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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 20/2017. (VIII. 17.) BM rendelete
a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 1/2017. (II. 28.) BM rendelet 
módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I.  pont 13.  alpontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva, – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 1/2017. (II. 28.) BM rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet a 20/2017. (VIII. 17.) BM rendelethez

 1.  A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő sor lép:	  

	  

 (A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O) 
„6 284756   Európai Uniós és 

nemzetközi 
projektek/programok 
megvalósításához 
kapcsolódó kiadások 

Az előirányzat felhasználható 
1. a miniszter által vezetett 
minisztérium (a továbbiakban: 
minisztérium), a miniszterrel 
partnerségi megállapodást kötött 
szervezet vagy a miniszter irányítása 
alá tartozó költségvetési szerv, 
nemzetközi szervezet által 
megvalósított projektek 
lebonyolításához, így különösen az 
államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény szerinti európai uniós 
forrásból támogatott projektek 
lebonyolításához – beleértve az 
Európai Unió által közvetlenül 
társfinanszírozott projektek 
pályázatához – szükséges kiadások 
megelőlegezésére, a szükséges 
önrész vagy önkéntes hozzájárulás 
finanszírozására, valamint az európai 
uniós forrás terhére el nem számolható 
tételek finanszírozására, 
2. a miniszter szakmai felelősségi 
körébe tartozó támogatási konstrukciók 
vagy projektek előkészítéséhez 
szükséges kiadások fedezetére, 
3. az Európai Migrációs Hálózat 
önrésze és az el nem számolható 
tételek finanszírozására. 

a) BM Igazgatása - - A forrás 
biztosítása 
előirányzat 
átcsoportosí-
tással történik.  

- - - - - 

b) a miniszterrel 
partnerségi 
megállapodást 
kötött szervezet, 
c) a miniszter 
irányítása alá 
tartozó 
költségvetési 
szervek 

Az előirányzatból 
kérelem alapján 
költségvetési 
támogatás 
nyújtható. 

Igen A költségvetési 
támogatás 
rendelkezésre 
bocsátása 
közvetlen 
kifizetéssel egy 
összegben, illetve 
részletekben, 
vagy előirányzat- 
átcsoportosí-
tással történik. 

A Kedvezményezett a 
projektet kiíró támogató 
fél által jóváhagyott záró 
kifizetési kérelem 
alapján átutalt egyenleg 
kifizetésétől számított 
legfeljebb 
30 napon belül köteles 
az Európai Unió által 
közvetlenül 
társfinanszírozott 
projektek pályázatához 
szükséges kiadások 
megelőlegezésére 
kapott támogatást 
visszafizetni a Támogató 
részére. 

A b) pont 
szerinti 
esetben a 
támogatási 
szerződés- 
ben az Ávr. 
84. § (2) 
bekezdése 
szerinti 
biztosíték 
köthető ki. 

- - -” 
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 2.  A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat F:10. mezője helyébe a következő mező lép:	  

	  

 (A B C D E F) 
(10 256501   Víz, környezeti és 

természeti katasztrófa 
kárelhárítás) 

 „Az előirányzat felhasználható 
1. a központi költségvetési szervek, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek kirendelése alapján az 
önkéntes tűzoltó egyesületek és önkéntes mentőszervezetek, valamint a védelmi feladatokat ellátó 
vízitársulatok által víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás esetén végzett védekezési, 
helyreállítási feladatokkal összefüggő többletkiadásokra, a jégvédekezéssel összefüggő feladatokra, 
ideértve a vízügyi igazgatási szervek jégtörő hajóparkjának üzemeltetéséről szóló BM utasítás szerinti 
védekezési feladatokat, valamint a jégtörőflotta felújításának költségeit, külön kormánydöntés alapján 
preventív feladatok elvégzésére, 
2. az állam kártalanítási kötelezettsége költségeinek biztosítására, 
3. az 1. és 2. ponttal összefüggő, így különösen a személyi juttatásokkal, a munkaadókat terhelő 
járulékokkal, a dologi kiadásokkal, a veszélyhelyzet felszámolásához szükséges eszközök 
beszerzésével, valamint a károsodott eszközök visszapótlásával kapcsolatos egyéb felhalmozási 
kiadásokra, tevékenységekre, 
4. a vízkárelhárítást ellátó állami vízügyi szerveknél és vízitársulatoknál történő közfoglalkoztatási 
programok saját erő költségeire. 
Az előirányzatból nyújtott támogatást az irányító vagy a középirányító szerv a védekezésben részt 
vevő irányított költségvetési szervek, továbbá a BM OKF az önkéntes tűzoltó egyesületek és 
mentőszervezetek részére továbbadhatja.” 

 

 3.  A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat F:24. mezőjében az 5. pont helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Az előirányzat a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Kisvárosi 
Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége, a  Magyar Faluszövetség, a  Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége, Budapesti 
Önkormányzatok Szövetsége és a  Megyei Jogú Városok Szövetsége együttes támogatására 9,0 millió forint összegig használható fel. A  költségvetési támogatás célja 
más nemzetek kedvező tapasztalatainak megismerése, átvétele, a  nemzetközi kapcsolatok elmélyítése, továbbá a  Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 
tevékenységével összefüggő díjak támogatása.”

 4.  A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 31. sora helyébe a következő sor lép:	  

	  

 (A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O) 
„31 283601   Szolidaritási 

programokhoz 
kapcsolódó technikai 
költségek 

Az előirányzat a 27–29. sorban 
meghatározott pénzügyi alapokkal 
kapcsolatos előkészítési, igazgatási, 
felügyeleti, értékelési, tájékoztatási és 
ellenőrző intézkedések és az azok 
lebonyolításához szükséges igazgatási 
kapacitást erősítő tevékenységek 
finanszírozására használható fel. 

 a) BM Igazgatása - - Egy összegben, 
illetve 
részletekben, 
közvetlen 
kifizetéssel. 

- - - - - 

b) Ellenőrzési 
Hatóság 

Jogszabály 
alapján vagy 
kérelemre. 

 Egy összegben, 
illetve 
részletekben, 
közvetlen 
kifizetéssel. 

Fizetési felszólítás 
alapján. 

- - - -”  
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 5.  A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 41. sora helyébe a következő sor lép:	  

	  

 (A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O) 
„41  342695   A Nemzeti Bűnmegelőzési 

Stratégia feladatrendszerének 
támogatása 

Az előirányzat célja a Nemzeti 
Bűnmegelőzési Stratégiában rögzített 
feladatrendszer megvalósítási 
folyamatának beindítása és 
támogatása, valamint a Nemzeti 
Bűnmegelőzési Tanács személyi és 
tárgyi feltételeinek biztosítása.  
Az előirányzat a bűnmegelőzési, 
büntetőpolitikai 
hatékonyságvizsgálatok 
készíttetésével, a bűnmegelőzés hazai 
és nemzetközi gyakorlatainak 
megismerésével és terjesztésével – 
így különösen hazai és nemzetközi 
rendezvények, képzések, 
továbbképzések szervezése belföldön 
és külföldön, publikációk, kiadványok, 
kommunikációs célú médiatartalom  
elkészíttetése, honlap üzemeltetése –, 
lakossági felmérések, lakossági 
fórumok, pályázatok, kutatások, 
tanulmányok, képzési és oktatási 
anyagok megrendelésével, pilot-
projektek kifejlesztésével, 
megvalósíttatásával, már bevált 
bűnmegelőzési gyakorlatok 
utánkövetésével, továbbfejlesztésével, 
terjesztésével kapcsolatos kiadásokra, 
valamint bűnmegelőzéssel kapcsolatos 
pályázati vagy egyedi támogatások 
nyújtására kerül felhasználásra, 
továbbá a Nemzeti Bűnmegelőzési 
Stratégiáról (2013–2023) szóló 
1744/2013. (X. 17.)  
Korm. határozatban, és a Nemzeti 
Bűnmegelőzési Stratégia 2016–2017. 
évre szóló intézkedési tervéről szóló 
1166/2016. (IV. 6.) Korm. határozatban 
meghatározott feladatok ellátására 
kerül felhasználásra. 

 a) BM Igazgatása - - A forrás 
biztosítása 
előirányzat-
átcsoportosítás 
útján történik. 

- - - - - 

b) központi 
költségvetési szerv, 
c) társadalmi 
szervezetek,  
d) gazdasági 
társaságok, 
e) alapítvány, 
f) köztestület, 
g) polgári jogi 
társaság, 
h) helyi 
önkormányzat, 
valamint a helyi 
önkormányzatok 
által irányított 
költségvetési 
szervek, 
i) települési 
kisebbségi 
önkormányzat és 
az általuk irányított 
költségvetési 
szervek, 
j) bevett egyház, 
k) települési 
önkormányzati 
szövetség, 
l) helyi 
önkormányzatok 
társulása és az 
általuk irányított 
költségvetési 
szervek, 
m) nemzetközi 
szervezetek. 

Az előirányzat 
terhére, 
kérelemre, illetve 
pályázatra 
költségvetési 
támogatás 
nyújtható. 

 Igen A G:41 mező b) 
pontja szerinti 
esetben az 
előirányzat 
terhére a feladat- 
megvalósításban 
közreműködő 
központi 
költségvetési 
szerv javára 
előirányzat 
átcsoportosí-
tással történik  
a támogatás, 
forrás biztosítása 
előirányzat- 
átcsoportosí- 
tásról szóló 
megállapodás 
megkötése, 
illetve 
előirányzat- 
átcsoportosí- 
tásról szóló 
egyoldalú 
jognyilatkozat 
alapján.  
A G:41 mező  
c)–m) pontja 
szerinti 
esetekben egy 
összegben, illetve 
részletekben 
történő 
közvetlen 
kifizetés. 
 
Az előirányzat 
felhasználása 
visszterhes 
polgári jogi 
szerződés 
megkötésével is 
történhet. 

- A G:41 
mező  
c)–m) pontja 
szerinti 
esetben a 
támogatási 
szerző-
désben  
az Ávr. 84. § 
(2) bekez- 
dése szerinti 
biztosíték 
köthető ki. 

- - -” 
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 6.  A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 44–46. sora helyébe a következő sor lép:	  

	  

 (A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O) 
„44 342651   Belső Biztonsági Alap Az előirányzat a Belügyi Alapok 

keretében a 2014–2020-as időszakra  
a külső határok igazgatását, a közös 
uniós vízumpolitikát, a rendőri 
együttműködést, a szervezett bűnözés 
megelőzését és az ellene folyatott 
küzdelmet, valamint válságkezelést 
szolgáló tevékenység támogatására  
az Európai Parlament és a Tanács 
513/2014/EU rendeletében és 
515/2014/EU rendeletében 
meghatározottak szerint használható 
fel. 

 a) BM Igazgatása - - A Felelős 
Hatóság egyedi 
döntése alapján 
egy összegben 
vagy 
részletekben.  

- - - - - 

b) egyesület a párt 
kivételével, 
c) köztestület,  
d) egyházi jogi 
személy, 
e) alapítvány, 
f) közalapítvány, 
g) szövetkezet,  
h) jogi 
személyiséggel 
rendelkező egyéb 
szervezet, 
i) helyi 
önkormányzat,  
j) nemzetiségi 
önkormányzat, 
k) önkormány- 
zati társulás, 
l) költségvetési 
szerv, 
m) nemzetközi 
szervezet, 
n) kormányközi 
szervezet és 
o) gazdasági 
társaság. 

Az előirányzat 
terhére 
támogatási igény 
alapján 
költségvetési 
támogatás 
nyújtható.  
 
I. A támogatás 
támogatási 
kérelem vagy 
egyedi kérelem 
alapján nyújtható. 
1) Közvetlen 
kijelöléssel kell 
kiválasztani  
azt a támogatási 
kérelmet, amely 
esetében az adott 
tevékenység 
jellege vagy  
a támogatás 
igénylőjének 
jogállása nem 
teszi lehetővé  
a nyílt eljárással 
történő 
kiválasztást, vagy 
a tervezett 
tevékenységet  
a támogatás 
igénylője 
jogszabályi 
felhatalmazás 
alapján, 
kizárólagos 
hatáskörrel látja 
el. 
2) Korlátozott 
eljárással kell 
kiválasztani  
azt a támogatási 
kérelmet, amely 
esetében az adott 
tevékenység 
vagy  
a megvalósító 
szervezet típusa 
annak szakmai 
vagy egyéb 
sajátossága miatt 
nem teszi 
lehetővé a nyílt 
eljárással vagy  
a közvetlen 
kijelöléssel 
történő 
kiválasztást. 
3) A Felelős 
Hatóság a 

Igen Egy összegben 
vagy 
részletekben 

- A 
támogatási 
szerző- 
désben  
az Ávr. 84. § 
(2) 
bekezdése 
szerinti 
biztosíték 
köthető ki. 

- - - 
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kedvezményezett 
egyedi kérelmére 
a tervezés, 
kiválasztási 
eljárás vagy  
a támogatási 
szerződés 
megkötésének 
időpontjában 
előre nem látható 
ok miatt a 
támogatási 
szerződésben 
rögzített uniós és 
hazai 
költségvetési 
támogatás 
összegét 
megemelheti 
(többlet-
támogatás) az 
esélyegyenlőség 
biztosítása 
mellett.  
4) Az 1)–3) 
pontban 
meghatározott 
kivétellel a 
támogatás 
biztosítására nyílt 
projekt- 
kiválasztási 
eljárással 
kerülhet sor. 
5) Egyszerűsített 
nyílt eljárással 
kell kiválasztani  
a támogatási 
kérelmet, ha 
kizárólag a 
támogatást 
igénylő 
jogosultsága és a 
felhívásban előírt, 
mérlegelést nem 
igénylő értékelési 
szempontok 
vizsgálatára kerül 
sor, és nem 
állnak fenn  
a közvetlen 
kijelölés feltételei. 
II. Beruházási 
célú projektek 
esetében  
a felhívásban 
meghatározottak
at figyelembe 
véve 
költségvetési 
támogatásban  
az részesülhet, 
aki vállalja, hogy 
a beruházás 
teljes értéken 
történő 
elszámolása 



18362 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2017. évi 130. szám
 

	  

	  

esetén  
a számviteli 
törvény szerinti 
aktiválástól 
számítva 
a) informatikai 
célú beruházás 
esetén 3 évig, 
b) eszköz- 
beszerzés esetén 
5 évig, 
c) infrastrukturális 
beruházás, 
valamint az 
elszámolhatósági 
útmutatóban 
meghatározott 
eszközök esetén 
10 évig  
a megvalósított 
beruházást  
a projekt céljaival 
összhangban 
működteti.  

45  342662     Menekültügyi, Migrációs 
és Integrációs Alap 

Az előirányzat a Belügyi Alapok 
keretében a 2014–2020-as időszakra  
a migrációs áramlások hatékony 
menedzselése érdekében a Közös 
Európai Menekültügyi Rendszer 
fejlesztését, a legális migrációnak és  
a harmadik országbeli migránsok 
hatékony integrációjának támogatását, 
a hatékony visszatérési stratégiák 
erősítését szolgáló tevékenységhez 
használható fel az Európai Parlament 
és a Tanács 516/2014/EU 
rendeletében meghatározottak szerint 

a) BM Igazgatása  -  A Felelős 
Hatóság egyedi 
döntése alapján 
egy összegben 
vagy 
részletekben.   

-  - - - 

b) egyesület a párt 
kivételével, 
c) köztestület, 
d) egyházi jogi 
személy, 
e) alapítvány, 
f) köz- 
alapítvány, 
g) szövetkezet, 
h) jogi 
személyiséggel 
rendelkező egyéb 
szervezet, 
i) helyi 
önkormányzat, 
j) nemzetiségi 
önkormányzat, 
k) önkormány- 
zati társulás, 
l) költségvetési 
szerv, 
m) nemzetközi 
szervezet, 
n) kormányközi 
szervezet és  
o) gazdasági 
társaság. 

Az előirányzat 
terhére 
támogatási igény 
alapján 
költségvetési 
támogatás 
nyújtható.  
 
I. A támogatás 
támogatási 
kérelem vagy 
egyedi kérelem 
alapján nyújtható. 
1) Közvetlen 
kijelöléssel kell 
kiválasztani  
azt a támogatási 
kérelmet, amely 
esetében az adott 
tevékenység 
jellege vagy  
a támogatás 
igénylőjének 
jogállása nem 
teszi lehetővé  
a nyílt eljárással 
történő 
kiválasztást, vagy 
a tervezett 
tevékenységet  
a költségvetési 
támogatás 
igénylője 
jogszabályi 
felhatalmazás 
alapján, 
kizárólagos 

 Igen  Egy összegben 
vagy 
részletekben 

-  A 
támogatási 
szerző- 
désben az 
Ávr. 84. § 
(2) 
bekezdése 
szerinti 
biztosíték 
köthető ki. 

- - - 
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hatáskörrel látja 
el. 

              2) Korlátozott 
eljárással kell 
kiválasztani  
azt a támogatási 
kérelmet, amely 
esetében az adott 
tevékenység 
vagy  
a megvalósító 
szervezet típusa 
annak szakmai 
vagy egyéb 
sajátossága miatt 
nem teszi 
lehetővé a nyílt 
eljárással vagy  
a közvetlen 
kijelöléssel 
történő 
kiválasztást.  

              

              3) A Felelős 
Hatóság a 
kedvezményezett 
egyedi kérelmére 
a tervezés, 
kiválasztási 
eljárás vagy  
a támogatási 
szerződés 
megkötésének 
időpontjában 
előre nem látható 
ok miatt  
a támogatási 
szerződésben 
rögzített uniós és 
hazai 
költségvetési 
támogatás 
összegét 
megemelheti 
(többlet- 
támogatás) az 
esélyegyenlőség 
biztosítása 
mellett.  

              

              4) Az 1)–3) 
pontban 
meghatározott 
kivétellel  
a támogatás 
biztosítására nyílt 
projekt- 
kiválasztási 
eljárással 
kerülhet sor. 
5) Egyszerűsített 
nyílt eljárással 
kell kiválasztani  
a támogatási 
kérelmet, ha 
kizárólag  
a támogatást 
igénylő 
jogosultsága és  
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a felhívásban 
előírt, mérlegelést 
nem igénylő 
értékelési 
szempontok 
vizsgálatára kerül 
sor, és nem 
állnak fenn  
a közvetlen 
kijelölés feltételei.  
II. Beruházási 
célú projektek 
esetében  
a felhívásban 
meghatáro- 
zottakat 
figyelembe véve 
költségvetési 
támogatásban  
az részesülhet, 
aki vállalja, hogy 
a beruházás 
teljes értéken 
történő 
elszámolása 
esetén  
a számviteli 
törvény szerinti 
aktiválástól 
számítva 

             a) informatikai 
célú beruházás 
esetén 3 évig, 
b) eszköz- 
beszerzés esetén 
5 évig, 
c) infrastruk- 
turális beruházás, 
valamint az 
elszámolhatósági 
útmutatóban 
meghatározott 
eszközök esetén 
10 évig  
a megvalósított 
beruházást  
a projekt céljaival 
összhangban 
működteti. 

              

46 342673   Belügyi Alapok technikai 
költségkerete 

Az előirányzat a 31–32. sorban 
meghatározott pénzügyi alapokkal 
kapcsolatos előkészítési, igazgatási, 
felügyeleti, értékelési, tájékoztatási és 
ellenőrző intézkedések és az azok 
lebonyolításához szükséges igazgatási 
kapacitást erősítő tevékenységek 
finanszírozására használható fel  
az Európai Parlament és a Tanács 
514/2014/EU rendelete alapján. 

 a) BM Igazgatása - - A Felelős 
Hatóság egyedi 
döntése alapján 
egy összegben 
vagy 
részletekben.  

- - - - - 

b) audit hatóság Az előirányzatból 
támogatási igény 
alapján 
költségvetési 
támogatás 
nyújtható.  

Igen Egy összegben 
vagy 
részletekben. 

- - - - -” 
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 7.  A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 50. sora helyébe a következő sor lép:	  

	  

 (A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O) 
 „50 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 359639 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

A terrorellenes intézkedések 
megvalósításához 
kapcsolódó kiadások 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Az előirányzat a terrorizmus elleni 
fellépés hatékonyságának növelését, 
az ebben részt vevő szervek 
terrorellenes intézkedéseivel 
összefüggő költségek finanszírozását 
szolgálja. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

1. Azok a fejezetet 
irányító szervek, a 
miniszter irányítása 
alá tartozó 
költségvetési 
szervek, amelyek 
a) vállalják, hogy  
– ha a központi 
költségvetési szerv 
rendelkezik 
középirányító 
szervvel, akkor  
a középirányító 
szerven keresztül –  
a kérelem 
mellékleteként 
benyújtott 
tanúsítvány alapján 
határidőre 
elszámolnak  
a költségvetési 
támogatás 
felhasználásáról, 
b) vállalják, hogy  
a tanúsítvány 
valóság-  
tartalmáért, teljes 
körűségéért,  
a tanúsítványhoz 
kapcsolódó bizony- 
latok rendelkezésre 
állásáért, meg- 
őrzéséért és 
hitelességéért  
a fejezetet irányító 
szerv, a belügy-
miniszter irányítása 
alá tartozó központi 
költségvetési 
szerv, valamint 
továbbadás esetén 
a fejezetet irányító 
szerv és az általa 
irányított 
költségvetési 
szerv, valamint a  
miniszter irányítása 
alá tartozó 
középirányító 
költségvetési szerv 
és az általa 
irányított 
költségvetési 
szervek  
a Támogató felé 
egyetemlegesen 
felelnek, 
c) nyilatkoznak  
a tanúsítvány 
hitelességéről,  
d) vállalják, hogy 
együttműködnek  
az előirányzat 
céljával 
megegyező 
jogszerű 

1. A fejezetet 
irányító szerv,  
a miniszter 
irányítása alá 
tartozó központi 
költségvetési 
szerv – ha  
a köz-ponti 
költségvetési 
szerv rendelkezik 
középirányító 
szervvel, akkor  
a középirányító 
szerv által 
benyújtott 
kérelem és  
az annak 
mellékletét 
képező 
tanúsítvány 
alapján. 
2. Az 1–2. pontba 
nem tartozó 
egyéb jogi 
szervek, 
szervezetek  
esetében  
a Kormány 
döntésének 
megfelelően.  
  

  
  
  
  
  
  
  

 Igen 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1. Egy összegben, 
illetve 
részletekben, 
közvetlen 
kifizetéssel 
történik, a fejezetet 
irányító szervekkel, 
a miniszter 
irányítása alá 
tartozó központi 
költségvetési 
szervekkel, ha  
a központi 
költségvetési szerv 
rendelkezik 
középirányító 
szervvel, akkor  
a középirányító 
szervvel kötött 
támogatási 
szerződés vagy  
a részükre kiállított 
támogatói okirat 
alapján.  
2. A Belügy-
minisztérium 
tulajdonosi 
joggyakorlása alá 
tartozó gazdasági 
társaságok és 
leányvállalatai 
esetében egy 
összegben, illetve 
részletekben, 
közvetlen 
kifizetéssel 
történik,  
a megkötött 
közszolgáltatási 
szerződés/szolgál-
tatási szerződés/, 
egyéb polgári  
jogi szerződés 
alapján. 
3. Az egyéb jogi 
szervek, 
szervezetek 
esetében egy 
összegben, illetve 
részletekben a 
Kormány döntése 
alapján. 

