,

a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl  szóló 1996. évi XXI. törvény 27.  § (1) bekezdés a) és r) pontjában,

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A.  § a) pontjában, valamint

a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval

összefüggõ törvénymódosításokról  szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21.  § b)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következõket rendeli el:

1. A fõvárosi és megyei kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási szerveinek jogállása, szervezete

1.  § (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatal (továbbiakban: megyei kormányhivatal) mezõgazdasági szakigazgatási

szerveiként – az 1. mellékletben foglaltak szerint –

a) élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság,

b) növény- és talajvédelmi igazgatóság,

c) erdészeti igazgatóság,

d) földmûvelésügyi igazgatóság

(a továbbiakban együtt: mezõgazdasági szakigazgatási szervek) mûködik.

(2) A mezõgazdasági szakigazgatási szervek tekintetében a szakmai irányító szerv vezetõjének jogait a Mezõgazdasági

Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) elnöke – az MgSzH jogállását szabályozó jogszabályban

meghatározottak szerint – gyakorolja.
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