  
  
  
  
  
  
  

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-” 
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felhasználás 
megvalósulásának, 
és az elszámolás 
szabályszerűségé-
nek az ellenőrzése 
során az 
előirányzat 
kezelőjével, 
valamint 
e) vállalják, hogy 
az előirányzat 
felhasználását 
elkülönítetten és 
naprakészen 
tartják nyilván. 
A költségvetési 
támogatás 
továbbadása 
esetén a fejezetet 
irányító  
szerv és  
a miniszter 
irányítása  
alá tartozó 
költségvetési szerv 
abban az esetben 
részesülhet 
támogatásban, ha 
vállalja, hogy a 
továbbadott összeg 
kedvezményezett-
jei által  
benyújtott szakmai 
és pénzügyi  
elszámolásokat 
ellenőrzi, azok 
valóságtartalmát 
megvizsgálja,  
az elszámolásokat 
összesíti, és  
az ellenőrzésről és 
az elszámolás 
elfogadásáról 
nyilatkozatot állít ki, 
amelyben igazolja 
a továbbadott 
összeg 
kedvezményezett-
jei által  
benyújtott szakmai 
és pénzügyi 
elszámolásoknak  
a keret- 
megállapodásban 
foglaltaknak való 
megfelelőségét és 
azt, hogy azok  
a fejezetet irányító 
szerv, a miniszter 
irányítása alá 
tartozó 
középirányító 
költségvetési szerv 
részéről 
ellenőrzésre és 
elfogadásra 
kerültek. 
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2. Azok a Belügy-  
minisztérium 
tulajdonosi 
joggyakorlása alá 
tartozó gazdasági 
társaságok, 
amelyek vállalják, 
hogy az előirányzat 
kezelőjével 
közszolgáltatási 
szerződést, vagy 
szolgáltatási 
szerződést, vagy 
egyéb polgári jogi 
szerződést kötnek. 
3. A Kormány 
döntése alapján  
az egyéb jogi 
szervek, 
szervezetek. 
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A földművelésügyi miniszter 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelete
a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő 
egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Az 1. alcím tekintetében az  állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49.  § (1)  bekezdés a)  pont 2.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az  állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49.  § (1)  bekezdés a)  pont 5.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében az  állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49.  § (1)  bekezdés a)  pont 1., 10. és 11.  alpontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 3., 4., 19. és 
20. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 
3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 
30. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (4) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (5) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében a  termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében az  ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján,
a 11. alcím tekintetében az  állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49.  § (4)  bekezdés b)  pont  
ba)–bd) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 12. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 
6–8. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 13. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (3) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 14. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 3. és 
10. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 15., 16., 18., 19., 21–23., 25–27., 31., 48., 66., 77–79., 87. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 
2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 17. és 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 17., 35., 84., 118. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § 
(2) bekezdés 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 20. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 
19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 24., 92. alcím tekintetében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 9. alpontjában, valamint 
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 28. alcím tekintetében az  állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49.  § (1)  bekezdés a)  pont 1., 9., 10., 11., 
13. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 29. alcím tekintetében a  mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a  termelői és a  szakmaközi 
szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 30. alcím tekintetében a  növényfajták állami elismeréséről, valamint a  szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba 
hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 32. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (5)  bekezdés 
f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 33. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (5)  bekezdés 
f ) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
a 34. alcím tekintetében a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
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a 36. és a 37. alcím tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba 
hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés c) és f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 38. alcím tekintetében a  növényfajták állami elismeréséről, valamint a  szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba 
hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 39., 40., 42., 46., 47., 73. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § 
(2) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 41. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 
21.  pontjában, valamint az  állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49.  § (1)  bekezdés a)  pont 13.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 43. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 
32. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 44. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 
13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 45. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 
9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 49. alcím tekintetében a  légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, valamint 
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (5) bekezdés g) pontjában foglalt felhatalmazás 
alapján,
az 50. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 14. és 
15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 51. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 
22. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 52. alcím tekintetében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 7. és 8. alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az 53. alcím tekintetében a  géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 34.  § (3)  bekezdés a)  pontjában és 
(5)  bekezdésében, valamint az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 
49. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 54., 55. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 
12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 56. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 3., 26., 
28. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 57. alcím tekintetében a  növényfajták állami elismeréséről, valamint a  szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba 
hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés c), e) és f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 58. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 8. és 
9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 59. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (14)  bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 60. alcím tekintetében az  állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49.  § (1)  bekezdés a)  pont 10.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 61. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 26. és 
28. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 62. és 69. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 
28. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 63., 72., 76., 80., 130. és 144. alcím tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz 
és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (5)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,
a 64. alcím tekintetében az  állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49.  § (1)  bekezdés a)  pont 9.  alpontjában, továbbá 
az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 18. és 19.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 65. alcím tekintetében az  állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49.  § (1)  bekezdés a)  pont 9. és 10.  alpontjában, 
valamint az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 19. és 21.  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 67. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 3., 4., 19. és 
20. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
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a 68. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (5)  bekezdés 
e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 70. alcím tekintetében a  növényfajták állami elismeréséről, valamint a  szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba 
hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés c)–g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 71. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (14)  bekezdés 
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 74. alcím tekintetében az  állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49.  § (1)  bekezdés a)  pont 6., 7. és 8.  alpontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 75. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 
17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 81. alcím tekintetében a  fegyveres biztonsági őrségről, a  természetvédelmi és a  mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi  
CLIX. törvény 30. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 82. alcím tekintetében a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés a) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 83. alcím tekintetében a  növényfajták állami elismeréséről, valamint a  szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba 
hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés a)–c) és f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 84. alcím tekintetében a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés b), e), g), 
h), i), j) és m) pontjaiban, valamint a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 61. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 85. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 
24. pontjában, valamint (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 86. alcím tekintetében a  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 88. alcím tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (1) és (3) bekezdésében és az illetékekről 
szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi 
LXXXV. törvény 33. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 89. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 14., 16., 
17., 20., 21. és 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 90. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 
20. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 91. alcím tekintetében a  termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66.  § (2)  bekezdés g)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 92. alcím tekintetében az  állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49.  § (1)  bekezdés a)  pont 9.  alpontjában, 
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 93. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 2., 3., 22. és 
26. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 94. alcím tekintetében a  szőlőtermesztésről és a  borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57.  § (1)  bekezdés 
k)  pontjában, valamint az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 
28. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 95. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 8., 9. és 
11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 96. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 23., 26. és 
36. pontjában, valamint (5) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 97. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 26., 29., 30. 
és 35. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 98. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 
26. pontjában, valamint (5) bekezdés c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 99. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 3., 8–11., 
14. és 26. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 100. alcím tekintetében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 1., 2., 10. és 14. alpontjában 
és az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 1.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
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a 101. alcím tekintetében a  szőlőtermesztésről és a  borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57.  § (2)  bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 102. alcím tekintetében az  állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49.  § (1)  bekezdés a)  pont 10.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 103. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 26., 
28. és 41. pontjában, valamint a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § 
(1) bekezdés c) pont 4., 15. és 26. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 104. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 
30. pontjában, (5) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 105. alcím tekintetében a  növényfajták állami elismeréséről, valamint a  szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba 
hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés a), b), c), e), f ) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 106. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 2., 3., 5., 
26. és 42. pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
a 107. alcím tekintetében a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85.  § (4)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,
a 108. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 38. és 
39. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 109. alcím tekintetében a  mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a  termelői és a  szakmaközi 
szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 110. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 13. és 
14. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 111. alcím tekintetében az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112.  § 
(2) bekezdés 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 112. alcím tekintetében a  növényfajták állami elismeréséről, valamint a  szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba 
hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés a), b), e), f ) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 113. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 
13., 14. és 23.  pontjában, a  külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67.  § (3)  bekezdés 
b)  pontjában, a  vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100.  § (1)  bekezdés 
c)  pont 4.  alpontjában, valamint a  növényfajták állami elismeréséről, valamint a  szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba 
hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés c)–g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 114. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 3., 14., 
15., 16. és 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 115. alcím tekintetében az  állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49.  § (1)  bekezdés a)  pont 15.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 116. alcím tekintetében a  szőlőtermesztésről és a  borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57.  § (1)  bekezdés 
f )  pontjában, valamint a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 117. alcím tekintetében a  növényfajták állami elismeréséről, valamint a  szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba 
hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés c)–f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 118. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 18. és 
21. pontjában, az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 9. alpontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 119. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 
24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 120. alcím tekintetében az  állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49.  § (4)  bekezdés j)  pontjában 
foglalt felhatalmazás alapján,
a 121. alcím tekintetében a  földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38.  § (2)  bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 122. alcím tekintetében a  földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38.  § (2)  bekezdés b) és 
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 123. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 
33. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
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a 124. alcím tekintetében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 2., 3., 8., 13. alpontjában, 
valamint a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pont 
7. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 125. alcím tekintetében a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81.  § (3)  bekezdés b)  pontjában, valamint a  honvédségi adatkezelésről, az  egyes 
honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 68.  § 
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 126. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 127. alcím tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi 
CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés b) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 128. alcím tekintetében a  földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38.  § (3)  bekezdés 
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 129. alcím tekintetében a  földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38.  § (2)  bekezdés j), k) és 
m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 131. alcím tekintetében a  földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38.  § (2)  bekezdés a) és 
i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 132. alcím tekintetében a  földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38.  § (2)  bekezdés e), f ) és 
g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 133. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 134. alcím tekintetében a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78.  § (1a)  bekezdés a)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 135. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 18. és 
21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 136. alcím tekintetében a  termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66.  § (3)  bekezdés d)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 137., 145., 146. alcím tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (4)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 138. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 139. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (4)  bekezdés c)  pontjában, valamint a  mezőgazdasági 
termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a  termelői és a  szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28.  § 
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 140. alcím tekintetében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 9. alpontjában, valamint 
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 141. alcím tekintetében az  állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49.  § (4)  bekezdés b)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 142. alcím tekintetében a  halgazdálkodásról és a  hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 72.  § (1)  bekezdés 5., 33. és 
37. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 143. alcím tekintetében a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 61. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 3–5., 7., 11–12., 14–28., 30–33., 35., 39–42., 44–48., 50–52., 54–55., 58., 61–62., 64–67., 69., 73–75., 77–79., 85., 87., 89–90., 
92–104., 106., 108., 110., 113–115., 118–120., 123., 135., 140–141. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 126. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 1–2., 6., 24., 29., 34., 36–38., 41., 49., 53., 57., 59–60., 63., 70–72., 76., 80–84., 92., 105., 107., 109., 112., 116–117., 124–127., 130., 
133., 137–140., 143–146. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 8., 121–122., 126., 128–129., 131–132. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 65. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
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a 9., 86., 91., 127., 136. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
65. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 10., 88., 129. alcím tekintetében a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 
7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 13. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 9. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 111., 126. alcím tekintetében a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 
4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 43., 68., 106., 126. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 
3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 126., 142. alcím tekintetében a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 
6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 125., 134. alcím, a 228. § 2–4. pontja tekintetében az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében és a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában, 
az  59. és 71. alcím tekintetében a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 
31. pontjában, a 134. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 
21. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben,
a 8., 125., 128. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában 
meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben,
a 8., 86., 88., 96., 101., 113., 136. alcím, 147. alcím, a 228. § 1. pontja tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában, a 81. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában, a 98. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 10. pontjában, a 107. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. és 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel 
egyetértésben,
a 49. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában, 
a 68. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 9. pontjában, 
a 98. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 20. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben,
a 65., 72., 76., 80., 116., 132–133., 136–139., 144–147. alcím, a  228.  § 5.  pontja tekintetében a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában, a 88., 136. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 4. pontjában, 107. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget 
vezető miniszterrel egyetértésben,
a 85. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben
a következőket rendelem el:

1. A tenyészállatok teljesítményvizsgálatáról és tenyészértékbecsléséről szóló  
32/1994. (VI. 28.) FM rendelet módosítása

1. §  A tenyészállatok teljesítményvizsgálatáról és tenyészértékbecsléséről szóló 32/1994. (VI. 28.) FM rendelet
a) 1. §-ában a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal” szövegrész helyébe a „Pest Megyei Kormányhivatal”,
b) 2. § (3) bekezdésében a „tenyésztési hatóság” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

(a továbbiakban: NÉBIH)”,
c) 2. § (3) bekezdésében az „a tenyésztési hatóságot” szövegrészek helyébe az „a NÉBIH”,
d) 2. § (4) bekezdésében a „tenyésztési hatóság” szövegrész helyébe a „NÉBIH”,
e) 5. § (2) bekezdésében a „Vidékfejlesztési” szövegrész helyébe a „Földművelésügyi”
szöveg lép.
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2. Az állami tulajdonú apaállat és szaporítóanyag-ellátás módjáról, feltételeiről, valamint 
költséghozzájárulásáról szóló 35/1994. (VI. 28.) FM rendelet módosítása

2. §  Az állami tulajdonú apaállat és szaporítóanyag-ellátás módjáról, feltételeiről, valamint költséghozzájárulásáról szóló 
35/1994. (VI. 28.) FM rendelet
a) 1.  §-ában a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a  továbbiakban: NÉBIH)” szövegrész helyébe a „Pest 

Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: tenyésztési hatóság)”,
b) 1. §-ában a „Vidékfejlesztési” szövegrész helyébe a „Földművelésügyi”,
c) 3. §-ában és 11. § (1) bekezdésében a „NÉBIH-nek” szövegrész helyébe a „tenyésztési hatóságnak”,
d) 4.  § nyitó szövegrészében, 4.  § a)  pontjában, 7.  § (3)  bekezdésében, 8.  § (1), (3) és (4)  bekezdésében, 9. és 

10. §-ában, 12. § (3) bekezdésében a „NÉBIH” szövegrész helyébe a „tenyésztési hatóság”,
e) 6. §-ában a „NÉBIH” szövegrészek helyébe a „tenyésztési hatóság”,
f ) 12. § (2) bekezdésében a „NÉBIH-hel” szövegrész helyébe a „tenyésztési hatósággal”
szöveg lép.

3. A mesterséges termékenyítésről, az embrióátültetésről, az állati szaporítóanyagok előállításáról, 
felkínálásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 39/1994. (VI. 28.) FM rendelet módosítása

3. §  A mesterséges termékenyítésről, az  embrióátültetésről, az  állati szaporítóanyagok előállításáról, felkínálásáról, 
forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 39/1994. (VI. 28.) FM rendelet [a továbbiakban: 39/1994. (VI. 28.) 
FM rendelet] 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A járási tenyésztési hatóság nyilvántartásba vételről és a nyilvántartási számról a kérelmezőt értesíti.”

4. §  A 39/1994. (VI. 28.) FM rendelet
a) 2.  § (1)  bekezdésében a  „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a  továbbiakban: NÉBIH)” szövegrész 

helyébe a „tenyésztési hatóságként eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási tenyésztési hatóság)”,
b) 2. § (3) bekezdésében, 12. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében és 16. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében 

a „NÉBIH-hez” szövegrész helyébe a „járási tenyésztési hatósághoz”,
c) 3.  § (3)  bekezdésében, 12.  § (2)  bekezdésében, 17.  § (3)  bekezdésében a „NÉBIH-nél” szövegrész helyébe 

a „járási tenyésztési hatóságnál”,
d) 3. § (4) bekezdésében, 12. § (1) bekezdés b) pontjában, 14. § (1)–(3) bekezdésében, 15. § (2) bekezdésében, 

17. § (3) bekezdésében, 21. § (2) bekezdésében, 24. §-ában, 26. § (1) és (2) bekezdésében, 27. § c) pontjában, 
2. számú melléklet 1., 2.3. és 3. pontjában a „NÉBIH” szövegrész helyébe a „járási tenyésztési hatóság”,

e) 7.  § (1)  bekezdésében a  „NÉBIH” szövegrész helyébe a  „Pest Megyei Kormányhivatal (a  továbbiakban: 
tenyésztési hatóság)”,

f ) 7.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a „NÉBIH” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
(a továbbiakban: NÉBIH)”,

g) 9. § (2) bekezdésében, 10. § (4) és (5) bekezdésében a „NÉBIH” szövegrész helyébe a „tenyésztési hatóság”,
h) 10.  § (3)  bekezdésében a  „NÉBIH vizsgálja meg” szövegrész helyébe a  „tenyésztési hatóság a  NÉBIH-hel 

vizsgáltatja meg”,
i) 12. § (4) és (5) bekezdésében a „NÉBIH-től” szövegrész helyébe a „járási tenyésztési hatóságtól”,
j) 27.  § nyitó szövegrészében a „NÉBIH a  Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben” szövegrész helyébe 

a „tenyésztési hatóság, illetve a  járási tenyésztési hatóság az  agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium hivatalos lapjában”

szöveg lép.

5. §  Hatályát veszti a  39/1994. (VI. 28.) FM rendelet 12.  § (3)  bekezdés c)  pontjában az „ , és a  területileg illetékes 
fővárosi és megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a  továbbiakban: 
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság) hozzájárulásával” szövegrész.

4. Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet módosítása

6. §  Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet [a továbbiakban: 41/1997. (V. 28.) 
FM rendelet] 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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7. §  A 41/1997. (V. 28.) FM rendelet
 1. 2. § (1) bekezdésében a „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága 

(a  továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szövegrész helyébe 
az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal (a  továbbiakban: járási 
hivatal)”,

 2. 2.  § (2)  bekezdésében, 1. számú melléklet 14.  § (3)  bekezdésében, 62.  § (2)  bekezdésében, 89.  §-ában, 
94.  § (1)  bekezdésében, 122.  § (2)  bekezdésében, 123.  § (5)  bekezdésében, 180.  § (1) és (3)  bekezdésében, 
182.  § (3)  bekezdésében, 186.  § (1) és (2)  bekezdésében, 188.  §-ában, 189.  § (5) és (6)  bekezdésében, 
196.  § (1)  bekezdésében, 203.  § (2)  bekezdésében, 622.  § (5)  bekezdésében, 652.  § (4)  bekezdésében 
az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe a „járási hivatal”,

 3. 2.  § (3)  bekezdésében, 1. számú melléklet 4.  § (1) és (2)  bekezdésében, 11.  § (4)  bekezdésében, 63.  § 
(2)  bekezdésében, 90.  § (2)  bekezdésében, 94.  § (2)  bekezdésében, 122.  § (3)  bekezdésében, 123.  § 
(2)  bekezdés b)  pont bb)  alpontjában és (2)  bekezdés c)  pontjában, 133.  § (1) és (3)  bekezdésében, 159.  § 
d)  pontjában, 160.  § (4)  bekezdésében, 171.  §-ában, 178.  § (3)  bekezdésében, 180.  § (2)  bekezdésében, 
194.  § (2)  bekezdésében, 195.  § (3)  bekezdésében, 196.  § (3)  bekezdésében, 199.  §-ában, 203.  § 
(2) bekezdésében, 205. § (3) és (4) bekezdésében, 208. § (4) bekezdésében, 211. § (1) bekezdésében, 219. § 
(2)  bekezdésében, 290.  § (2)  bekezdés f )  pontjában, 291.  §-ában, 296.  § nyitó szövegrészében és 296.  § 
a)  pontjában, 408.  § (1)  bekezdésében, 409.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontjában, 412.  §-ában, 413.  § (3) és 
(4) bekezdésében, 435. §-ában, 466. § (5) bekezdésében, 467. § (2) bekezdésében, 472. § (2) bekezdésében, 
475.  § (4)  bekezdésében, 537.  § (2)  bekezdés b)  pontjában és (3)  bekezdésében, 639.  § (2)  bekezdésében, 
640. § nyitó szövegrészében, 640. § b) és c) pontjában, 5. számú függelék 3.5. pontjában, 7. számú függelék 
8.  pontjában az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe  
az „a járási hivatal”,

 4. 1. számú melléklet 2.  § (1)  bekezdésében a  „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatósága (a  továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság)” szövegrész helyébe a „járási hivatal”,

 5. 1. számú melléklet 3.  §-ában, 65.  § (3)  bekezdésében, 138.  § (4)  bekezdésében, 196.  § (1)  bekezdésében, 
208.  § (1)  bekezdésében, 211.  § (3)  bekezdésében, 454.  §-át megelőző alcím címében, 473.  § nyitó 
szövegrészében, 652. § (2) bekezdésében, 1. számú függelék 6. pontjában az „Az élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe az „A járási hivatal”,

 6. 1. számú melléklet 10.  § (2)  bekezdésében, 123.  § (6)  bekezdésében, 160.  § (3)  bekezdésében, 23. számú 
függelék 5.  pontjában az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot” szövegrész 
helyébe az „a járási hivatalt”,

 7. 1. számú melléklet 11.  § (4)  bekezdésében a  „járási (fővárosi kerületi) hivatal járási (fővárosi kerületi) 
népegészségügyi intézetének (a  továbbiakban: járási népegészségügyi intézet)” szövegrész helyébe 
a „népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának”,

 8. 1. számú melléklet 15.  § (2)  bekezdésében, 29.  § (4)  bekezdésében, 220.  § (8)  bekezdésében, 434.  § 
(2)  bekezdésében, 632.  § (3)  bekezdésében, 652.  § (1)  bekezdésében az „az élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóságnak” szövegrész helyébe az „a járási hivatalnak”,

 9. 1. számú melléklet 61. § (2) bekezdésében, 90. § (3) bekezdésében, 109. §-át megelőző alcím címében, 109. § 
(1) és (2)  bekezdés nyitó szövegrészében, 110.  § (2)  bekezdés a) és c)  pontjában, 119.  § (1)  bekezdésében, 
120.  § (2) és (3)  bekezdésében, 137.  § (1)  bekezdésében, 138.  § (1) és (3)  bekezdésében, 140.  § 
(1) bekezdésében, 160. § (1) bekezdésében, 285. §-át megelőző alcím címében 285. § nyitó szövegrészében, 
286.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, 302.  §-át megelőző alcím címében, 302.  § nyitó szövegrészében, 303.  § 
(1)  bekezdés b)  pontjában, 315.  § (2)  bekezdésében, 316.  §-át megelőző alcím címében, 316.  §-ában, 
321. §-ában, 324. § (2) bekezdésében, 327. § (1), (2) és (3) bekezdésében, 404. §-át megelőző alcím címében, 
404.  § nyitó szövegrészében, 405.  § a)  pontjában, 407.  § (1)  bekezdésében, 432.  § (3)  bekezdésében, 
441.  § (2) és (3)  bekezdésében, 446.  § (3)  bekezdésében, 452.  § (4)  bekezdésében, 453.  § (2)  bekezdés 
b)  pontjában, 462.  § (1)  bekezdésében, 468.  § a)  pontjában, 469.  §-át megelőző alcím címében, 469.  § 
nyitó szövegrészében, 535.  § (2)  bekezdésében, 559.  §-át megelőző alcím címében, 559.  §-ában, 563.  § 
(2) bekezdésében, 566. § (2) bekezdésében, 611. § b) pontjában, 612. § (2) bekezdésében, 615. § (2) bekezdés 
a)  pontjában, 635.  §-át megelőző alcím címében, 635.  §-ában, 10. számú függelék 4.  pontjában, 12. számú 
függelék I. fejezet 1. pontjában a „járási főállatorvos” szövegrész helyébe a „járási hivatal”,
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10. 1. számú melléklet 65.  § (3)  bekezdésében, 178.  § (2)  bekezdésében, az  „élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóságnak” szövegrész helyébe a „járási hivatalnak”,

11. 1. számú melléklet 107. §-át megelőző alcím címében, 107. § nyitó szövegrészében, 112. § (1) bekezdésében, 
160. § (3) bekezdésében a „magánállatorvos” szövegrész helyébe „szolgáltató állatorvos”,

12. 1. számú melléklet 108.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóságnak” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró 
megyei kormányhivatalnak (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)”,

13. 1. számú melléklet 108.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, 108.  § (4) és (5)  bekezdésében, 115.  § (2)  bekezdés 
b)  pontjában, 138.  § (2)  bekezdésében, 320.  § (1)  bekezdésében, 558.  §-ában a  „járási főállatorvosnak” 
szövegrész helyébe a „járási hivatalnak”,

14. 1. számú melléklet 108. § (1) bekezdés f ) pontjában, 211. § (2) bekezdésében az „az élelmiszerlánc-biztonsági 
és állategészségügyi igazgatósággal” szövegrész helyébe az „a járási hivatallal”,

15. 1. számú melléklet 109.  § (2)  bekezdés b), d) és g)  pontjában, 469.  § b)  pontjában az „az élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatalnak”,

16. 1. számú melléklet 23. számú függelék 5.  pontjában az  „illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóságnak” szövegrész helyébe az „illetékes megyei kormányhivatalnak”,

17. 1. számú melléklet 110.  §-át megelőző alcím címében, 110.  § (1)  bekezdésében és (2)  bekezdés nyitó 
szövegrészében, 286. §-át megelőző alcím címében, 303. §-át megelőző alcím címében, 303. § (1) bekezdés 
nyitó szövegrészében, 318.  §-át megelőző alcím címében, 405.  §-át megelőző alcím címében, 405.  § nyitó 
szövegrészében, 454.  §-át megelőző alcím címében, 470.  §-át megelőző alcím címében, 470.  § nyitó 
szövegrészében, 636.  §-át megelőző alcím címében, 636.  § nyitó szövegrészében az  „Az élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe az „A megyei kormányhivatal”,

18. 1. számú melléklet 112.  § (2)  bekezdésében, 474.  § (6)  bekezdésében, 25. számú függelék 13.  pontjában 
az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot” szövegrész helyébe a „járási hivatalt”,

19. 1. számú melléklet 110. § (2) bekezdés g) pontjában, 636. § e) pontjában a „járási főállatorvosok” szövegrész 
helyébe a „járási hivatalok”,

20. 1. számú melléklet 112.  § (1)  bekezdésében, 285.  § a)  pontjában, 301.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, 469.  § 
f )  pontjában, 23. számú függelék 5.  pontjában az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóságot” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatalt”,

21. 1. számú melléklet 110.  § (2)  bekezdés b)  pontjában, 171.  §-ában, 288.  § c)  pontjában az  „illetékes 
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot” szövegrész helyébe az  „illetékes megyei 
kormányhivatalt”,

22. 1. számú melléklet 112.  § (1)  bekezdésében, 301.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a  „járási főállatorvost” 
szövegrész helyébe a „járási hivatalt”,

23. 1. számú melléklet 122. § (3) bekezdésében a „vidékfejlesztési” szövegrész helyébe a „földművelésügyi”,
24. 1. számú melléklet 123.  § (3)  bekezdésében az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

igazgatóságnak, illetve a  járási főállatorvosnak” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatalnak, illetve 
a járási hivatalnak”,

25. 1. számú melléklet 132.  § (2)  bekezdésében az  „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
(a  továbbiakban: ÁNTSZ)” szövegrész helyébe az  „a népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi 
kerületi) hivatal”,

26. 1. számú melléklet 137.  § (1) és (2)  bekezdésében, 140.  § (1)  bekezdésében, 285.  § d)  pontjában, 286.  § 
(1) bekezdés nyitó szövegrészében, 303. § (2) bekezdésében, 318. §-ában, 404. § e) pontjában, 432. § (2) és 
(3)  bekezdésében, 446.  § (2) és (4)  bekezdésében, 454.  § nyitó szövegrészében, 457.  § (2)  bekezdésében, 
611.  § c)  pontjában, 629.  § (2)  bekezdésében az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatal”,

27. 1. számú melléklet 138. § (1) bekezdésében az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” 
szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal”,

28. 1. számú melléklet 159.  § nyitó szövegrészében a  „Magánállatorvos” szövegrész helyébe a  „Szolgáltató 
állatorvos”,

29. 1. számú melléklet 160.  § (1)  bekezdésében a  „magánállatorvost” szövegrész helyébe a  „szolgáltató 
állatorvost”,

30. 1. számú melléklet 160.  § (1)  bekezdésében a  „magánállatorvos” szövegrészek helyébe a  „szolgáltató 
állatorvos”,
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31. 1. számú melléklet 160.  § (2)  bekezdésében az  „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatósággal” szövegrész helyébe az „A járási hivatallal”,

32. 1. számú melléklet 169.  § (1)  bekezdés a)  pont ad)  alpontjában az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóságok” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatalok”,

33. 1. számú melléklet 169. § (3) bekezdésében az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” 
szövegrész helyébe a „NÉBIH”,

34. 1. számú melléklet 170. § (1) bekezdésében az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” 
szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal”,

35. 1. számú melléklet 174.  § (3) és (5)  bekezdésében, 176.  §-ában az „az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatal”,

36. 1. számú melléklet 180.  § (1)  bekezdésében az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatósághoz” szövegrész helyébe az „a járási hivatalhoz”,

37. 1. számú melléklet 199. §-ában az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságok” szövegrész 
helyébe a „járási hivatalok”,

38. 1. számú melléklet 286.  § (2)  bekezdésében az  „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság” szövegrészek helyébe az „A megyei kormányhivatal”,

39. 1. számú melléklet 303.  § (1)  bekezdés e)  pontjában a „járási főállatorvosokat” szövegrész helyébe a „járási 
hivatalokat”,

40. 1. számú melléklet 409.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az  „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatósági” szövegrész helyébe a „járási hivatali”,

41. 1. számú melléklet 452. § (3) bekezdésében a „járási főállatorvos” szövegrészek helyébe a „járási hivatal”,
42. 1. számú melléklet 452. § (4) bekezdésében az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot” 

szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatalt”,
43. 1. számú melléklet 536.  § b)  pontjában az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” 

szövegrészek helyébe az „a járási hivatal”,
44. 1. számú melléklet 632.  § (3)  bekezdésében a  „járási főállatorvosnak és az  élelmiszerlánc-biztonsági és 

állategészségügyi igazgatóságnak” szövegrész helyébe a „járási hivatalnak”,
45. 1. számú melléklet 634.  § b)  pontjában az  „a járási népegészségügyi intézetének” szövegrész helyébe  

az „a népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának”,
46. 1. számú melléklet 636.  § d)  pontjában, 640.  § c)  pontjában a „népegészségügyi szakigazgatási szervet” 

szövegrész helyébe a „népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalát”,
47. 1. számú melléklet 640. § b) pontjában, 652. § (4) bekezdésében az „a népegészségügyi szakigazgatási szerv” 

szövegrész helyébe az „a népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal”,
48. 1. számú melléklet 652. § (2) bekezdésében a „népegészségügyi szakigazgatási szervvel” szövegrész helyébe 

a „népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatallal”,
49. 1. számú melléklet 16. számú függelékében a  „… Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Igazgatósága” szövegrész helyébe a „… Járási Hivatal”
szöveg lép.

8. §  Hatályát veszti a 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. számú melléklet 156–158. §-a.

5. Az élelmiszerek megsemmisítésének feltételeiről és módjáról szóló  
56/1997. (VIII. 14.) FM–IKIM–NM együttes rendelet módosítása

9. § (1) Az  élelmiszerek megsemmisítésének feltételeiről és módjáról szóló 56/1997. (VIII. 14.) FM–IKIM–NM együttes 
rendelet [a továbbiakban: 56/1997. (VIII. 14.) FM–IKIM–NM együttes rendelet] 4. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(2) A  hulladékká vált élelmiszer takarmányozási célra történő hasznosításáról a  megyei kormányhivatal 
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatala dönt. A  megsemmisítés módja 
vonatkozásában az  elrendelő hatóság a  népegészségügyi hatáskörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal 
véleményét is kikéri.”
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 (2) Az 56/1997. (VIII. 14.) FM–IKIM–NM együttes rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Az élelmiszerek megsemmisítését – feladatuk, hatáskörük és illetékességük figyelembevételével – a következő 
hatóságok kezdeményezhetik, illetve rendelhetik el:
a) a népegészségügyi hatáskörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal,
b) a fogyasztóvédelmi hatóság,
c) az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal,
d) a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatala,
e) a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatala,
f ) a borászati hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatal,
g) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
h) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv és
i) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.”

6. A mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet módosítása

10. §  A mezőőrök és a  hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet [a továbbiakban: 29/1998. 
(IV. 30.) FM rendelet] 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § A  megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatási hatáskörében eljáró, a  földművelésügyi hatósági és 
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 42. § (5) bekezdése szerinti 
járási hivatala (a  továbbiakban: járási hivatal) a  mezőőrök számára vizsgát és tanfolyamot szervez. A  háromfős 
vizsgabizottság tagjai a járási hivatalnak és a rendőrségnek a képviselője, az elnöke a járási hivatal vezetője. A járási 
hivatal a  sikeres vizsgát követően vizsgabizonyítványt állít ki. A  vizsgabizonyítvány tartalmi és formai kellékeit, 
valamint a mezőőrök vizsgakövetelményeit az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza.”

11. §  A 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet
a) 2. §-ában a „földművelésügyi igazgatóságnak” szövegrész helyébe a „járási hivatal”,
b) 2. §-ában a „földművelésügyi igazgatóság” szövegrész helyébe a „járási hivatal”,
c) 3. § (1) bekezdésében a „földművelésügyi igazgatóság” szövegrészek helyébe a „járási hivatal”,
d) 5.  § (1) és (2)  bekezdésében a „megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága” szövegrész helyébe 

a „járási hivatal”,
e) 5. § (3) bekezdésében a „megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságát” szövegrész helyébe a „járási 

hivatalt”,
f ) 6. § (2) bekezdésében a „földművelésügyi igazgatóságnak” szövegrész helyébe a „járási hivatalnak”,
g) 1. számú mellékletében a „földművelésügyi igazgatóságnál” szövegrészek helyébe a „megyei kormányhivatal 

…………. járási hivatalánál” szöveg, az „MgSzH területi szervének vezetője” szövegrészek helyébe az „a járási 
hivatal vezetője”,

h) 3. számú mellékletében az  „MgSzH területi szervének vezetője/hegybíró” szövegrész helyébe az  „a járási 
hivatal vezetője/hegybíró”

szöveg lép.

12. §  Hatályát veszti a 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet 8. számú melléklete.

7. A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló  
32/1999. (III. 31.) FVM rendelet módosítása

13. §  A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet
a) 11/A.  § (6)  bekezdésében az  „a fővárosi és megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és 

állategészségügyi igazgatósága vagy a  fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala járási 
állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatala” szövegrész helyébe az  „az élelmiszerlánc-biztonsági 
és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal vagy az  élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)”,

b) 13/A. § (1) bekezdésében az „a megyei kormányhivatal járási hivatala járási állategészségügyi és élelmiszer-
ellenőrző hivatal (a továbbiakban: járási állategészségügyi hivatal)” szövegrész helyébe az „a járási hivatal”,
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c) 7. számú melléklet 3.2.  pontjában az  „a járási állategészségügyi hivatalt” szövegrész helyébe az  „a járási 
hivatalt”,

d) 7. számú melléklet 3.2.  pontjában, 3.6.  pontjában, 4.2.  pontjában és 4.4.  pontjában az  „a járási 
állategészségügyi hivatal” szövegrész helyébe az „a járási hivatal”,

e) 7. számú melléklet 3.3.2.  pontjában az „a járási állategészségügyi hivatallal” szövegrész helyébe az „a járási 
hivatallal”,

f ) 7. számú melléklet 3.7.  pontjában az  „A járási állategészségügyi hivatal” szövegrész helyébe az  „A járási 
hivatal”,

g) 7. számú melléklet 4.2.  pontjában az „a járási állategészségügyi hivatalnak” szövegrész helyébe az „a járási 
hivatalnak”,

h) 7. számú melléklete 4.3. pontjában az „A járási állategészségügyi hivatalnak” szövegrész helyébe az „A járási 
hivatalnak”

szöveg lép.

8. A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási 
szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII. 21.) FVM–HM–PM együttes rendelet módosítása

14. §  A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról 
szóló 63/1999. (VII. 21.) FVM–HM–PM együttes rendelet [a továbbiakban: 63/1999. (VII. 21.) FVM–HM–PM együttes 
rendelet] 15/A. § (5) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:
„(5) Az  (1)  bekezdés szerinti adatszolgáltatásra a  földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv 
közreműködésével hálózati úton kerül sor. Az  adatszolgáltatás díjának 70%-a az  NKP Nonprofit Kft.-t illeti meg. 
A díj 7,5%-a az ingatlan fekvése szerint illetékes kormányhivatal, 7,5%-a az adatszolgáltató fekvése szerint illetékes 
kormányhivatal, 15%-a a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv bevételét képezi.”

15. §  A 63/1999. (VII. 21.) FVM–HM–PM együttes rendelet 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ahol e  rendelet járási hivatalt említ, azon a  földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben megjelölt ingatlanügyi hatósági hatáskörben eljáró járási 
hivatalt kell érteni.”

16. §  A 63/1999. (VII. 21.) FVM–HM–PM együttes rendelet 4. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

17. §  A 63/1999. (VII. 21.) FVM–HM–PM együttes rendelet
a) 4.  § (1)  bekezdésében a „Földmérési és Távérzékelési Intézet (a  továbbiakban: FÖMI)” szövegrész helyébe 

a „földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv”,
b) 5. § (6) bekezdésében az „A központi földmérési szervezet – a FÖMI –” szövegrész helyébe az „A földmérési és 

térinformatikai államigazgatási szerv”,
c) 15.  § (1)  bekezdésében a „FÖMI-nek” szövegrész helyébe a „földmérési és térinformatikai államigazgatási 

szervnek”,
d) 15.  § (5)  bekezdés b)  pontjában, 15/A.  § (6)  bekezdésében, 15/A.  § (7)  bekezdésében, 17.  § 

(1a) bekezdésében, 17/A. §-ában, a 17/C. §-ában a „FÖMI” szövegrész helyébe a „földmérési és térinformatikai 
államigazgatási szerv”,

e) 15/A.  § (6)  bekezdésében a  „FÖMI-t” szövegrész helyébe a  „földmérési és térinformatikai államigazgatási 
szervet”,

f ) 1. számú melléklet 5. pont d) alpontjában a „FÖMI Távérzékelési Központja” szövegrész helyébe a „földmérési 
és térinformatikai államigazgatási szerv”,

g) 1. számú melléklet 9.  pont c)  alpontjában a „FÖMI Központi Adattára” szövegrész helyébe a „földmérési és 
térinformatikai államigazgatási szerv adattára”,

h) 1. számú melléklet 10. pont a) alpontjában az „az FVM engedélyezi” szövegrész helyébe az „a térképészetért 
felelős miniszter engedélyezi”,

i) 1. számú melléklet 10. pont a) alpontjában a „FÖMI-vel” szövegrész helyébe a „földmérési és térinformatikai 
államigazgatási szervvel”

szöveg lép.
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9. A földminősítés részletes szabályairól szóló 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet módosítása

18. § (1) A földminősítés részletes szabályairól szóló 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet [a továbbiakban: 105/1999. (XII. 22.) 
FVM rendelet] 21. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  földminősítő igazolvány kiadása iránti igényt az  e  rendelet 4.  melléklete szerinti igénylőlap kitöltésével 
kell előterjeszteni. A  kormányhivatal közvetlenül, a  járási hivatal a  kormányhivatal útján továbbítja a  kitöltött 
igénylőlapot és az (5) bekezdés szerinti mellékleteket a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervhez.”

 (2) A 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet 21. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Ha a  kormányhivatal, illetve a  járási hivatal állományába tartozó és földminősítést végző személy állami 
szolgálati jogviszonya megszűnik, vagy feladatkörének változása miatt földminősítési feladatokat már nem lát el, 
földminősítő igazolványát köteles leadni munkáltatójának. A  leadott földminősítő igazolványt a  nyilvántartásból 
való törlés érdekében a  munkáltató – a  (4)  bekezdésben meghatározott módon – küldi meg a  földmérési és 
térinformatikai államigazgatási szervnek.”

 (3) A 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet 21/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21/A.  § Ahol e  rendelet járási hivatalt említ, azon a  földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben megjelölt földügyi igazgatási hatáskörben eljáró 
járási hivatalt kell érteni.”

19. §  A 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet 3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

20. §  A 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet 21. § (3) bekezdésében az „a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: 
FÖMI)” szövegrész helyébe az „a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv” szöveg lép.

10. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló  
109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosítása

21. § (1) Az  ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 
[a továbbiakban: 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet] 77. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha csereszerződés alapján több járási hivatal illetékességi területén fekvő ingatlanra kérik a  tulajdonjog 
bejegyzését, valamint fedezetcsere esetén, ha a  kérelem több, különböző járási hivatal illetékességi területén 
fekvő ingatlanra vonatkozik, a  kérelem, megkeresés széljegyzését, a  döntés foganatosítását, továbbá – a  döntés 
meghozatalára jogosult járási hivatal megkeresése alapján – a  fellebbezés, bírósági jogorvoslati kérelem, 
felülvizsgálati kérelem, eljárás felfüggesztése, valamint az  ügyészi felhívás és az  azon alapuló ügyészi fellépés 
tényének feljegyzését és törlését az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatal végzi.”

 (2) A 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 78. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„78.  § A  földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 43. § (4) és (5) bekezdésében szabályozott esetekben a döntés meghozatalára 
jogosult járási hivatal a  vagyonszerzési illeték kiszabásához szükséges iratokat az  okiratban első helyen megjelölt 
ingatlan fekvése szerint illetékes állami adóhatóságnak továbbítja.”

 (3) A 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 120. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A rendezetlen jogállású ingatlanokkal kapcsolatos eljárást a  járási hivatal a  tv. 87–88. §-aiban foglaltak szerint 
folytatja le.”

22. §  A 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet
a) 112/A.  § (1)  bekezdésében a  „Földmérési és Távérzékelési Intézetnél (a  továbbiakban: FÖMI)” szövegrész 

helyébe a „járási hivatalnál”,
b) 112/B.  § (1)  bekezdésében, 112/C.  § (1)  bekezdésében és 112/C.  § (6)  bekezdésében a „FÖMI” szövegrész 

helyébe a „földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv”,
c) 113/C. § (2) bekezdésében a „FÖMI” szövegrész helyébe a „járási hivatal”,
d) 114. §-ában a „FÖMI-nél” szövegrész helyébe a „földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnél”
szöveg lép.

23. §  Hatályát veszti a 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 120. § (1) bekezdése.
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11. Az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól 
szóló 3/2001. (II. 23.) KöM–FVM–NKÖM–BM együttes rendelet módosítása

24. §  Az állatkert és az  állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. 
(II.  23.) KöM–FVM–NKÖM–BM együttes rendelet 12.  § (5)  bekezdésében az „állatvédelmi hatóság” szövegrészek 
helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal” szöveg lép.

12. A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló  
7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosítása

25. §  A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 
[a továbbiakban: 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet] 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Amennyiben a járási hivatal által feljogosított köztisztviselő (a továbbiakban: növényvédelmi felügyelő) zárlati 
károsítóval való fertőzési veszélyt észlel, mintát vesz. A termelési, tárolási, szállítási, fuvarozási, forgalombahozatali és 
felhasználási korlátozásokat (a továbbiakban együtt: korlátozás) a járási hivatal rendelheti el. Ha a korlátozás emberi 
fogyasztásra kerülő termékre vonatkozik, és a  károsító egészségkárosítást vagy egészségkockázatot jelenthet, 
a korlátozást a népegészségügyi hatáskörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalnak, valamint a NÉBIH-nek is be 
kell jelenteni.”

26. §  A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet
a) 2.  § (3)  bekezdésében a „növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal 

(a  továbbiakban: fővárosi és megyei kormányhivatal)” szövegrész helyébe a  „növény- és talajvédelmi 
hatáskörben eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal”,

b) 2.  § (4)  bekezdésében, 9.  §-ában, 11.  § (1)  bekezdésében, 12.  §-ában, 14.  § (3)  bekezdésében, 14/A.  § 
(5)  bekezdésében, 14/D.  § (3) és (4)  bekezdésében, 16.  § (7)  bekezdésében, 17.  § (1)  bekezdés a) és 
b)  pontjában, 18.  § (1), (2) és (5)  bekezdésében, 19.  § (3)  bekezdésében, 20.  § (1), (2) és (4)  bekezdésében, 
21.  § (1)  bekezdésében, 22.  § (7)  bekezdésében, 23.  § (1)  bekezdésében, 24.  § (1)  bekezdésében, 29.  § 
(3)  bekezdésében, 31.  § (2)  bekezdésében, 33.  § (3), (5), (6) és (10)  bekezdésében, 34.  §-ában, 36.  § 
(1)  bekezdés e) és g)  pontjában, 36.  § (2) és (3)  bekezdésében, 36/C.  § (1)  bekezdés a)–c)  pontjában, 
36/D.  § (3)  bekezdésében, 36/E.  § (4)  bekezdés c)  pontjában, 36/G.  § (9)  bekezdésében, 41.  § 
(3) bekezdésében, 44/B. § (1) bekezdésében, 48. § (2) bekezdésében, 50/A. § (1) és (3) bekezdésében, 55. § 
(1)  bekezdés a)  pontjában, (3)  bekezdésében, 55/A.  § (1) és (2)  bekezdésében, 55/B.  § (1), (5), (11), (12) 
és (13)  bekezdésében, 57.  § (2)  bekezdésében, 58.  § (1) és (5)  bekezdésében, 64.  § b)–d)  pontjaiban, 65.  § 
a) és b)  pontjában, 67.  § (7) és (8)  bekezdésében, 68.  § (3)  bekezdésében, továbbá a  7. számú melléklet 
1.1.2.1.  pontjában, 1.1.2.4.  pontjában, 1.1.2.5.  pontjában, 1.1.2.5.1.  pontjában, 1.1.9.1.1.2.  pontjában, 
1.1.9.2.  pontjában, 1.1.9.3.  pontjában, 1.1.9.3.4.1.  pontjában, 1.1.9.4.1.4.  pontjában, 1.1.9.4.4.  pontjában, 
1.1.9.8.  pontjában, 1.1.9.11.  pontjában, 1.1.9.12.1.  pontjában, 1.1.9.13.1.  pontjában, 1.1.9.14.  pontjában, 
1.1.9.15.1.  pontjában, 1.1.9.15.2.  pontjában, 1.1.9.16.  pontjában, 1.1.14.8.  pontjában, 1.1.14.11.  pont 
a)  alpontjában, 1.2.1.1.  pontjában, 1.2.1.2.  pont nyitó szövegrészében, 1.2.1.2.  pont bg)  alpontjában, 
1.2.1.4.  pontjában, 1.2.1.5.  pontjában, 1.2.1.6.  pont a) és c)  alpontjában, 1.2.1.7.  pont a) és b)  alpontjában, 
1.2.1.8.  pontjában, 1.2.1.9.  pontjában. 1.2.1.9.1.  pont b)  alpontjában, 1.2.1.9.2.  pont nyitó szövegrészében, 
1.2.2.1.  pont nyitó szövegrészében, 1.2.2.2.  pont nyitó szövegrészében, 1.2.2.2.1.  pont cg)  alpontjában, 
1.2.2.2.2.  pontjában, 1.2.2.2.3.  pontjában, 1.2.2.5.  pontjában, 1.2.2.6.  pontjában, 1.2.2.9.  pontjában, 
1.2.2.10.  pontjában, 1.2.2.10.1.  pont b) és c)  alpontjában, 1.2.2.10.1.  pont d)  alpont 4.  pontjában, 
1.2.2.10.2. pont a)–c) alpontjaiban, 1.2.3.4. pontjában, 1.2.3.7. pontjának nyitó szövegében, 1.3.6. pontjában, 
1.4.1.2.4.  pont c) és d)  alpontjában, 1.4.1.2.5.  pont bc)  alpontjában, 1.4.1.2.7.  pont b) és c)  alpontjában, 
1.4.1.2.10.  pont bc)  alpontjában, 1.4.1.2.14.  pont bc)  alpontjában, 1.4.1.2.17.  pontjában, 1.4.1.2.17.1.  pont 
a) pont aa) alpontjában és b) pont bb) alpontjában, a 8. számú melléklet I. fejezet 1. pont b) és c) alpontjában, 
3.  pontjában, 5.  pont nyitó szövegrészében, 6.  pont nyitó szövegrészében, 9. számú melléklet 1., 2., 3., 4., 
5. pontjában, 6.1., 7.1., 7.2., 8.2.7., 9.1., 9.2., 9.3., 10.1., 10.2., 11.1., 11.2.  alpontjában és 12.  pontjában, a  23. 
számú melléklet III. cím b)  pontjában, valamint 25. számú melléklet 3.4.  alpontjában a „fővárosi és megyei 
kormányhivatal” szövegrész helyébe a „járási hivatal”,

c) 1.4.1.2.11. pont b) alpontjában a „fővárosi és megyei kormányhivatal” szövegrészek helyébe a „járási hivatal”,
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d) 5.  § (3)  bekezdésében, 5/B.  § (7)  bekezdésében, 14.  § (11)  bekezdésében, 18.  § (4)  bekezdésében, 20.  § 
(1)  bekezdésében, 28.  §-ában, 36.  § (1)  bekezdés h)  pontjában, 36/D.  § (3)  bekezdésében, 51.  § (2) és 
(4)  bekezdésében, 51/A.  § (3)  bekezdésében, 55/B.  § (8) és (10)  bekezdésében, 60.  § (1)  bekezdésében, 
61.  § (3)  bekezdésében, a  7. számú melléklet 1.1.14.9.  pont c)  alpontjában, 1.4.1.2.4.  pont b)  alpontjában, 
1.4.1.2.7. pont a) alpontjában, 1.5.1. pontjában, 8. számú melléklet I. fejezet 4. pontjában a „fővárosi és megyei 
kormányhivatalt” szövegrész helyébe a „járási hivatalt”,

e) 10.  § (1)  bekezdésében, 14/D.  § (3)  bekezdésében, 18.  § (5) és (6)  bekezdésében, 20.  § (4)  bekezdésében, 
22.  § (2)  bekezdésében, 31.  § (1)  bekezdésében, 33.  § (1)  bekezdésében, 44/B.  § (3)  bekezdésében, 51.  § 
(2) bekezdésében, 55/A. § (1) bekezdésében, 56. § (1) és (2) bekezdésében, 59. § (1) bekezdésében, 7. számú 
melléklet 1.1.9.1.1.1. pontjában, 1.1.9.9. pontjában, 1.1.9.10.1. pontjában, 1.1.12.6.2. pontjában, 1.2.1.1. pont 
a) alpontjában, 1.2.1.7. pont bc) alpontjában, 1.2.2.1. pont a) alpontjában, 1.2.2.8. pont ac) és bb) alpontjában, 
1.4.1.1.  pontjában, 1.4.1.2.8.2.  pontjában, 1.4.1.2.13.  pont a)  alpontjában, 9. számú melléklet 1., 2., 3., 4., 5., 
7.1., 9.1., 10.1.  pontjában, 15. számú melléklet 2.  pont nyitó szövegrészében és 3.  pontjában a „fővárosi és 
megyei kormányhivatalnak” szövegrész helyébe a „járási hivatalnak”,

f ) 18.  § (6)  bekezdésében az  „A fővárosi és megyei kormányhivatalnak” szövegrész helyébe az  „A járási 
hivatalnak”,

g) 14/A. § (3) bekezdés b) pontjában, 62. § a), b) és f ) pontjában, 15. melléklet 2. pont d) alpontjában, 3.1. pont 
b)  alpontjában, 25. számú melléklet 3.1.  pont b)  alpontjában a  „fővárosi és megyei kormányhivatalok” 
szövegrész helyébe a „járási hivatalok”,

h) 14/D.  § (1)  bekezdésében, 9. számú melléklet 11.1., 11.2., 12. és 13.  pontjában a  „fővárosi és megyei 
kormányhivatalnál” szövegrész helyébe a „járási hivatalnál”,

i) 18.  § (5)  bekezdésében az  „a KvVM Természetvédelmi Hivatal illetékes Nemzeti Park Igazgatóságának” 
szövegrész helybe az „az illetékes Nemzeti Park Igazgatóságának”,

j) 19.  § (1)  bekezdésében, 33.  § (4)  bekezdésében, 36/G.  § (2) és (10)  bekezdésében, 41.  § (4)  bekezdésében, 
51/A.  § (4)  bekezdésében, 55.  § (2)  bekezdésében, 55/B.  § (4) és (7)  bekezdésében, 7. számú melléklet 
1.2.2.8.  pontjában, 1.2.2.10.1.  pont d)  alpont 1.  alpontjában, 9. számú melléklet 6.2. és 8.1.  alpontjában és 
13. pontjában a „fővárosi és megyei kormányhivatal” szövegrészek helyébe a „járási hivatal”,

k) 21.  § (4)  bekezdésében, 55/B.  § (2)  bekezdésében, 59.  § (1)  bekezdésében a  „fővárosi és megyei 
kormányhivatalhoz” szövegrész helyébe a „járási hivatalhoz”,

l) 31.  § (2)  bekezdésében, 36.  § (1)  bekezdés d) és f )  pontjában a  „fővárosi és megyei kormányhivatallal” 
szövegrész helyébe a „járási hivatallal”,

m) 36/G.  § (3)  bekezdésében, 39.  § (1)  bekezdésében, 44/B.  § (2)  bekezdésében, 59.  § (2)  bekezdésében 
a „fővárosi és megyei kormányhivataltól” szövegrész helyébe a „járási hivataltól”,

n) 7. számú melléklet 1.1.2.6. pontjában a „fővárosi és megyei kormányhivataloknak” szövegrész helyébe a „járási 
hivataloknak”,

o) 7. számú melléklet 1.4.1.2.11.  alpont utolsó mondatában a  „megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe 
a „járási hivatal”,

p) 9. számú melléklet 6.  pontjában, 8.  pont 8.1.  pontjának első és utolsó bekezdésében a „fővárosi és megyei 
kormányhivatalnak” szövegrészek helyébe a „járási hivatalnak”,

q) 10. számú melléklet Bejelentési Űrlap fejlécében, a  13. számú melléklet 1. és 2. ábra fejlécében a „……...
Megyei Kormányhivatal” szövegrész helyébe a „……... Járási Hivatal”

szöveg lép.

27. §  Hatályát veszti a  7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 18.  § (6)  bekezdésében az  „ , illetve a  (4)  bekezdés alapján 
a megsemmisítés végrehajtásával megbízott növény- és talajvédelmi igazgatóságnak” szövegrész.

13. Az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló  
2/2002. (I. 23.) KöM–FVM együttes rendelet módosítása

28. §  Az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (I. 23.) KöM–FVM együttes rendelet
a) 4.  § (3)  bekezdésében a  „megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága (a  továbbiakban: 

földművelésügyi igazgatóság)” szövegrész helyébe a  „megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatási 
hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala (a továbbiakban: járási hivatal)”,
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b) 5.  § (1)  bekezdésében, 8.  § (5)  bekezdésében és 13.  § (2)  bekezdésében a „földművelésügyi igazgatóság” 
szövegrész helyébe a „járási hivatal”,

c) 5. § (1) bekezdésében az „az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal földhivatala (a továbbiakban együtt: 
megyei földhivatal)” szövegrész helyébe az „a földügyi igazgatási hatáskörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)”,

d) 6.  §-ában a  „Vidékfejlesztési Minisztériumhoz (a  továbbiakban: VM)” szövegrész helyébe 
a  „természetvédelemért felelős miniszterhez (a  továbbiakban: miniszter)”, a  „vidékfejlesztési miniszter” 
szövegrész helyébe a „miniszter”,

e) 8.  § (3)  bekezdésében, 9.  § (1)  bekezdésében, 10.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, 13.  § (2)  bekezdésében  
az „az VM” szövegrész helyébe az „a miniszter”,

f ) 8. § (5) bekezdésében a „VM” szövegrész helyébe a „Földművelésügyi Minisztérium”,
g) 13. § (2) bekezdésében a „megyei földhivatal” szövegrész helyébe a „kormányhivatal”
szöveg lép.

14. Az állati eredetű élelmiszerekben előforduló, egészségre ártalmas maradékanyagok monitoring 
vizsgálati rendjéről szóló 10/2002. (I. 23.) FVM rendelet módosítása

29. §  Az állati eredetű élelmiszerekben előforduló, egészségre ártalmas maradékanyagok monitoring vizsgálati rendjéről 
szóló 10/2002. (I. 23.) FVM rendelet
a) 10.  § (1)  bekezdésében az  „a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

igazgatósága (a  továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szövegrész 
helyébe az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal 
(a továbbiakban: megyei kormányhivatal)”,

b) 10.  § (2) és (3)  bekezdésében, 13.  § (1)  bekezdésében, 15.  §-ában, 16.  § (1)  bekezdésében, 18.  §-ában 
az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe az  „a megyei 
kormányhivatal”,

c) 11.  § (2)  bekezdés f )  pontjában az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságok” 
szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatalok”,

d) 13. § (2) bekezdésében az „A járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetője (a továbbiakban: 
járási főállatorvos)” szövegrész helyébe az „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben 
eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)”,

e) 14. § (2) bekezdésében, 18. §-ában, 19. § (5) bekezdésében a „járási főállatorvos” szövegrész helyébe a „járási 
hivatal”,

f ) 5. számú mellékletben az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot” szövegrész helyébe 
a „megyei kormányhivatalt”

szöveg lép.

15. A szarvasmarhák fertőző rhinotracheitise elleni mentesítés szabályairól szóló  
19/2002. (III. 8.) FVM rendelet módosítása

30. §  A szarvasmarhák fertőző rhinotracheitise elleni mentesítés szabályairól szóló 19/2002. (III. 8.) FVM rendelet
a) 1.  § (2)  bekezdésében az „illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

igazgatósága (a  továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szövegrész 
helyébe az  „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal 
(a továbbiakban: megyei kormányhivatal)”,

b) 3.  § (1)  bekezdésében az „az illetékes járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetőjénél 
(a továbbiakban: járási főállatorvos)” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
hatáskörben eljáró járási hivatalnál (a továbbiakban: járási hivatal)”,

c) 3. § (3) bekezdésében a „magánállatorvossal” szövegrész helyébe a „szolgáltató állatorvossal”,
d) 5. § (1) bekezdésében és 6. § (2) bekezdésében a „járási főállatorvos” szövegrész helyébe a „járási hivatal”,
e) 6.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” 

szövegrész helyébe az „a járási hivatal”,
f ) 6. § (2) bekezdésében a „járási főállatorvosnak” szövegrész helyébe a „járási hivatalnak”,
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g) 10. §-ában az „a Vidékfejlesztési Minisztériumnak” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért felelős miniszter 
által vezetett minisztériumnak”,

h) 10.  §-ában az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe  
az „a megyei kormányhivatal”,

i) 1. számú mellékletében a „…… Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal” szövegrész helyébe 
a „…… Járási Hivatal”,

j) 1. számú mellékletében a „járási főállatorvos” szövegrész helyébe a „járási hivatalvezető”
szöveg lép.

16. A szarvasmarhák enzootikus leukózisától való mentesítés szabályairól szóló  
21/2002. (III. 20.) FVM rendelet módosítása

31. §  A szarvasmarhák enzootikus leukózisától való mentesítés szabályairól szóló 21/2002. (III. 20.) FVM rendelet 
[a továbbiakban: 21/2002. (III. 20.) FVM rendelet] Melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

32. §  A 21/2002. (III. 20.) FVM rendelet
a) 1.  § (3)  bekezdésében az „illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

igazgatósága (a  továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szövegrész 
helyébe az  „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal 
(a továbbiakban: megyei kormányhivatal)” szöveg,

b) 2.  § (1)  bekezdésében az „az illetékes járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetőjénél 
(a  továbbiakban: járási főállatorvos)” szövegrész helyébe az  „a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalánál (a továbbiakban: járási hivatal)”,

c) 3. § (1) bekezdésében és 5. § (2) bekezdésében a „járási főállatorvos” szövegrész helyébe a „járási hivatal”,
d) 5. § (1) bekezdésében az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe 

az „a járási hivatal”,
e) 5. § (2) bekezdésében a „járási főállatorvosnak” szövegrész helyébe a „járási hivatalnak”,
f ) 11. §-ában az „a Vidékfejlesztési Minisztériumnak” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért felelős miniszter 

által vezetett minisztériumnak”, az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész 
helyébe az „a megyei kormányhivatal”

szöveg lép.

17. A bovin somatotropin és egyéb biotechnológiai úton előállított somatotropinok forgalomba 
hozatalának tilalmáról szóló 25/2002. (IV. 12.) FVM rendelet módosítása

33. §  A bovin somatotropin és egyéb biotechnológiai úton előállított somatotropinok forgalomba hozatalának 
tilalmáról szóló 25/2002. (IV. 12.) FVM rendelet 2.  § (2)  bekezdésében az  „az illetékes megyei kormányhivatal 
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal” szöveg lép.

18. Az afrikai lópestis megelőzéséről és leküzdéséről szóló 31/2002. (IV. 19.) FVM rendelet módosítása

34. §  Az afrikai lópestis megelőzéséről és leküzdéséről szóló 31/2002. (IV. 19.) FVM rendelet
a) 1.  § 2.  pontjában a „járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetőjének (a  továbbiakban: 

járási főállatorvos)” szövegrész helyébe a  „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalának (a továbbiakban: járási hivatal)”,

b) 2. §-ában a „járási főállatorvost” szövegrész helyébe a „járási hivatalt”,
c) 3.  § nyitó szövegrészében, 4.  § nyitó szövegrészében, 8.  § nyitó szövegrészében és 17.  § (1)  bekezdésében 

a „járási főállatorvos” szövegrész helyébe a „járási hivatal”,
d) 3.  § a)  pontjában az  „a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

igazgatóságának (a  továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szövegrész 
helyébe az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak 
(a továbbiakban: megyei kormányhivatal)”,
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e) 3.  § e)  pontjában az „a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala járási (fővárosi 
kerületi) népegészségügyi intézetének” szövegrész helyébe az „a népegészségügyi hatáskörben eljáró járási 
(fővárosi kerületi) hivatal”,

f ) 5.  §-ában, 9.  §-ában, 10.  §-ában, 12.  § nyitó szövegrészében és 15.  § nyitó szövegrészében  
az  „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe az  „A megyei 
kormányhivatal”,

g) 8. § f ) pontjában a „Vidékfejlesztési” szövegrész helyébe a „Földművelésügyi”,
h) 13.  § b) és c)  pontjában, 17.  § (1) és (2)  bekezdésében, 20.  § a) és b)  pontjában, valamint 21.  §  

(1) és (2)  bekezdésében az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész 
helyébe az „a megyei kormányhivatal”,

i) 23. § (1) bekezdésében a „vidékfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe a „földművelésügyi miniszter”
szöveg lép.

19. A szalmonellózis és a baromfitífusz elleni védekezésről és a mentesség megtartásáról szóló 
49/2002. (V. 24.) FVM rendelet módosítása

35. §  A szalmonellózis és a  baromfitífusz elleni védekezésről és a  mentesség megtartásáról szóló 49/2002. (V. 24.) 
FVM rendelet [a továbbiakban: 49/2002. (V. 24.) FVM rendelet] 5. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

36. §  A 49/2002. (V. 24.) FVM rendelet
a) 12.  § (2)  bekezdésében az  „a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

igazgatósága (a  továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szövegrész 
helyébe az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal 
(a továbbiakban: megyei kormányhivatal)”,

b) 14.  § (1)  bekezdésében az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnál” szövegrész 
helyébe az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalnál 
(a továbbiakban: járási hivatal)”,

c) 14. § (3) bekezdésében a „hatósági főállatorvosnak” szövegrész helyébe a „járási hivatalnak”,
d) 17.  § (3)  bekezdésében a „járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetője (a  továbbiakban: 

járási főállatorvos)” szövegrész helyébe a „járási hivatal”,
e) 18. § (1) és (2) bekezdésében a „járási főállatorvos” szövegrész helyébe a „járási hivatal”,
f ) 18. § (5) és (6) bekezdésében a „járási főállatorvost” szövegrész helyébe a „járási hivatalt”,
g) 20.  §-ában az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságok” szövegrész helyébe  

az „a megyei kormányhivatalok”,
h) 20. §-ában az „a minisztériumnak” szövegrész helyébe az „a Földművelésügyi Minisztériumnak”
szöveg lép.

20. Az egyes állatok szaporításának, a szaporítóanyag felhasználásának, valamint behozatalának és 
kivitelének állategészségügyi feltételeiről szóló 61/2002. (VIII. 1.) FVM rendelet módosítása

37. §  Az egyes állatok szaporításának, a  szaporítóanyag felhasználásának, valamint behozatalának és kivitelének 
állategészségügyi feltételeiről szóló 61/2002. (VIII. 1.) FVM rendelet
a) 4.  § (1)  bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

igazgatósága (a  továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szövegrész 
helyébe a „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási 
hivatala (a továbbiakban: járási hivatal)”,

b) 4.  § (2)  bekezdésében, 8/B.  § nyitó szövegrészében, 10.  § (1) és (5)  bekezdésében, 14.  § (3)  bekezdésében, 
17.  § (2)  bekezdésében, 1. számú melléklet 1.  pont utolsó bekezdésében, 4. számú melléklet 
1.4.3.2.  pontjában az  „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe 
az „A járási hivatal”,

c) 5.  § (1)  bekezdésében, 8.  § (1)  bekezdésében, 9/B.  § (2)  bekezdésében, 10.  § (4)  bekezdésében, 14.  § 
(3)  bekezdésében, 15.  § (3)  bekezdésében, 2. számú melléklet 2.  pont 2.1.1.  alpontjában és 2.2.  pontjában, 
4. számú melléklet I. fejezet 1. pont 1.1. alpontjában, 5. számú melléklet 21. pontjában az „az élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe az „a járási hivatal”,
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d) 6.  § (3)  bekezdésében a „járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetője (a  továbbiakban: 
járási főállatorvos)” szövegrész helyébe a „járási hivatal”,

e) 7. § (3) bekezdésében, 10. § (6) bekezdésében, 11. § (2) bekezdésében, 13. § (2) és (3) bekezdésében, 15. § 
(1)  bekezdésében és 6. számú melléklet 3.  pontjában a  „járási főállatorvos” szövegrész helyébe a  „járási 
hivatal”,

f ) 7.  § (3)  bekezdésében, 12.  § (2)  bekezdésében és 5. számú melléklet 8.  pontjában az „A járási főállatorvos” 
szövegrész helyébe az „A járási hivatal”,

g) 12.  § (4)  bekezdésében, 14.  § (5)  bekezdésében, 16.  § (4)  bekezdésében, 17.  § (1)  bekezdésében, 1. számú 
melléklet 10. pontjában és 5. számú melléklet 7. pontjában az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság” szövegrész helyébe a „járási hivatal”,

h) 14.  § (2)  bekezdésében az  „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnál” szövegrész 
helyébe a „járási hivatalnál”,

i) 14.  § (5)  bekezdésében az  „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságok” szövegrész 
helyébe az „A járási hivatalok”,

j) 15. § (2) bekezdésében a „járási főállatorvosnak” szövegrész helyébe a „járási hivatalnak”,
k) 16.  § (1) és (3)  bekezdésében a  „járási főállatorvos az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

igazgatósággal egyidejűleg” szövegrész helyébe a „járási hivatal”,
l) 1. számú melléklet 1.  pont a)  pontjában a  „járási állategészségügyi és élelmiszerellenőrző hivatal 

(a továbbiakban: járási állategészségügyi hivatal)” szövegrész helyébe a „járási hivatal”,
m) 2. számú melléklet 4. pontjában az „A járási állategészségügyi hivatal” szövegrész helyébe az „A járási hivatal”,
n) 2. számú melléklet 5.3.  pontjában a  „járási állategészségügyi hivatalnak” szövegrész helyébe a  „járási 

hivatalnak”,
o) 2. számú melléklet 11. pontjában a „járási főállatorvosok” szövegrész helyébe a „járási hivatalok”,
p) 6. számú melléklet 3.  pont nyitó szövegrészében a „magánállatorvossal” szövegrész helyébe a „szolgáltató 

állatorvossal”
szöveg lép.

21. A gümőkór elleni védekezésről szóló 65/2002. (VIII. 9.) FVM rendelet módosítása

38. § (1) A  gümőkór elleni védekezésről szóló 65/2002. (VIII. 9.) FVM rendelet [a továbbiakban: 65/2002. (VIII. 9.) 
FVM rendelet] 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  állatorvos a  járási hivatallal egyezteti a  vizsgálat időpontját, átveszi a  vizsgálathoz szükséges tuberkulint. 
Az  éves ellenőrző tuberkulinozást és a  bírálatot a  járási hivatal által jóváhagyott időpontban elvégzi, a  tuberkulin 
felhasználásáról elszámol a járási hivatalnak.”

 (2) A 65/2002. (VIII. 9.) FVM rendelet 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A vizsgálatról készített jelentést az állatorvos az ötven feletti létszám esetében telepenkénti bontásban köteles 
megküldeni a  járási hivatalnak, amely azt összesítve küldi a  megyei kormányhivatalnak. Az  ötvennél kisebb 
létszámú állományok esetében a  vizsgálatról az  állatorvos külön kimutatást köteles (6. számú melléklet) a  járási 
hivatalnak elküldeni, aki azt a  megyei kormányhivatalnak közigazgatási egységenként és összesítve küldi meg. 
Az  adott évben készített jelentéseket a  járási hivatalhoz a  következő év január 10-éig kell megküldeni. A  járási 
hivatal a megyei kormányhivatal felé minden év január 20-áig megküldi a jelentését.”

39. §  A 65/2002. (VIII. 9.) FVM rendelet
 1. 3. §-át megelőző címben az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe 

az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal”,
 2. 3.  § (1)  bekezdésében a  „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

igazgatósága (a  továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szövegrész 
helyébe az  „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal 
(a továbbiakban: megyei kormányhivatal)”,

 3. 3. § (2) bekezdésében a „járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetőivel (a továbbiakban: 
járási főállatorvos)” szövegrész helyébe a  „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalokkal (a továbbiakban: járási hivatal)”,

 4. 3.  § (2) és (4)  bekezdésében, 18.  § (5)  bekezdésében az „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság” szövegrész helyébe az „A megyei kormányhivatal”,
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 5. 3. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 4. §-át megelőző alcím címében, 4. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés 
nyitó szövegrészében, (3) és (4)  bekezdésében, 5.  § (1) és (3)  bekezdésében, valamint (4)  bekezdés nyitó 
szövegrészében, 6.  § (1)–(3)  bekezdésében, 7.  § (1)–(4)  bekezdésében, 16.  § (3)  bekezdésében, 17.  § 
(2)  bekezdésében, 18.  § (2)  bekezdésében, 1. számú melléklet 5.  pont nyitó szövegrészében a  „járási 
főállatorvos” szövegrész helyébe a „járási hivatal”,

 6. 3.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében, 12.  § (3)  bekezdésében, 16.  § (5)  bekezdésében, 17.  § 
(4) bekezdésében és 1. számú melléklet 5. pont nyitó szövegrészében és 6. pontjában az „az élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatal”,

 7. 3. § (3) bekezdésének c) pontjában a „járási főállatorvosokkal” szövegrész helyébe a „járási hivatalokkal”,
 8. 3. § (3) bekezdés e) pontjában az „az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot” 

szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatalt”,
 9. 5.  § (1)  bekezdésében, 18.  § (2)  bekezdésében az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

igazgatóságnak” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatalnak”,
10. 5. § (2) bekezdésében a „népegészségügyi szakigazgatási szervnek” szövegrész helyébe a „népegészségügyi 

hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalnak”,
11. 5. § (3) bekezdésében az „az élelmiszerlánc-biztosági és állategészségügyi igazgatóságot” szövegrész helyébe 

az „a megyei kormányhivatalt”,
12. 6.  § (3)  bekezdésében az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnál” szövegrész 

helyébe az „a megyei kormányhivatalnál”,
13. 8.  § (1) és (5)  bekezdésében, 17.  § (1) és (3)  bekezdésében a „járási főállatorvosnak” szövegrész helyébe 

a „járási hivatalnak”,
14. 8.  § (2)  bekezdésében az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság igazgatója” 

szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatal”,
15. 8. § (6) bekezdésében a „járási főállatorvosnak” szövegrészek helyébe a „járási hivatalnak”,
16. 10. §-ában a „Vidékfejlesztési” szövegrész helyébe a „Földművelésügyi”,
17. 12.  § (1) és (2)  bekezdésében és 17.  § (3)  bekezdésében az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

igazgatóságot” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatalt”,
18. 13.  §-ában, 15.  § (4)  bekezdésében az  „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” 

szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal”,
19. 14. § (3) bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala járási (fővárosi 

kerületi) népegészségügyi intézetének” szövegrész helyébe a „népegészségügyi hatáskörében eljáró járási 
(fővárosi kerületi) hivatalnak”,

20. 16. § (4) bekezdésében a „járási főállatorvost” szövegrész helyébe a „járási hivatalt”,
21. 18. § (2) bekezdésében a „járási főállatorvoson” szövegrész helyébe a „járási hivatalon”,
22. 1. számú melléklet 1.  pont nyitó szövegrészében az  „Az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és 

állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe az „A megyei kormányhivatal”,
23. 1. számú melléklet 3.  pont nyitó szövegrészében az  „az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és 

állategészségügyi igazgatóságnak” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatalnak”,
24. 6. számú mellékletében a „járási főállatorvoshoz” szövegrész helyébe a „járási hivatalhoz”, az „élelmiszerlánc-

biztonsági és állategészségügyi igazgatósághoz” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatalhoz”
szöveg lép.

22. A klasszikus sertéspestis elleni védekezésről szóló 75/2002. (VIII. 16.) FVM rendelet módosítása

40. §  A klasszikus sertéspestis elleni védekezésről szóló 75/2002. (VIII. 16.) FVM rendelet 3.  § (1)  bekezdésében  
az „az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hatáskörében eljáró járási hivatalt (a  továbbiakban: járási hivatal)” 
szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró 
járási hivatalát (a továbbiakban: járási hivatal)” szöveg lép.
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23. A zoonózisok elleni védekezés állat-egészségügyi feladatairól szóló 81/2002. (IX. 4.) FVM rendelet 
módosítása

41. §  A zoonózisok elleni védekezés állat-egészségügyi feladatairól szóló 81/2002. (IX. 4.) FVM rendelet [a továbbiakban: 
81/2002. (IX. 4.) FVM rendelet] 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha szolgáltató-, vagy hatósági állatorvos a  munkája során klinikai formában jelentkező zoonózis gyanújával 
találkozik, haladéktalanul köteles jelentést tenni a  megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalnak, amely az  esetet kivizsgálja és jelenti a megyei 
kormányhivatalnak.”

42. §  A 81/2002. (IX. 4.) FVM rendelet
a) 2. § (1) bekezdésében az „az illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

igazgatósága (a  továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szövegrész 
helyébe az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal 
(a továbbiakban: megyei kormányhivatal)”,

b) 3. § (1) bekezdésében a „földművelésügyi és vidékfejlesztési” szövegrész helyébe a „földművelésügyi”,
c) 4. § (1) bekezdésében, 5. § (2) bekezdésében, 6. § (3) és (4) bekezdésében a „népegészségügyi szakigazgatási 

szervet” szövegrész helyébe a „népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalt”,
d) 5.  § (2)  bekezdésében az  „az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot” 

szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatalt”,
e) 6. § (2) bekezdésében az „Az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész 

helyébe az „A megyei kormányhivatal”,
f ) 6.  § (2)  bekezdésében az  „a Vidékfejlesztési Minisztériumnak” szövegrész helyébe az  „az agrárpolitikáért 

felelős miniszter által vezetett minisztériumnak”,
g) 6. § (3) bekezdésében az „az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész 

helyébe az „a megyei kormányhivatal”,
h) 6. § (4) bekezdésében a „járási főállatorvos” szövegrész helyébe a „járási hivatal”
szöveg lép.

24. A szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási 
Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet módosítása

43. §  A szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 
99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet
 1. 10.  § (3)  bekezdésében a  „járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetője aláírásával” 

szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében 
eljáró járási hivatala (a továbbiakban: járási hivatal)”,

 2. 10.  § (4)  bekezdésében az  „az illetékes járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetője” 
szövegrész helyébe az „a járási hivatal”,

 3. 11.  § (3)  bekezdésében az  „a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóságát (a  továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szövegrész 
helyébe az „a NÉBIH-et és a járási hivatalt”,

 4. 13. § (2) bekezdésében az „és az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság közösen látják el” 
szövegrész helyébe az „a járási hivatallal együttműködve látja el”,

 5. 13.  § (3)  bekezdésében az  „és az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész 
helyébe az „ , a Pest Megyei Kormányhivatal és a járási hivatal”,

 6. 15.  §-ában és 36.  § (1)  bekezdésében az „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” 
szövegrész helyébe az „A NÉBIH, a Pest Megyei Kormányhivatal és a járási hivatal”,

 7. 15/A.  § nyitó szövegrészében az  „A járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetője” 
szövegrész helyébe az „A járási hivatal”,

 8. 20. § b) pontjában az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak” szövegrész helyébe 
az „a NÉBIH-nek és a járási hivatalnak”,

 9. 24.  § (1)  bekezdésében az  „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész 
helyébe az „A Pest Megyei Kormányhivatal”,
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10. 27.  § (3)  bekezdésében az „a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetőjét” szövegrész 
helyébe az „a NÉBIH-et és a járási hivatalt”,

11. 28.  § (2)  bekezdésében az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot” szövegrész 
helyébe az „a NÉBIH-et és a járási hivatalt”,

12. 33. § (1) bekezdésében az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe 
az „a NÉBIH és a járási hivatal”,

13. 33.  § (2)  bekezdésében az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósággal” szövegrész 
helyébe az „a NÉBIH-hel és a járási hivatallal”,

14. 33.  § (4)  bekezdésében az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot” szövegrész 
helyébe az „a járási hivatalt”,

15. 34.  § (1)  bekezdésében az  „A Vidékfejlesztési Minisztérium (a  továbbiakban: minisztérium)” szövegrész 
helyébe az „Az agrárpolitikáért felelős miniszter”,

16. 37. §-ában az „a minisztériumnak” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért felelős miniszternek”,
17. 39.  §-ában az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe  

az „a megyei kormányhivatal”
szöveg lép.

25. A ló fertőző arteritise elleni védekezésről szóló 7/2003. (II. 4.) FVM rendelet módosítása

44. §  A ló fertőző arteritise elleni védekezésről szóló 7/2003. (II. 4.) FVM rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdésében az „illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

igazgatósága (a  továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szövegrész 
helyébe az  „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal 
(a továbbiakban: megyei kormányhivatal)”,

b) 2.  § (1)  bekezdésében a „járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetője (a  továbbiakban: 
járási főállatorvos)” szövegrész helyébe a  „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatala (a továbbiakban: járási hivatal)”,

c) 2. § (2) bekezdésében a „kerületi főállatorvosnál” szövegrész helyébe a „járási hivatalnak”,
d) 11.  §-ában az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe  

az „a megyei kormányhivatal”,
e) 11. §-ában az „a Vidékfejlesztési Minisztériumnak” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért felelős miniszter 

által vezetett minisztériumnak”
szöveg lép.

26. A sertések hólyagos betegsége elleni védekezés szabályairól szóló 14/2003. (II. 14.) FVM rendelet 
módosítása

45. §  A sertések hólyagos betegsége elleni védekezés szabályairól szóló 14/2003. (II. 14.) FVM rendelet [a továbbiakban: 
14/2003. (II. 14.) FVM rendelet] 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha a  hatósági állatorvos a  sertésnek SVD-ben történő megbetegedéséről, a  betegség gyanújáról, a  sertés elhullásáról 
szerez tudomást, köteles:)
„a) vizsgálat céljából a  helyszínre haladéktalanul kiszállni és azt követően, ha a  betegséget vagy annak gyanúját 
észlelte, erről a  megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási 
hivatalának (a továbbiakban: járási hivatal) és az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró 
megyei kormányhivatalnak (a továbbiakban: megyei kormányhivatal) rövid úton jelentést tenni;”

46. §  A 14/2003. (II. 14.) FVM rendelet
a) 3. § c) pontjában az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvos”,
b) 4.  § (1)  bekezdés e)  pontjában az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósággal” 

szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatallal”,
c) 4.  § (3) és (5)  bekezdésében, valamint 15.  § (3)  bekezdésében a „járási főállatorvosnak” szövegrész helyébe 

a „járási hivatalnak”,
d) 5.  § (1)  bekezdését megelőző alcím címében, 5.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, (2)  bekezdés nyitó 

szövegrészében és (4)  bekezdésében, 15.  § (1)  bekezdésében, 17.  § (3)  bekezdés d)  pontjában, 22.  § (1),  
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(2) és (5) bekezdésében, 28. § (4) és (5) bekezdésében, valamint 32. § (3) bekezdésében a „járási főállatorvos” 
szövegrész helyébe a „járási hivatal”,

e) 5. § (2) bekezdés d) pontjában, 6. § (1) bekezdésében, 10. § (2) bekezdésében, 11. § (2) bekezdésében, 15. § 
(4) bekezdésében, 17. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 18. § (4) bekezdésében, 20. § (2) bekezdésében, 
21.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében és c)  pontjában, 26.  §-ában, 28.  § (3) és (4)  bekezdésében, 
31. §-ában, 32. § (5) és (6) bekezdésében, 33. § (2) és (4) bekezdésében, továbbá (6) bekezdés c) pontjában 
az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe az  „a megyei 
kormányhivatal”,

f ) 5.  § (4)  bekezdésében és 28.  § (5)  bekezdésében az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóságnak” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatalnak”,

g) 6.  § (1)  bekezdését megelőző alcím címében, 6.  § (2)  bekezdésében és 16.  § (4)  bekezdésében 
az  „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe az  „A megyei 
kormányhivatal”,

h) 7.  §-ában az „az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot” szövegrész helyébe 
az „a megyei kormányhivatalt”,

i) 12.  § (7)  bekezdésében és 19.  § (2)  bekezdésében az  „az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatal”,

j) 17.  § (3)  bekezdés e)  pontjában, 19.  § (3)  bekezdésében és 29.  § (1)  bekezdésében az  „élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal”,

k) 19. § (4) bekezdés a) pontjában az „az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósággal” 
szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatallal”,

l) 20.  § (3)  bekezdésében az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrészek 
helyébe az „a megyei kormányhivatal”,

m) 28. § (3) bekezdésében a „járási főállatorvos” szövegrészek helyébe a „járási hivatal”,
n) 29. § (2) bekezdésében a „járási főállatorvost” szövegrész helyébe a „járási hivatalt”,
o) 29.  § (2)  bekezdésében az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot” szövegrész 

helyébe az „a megyei kormányhivatalt”
szöveg lép.

27. A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és 
leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet módosítása

47. §  A  méhállományok védelméről és a  mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 
70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet [a továbbiakban: 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet] 5.  § (3)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(3) A  méhegészségügyi felelőst – a  méhegészségügyi elméleti és gyakorlati ismereteinek tanúsítását 
követően – a  megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási 
hivatala (a  továbbiakban: járási hivatal) javaslatára – a  területen működő méhészeti társadalmi szervezet 
véleményének kikérését követően – az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei 
kormányhivatal (a  továbbiakban: megyei kormányhivatal) bízza meg a  feladatai ellátásával. A méhegészségügyi 
felelős munkáját a hatósági állatorvos – a járási hivatal felügyelete mellett – irányítja.”

48. §  A 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet
a) 7. § (1) és (3) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 12. § (3) bekezdésében, 17. § (1) és (2) bekezdésében, 

18.  § (3)  bekezdésében, 23.  § (3)  bekezdés b)  pontjában, 24.  § (2)  bekezdés b)  pontjában, 26.  § 
(1)  bekezdésében, 27.  §-ában, 28.  § (1) és (3)  bekezdésében, 32.  § (3) és (5)  bekezdésében, 33.  §  
(1) és (3)  bekezdésében, 36.  § (2) és (3)  bekezdésében, 37.  §-ában, 39.  § (6)  bekezdésében a  „járási 
főállatorvos” szövegrész helyébe a „járási hivatal”,

b) 10. (2) bekezdésében a „járási főállatorvost” szövegrész helyébe a „járási hivatalt”,
c) 18. § (4) bekezdésében a „járási főállatorvosnak” szövegrész helyébe a „járási hivatalnak”,
d) 5. § (4) bekezdésében, 6. § (1) bekezdés e) pontjában, 7. § (2) és (3) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, 

14. § (2) bekezdésében, 18. § (3) bekezdésében, 26. § (1) bekezdésében, 27. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 
39.  § (5)  bekezdésében, 3. számú  mellékletében az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatal”,
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e) 40.  § (2)  bekezdésében az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot” szövegrész 
helyébe az „a megyei kormányhivatalt”,

f ) 7.  § (3)  bekezdésében az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak” szövegrész 
helyébe az „a megyei kormányhivatalnak”,

g) 7.  § (3)  bekezdésében az  „a Vidékfejlesztési Minisztériumnak” szövegrész helyébe az  „az agrárpolitikáért 
felelős miniszter által vezetett minisztériumnak”

szöveg lép.

28. A tojótyúktartó telepek nyilvántartásba vételének szabályairól szóló 74/2003. (VII. 1.) FVM rendelet 
módosítása

49. §  A tojótyúktartó telepek nyilvántartásba vételének szabályairól szóló 74/2003. (VII. 1.) FVM rendelet
a) 3.  § (1)  bekezdésében az  „az járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetőjének 

(a továbbiakban: járási főállatorvos)” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
hatáskörben eljáró járási hivatalnak (a továbbiakban: járási hivatal)” szöveg,

b) 3.  § (3), (4) és (6)  bekezdésében, 4.  § (1)  bekezdésében és 5.  § (3)  bekezdésében a  „járási főállatorvos” 
szövegrész helyébe a „járási hivatal” szöveg,

c) 3.  § (5)  bekezdésében az  „az megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság (a  továbbiakban: élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szövegrész 
helyébe az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal 
(a továbbiakban: megyei kormányhivatal)”,

d) 3. § (6) bekezdésében az „az illetékes élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak” szövegrész 
helyébe az „a megyei kormányhivatalnak”,

e) 3.  § (7)  bekezdésében az „Az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe 
az „A megyei kormányhivatal”,

f ) 3. § (7) bekezdésében a „járási főállatorvosok” szövegrész helyébe a „járási hivatalok” szöveg,
g) 3.  § (7)  bekezdésében az „a Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért felelős 

miniszter által vezetett minisztérium”,
h) 5.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében a „járási főállatorvosnak” szövegrész helyébe a „járási hivatalnak” 

szöveg,
i) 5. § (2) bekezdésében az „az illetékes járási főállatorvosnak” szövegrész helyébe az „a járási hivatalnak”,
j) 5.  § (3)  bekezdésében az „az illetékes élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot” szövegrész 

helyébe az „a megyei kormányhivatalt”
szöveg lép.

29. A vágóállatok vágás utáni minősítéséről szóló 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet módosítása

50. § (1) A  vágóállatok vágás utáni minősítéséről szóló 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet [a továbbiakban: 75/2003. (VII. 4.)  
FVM rendelet]
a) 2.  § (2)  bekezdésében az  „a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

igazgatósága (a  továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szövegrész 
helyébe az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal 
(a továbbiakban: megyei kormányhivatal)”,

b) 2. § (4) bekezdés harmadik mondatában a „NÉBIH” szövegrész helyébe a „Pest Megyei Kormányhivatal”,
c) 4. § (1) bekezdésében a „NÉBIH-hel” szövegrész helyébe a „Pest Megyei Kormányhivatallal”,
d) 4. § (6) bekezdés első mondatában, 5. § (1) és (2) bekezdésében, 6. § (4) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében, 

9.  § (1)  bekezdésében, 12.  § (1) és (2)  bekezdésében az „A NÉBIH” szövegrész helyébe az „A Pest Megyei 
Kormányhivatal”,

e) 5.  § (4)  bekezdésében, 8.  § (3)  bekezdésében, 9.  § (3)  bekezdésében, 10.  § (1)  bekezdésében, 10.  § 
(4)  bekezdésében, 11.  § (1)  bekezdésében, 12.  § (4)  bekezdésében, 18.  § (3)  bekezdésében, 19.  § 
(2) bekezdésében, 19. § (3) bekezdésében az „a NÉBIH” szövegrész helyébe az „a Pest Megyei Kormányhivatal”,

f ) 4. § (5) bekezdésében a „NÉBIH-hez az általa” szövegrész helyébe a „Pest Megyei Kormányhivatalhoz a NÉBIH 
által”,
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g) 4. § (6) bekezdésében és a 6. § (5) bekezdésében az „a NÉBIH a Vidékfejlesztési Értesítőben évente” szövegrész 
helyébe az „a NÉBIH és a Pest Megyei Kormányhivatal honlapján”,

h) 6. § (2) bekezdésében a „NÉBIH-hez, az általa” szövegrész helyébe a „Pest Megyei Kormányhivatalhoz a NÉBIH 
által”,

i) 6. § (6) bekezdésében, 10/A. § (2) bekezdésében, 10/A. § (4) bekezdésében a „NÉBIH-hez” szövegrész helyébe 
a „Pest Megyei Kormányhivatalhoz”,

j) 8.  § (1)  bekezdés e)  pontjában, 10/A.  § (5)  bekezdés d)  pontjában, 11.  § (1)  bekezdésében, 12.  § 
(3) bekezdésében a „NÉBIH-nek” szövegrész helyébe a „Pest Megyei Kormányhivatalnak”,

k) 8. § (2) bekezdésében, 10/A. § (5) bekezdés f ) pontjában a „NÉBIH-nek” szövegrészek helyébe a „Pest Megyei 
Kormányhivatalnak”,

l) 8.  § (3)  bekezdésében, 18.  § (1)  bekezdésében, 18.  § (4)  bekezdésében, 18.  § (5)  bekezdésében, 18.  § 
(6) bekezdésében az „a NÉBIH” szövegrész helyébe az „a NÉBIH és a Pest Megyei Kormányhivatal”,

m) 18. § (2) bekezdésében az „A NÉBIH” szövegrész helyébe az „A NÉBIH és a Pest Megyei Kormányhivatal”,
n) 15. § (1) bekezdésben, 15. § (2) bekezdésében a „NÉBIH-től” szövegrész helyébe a „NÉBIH-től és a Pest Megyei 

Kormányhivataltól”,
o) 16. § (1) bekezdésben az „) és a NÉBIH” szövegrész helyébe a „), NÉBIH és Pest Megyei Kormányhivatal”,
p) 18.  § (6)  bekezdés e)  pontjában a  „NÉBIH-et” szövegrész helyébe a  „NÉBIH-et és a  Pest Megyei 

Kormányhivatalt”,
q) 19.  § (2)  bekezdésében az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósággal” szövegrész 

helyébe az „a megyei kormányhivatallal és a NÉBIH-hel”
szöveg lép.

 (2) A  75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 18.  § (7)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, ezzel egyidejűleg a  § 
a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A Pest Megyei Kormányhivatal biztosítja, költségtérítés ellenében:
a) a minősítéshez szükséges nyomtatványokat,
b) a  minősítő (fém) és hitelesítő (gumi) bélyegzőket, valamint a  szarvasmarha-, illetve a  juh- és kecskeminősítő 
etalonokat.
(8) A NÉBIH és a Pest Megyei Kormányhivatal közösen biztosítja:
a) a Szabályzatot, a hozzá kapcsolódó jegyzőkönyv- és formanyomtatványokat,
b) a vonatkozó közösségi jogi normák folyamatos figyelemmel kísérését és követését,
c) az Európai Bizottság helyszíni ellenőrzéseinek magyar tagját.
(9) A  NÉBIH biztosítja a  vágómarhákra, vágójuhokra és vágókecskékre vonatkozóan az  Európai Bizottság 
jelentéseihez szükséges vágott test minősítési adatbázis működtetését.”

51. §  Hatályát veszti a 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 16. § (2) bekezdése.

30. A növényi genetikai anyagok megőrzéséről és felhasználásáról szóló  
95/2003. (VIII. 14.) FVM rendelet módosítása

52. §  A növényi genetikai anyagok megőrzéséről és felhasználásáról szóló 95/2003. (VIII. 14.) FVM rendelet 7.  § 
(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  génrezervátumok egyedi kezelési utasítását a  Génbank Tanács Erdészeti Munkabizottsága által készített 
útmutató alapján erdészeti genetikai, génökológiai ismeretekkel rendelkező szervezetnek kell elkészítenie. 
A kezelési utasításban foglaltakat a körzeti erdőtervezés során figyelembe kell venni.”

31. Az afrikai sertéspestis elleni védekezésről szóló 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet módosítása

53. §  Az afrikai sertéspestis elleni védekezésről szóló 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet 3.  § (1)  bekezdésében  
az „az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hatáskörében eljáró járási hivatal” szövegrész helyébe az „a megyei 
kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatalának” szöveg lép.
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32. A növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz hulladékok kezeléséről szóló  
103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet módosítása

54. §  A növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz hulladékok kezeléséről szóló 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet 
10.  §-ában a  „megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága” szövegrész helyébe a  „növény- és 
talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal” szöveg lép.

33. Az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet módosítása

55. § (1) Az  erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet [a továbbiakban: 110/2003. (X. 21.)  
FVM rendelet] 1. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendelet hatálya kiterjed:)
„d) a  szaporítóanyag-minősítő rendszert működtető és ellenőrző Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalra 
(a továbbiakban: NÉBIH), a növény- és talajvédelmi, továbbá növénytermesztési hatáskörében eljáró járási hivatalra, 
valamint a  növénytermesztési hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatalra (a  továbbiakban: Pest Megyei 
Kormányhivatal).”

 (2) A 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet 2. §-a a következő 52. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„52. Fajtagyűjtemény: köztermesztés céljára nemesített klónalapú fajták fenntartása, megőrzése érdekében létesített 
és fenntartott géngyűjtemény, amelynek fenntartása történhet anyatelep formában (juvenilis állapot), illetve 
faalakú, kifejlett növény formában.”

 (3) A 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„9.  § (1) Az  erdei fajok genetikai sokféleségének megtartása, genetikai készletének megőrzése és hasznosítása 
céljából, a Pest Megyei Kormányhivatalnál nyilvántartott
a) az erdőgazdálkodó génrezervátumot,
b) génbanki tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy géngyűjteményt,
c) a NÉBIH-nél nyilvántartott fajtafenntartó a nemesítési kiinduló anyagok megőrzése, fenntartása és megfigyelése, 
a fajták szuperelit kiindulási anyagának kibocsátása érdekében fajtagyűjteményt 
létesíthet és tarthat fenn.
(2) A géngyűjtemény, illetve fajtagyűjtemény létesítésénél és fenntartásánál az egyes tételeket azonosíthatóan kell 
nyilvántartani. A génrezervátumok kijelöléséről, fenntartásáról, kezeléséről külön jogszabály rendelkezik.
(3) Az erdészeti fajta fajtafenntartója köteles a fajta kiinduló anyagát képező egyedeket kijelölni, és ezek szuperelit 
szaporítóanyagából az 5. számú melléklet előírásainak megfelelő központi törzsültetvényt létesíteni, és egyidejűleg 
a növényállományokat a NÉBIH-nek nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni.
(4) A  NÉBIH a  fajtagyűjteményeket a  nemesítő bejelentése alapján nyilvántartja és évente szemlézi, szuperelit 
szaporítóanyagot kibocsátó növényállomány esetében törzskönyvezi.
(5) Csak a  bejelentett, nyilvántartott géngyűjtemények, illetve a  törzskönyvezett fajtagyűjtemények részesíthetők 
támogatásban.”

 (4) A 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet 11. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) Anyatelep és magtermesztő ültetvény létesítését a  növénytermesztési hatáskörében eljáró Pest Megyei 
Kormányhivatal a  beküldött kiviteli terv alapján előzetes nyilvántartásba veszi. A  szuperelit és elit fokozatú 
anyatelep és magtermesztő ültetvény létesítését abban az  esetben engedélyezi és veszi nyilvántartásba a  Pest 
Megyei Kormányhivatal, ha azt a  NÉBIH szakmailag felülvizsgálta, és a  kiviteli terv megfelel az  5. számú melléklet 
előírásainak.
(7) Ha a törzsültetvény a  jóváhagyott kiviteli terv alapján szakmailag megfelelő módon létesült, a benne található 
klónok, családok, fajták azonosíthatók, továbbá kora és fejlődési állapota alapján továbbszaporításra alkalmas, 
a NÉBIH törzslapot állít ki. A kiállított törzslap alapján a Pest Megyei Kormányhivatal a törzsültetvényt törzskönyvezi.”

 (5) A 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet 20. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az e rendeletben foglalt előírások végrehajtására a következő határidők irányadóak:)
„a) termelői csemeteleltár megküldése a növénytermesztési hatáskörében eljáró járási hivatalnak június 15-ig,”

 (6) A 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet 20. § (6) bekezdés i)–k) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az e rendeletben foglalt előírások végrehajtására a következő határidők irányadóak:)
„i) csemetekert szüneteltetésének bejelentése a növénytermesztési hatáskörében eljáró járási hivatalnak: a tárgyév 
június 30-áig,
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j) adatváltozás bejelentése a  növénytermesztési hatáskörében eljáró járási hivatalnak: az  adatváltozás 
bekövetkezésétől számított 30 napon belül,
k) maggyűjtés megkezdésének bejelentése a  növénytermesztési hatáskörében eljáró járási hivatalnak: legalább  
8 nappal a gyűjtés kezdete előtt,”

 (7) A 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet 4. melléklet 5.6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.6. Gondoskodni kell róla, hogy a  kísérleteket az  Országos Erdőállomány Adattárba is bejegyezzék. Célszerű 
a  részletes kísérleti leírás egy példányát az  erdészeti hatáskörben eljáró járási hivatal részére is megküldeni, hogy 
az abban foglaltakat a körzeti erdőtervezés során figyelembe vehesse.”

56. §  A 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet
 1. 4.  § (1)  bekezdésében az „az illetékes megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságával (a  továbbiakban: 

erdészeti hatóság)” szövegrész helyébe az  „a fővárosi és megyei kormányhivatalnak a  földművelésügyi 
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 
2.  mellékletében meghatározott, erdészeti hatáskörben eljáró járási hivatalával (a  továbbiakban: erdészeti 
hatáskörben eljáró járási hivatal”,

 2. 5. számú melléklet 1.3.2.  pontjában a „megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága” szövegrész helyébe 
az „erdészeti hatáskörben eljáró járási hivatal)”,

 3. 6.  § (1)  bekezdésében a  „NÉBIH-nek” szövegrész helyébe a  „növénytermesztési hatáskörében eljáró Pest 
Megyei Kormányhivatalnak”,

 4. 6.  § (2)  bekezdésében és 11.  § (9)  bekezdésében, 12.  § (3)  bekezdésében a „NÉBIH” szövegrész helyébe 
a „növénytermesztési hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal”,

 5. 7. § (2) bekezdés c) pontjában, 7. § (3) bekezdés d) pontjában, 7. § 4. bekezdés c) pontjában, 7. § (5) bekezdés 
d)  pontjában, 14.  § (1)  bekezdésében, 15.  § (7) és (10)  bekezdésében, 19.  § (2)  bekezdésében, 20.  §  
(4) és (5)  bekezdésében, 22.  § (2) és (3)  bekezdésében, 26.  §-ában, 5. számú melléklet 2.5.1.  pontjában, 
2.6.2.  pontjában és 3.5.1.  pontjában a  „megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága” 
szövegrész helyébe a „növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatal”,

 6. 14.  § (3)  bekezdésében a  „megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága” szövegrészek 
helyébe a „növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatal”,

 7. 7.  § (4)  bekezdés c)  pontjában, 7.  § (5)  bekezdés d)  pontjában, 14.  § (2)  bekezdésében, 17.  § (5) és 
(6)  bekezdésében, 18.  § (2)  bekezdésében, 19.  § (1)  bekezdésében, 20.  § (2)  bekezdésében; 21.  § 
(7) bekezdésében, 23. § (1) bekezdésében és 25. § (1) bekezdésében a „NÉBIH” szövegrész helyébe a „NÉBIH és 
a növénytermesztési hatáskörében eljáró járási hivatal”,

 8. 9. § (3) bekezdésében a „NÉBIH-nek” szövegrész helyébe a „Pest Megyei Kormányhivatalnak”,
 9. 11. § (3) bekezdésében az „a NÉBIH-nek” szövegrész helyébe az „a növénytermesztési hatáskörében eljáró Pest 

Megyei Kormányhivatalnak”,
10. 15.  § (1)  bekezdésében a „NÉBIH-nél” szövegrész helyébe a „növénytermesztési hatáskörében eljáró Pest 

Megyei Kormányhivatalnak”,
11. 15. § (4) bekezdésében, 16. § (3) bekezdésében és 17. § (7) bekezdésében a „NÉBIH-nek” szövegrész helyébe 

a „növénytermesztési hatáskörében eljáró járási hivatalnak”,
12. 16.  § (5)  bekezdésében a  „NÉBIH vagy megbízottja” szövegrész helyébe a  „NÉBIH, valamint 

a növénytermesztési hatáskörében eljáró járási hivatal vagy megbízottjuk”,
13. 17. § (2) és (4) bekezdésében a „NÉBIH” szövegrész helyébe a „növénytermesztési hatáskörében eljáró járási 

hivatal”,
14. 17.  § (3)  bekezdésében a „NÉBIH-hez” szövegrész helyébe a „növénytermesztési hatáskörében eljáró járási 

hivatalhoz”,
15. 17.  § (5)  bekezdés e)  pontjában a  „növényvédelmi hatóság” szövegrész helyébe a  „növényvédelmi 

hatáskörében eljáró járási hivatal”,
16. 20. § (2) bekezdésében a „NÉBIH Központja” szövegrész helyébe a „NÉBIH”,
17. 21. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „NÉBIH-nek” szövegrész helyébe a „növényvédelmi hatáskörében 

eljáró járási hivatalnak”,
18. 24. § (3) bekezdésében az „átszállított” szövegrész helyébe az „importált”,
19. 5. számú melléklet 1.2.1.1., 1.2.2.2., és 1.3.2.  pontjában az  „az illetékes megyei kormányhivatal erdészeti 

igazgatósága” szövegrész helyébe az „az erdészeti hatáskörben eljáró járási hivatal”,



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 130. szám 18395

20. 5. számú melléklet 1.2.4.4.  pont b)  alpontjában és 1.4.8.  pontjában az „az illetékes megyei kormányhivatal 
erdészeti igazgatóságának” szövegrész helyébe az „az erdészeti hatáskörben eljáró járási hivatalnak”,

21. 5. számú melléklet 1.5.3.  pontjában a  „természetvédelmi hatóság” szövegrész helyébe a  „területi 
természetvédelmi hatóság”

szöveg lép.

34. A géntechnológiai módosításnak tekintendő, valamint annak nem minősülő  
eljárásokról és a géntechnológiai tevékenység ellenőrzésére jogosult hatóságokról szóló  
111/2003. (XI. 5.) FVM–GKM–ESZCSM–KvVM együttes rendelet módosítása

57. §  Hatályát veszti a  géntechnológiai módosításnak tekintendő, valamint annak nem minősülő eljárásokról és 
a  géntechnológiai tevékenység ellenőrzésére jogosult hatóságokról szóló 111/2003. (XI. 5.) FVM–GKM–ESZCSM–
KvVM együttes rendelet 3. §-a.

35. Az egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagok és a béta-agonisták állattenyésztésben 
történő felhasználásának tilalmáról szóló 24/2004. (III. 2.) FVM rendelet módosítása

58. §  Az egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagok és a  béta-agonisták állattenyésztésben történő 
felhasználásának tilalmáról szóló 24/2004. (III. 2.) FVM rendelet
a) 9. § (2) bekezdésében az „Az állategészségügyi hatóság” szövegrész helyébe az „Az élelmiszerlánc-biztonsági 

és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)”,
b) 9. § (4) bekezdésében az „állategészségügyi hatóság” szövegrész helyébe a „járási hivatal”,
c) 9. § (5) bekezdésében, 10. § (2) bekezdésében az „az illetékes állategészségügyi hatóság” szövegrész helyébe 

az „a járási hivatal”
szöveg lép.

36. A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosítása

59. §  A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet [a továbbiakban: 40/2004. (IV. 7.) 
FVM rendelet] 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A növényfajta-oltalmi eljárás céljára végzett fajtavizsgálatokat – a bejelentő kérelmére – a NÉBIH végzi.
(2) A  növényfajta-oltalmi eljárás keretében a  fajtavizsgálatra vonatkozó kérelmet a  bejelentő benyújthatja 
a NÉBIH-hez, vagy kérheti a korábban elvégzett vagy a vizsgálat alatt lévő növényfajta DUS-vizsgálati eredményének 
kiadását a növényfajta-oltalom megszerzéséhez.”

60. §  A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet
a) 2.  § (1)  bekezdésében a  „NÉBIH” szövegrész helyébe a  „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

(a továbbiakban: NÉBIH)”,
b) 4.  § (1)  bekezdésében az  „a NÉBIH-hez” szövegrész helyébe az  „a földművelésügyi miniszterhez 

(a továbbiakban: miniszter)”,
c) 4. § (8) bekezdésében az „a NÉBIH-hel” szövegrész helyébe az „a miniszterrel”,
d) 5.  § (4)  bekezdésében, 19.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „A NÉBIH” szövegrészek helyébe  

az „A miniszter”,
e) 5.  § (5)  bekezdésében, 18.  § (3)  bekezdésében, 26.  § (5)  bekezdésében az „a NÉBIH” szövegrész helyébe  

az „a miniszter”,
f ) 6.  § (1)  bekezdésében, 13.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében, 20.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében  

az „A NÉBIH” szövegrész helyébe az „A miniszter”,
g) 6. § (2) bekezdésében az „a NÉBIH-nek” szövegrész helyébe az „a miniszternek”,
h) 9.  § (7)  bekezdésében az  „a földművelésügyi miniszter (a  továbbiakban: miniszter)” szövegrész helyébe  

az „a miniszter”,
i) 15. § (4) bekezdésében az „a NÉBIH-hez” szövegrész helyébe az „a miniszterhez”,
j) 26. § (4) bekezdésében az „a NÉBIH-et” szövegrész helyébe az „a minisztert”
szöveg lép.
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37. A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló  
48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosítása

61. §  A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) 
FVM rendelet [a továbbiakban: 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet]
a) 2.  §-ában a  „növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe 

a „növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)”,
b) 7/A. §-ában az „a NÉBIH-hez” szövegrész helyébe az „a földművelésügyi miniszterhez”,
c) 14.  § (1)  bekezdés záró szövegrészében, 19.  § (5)  bekezdésében, 48.  § (1)  bekezdésében, 50/B.  § 

(2) bekezdésében a „növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak” szövegrész helyébe 
a „járási hivatalnak”,

d) 14.  § (3)  bekezdésében, 50/B.  § (3)  bekezdésében, 54.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében,  
(1a) és (3) bekezdésében, 5. számú melléklet B. rész X.1. pontjában a „növénytermesztési hatáskörében eljáró 
megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe a „járási hivatal”,

e) 14.  § (4)  bekezdésében a  „növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalt” szövegrész 
helyébe a „járási hivatalt”,

f ) 20.  § (2)  bekezdésében és 50/B.  § (5)  bekezdésében a  „növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatal” szövegrészek helyébe a „járási hivatal”,

g) 20.  § (4)  bekezdésben a  „növényvédelmi hatóságnak” szövegrész helyébe a  „növény- és talajvédelmi 
hatáskörében eljáró járási hivatalnak”,

h) 39.  § (1)  bekezdésében a  „növénytermesztési hatáskörében eljáró kormányhivatal” szövegrész helyébe 
a „járási hivatal”

szöveg lép.

62. §  Hatályát veszti a 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 7. számú mellékletében az „a ................... kormányhivatal” szövegrész.

38. A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló  
50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosítása

63. § (1) A  zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 
[a továbbiakban: 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet] 1. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendelet hatálya kiterjed)
„b) a  Nemzeti Fajtajegyzék – Zöldségnövények B és C fejezeteiben felsorolt zöldség-, valamint a  Nemzeti 
Fajtajegyzék – Gyógy- és fűszernövények A  és B fejezeteiben felsorolt gyógy- és fűszernövények (a  továbbiakban 
együtt: zöldségnövény) fajták hazai előállítású szaporítóanyagaira,”

 (2) Az  50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 1.  § (1)  bekezdés e)  pont 4. és 5.  alpontja helyébe a  következő rendelkezések 
lépnek, és a § a következő 6. alponttal egészül ki:
(A rendelet hatálya kiterjed
azokra a  természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik 
szaporítóanyag előállítók és árutermelők részére való forgalomba hozatal céljából, hivatásszerűen folytatnak)
„4. forgalmazó,
5. palánta-előállító vagy
6. palántaforgalmazó”
(tevékenységet,)

 (3) Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 1. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendelet hatálya nem terjed ki)
„h) a zöldségnövények mint fajok vetőmagvainak, illetve palántáinak hazai előállítására és forgalomba hozatalára, 
amennyiben nem államilag elismert fajtát forgalmaznak.”

 (4) Az  50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 21.  § (5)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és egyidejűleg a  § 
a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  vetőmag előállítója a  szántóföldi ellenőrzésre és minősítésre vonatkozó vetésbejelentést a  járási hivatalhoz 
a NÉBIH honlapján közzétett űrlapon
a) tavaszi vetésű növényekre vonatkozóan a következő időpontokig:
aa) borsó esetében március 31. napjáig,
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ab) sóska és spenót esetében április 15. napjáig,
ac) egyéb tavaszi vetésű növény esetében május 20. napjáig,
ad) palántázott növény esetében június 1. napjáig,
b) őszi vetésű növények esetében szeptember 30. napjáig
köteles benyújtani.
(5a) Pótbejelentés az  (5) bekezdésben meghatározott határidő lejártától számított harminc napon belül nyújtható 
be. A bejelentés legkésőbb az első ellenőrzés időpontját megelőző munkanapon módosítható vagy vonható vissza.”

 (5) Az  50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 23.  § (7)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és egyidejűleg a  § 
a következő (7a) és (7b) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  certifikált és standard vetőmag minősítését és fémzárolását a  vetőmag előállítójának kell kérelmeznie 
a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatalnál. A minősítést és fémzárolást a kérelem beérkezését követő 
8 napon belül el kell végezni.
(7a) A  Magyarországon vagy az  Európai Unió valamely más tagállamában előállított vetőmag certifikált kategória 
szerinti minősítése esetén a  kérelmet a  hatósági szántóföldi minősítés elvégzését követően lehet benyújtani. 
A harmadik országban előállított vetőmag certifikált kategória szerinti minősítése a hivatalos fajtaigazolás megléte 
esetén végezhető el.
(7b) Standard vetőmag kategória szerinti minősítés esetén a kérelemhez csatolni kell a vetőmag előállításáért felelős 
nyilatkozatát a fajtaazonosságról és a fajtatisztaságról.”

64. §  Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet
 1. 1.  § f )  pontjában a „növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalra” szövegrész helyébe 

a „növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatalra (a továbbiakban: járási hivatal)”,
 2. 6. § (4) bekezdésében az „a NÉBIH” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért felelős miniszter”,
 3. 7.  § (2)  bekezdésében, 20.  § (3)  bekezdés c)  pontjában és 37.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében 

a  „növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak” szövegrész helyébe a  „járási 
hivatalnak”,

 4. 7.  § (2)  bekezdésében és 21.  § (6)  bekezdésében az  „A növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatalnak” szövegrész helyébe az „A járási hivatalnak”,

 5. 7.  § (3)  bekezdésében, 13.  § (6)  bekezdésében, 16.  § (3)  bekezdésében, 17.  § (2)  bekezdésében, 
21.  § (3)  bekezdésében, 21.  § (6)  bekezdésében, 22.  § (1)  bekezdésében, 23.  § (6)  bekezdésében, 
24.  § (7)  bekezdésében, 30.  § (10)  bekezdésében, 37.  § (1) és (2)  bekezdésében, valamint 38.  §  
(1) és (8)  bekezdésében a  „növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal” szövegrész 
helyébe a „járási hivatal”,

 6. 11.  § (4)  bekezdésében, 14.  § (3)  bekezdésében, 15.  § (4)  bekezdésében, 35.  § (5)  bekezdésében és 36.  § 
(3) bekezdés nyitó szövegrészében és a 36. § (3) bekezdés b) pont nyitó szövegrészében a „NÉBIH” szövegrész 
helyébe a „NÉBIH, illetve a járási hivatal”,

 7. 23.  § (2)  bekezdésében, 38.  § (2), (3), (6) és (7)  bekezdésében a „növénytermesztési hatáskörében eljáró 
megyei kormányhivatal” szövegrészek helyébe a „járási hivatal”,

 8. 30. § (5) bekezdés d) pontjában és 30. § (7) bekezdés d) pontjában a „NÉBIH-től” szövegrész helyébe a „járási 
hivataltól”,

 9. 31. § (1) bekezdésében, 31. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében és (6) bekezdésében, 32. § (1) bekezdés nyitó 
szövegrészében és (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „A NÉBIH” szövegrész helyébe az „A járási hivatal”,

10. 31. § (3) bekezdésében a „NÉBIH-hez” szövegrész helyébe a „járási hivatalhoz”,
11. 31.  § (5)  bekezdés f )  pontjában a „szolgálat” szövegrész helyébe a „növény- és talajvédelmi hatáskörében 

eljáró járási hivatal”,
12. 31. § (10) bekezdésében a „NÉBIH-nek” szövegrész helyébe a „járási hivatalnak”,
13. 31. § (12) bekezdésében a „szolgálatnál” szövegrész helyébe a „növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró 

járási hivatalnál”,
14. 32. § (3) és (4) bekezdésében a „NÉBIH” szövegrész helyébe a „járási hivatal”,
15. 35. § (5) bekezdésében a „NÉBIH-nek” szövegrész helyébe a „NÉBIH-nek és a járási hivatalnak”,
16. 35.  § (7)  bekezdésében a „szolgálatnak” szövegrész helyébe a „növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró 

járási hivatalnak”,
17. 35.  § (8)  bekezdésében a  „növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatallal” szövegrész 

helyébe a „járási hivatallal”,
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18. 35.  § (8)  bekezdésében, 38/C.  § (1)  bekezdésében az „A NÉBIH” szövegrész helyébe az „A NÉBIH és a  járási 
hivatal”,

19. 36. § (2) bekezdésében az „A NÉBIH” szövegrész helyébe az „A NÉBIH és a járási hivatal”,
20. 36.  § (3)  bekezdés c)  pontjában a  „NÉBIH-hel, illetve a  növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei 

kormányhivatallal” szövegrész helyébe a „járási hivatallal”,
21. 38/B. § (1) bekezdésében a „NÉBIH-et” szövegrész helyébe a „NÉBIH-et és a járási hivatalt”,
22. 10. számú melléklet fejlécében a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24. 

1525 Budapest 114. Pf. 30” szövegrész helyébe a „……….… Megyei Kormányhivatal ………………. Járási Hivatala”
szöveg lép.

39. Az állati eredetű termékek Európai Unión belüli kereskedelmének állat-egészségügyi 
ellenőrzéséről szóló 52/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosítása

65. §  Az állati eredetű termékek Európai Unión belüli kereskedelmének állat-egészségügyi ellenőrzéséről szóló 52/2004. 
(IV. 24.) FVM rendelet
a) 1. § (3) bekezdésében a „Vidékfejlesztési” szövegrész helyébe a „Földművelésügyi”,
b) 3.  § (4)  bekezdésében az  „A megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

igazgatósága (a  továbbiakban: élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szövegrész helyébe 
az „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási 
hivatal)”,

c) 3.  § (5)  bekezdésében az „az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrészek helyébe 
az „a járási hivatal”,

d) 4.  § (1) és (3)  bekezdésében, 7.  § (6)  bekezdésében az  „az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatal”,

e) 4. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében az „Az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” 
szövegrész helyébe az „A járási hivatal”,

f ) 10. § (2) bekezdésében az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe 
az „a járási hivatal”,

g) 5. § (6) bekezdés a) pontjában az „az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnál” szövegrész 
helyébe az „a járási hivatalnál”,

h) 5. § (6) bekezdés c) és d) pontjában az „az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész 
helyébe az „a járási hivatal”,

i) 5. § (7) bekezdésében az „az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak” szövegrész helyébe 
az „a járási hivatalnak”,

j) 7.  § (3)  bekezdésében az „élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak” szövegrész helyébe 
a „járási hivatalnak”,

k) 8.  § (2)  bekezdés c)  pontjában az „az illetékes élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságon” 
szövegrész helyébe az „a járási hivatalon”,

l) 13.  §-ában az  „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatalát” 
szövegrész helyébe az „az országos tisztifőorvost”

szöveg lép.

40. A harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt termékek állat-egészségügyi 
ellenőrzéséről szóló 53/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosítása

66. §  A harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt termékek állat-egészségügyi ellenőrzéséről szóló 
53/2004. (IV. 24.) FVM rendelet
a) 8. § (6) bekezdésében az „az illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

igazgatósága (a  továbbiakban: élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szövegrész 
helyébe az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal 
(a továbbiakban: megyei kormányhivatal)”,

b) 12.  § (4)  bekezdés b)  pontjában, 12.  § (5)  bekezdés d)  pontjában, 16.  § (1)  bekezdés e)  pontjában, 17.  §  
(4) és (6)  bekezdésében az „az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe 
az „a megyei kormányhivatal”,
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c) 12. § (14) bekezdésében az „az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrészek helyébe 
az „a megyei kormányhivatal”,

d) 26.  § (2)  bekezdésében az  „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi 
Hivatalát” szövegrész helyébe az „az országos tisztifőorvost”

szöveg lép.

41. Az egyes élő állatok és termékek Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állat-egészségügyi 
és állattenyésztési ellenőrzésekről szóló 54/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosítása

67. §  Az egyes élő állatok és termékek Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állat-egészségügyi és 
állattenyésztési ellenőrzésekről szóló 54/2004. (IV. 24.) FVM rendelet
a) 3.  § (4)  bekezdésében az  „A megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

igazgatósága (a  továbbiakban: élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szövegrész 
helyébe az  „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal 
(a  továbbiakban: megyei kormányhivatal)” szöveg, az  „az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság” szövegrészek helyébe az „a megyei kormányhivatal”,

b) 4.  § (2)  bekezdésében az „Az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe 
az „A megyei kormányhivatal”,

c) 5. § (1) bekezdés c) pontjában az „az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak” szövegrész 
helyébe az  „a megyei kormányhivatalnak” szöveg, az  „az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatal”,

d) 5.  § (1)  bekezdés d)  pontjában, 12.  § (3)  bekezdésében az „az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatósággal” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatallal”,

e) 5.  § (3)  bekezdés a)  pontjában az  „az illetékes élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” 
szövegrészek helyébe az „a megyei kormányhivatal”,

f ) 5.  § (3)  bekezdés b)  pontjában, 8.  § (1)  bekezdésében, 8.  § (3) és (4)  bekezdésében, 9.  § (1)  bekezdés 
e)  pontjában, 9.  § (2)  bekezdés c) és d)  pontjában, 10.  § (2), (3) és (4)  bekezdésében, 11.  § c)  pontjában,  
az  „az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe az  „a megyei 
kormányhivatal”,

g) 13. § (1) bekezdésében az „az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrészek helyébe 
az „a megyei kormányhivatal”,

h) 9. § (5) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében az „Az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” 
szövegrész helyébe az „A megyei kormányhivatal”,

i) 11.  § a)  pontjában az  „az illetékes élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnál” szövegrész 
helyébe az „az illetékes megyei kormányhivatalnál”,

j) 16.  § (2)  bekezdésében az  „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi 
Hivatalát” szövegrész helyébe az „az országos tisztifőorvost”

szöveg lép.

42. A harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt állatok állat-egészségügyi 
ellenőrzésének szabályairól szóló 55/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosítása

68. §  A harmadik országokból az  Európai Unió területére behozni kívánt állatok állat-egészségügyi ellenőrzésének 
szabályairól szóló 55/2004. (IV. 24.) FVM rendelet
a) 4.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „A megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és 

állategészségügyi igazgatósága (a  továbbiakban: élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” 
szövegrész helyébe az  „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei 
kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)”,

b) 8.  § (5)  bekezdésében az „az illetékes élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész 
helyébe az „a megyei kormányhivatal”,

c) 16.  § (1)  bekezdésében, 17.  § (1)  bekezdésében, (3)  bekezdés nyitó szövegrészében és (4)  bekezdésében, 
19. § (1) bekezdés f ) pontjában, 19. § (3) bekezdésében, 21. § (1) bekezdésében az „az élelmiszer-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatal”,
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d) 19.  § (1)  bekezdésében az  „élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe 
a „megyei kormányhivatal”,

e) 21.  § (1)  bekezdésében az  „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi 
Hivatalát” szövegrész helyébe az „az országos tisztifőorvost”

szöveg lép.

43. A természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz 
palackozásának és forgalomba hozatalának szabályairól szóló 65/2004. (IV. 27.) FVM–ESZCSM–GKM 
együttes rendelet módosítása

69. §  A természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz palackozásának 
és forgalomba hozatalának szabályairól szóló 65/2004. (IV. 27.) FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet
a) 3.  § (2)  bekezdésében az  „az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi 

Főigazgatósága (a továbbiakban: OGYFI)” szövegrész helyébe az „a Budapest Főváros Kormányhivatala”,
b) 3. § (3), (6)–(9) bekezdésében az „az OGYFI” szövegrész helyébe az „a Budapest Főváros Kormányhivatala”,
c) 3. § (9) bekezdésében a „Vidékfejlesztési” szövegrész helyébe a „Földművelésügyi”,
d) 4.  § (2)  bekezdésében a  „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

igazgatósága (a  továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szövegrész 
helyébe az  „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal 
(a továbbiakban: megyei kormányhivatal)”,

e) 4.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, (4)  bekezdés nyitó szövegrészében és b)  pontjában, valamint 
(5)  bekezdésében az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe  
az „a megyei kormányhivatal”,

f ) 3. számú melléklet I. fejezet 8.  pontjában az  „A fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi 
szakigazgatási szervének” szövegrész helyébe az  „A víznyerőhely helye szerint illetékes népegészségügyi 
feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal, a  főváros és Pest megye tekintetében a  Fejér Megyei 
Kormányhivatal”

szöveg lép.

44. A gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet módosítása

70. §  A gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet [a továbbiakban: 82/2004. (V. 11.)  
FVM rendelet]
a) 4.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az  „a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságai 

(a  továbbiakban: növény- és talajvédelmi igazgatóság)” szövegrész helyébe az „a növény- és talajvédelmi 
hatáskörben eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)”,

b) 4. § (1) bekezdés c) pontjában a „Vidékfejlesztési” szövegrész helyébe a „Földművelésügyi”,
c) 5. § (1) bekezdésében az „a növény- és talajvédelmi igazgatósággal” szövegrész helyébe az „a járási hivatallal”,
d) 5. § (1) bekezdésében, 6. § (4) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében a „növény- és talajvédelmi igazgatóság” 

szövegrész helyébe a „járási hivatal”,
e) 5. § (2) bekezdés a) pontjában az „a növény- és talajvédelmi igazgatóságnál” szövegrész helyébe az „a járási 

hivatalnál”,
f ) 5. § (3) bekezdésében a „vidékfejlesztési” szövegrész helyébe a „földművelésügyi”,
g) 8. § (1) bekezdésében a „növény- és talajvédelmi igazgatóság” szövegrész helyébe a „járási hivatal”,
h) 9. § (3) bekezdésében az „a növény- és talajvédelmi igazgatóság” szövegrészek helyébe a „járási hivatal”,
i) 3. számú melléklet 2. pontjában a „Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság” szövegrész 

helyébe a „Járási Hivatal”
szöveg lép.

71. §  Hatályát veszti a 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet 5. § (2) bekezdés s) pontja.
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45. A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint 
a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló  
89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosítása

72. §  A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek 
csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet
a) 23. § (2) bekezdésében a „megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságán” szövegrész helyébe 

a „növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalon (a továbbiakban: járási hivatal)”,
b) 27.  § (3)  bekezdésében a  „megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságnak” szövegrész 

helyébe a „járási hivatalnak”,
c) 28.  § (1)  bekezdésében a  „megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága rendszeresen 

ellenőrzik” szövegrész helyébe a „járási hivatal rendszeresen ellenőrzi”,
d) 32. § (3) bekezdésében a „megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága” szövegrész helyébe 

a „járási hivatal”
szöveg lép.

46. Az állatok és állati eredetű termékek bizonyítványainak kiállításáról szóló  
128/2004. (VIII. 19.) FVM rendelet módosítása

73. §  Az állatok és állati eredetű termékek bizonyítványainak kiállításáról szóló 128/2004. (VIII. 19.) FVM rendelet
a) 4. § (1) bekezdésében az „Az illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

igazgatósága (a  továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szövegrész 
helyébe az  „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal 
(a továbbiakban: megyei kormányhivatal)”,

b) 4.  § (3)  bekezdésében, 5.  § (1)–(5)  bekezdésében az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatal”,

c) 4.  § (3)  bekezdésében, 5.  § (3)  bekezdésében az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóságnak” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatalnak”

szöveg lép.

47. Az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek előállítására, feldolgozására, forgalmazására 
és behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló  
19/2005. (III. 22.) FVM rendelet módosítása

74. §  Az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek előállítására, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára 
vonatkozó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló 19/2005. (III. 22.) FVM rendelet
a) 4.  § (1)  bekezdésében az  „a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

igazgatósága (a  továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szövegrész 
helyébe az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal 
(a továbbiakban: megyei kormányhivatal)”,

b) 4. § (1) bekezdésének a) és d) pontjában az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” 
szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatal”,

c) 4.  § (4)  bekezdésében az  „a élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak” szövegrész 
helyébe az „a megyei kormányhivatalnak”,

d) 4. számú melléklet 1.  pontjában a „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóságának” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal”

szöveg lép.

48. A ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésről szóló 23/2005. (III. 23.) FVM rendelet módosítása

75. §  A ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésről szóló 23/2005. (III. 23.) FVM rendelet [a továbbiakban: 23/2005. 
(III. 23.) FVM rendelet] 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  hatósági állatorvos a  bejelentést követően a  helyszínre haladéktalanul kiszáll, és megerősíti vagy kizárja 
a  ragadós száj- és körömfájás gyanúját; a  gyanú megerősítése esetén azonnal értesíti a  megyei kormányhivatal 
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élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatalát (a  továbbiakban: járási hivatal) 
és az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalt (a  továbbiakban: 
megyei kormányhivatal). A  járási hivatal képviselője haladéktalanul kiszáll a  helyszínre, és rövid úton értesíti 
a  megyei kormányhivatalt, a  megyei kormányhivatal pedig a  Földművelésügyi Minisztériumot (a  továbbiakban: 
minisztérium) a betegség gyanújáról.”

76. §  A 23/2005. (III. 23.) FVM rendelet
a) 5.  § (5)  bekezdésében, 9.  § (3)  bekezdésében, 10.  § (1)  bekezdésében, 12.  § (4)  bekezdésében, 13.  § 

(4)  bekezdésében, 14.  § (1)  bekezdésében, 20.  § (4)  bekezdésében, 21.  § (5)  bekezdésében, 23.  § 
(2)  bekezdésében, 25.  § (2)  bekezdésében, 28.  § (2)  bekezdésében, 31.  § (1)  bekezdésében, 41.  § 
(2) bekezdésében, 44. § (4) bekezdésében, (8) bekezdésének a) pontjában és (9) bekezdésében, 57. § (2) és 
(3) bekezdésében, 59. § (1) bekezdésének a) pontjában és (4) bekezdésében, 61. § (1) bekezdésében, 62. § 
(4) bekezdésében, 63. § (4) bekezdésében, 65. § (5) bekezdésének c) pontjában, 67. § (2) bekezdésében, 87. § 
(3)  bekezdésében, 6.  melléklet 4.2. és 4.3.  pontjában, 8.  melléklet 2.1. és 2.2.2.4.  pontjában, 16.  melléklet 
1. pont cc) alpontjában az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe 
az „a megyei kormányhivatal”,

b) 13.  § (4)  bekezdésében, 17.  § (2)–(4)  bekezdésében, 20.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében, 27.  § 
(2)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” 
szövegrész helyébe az „A megyei kormányhivatal”,

c) 55. § (5) bekezdésének b) pontjában, 66. § (2) bekezdésében, 5. melléklet 2.1., 3.2. pontjában, 15. melléklet 
5.  pontjában az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe a „megyei 
kormányhivatal”,

d) 7.  § (2)  bekezdésében, 9.  § (1)  bekezdésében az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatósággal” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatallal”,

e) 17.  § (1)  bekezdésében, 27.  § (1)  bekezdésének nyitó szövegrészében az „Az élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatósággal” szövegrész helyébe az „A megyei kormányhivatallal”,

f ) 8. § (3) bekezdésében az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot” szövegrész helyébe 
a „megyei kormányhivatalt”,

g) 20.  § (1)  bekezdésében az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrészek 
helyébe az „a megyei kormányhivatal”,

h) 78.  § (2)  bekezdésében az  „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságok” szövegrész 
helyébe az „A megyei kormányhivatalok”,

i) 7. § (1) bekezdésének a) pontjában, (3) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében, 17. § (1) és (2) bekezdésében, 
19.  § (1)  bekezdésének nyitó szövegrészében, 21.  § (1) bekezdésében, 23.  § (2)  bekezdésében, 25.  § 
(1)  bekezdésének a) és d)  pontjában, 27.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, 37.  § (2)  bekezdés 
b) pontjában, 38. §-ában, 53. § (1) bekezdés a) pontjában, 55. § (1) bekezdésében, 57. § (2) bekezdésében, 
60. § (3) bekezdésében, 63. § (4) bekezdésében, 8. melléklet 2.2.2.1. és 2.2.2.3. pontjában a „járási főállatorvos” 
szövegrész helyébe a „járási hivatal”,

j) 7.  § (4)  bekezdésében, 8.  § (1) és (2)  bekezdésében, 9.  § (1)  bekezdésében, 12.  § (5)  bekezdésében, 13.  § 
(1), (3) és (4)  bekezdésében, 21.  § (4)  bekezdésében, 23.  § (3)  bekezdésében, 25.  § (2)  bekezdésében, 33.  §  
(2) és (3) bekezdésében, 42. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 45. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 
65.  § (3)  bekezdésében és (4)  bekezdés nyitó szövegrészében az „A járási főállatorvos” szövegrész helyébe 
az „A járási hivatal”,

k) 21.  § (3)  bekezdésében, 23.  § (4)  bekezdésében az „A járási főállatorvos” szövegrészek helyébe az „A járási 
hivatal”,

l) 7. § (2) bekezdésében a „járási főállatorvossal” szövegrész helyébe a „járási hivatallal”,
m) 5. melléklet 1.2.2. pontjában a „járási főállatorvosnak” szövegrész helyébe a „járási hivatalnak”,
n) 65. § (2) bekezdésében a „járási főállatorvosi engedéllyel” szövegrész helyébe a „járási hivatali engedéllyel”,
o) 5.  § (5)  bekezdésében az „a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (fővárosi 

kerületi) népegészségügyi intézetét (a  továbbiakban: járási népegészségügyi intézet)” szövegrész helyébe 
az „a népegészségügyi hatáskörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalt”,
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p) 52.  § (1)  bekezdésében az „a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a  továbbiakban: MgSzH)” szövegrész 
helyébe az „a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)”,

q) 52. § (2) bekezdésében az „az MgSzH” szövegrész helyébe az „a NÉBIH”
szöveg lép.

49. A mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) FVM–GKM–KvVM együttes 
rendelet módosítása

77. §  A mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) FVM–GKM–KvVM együttes rendelet
a) 3.  § (3)  bekezdésében a  „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a  továbbiakban: NÉBIH)” szövegrész 

helyébe a „növény-és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)”,
b) 3. § (6) bekezdés nyitó szövegrészében a „NÉBIH” szövegrész helyébe a „járási hivatal”,
c) 3. § (5) bekezdésében a „NÉBIH-nek” szövegrész helyébe a „járási hivatalnak”,
d) 3/A.  § (1)  bekezdésében a  „fővárosi és megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága 

(a továbbiakban: növény- és talajvédelmi igazgatóság)” szövegrész helyébe a „járási hivatal”,
e) 3/A.  § (5)  bekezdésében, 3/B.  § (2)  bekezdésében a „növény- és talajvédelmi igazgatóságnál” szövegrész 

helyébe a „járási hivatalnál”,
f ) 3/B.  § (2)  bekezdésében, 3/C.  § (1)–(3)  bekezdésében a „növény- és talajvédelmi igazgatóság” szövegrész 

helyébe a „járási hivatal”,
g) 11.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a „növény- és talajvédelmi igazgatóságnak” szövegrész helyébe a „járási 

hivatalnak”,
h) 13.  § (4)  bekezdésében a  „fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervét” 

szövegrész helyébe a „népegészségügyi határkörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalt”,
i) 1. számú melléklet mintájában szereplő a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal” szövegrész helyébe 

a „……………. Járási Hivatal”,
j) 4. számú melléklet mintájában szereplő a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal” szövegrész helyébe 

a „……………. Járási Hivatal”
szöveg lép.

50. A takarmányok harmadik országokból való behozataláról szóló 52/2005. (VI. 4.) FVM–PM együttes 
rendelet módosítása

78. §  A takarmányok harmadik országokból való behozataláról szóló 52/2005. (VI. 4.) FVM–PM együttes rendelet
a) 10.  § (2)  bekezdésében az  „a megyei kormányhivatalok élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

igazgatóságainak (a  továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szövegrész 
helyébe az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal 
(a továbbiakban: megyei kormányhivatal)”,

b) 11.  § (1)  bekezdésében az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnál” szövegrész 
helyébe az „a megyei kormányhivatalnál”,

c) 11.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében, (3) és (4)  bekezdésében az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatal”,

d) 11. § (5) bekezdésében az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot” szövegrész helyébe 
a „megyei kormányhivatalt”,

e) 11.  § (5)  bekezdésében az  „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész 
helyébe az „A megyei kormányhivatal”

szöveg lép.

51. Harmadik országból származó élő patás állatok behozatalának és átszállításának szabályairól szóló 
106/2005. (XI. 14.) FVM rendelet módosítása

79. §  Harmadik országból származó élő patás állatok behozatalának és átszállításának szabályairól szóló 106/2005. (XI. 14.) 
FVM rendelet 6.  §-ában az „a Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe az „a földművelésügyi miniszter” 
szöveg lép.
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52. A tenyésztő szervezeti- és fajtaelismerés rendjéről szóló 123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet 
módosítása

80. §  A tenyésztő szervezeti- és fajtaelismerés rendjéről szóló 123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet [a továbbiakban: 123/2005. 
(XII. 27.) FVM rendelet] 3. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdésekkel egészül ki:
„(1a) A tenyésztőszervezeti elismerés iránti kérelmet a miniszter véleményezésre megküldi a NÉBIH és a Pest Megyei 
Kormányhivatal (a  továbbiakban: kormányhivatal) részére. A NÉBIH és a kormányhivatal a kérelemben foglaltakról 
a véleményét 30 napon belül adja meg a miniszternek, mely határidő nem hosszabbítható.
(1b) A  tenyésztőszervezeti elismerés iránti kérelmet – beleértve a  tenyésztőszervezeti elismerés módosítására 
irányuló kérelmet is – a miniszterhez kell benyújtani 3 példányban, magyar nyelven.”

81. §  A 123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet
a) 2. § 3. pontjában a „NÉBIH” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: 

NÉBIH)”,
b) 3.  § (1)  bekezdésében az  „a NÉBIH-nél” szövegrész helyébe az  „az agrárpolitikáért felelős miniszternél 

(a továbbiakban: miniszter)”,
c) 7.  § (2)  bekezdésében, 8.  § (3)  bekezdésében, a  9.  §-ban, a  13.  § (5) és (6)  bekezdésében, a  14.  §  

(1) és (2)  bekezdéseiben, a  16.  § (1)  bekezdésében, az  1. számú melléklet I. rész 1.3. és 2.7.  pontjaiban, 
az 1. számú melléklet II. rész 1.11. pontjában, a 2. számú melléklet I. rész 1.3. és 2.6. pontjaiban, a 2. számú 
melléklet II. rész 2.11. pontjában, a 3. számú melléklet I. rész 5. és 6. pontjaiban, a 4. számú melléklet I. rész 
5.  pontjában, az  5. számú melléklet I. rész 1.3.  pontjában, az  5. számú melléklet II. rész 1.12.  pontjában,  
a  6. számú melléklet I. rész 1.3. és 2.4.  pontjában, a  8. számú mellékletében, a  9. számú mellékletében 
a „NÉBIH” szövegrész helyébe a „kormányhivatal”,

d) 1. számú melléklet II. rész 2. pontjában a „NÉBIH-hel” szövegrész helyébe a „kormányhivatallal”,
e) 8. § (2) bekezdésében, a 17. § (3) és (4) bekezdéseiben a „NÉBIH” szövegrész helyébe a „miniszter”,
f ) 13. § (4) bekezdésében a „NÉBIH rendelkezésére” szövegrész helyébe a „kormányhivatal rendelkezésére”,
g) 15. § (1) és (2) bekezdéseiben a „NÉBIH” szövegrész helyébe a „miniszter”,
h) 15. § (6) bekezdésében a „NÉBIH-hez” szövegrész helyébe a „miniszterhez”,
i) 1. számú melléklet II. rész 3.  pontjában, a  3. számú melléklet II. rész 10.  pontjában, az  5. számú melléklet  

II. rész 2.1. pontjában a „NÉBIH” szövegrész helyébe a „NÉBIH vagy a kormányhivatal”,
j) 2. számú melléklet II. rész 3. pontjában a „NÉBIH-nél” szövegrész helyébe a „kormányhivatalnál”,
k) 2. számú melléklet II. rész 4.  pontjában a  „tenyésztési hatóság” szövegrész helyébe a  „NÉBIH vagy 

a kormányhivatal”,
l) 3. számú melléklet II. rész 9. pontjában a „tenyésztési hatóság” szövegrész helyébe a „NÉBIH”,
m) 3. számú melléklet II. rész 9. pontjában a „tenyésztési hatóságot” szövegrész helyébe a „NÉBIH-et”,
n) 3. számú melléklet II. rész 9. pontjában a „tenyésztési hatóságnak” szövegrész helyébe a „NÉBIH-nek”
szöveg lép.

82. §  Hatályát veszti a 123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet
a) 2. § 2. pontja,
b) 16. § (1) bekezdésében a „valamint a Fajtaelismerési Szabályzatban” szövegrész,
c) 1. számú melléklet II. rész 4. pontjában az „és a lovak számára” szövegrész,
d) 2. számú melléklet II. rész 2.1. pontjában a „NÉBIH által adott” szövegrész,
e) 5. számú melléklet I. rész 2.5. pontja.

53. Az egyes géntechnológiával módosított takarmányok behozataláról és forgalomba hozataláról 
szóló 31/2006. (IV. 29.) FVM rendelet módosítása

83. §  Az egyes géntechnológiával módosított takarmányok behozataláról és forgalomba hozataláról szóló 31/2006. 
(IV. 29.) FVM rendelet
a) 6.  § (1)  bekezdésében az  „a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak (a  továbbiakban: NÉBIH)” 

szövegrész helyébe az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei 
kormányhivatalnak (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)”,
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b) 6.  § (4)  bekezdésében az  „a NÉBIH” szövegrész helyébe az  „a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
(a továbbiakban: NÉBIH)”,

c) 7.  § (1)  bekezdésében az  „A megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatósága (a  továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szövegrész 
helyébe az  „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal 
(a továbbiakban: megyei kormányhivatal)”,

d) 7.  § (2) és (3)  bekezdésében, 10.  § (1)  bekezdésében az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatal”,

e) 10.  § (2)  bekezdésében az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak, 
az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe az  „a megyei 
kormányhivatalnak, a megyei kormányhivatal”

szöveg lép.

54. A termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 
36/2006. (V. 18.) FVM rendelet módosítása

84. §  A termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) 
FVM rendelet
a) 13. § (1) bekezdésében az „A megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága (a továbbiakban: 

növény- és talajvédelmi igazgatóság)” szövegrész helyébe az „A növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró 
járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)”,

b) 13.  § (1)  bekezdés e)  pontjában az  „a fővárosi és megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatósága” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal”,

c) 13.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében, (3)  bekezdésében, (5)  bekezdés nyitó szövegrészében,  
(5a) és (6) bekezdésében az „a növény- és talajvédelmi igazgatóság” szövegrész helyébe az „a járási hivatal”,

d) 13. § (6) bekezdésében az „A növény- és talajvédelmi igazgatóság” szövegrész helyébe az „A járási hivatal”,
e) 17.  § (1)  bekezdésében az  „az engedélyező hatóság” szövegrész helyébe az  „a növény- és talajvédelmi 

hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Pest Megyei Kormányhivatal)”,
f ) 17.  § (3)  bekezdésében az  „az engedélyező hatósághoz” szövegrész helyébe az  „a Pest Megyei 

Kormányhivatalhoz”,
g) 17.  § (5) és (7)  bekezdésében az  „az engedélyező hatóság” szövegrész helyébe az  „a Pest Megyei 

Kormányhivatal”
szöveg lép.

55. Az „EK-műtrágya”-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről szóló 
37/2006. (V. 18.) FVM rendelet módosítása

85. §  Az „EK-műtrágya”-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről szóló 37/2006. (V. 18.) 
FVM rendelet
a) 2. § (2) bekezdésében, 3. § (3) bekezdésében az „A növény- és talajvédelmi igazgatóság” szövegrész helyébe 

az „A járási hivatal”,
b) 3. § (2) bekezdésében az „a növény- és talajvédelmi igazgatóság” szövegrész helyébe az „a járási hivatal”,
c) 3. § (3) bekezdésében a „növény- és talajvédelmi igazgatóság” szövegrészek helyébe a „járási hivatal”
szöveg lép.

56. Az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó egyes élelmiszer-higiéniai szabályokról szóló  
66/2006. (IX. 15.) FVM rendelet módosítása

86. §  Az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó egyes élelmiszer-higiéniai szabályokról szóló 66/2006. (IX. 15.) 
FVM rendelet
a) 4.  § (1)  bekezdésében az  „a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

igazgatósága (a  továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság) vagy a  megyei 
kormányhivatal járási hivatalának állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatala (a  továbbiakban: járási 
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állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal)” szövegrész helyébe az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal) vagy 
az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal (a  továbbiakban: járási 
hivatal)”,

b) 4.  § (2)  bekezdésében az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság vagy a  járási 
állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal” szövegrész helyébe az  „a megyei kormányhivatal vagy 
a járási hivatal”

szöveg lép.

57. A szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és forgalomba hozataláról szóló  
87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet módosítása

87. § (1) A  szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és forgalomba hozataláról szóló 87/2006. (XII. 28.) 
FVM  rendelet [a továbbiakban: 87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet] 6.  § (2)  bekezdés g)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(A kérelemhez mellékelni kell:)
„g) a  kérelmező nyilatkozatát arra nézve, hogy az  ültetvény törzsültetvénykénti fenntartását vállalja, beleértve 
a  szőlőgyümölcs termelésének korlátozását, és kéri az  ültetvény évenkénti ellenőrzését és minősítését 
a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivataltól és a NÉBIH-től.”

 (2) A 87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nemes, illetve alany szőlővesszőt csak olyan szaporítás céljára telepített vagy előkészített ültetvényben szabad 
forgalomba hozatal céljából előállítani, amelynek)
„a) fajtája, klónja szerepel a  Nemzeti Fajtajegyzékben, illetve a  fajtajelölt, klónjelölt szaporítását a  miniszter 
engedélyezte – kivéve, ha a  szaporítás harmadik országba, export bértermelés céljára történik –, vagy valamely 
tagállam nemzeti fajtajegyzékében szerepel, vagy klónja regisztrált,”

 (3) A 87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nemes, illetve alany szőlővesszőt csak olyan szaporítás céljára telepített vagy előkészített ültetvényben szabad 
forgalomba hozatal céljából előállítani, amelynek)
„d) a  NÉBIH általi minősítése, standard kategória esetében a  növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal 
általi évenkénti ellenőrzése megtörtént, és az 1., 7. és 8. számú melléklet követelményeinek is megfelel.”

 (4) A 87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet 8. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) A  prebázis és bázis szaporítóanyagokat előállító szőlőiskolákat a  NÉBIH, a  certfikált és standard kategóriájú 
szaporítóanyagokat előállító szőlőiskolákat a  növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal az  1., 2. számú 
melléklet szerint, valamint az  összes kategóriára vonatkozóan a  növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási 
hivatal a 7. és 8. számú melléklet szerint évente ellenőrzi a növényállomány és a vonatkozó jogszabályok betartása 
tekintetében, így különösen:
a) az előző évi forgalmazásról vezetett nyilvántartást,
b) nevelés alatt álló növényállományról vezetett nyilvántartást,
c) a szaporításhoz felhasznált szaporító alapanyagok származásának igazolásait,
d) a szaporított tételek nagyságát, elkülönítését, jelölését, a szőlőiskola térképének meglétét, pontosságát,
e) a növényállomány fejlettségét, a tételek fajtatisztasági szelekciójának eredményességét, a várható hozamot.”

 (5) A 87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet 8. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) A  NÉBIH és a  növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal a  kitermelést és osztályozást követően 
a  szaporított prebázis, bázis és certifikált tételeket minősíti, a  standard tételeket ellenőrzi. Az  ellenőrzések és 
a minősítések eredményei alapján hozott határozat rendelkezik arról, hogy mely tételek hozhatók forgalomba, vagy 
milyen kategóriában engedélyezett vagy korlátozott a felhasználásuk.”

 (6) A 87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal a  zárlati intézkedésről értesíti a  NÉBIH-et és 
a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatalt.”

88. §  A 87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet 8. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
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89. §  A 87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet
 1. 3.  § (1)  bekezdés 8.  pontjában az  „a NÉBIH-hez” szövegrész helyébe az  „a földművelésügyi miniszterhez 

(a továbbiakban: miniszter)”,
 2. 3. § (1) bekezdés 9. pontjában az „a NÉBIH-hez” szövegrész helyébe az „a miniszterhez”,
 3. 4. § (1) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében és 16. § (1) bekezdésében az „a NÉBIH-nek” szövegrész helyébe 

az „a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal”,
 4. 4.  § (2)  bekezdésében az  „a NÉBIH” szövegrész helyébe az  „a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

(a továbbiakban: NÉBIH) és a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal”,
 5. 5. § (2) bekezdésében az „a NÉBIH-nek” szövegrész helyébe az „a növénytermesztési hatáskörben eljáró Pest 

Megyei Kormányhivatalnak”,
 6. 5. § (3) bekezdésében az „a NÉBIH-nek” szövegrész helyébe az „a növénytermesztési hatáskörben eljáró Pest 

Megyei Kormányhivatal”,
 7. 5. § (3) bekezdésében az „a NÉBIH-hez” szövegrész helyébe az „a növénytermesztési hatáskörben eljáró Pest 

Megyei Kormányhivatalhoz”,
 8. 6.  § (3)  bekezdésében az „A NÉBIH” szövegrész helyébe az „A növénytermesztési hatáskörben eljáró Pest 

Megyei Kormányhivatal”,
 9. 6.  § (3)  bekezdésében, 7.  § (5) és (7)  bekezdésében, 8.  § (4)  bekezdés c)  pontjában, 8.  § (6)  bekezdés 

c) pontjában, 8. § (9) bekezdés d) pontjában, 9. § (2) bekezdésében, 15. § (2) bekezdés c) pontjában, 2. számú 
melléklet 1.  pontjában, 8. számú melléklet I. 6.  pontjában, II. 2.1.3., 2.3.6. és 2.3.8.  pontjában a „növény- és 
talajvédelmi igazgatóság” szövegrész helyébe a „növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal”,

10. 7.  § (4)  bekezdésében az „A növény- és talajvédelmi igazgatóságtól” szövegrész helyébe az „A növény- és 
talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivataltól”,

11. 7. § (8) bekezdésében az „A NÉBIH” szövegrész helyébe az „A NÉBIH és a növénytermesztési hatáskörben eljáró 
járási hivatal”,

12. 8.  § (2)  bekezdésében és (9)  bekezdése nyitó szövegrészében a  „NÉBIH-hez” szövegrész helyébe 
a „növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatalhoz”,

13. 8.  § (3)  bekezdésében, (4)  bekezdés nyitó szövegrészében, (6)  bekezdés nyitó szövegrészében és 
(7)  bekezdésében és 15.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „A NÉBIH” szövegrész helyébe  
az „A növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal”,

14. 8.  § (9)  bekezdésében és 14.  § (7)  bekezdésében a  „NÉBIH” szövegrész helyébe a  „növénytermesztési 
hatáskörben eljáró járási hivatal”,

15. 8.  § (11)  bekezdés c)  pontjában, 13.  § (2)  bekezdésében és 8.  melléklet I. 2.  pontjában és II. 1.1.  pontjában 
a „növény- és talajvédelmi igazgatóságnak” szövegrész helyébe a „növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró 
járási hivatalnak”,

16. 13.  § (2)  bekezdésében az „a NÉBIH-nek” szövegrész helyébe az „a növénytermesztési hatáskörben eljáró 
járási hivatalnak”, az „A NÉBIH-nek” szövegrész helyébe az „A növénytermesztési hatáskörben eljáró járási 
hivatalnak”,

17. 13.  § (4)  bekezdésében és 14.  § (1)  bekezdésében az „a növény- és talajvédelmi igazgatóság” szövegrész 
helyébe az „a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal és a növény- és talajvédelmi hatáskörben 
eljáró járási hivatal”,

18. 14. § (9) bekezdésében a „NÉBIH” szövegrész helyébe a „NÉBIH, illetve a növénytermesztési hatáskörben eljáró 
járási hivatal”,

19. 15. § (7) bekezdésében a „NÉBIH és a növény- és talajvédelmi igazgatóságok” szövegrész helyébe a „NÉBIH és 
a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal”,

20. 15.  § (8)  bekezdésében és 16.  § (2) és (3)  bekezdésében az  „A NÉBIH” szövegrész helyébe  
az „A növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal”,

21. 16.  § (1)  bekezdésében az „A NÉBIH-nek” szövegrész helyébe az „A növénytermesztési hatáskörben eljáró 
járási hivatal”,

22. 18. § (1) bekezdésében a „növény- és talajvédelmi igazgatóságok” szövegrész helyébe a „növénytermesztési 
hatáskörben eljáró járási hivatal és a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal”,

23. 2. számú melléklet 1. pontjában és 8. számú melléket I. 3. pontjában a „növény és talajvédelmi igazgatóság” 
szövegrész helyébe a „növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal”,

24. 8. számú melléklet I. 3.  pontjában az „az illetékes növény- és talajvédelmi igazgatóság” szövegrész helyébe 
az „a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal”,
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25. 8. számú melléklet II. 2.1.4.  pontjában a  „növény- és talajvédelmi igazgatóságtól” szövegrész helyébe 
a „növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivataltól”,

26. 9. számú melléklet 9. pontjában az „az illetékes növény- és talajvédelmi igazgatóságtól” szövegrész helyébe 
az „a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivataltól”

szöveg lép.

90. §  Hatályát veszti a 87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet
a) 3. § (1) bekezdés 7. pontja,
b) 3. § (1) bekezdés 21. pontjában az „ , a NÉBIH által e célra engedélyezett” szövegrész,
c) 3. § (1) bekezdés 28. pontjában az „amelyet a NÉBIH azonosíthatóan megjelölve ad ki a  forgalmazónak, és” 

szövegrész,
d) 18. § (2) bekezdése.

58. Egyes növényvédő szerek forgalmazásával, illetve felhasználásával kapcsolatban  
külföldön szerzett szakmai gyakorlaton alapuló képesítés elismerésének részletes szabályairól szóló  
8/2007. (I. 31.) FVM rendelet módosítása

91. §  Egyes növényvédő szerek forgalmazásával, illetve felhasználásával kapcsolatban külföldön szerzett szakmai 
gyakorlaton alapuló képesítés elismerésének részletes szabályairól szóló 8/2007. (I. 31.) FVM rendelet  
[a továbbiakban: 8/2007. (I. 31.) FVM rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az 1. § a) és b) pontja szerinti tevékenység csak engedéllyel végezhető. Az engedélyt a tevékenység tervezett 
végzésének helye szerint illetékes növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal (a  továbbiakban: 
járási hivatal) adja ki. Amennyiben a  tevékenység végzésének helye nem állapítható meg, az  engedélyt országos 
illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal adja ki.”

92. §  A 8/2007. (I. 31.) FVM rendelet. 5. § (1) és (2) bekezdésében a „hatóság” szövegrész helyébe a „járási hivatal” szöveg 
lép.

59. A nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 
43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet módosítása

93. §  A nitrátérzékeny területeknek a  MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) 
FVM rendelet 1.  § (2)  bekezdésében „a Földmérési és Távérzékelési Intézet” szövegrész helyébe „a földmérési és 
térinformatikai államigazgatási szerv” szöveg lép.

60. Az egyes mezőgazdasági állatfajok spermatároló központjainak létesítéséről és üzemeltetésüknek 
rendjéről szóló 49/2007. (VI. 26.) FVM rendelet módosítása

94. §  Az egyes mezőgazdasági állatfajok spermatároló központjainak létesítéséről és üzemeltetésüknek rendjéről szóló 
49/2007. (VI. 26.) FVM rendelet
a) 2.  § (2)  bekezdésében az „illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

igazgatóságához” szövegrész helyébe az „illetékes, tenyésztési hatáskörében eljáró járási hivatalhoz”,
b) 6.  § (2)  bekezdésében a  „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

igazgatósága” szövegrész helyébe a „tenyésztési hatóság”
szöveg lép.

61. Az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történő  
élelmiszer-előállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 64/2007. (VII. 23.) FVM–EüM együttes 
rendelet módosítása

95. §  Az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az  értékesítés helyén történő élelmiszer-előállításnak 
élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 64/2007. (VII. 23.) FVM–EüM együttes rendelet 11.  § (1)  bekezdésében  
az  „a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága” szövegrész helyébe  
az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalnak” szöveg lép.
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62. Az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és 
az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII. 26.) FVM–EüM–SZMM együttes rendelet 
módosítása

96. §  Az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az  élelmiszerek hatósági 
ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII. 26.) FVM–EüM–SZMM rendelet
a) 2.  § (2) bekezdésében a  „Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal” szövegrészek helyébe a  „Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal”,
b) 2. § (3) bekezdésében a „Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal”,
c) 6.  § (3)  bekezdésében a  „növény és talajvédelmi igazgatóságához” szövegrész helyébe a  „növény- és 

talajvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatalához (a továbbiakban: járási hivatal)”,
d) 6.  § (4)  bekezdésében a „megyei kormányhivatal növény és talajvédelmi igazgatósága” szövegrész helyébe 

a „járási hivatal”,
e) 6.  § (4)  bekezdésében a „Zöldség- és Gyümölcs Ellenőrzési Koordinációs Központnak” szövegrész helyébe 

a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak”
szöveg lép.

63. Egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló  
117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosítása

97. §  Egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet
a) 3.  § (3)  bekezdésében a „megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága (a  továbbiakban: 

növény- és talajvédelmi igazgatóság)” szövegrész helyébe a „növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási 
hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)”,

b) 4. § (6) bekezdésében, 5. § (2) bekezdésében, 6. § (1)–(3) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, az 1. számú 
melléklet 5.1. pontjában, valamint a 2. számú melléklet 5. pontjában a „növény- és talajvédelmi igazgatóság” 
szövegrész helyébe a „járási hivatal”,

c) 5.  § (1)  bekezdésében „a kérelmező lakóhelye, székhelye szerint illetékes növény- és talajvédelmi 
igazgatósághoz” szövegrész helyébe „a járási hivatalhoz”

szöveg lép.

64. A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási 
rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet módosítása

98. §  A tartási helyek, a  tenyészetek és az  ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 
119/2007. (X. 18.) FVM rendelet
a) 2. § 7. pontjában az „a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága 

(a  továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szövegrész helyébe  
az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal 
(a továbbiakban: megyei kormányhivatal)”,

b) 2. § 8. és 14. pontjában, 3. § (1) és (6) bekezdésében, 4. § (4) bekezdés b) és j) pontjában, 5. § (1) bekezdés 
nyitó szövegrészében, (1) bekezdés c) és d) pontjában, (4), (5) és (6) bekezdéseiben, 8. § (3) bekezdésében, 
11. § (1) bekezdés k) pontjában és (2) bekezdés a) pontjában, 13. § (3) bekezdésében az „az élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatal”,

c) 4.  § (3)  bekezdésében, 5.  § (2)  bekezdésében az  „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság” szövegrész helyébe az „A megyei kormányhivatal”,

d) 5.  § (5)  bekezdésében az „illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész 
helyébe az „illetékes megyei kormányhivatal”,

e) 5.  § (1)  bekezdésének nyitó szövegrészében az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatósághoz” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatalhoz”,

f ) 8.  § (2)  bekezdésében az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságok” szövegrész 
helyébe az „a megyei kormányhivatalok”,
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g) 9.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében az „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” 
szövegrész helyébe az „A megyei kormányhivatal”,

h) 9. § (2) bekezdés c) pontjában a „járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetői” szövegrész 
helyébe a „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási 
hivatal vezetői”,

i) 10.  § (6)  bekezdésében az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot” szövegrész 
helyébe az „a megyei kormányhivatalt”,

j) 11.  § (4)  bekezdés a)  pontjában az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságokat” 
szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatalokat”

szöveg lép.

65. A baromfikeltető állomások üzemeltetésének engedélyezéséről és működésüknek rendjéről szóló 
121/2007. (X. 18.) FVM rendelet módosítása

99. §  A baromfikeltető állomások üzemeltetésének engedélyezéséről és működésüknek rendjéről szóló 121/2007. (X. 18.) 
FVM rendelet [a továbbiakban: 121/2007. (X. 18.) FVM rendelet]
a) 3.  § (1)  bekezdésében a  „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

igazgatóságának (a  továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szövegrész 
helyébe a „megyei kormányhivatal tenyésztési hatóságként eljáró járási hivatal (a továbbiakban: tenyésztési 
hatóság)”,

b) 4. § (4) bekezdésében, 6. § (3) bekezdésében, 8. § (1) bekezdés a) pontjában, 10. § (3) bekezdésében, 1. számú 
melléklet 2.1.  pontjában az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész 
helyébe az „a tenyésztési hatóság”,

c) 7.  § (1)  bekezdésében az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságától” szövegrész 
helyébe az „a tenyésztési hatóságtól”,

d) 9/A.  § (3)  bekezdésében az  „a élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot” szövegrész 
helyébe az „a tenyésztési hatóságot”

szöveg lép.

100. §  Hatályát veszti a 121/2007. (X. 18.) FVM rendelet 10. § (1) bekezdése.

66. A madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól szóló 143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet 
módosítása

101. § (1) A  madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól szóló 143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet [a továbbiakban: 
143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet] 2. § 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„21. megyei kormányhivatal: az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei 
kormányhivatal;”

 (2) A 143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet 2. § 23. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„23. hatósági felügyelet: a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró 
járási hivatalának (a  továbbiakban: járási hivatal) intézkedései annak ellenőrzésére, hogy az  e  rendeletben foglalt 
követelményeket, valamint ezen követelmények teljesítésére vonatkozó származó utasításokat betartották, illetve 
betartják-e;”

102. §  A 143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet
a) 2.  § 32.  pontjában az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe  

az „a megyei kormányhivatal”,
b) 2. § 32. pontjában az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságon” szövegrész helyébe 

az „a megyei kormányhivatalon”,
c) 7.  § (1)  bekezdésében, 8.  § (4)  bekezdésében, 13.  § (1)  bekezdésében, 18.  § (1) és (3)  bekezdésében, 

20. §-ában, 30. § (4) bekezdésében, 32/A. § (3) bekezdésében, 36. § (4) bekezdésében, 38. § (6) bekezdés nyitó 
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szövegrészében, 42.  § (2)  bekezdés j)  pontjában, 45.  § (3)  bekezdésében, 7. számú melléklet 7.  pontjában 
az „Az igazgatóság” szövegrész helyébe az „A megyei kormányhivatal”,

d) 6.  § (1)  bekezdés e)  pontjában, 8.  § (2)  bekezdés c)  pontjában, 14.  §-ában, 15.  § (1)  bekezdésében, 16.  § 
(5)  bekezdés a)  pontjában, 17.  § (3)  bekezdésében, 19.  § (5)  bekezdésében, 23.  § (1)  bekezdés nyitó 
szövegrészében, 26.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében és (2)  bekezdés a)  pontjában, 27.  §-ában, 30.  § 
(2)  bekezdésében, (3)  bekezdés b)  pontjában, (7) és (9)  bekezdésében, 34.  §-ában, 35.  § (1)  bekezdésében, 
36.  § (1) és (2)  bekezdésében, 37.  § nyitó szövegrészében, 38.  § (2) bekezdésében, 38.  § (6)  bekezdés 
ca), valamint g)  pontjában, 39.  § (2)  bekezdés c)  pont ca)  alpontjában, 41.  § (1)  bekezdésében, 42.  § 
(1)  bekezdésében, 42.  § (2)  bekezdés d)–e) és i)–k)  pontjában, 45.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, 47.  § 
b)  pont be)  alpontjában, c) és d)  pontjában, 2. számú melléklet 2.  pontjában, 5. számú melléklet 3.  pont 
a)  alpontjában, 7. számú melléklet 3.  pont ab) és ba)  alpontjában, 4.  pont ba)  alpontjában, 5.  pont 
ab) alpontjában és ba) alpontjában az „az igazgatóság” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatal”,

e) 38. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 49. § (3) bekezdés b), h), j) és l) pontjában, 2. számú melléklet 
3.  pont nyitó szövegrészében az „az igazgatóság” szövegrészek helyébe az „a megyei kormányhivatal”, 
8.  § (6) bekezdésében az „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatot” szövegrész helyébe az 
„a népegészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalt”,

f ) 8.  § (6)  bekezdésében az „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatot” szövegrész helyébe  
az „a népegészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalt”,

g) 9.  § (3)  bekezdés a)  pontjában, 23.  § (1)  bekezdés d)  pontjában, 23.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, 24.  § 
(2) bekezdésében, 25. § d) pontjában, 30. § (3) bekezdés c) pontjában, 32/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 
36. § (3) bekezdésében, 38. § (4) bekezdés e) pontjában, 49. § (3) bekezdés b), h), j) és l) pontjában, 2. számú 
melléklet 3. pontjában az „igazgatóság” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal”,

h) 13.  § (2)  bekezdés c)  pont ca)  alpontjában az  „állategészségügyi hatósági” szövegrész helyébe a  „járási 
hivatali”,

i) 16.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, 30.  § (1)  bekezdésében, 32.  § (1)  bekezdésében, 39.  § 
(4)  bekezdésében, 42.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, 47.  § b)  pont bg)  alpontjában, 1. számú melléklet 
1. pontjában az „az igazgatóságnak” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatalnak”,

j) 23.  § (1)  bekezdés d)  pontjában, 23.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az „igazgatóságnak” szövegrész helyébe 
a „megyei kormányhivatalnak”,

k) 34.  §-ában, 2. számú melléklet 2.  pontjában az  „igazgatóságot” szövegrész helyébe a  „megyei 
kormányhivatalt”,

l) 54. § (2) bekezdésében az „Az igazgatóságoknak” szövegrész helyébe az „A megyei kormányhivataloknak”,
m) 2. § 28. és 29. pontjában, 48. § (5) bekezdésében, 5. számú melléklet 2. pont d) pont da) alpontjában, 9. számú 

melléklet 6. pont b) alpontjában az „az állategészségügyi hatóság” szövegrész helyébe az „a járási hivatal”,
n) 19.  § (6)  bekezdés záró szövegrészében, 30.  § (8)  bekezdésében az  „az állategészségügyi hatóságnak” 

szövegrész helyébe az „a járási hivatalnak”,
o) 50.  § (2)  bekezdésében az  „a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állatgyógyászati Termékek 

Igazgatósága” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal”,
p) 55. §-ában az „az állategészségügyi hatósággal” szövegrész helyébe az „a járási hivatallal”,
q) 9. számú melléklet 1. pontjában az „Az állategészségügyi hatóság” szövegrész helyébe az „A járási hivatal”,
r) 9. számú melléklet 2.  pontjában az  „Az állategészségügyi hatósághoz” szövegrész helyébe az  „A járási 

hivatalhoz”,
s) 9. számú melléklet 7.  pontjában az  „az állat-egészségügyi hatóságok” szövegrész helyébe az  „a járási 

hivatalok”
szöveg lép.

67. Az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól szóló 12/2008. (II. 14.) FVM rendelet 
módosítása

103. § (1) Az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól szóló 12/2008. (II. 14.) FVM rendelet [a továbbiakban: 
12/2008. (II. 14.) FVM rendelet] 8. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő alcím lép:
„A szolgáltató állatorvos feladatai”

 (2) A 12/2008. (II. 14.) FVM rendelet 12. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő alcím lép:
„A járási hivatal feladatai”
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 (3) A 12/2008. (II. 14.) FVM rendelet 13. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő alcím lép:
„A megyei kormányhivatal feladatai”

104. §  A 12/2008. (II. 14.) FVM rendelet
a) 3.  § (1)  bekezdésében az  „a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

igazgatósága (a  továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szövegrész 
helyébe az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal 
(a továbbiakban: megyei kormányhivatal)”,

b) 3.  § (2)  bekezdésében az  „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrészek 
helyébe az „A megyei kormányhivatal”,

c) 3.  § (2)  bekezdésében, 12.  § (2)  bekezdésében az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóságnak” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatalnak”,

d) 3.  § (3)  bekezdésében, 13.  § (4)  bekezdésében, 18.  § (3)  bekezdésében az „az élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóság” szövegrészek helyébe az „a megyei kormányhivatal”,

e) 3.  § (2)  bekezdésében az  „a területileg illetékes hatósági főállatorvoson” szövegrész helyébe  
az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatalon (a  továbbiakban: 
járási hivatal)”,

f ) 3.  § (2) és (3)  bekezdésében, 12.  § (1)  bekezdésében az  „A területileg illetékes hatósági főállatorvos” 
szövegrész helyébe az „A járási hivatal”,

g) 3. § (3) és (4) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében, 9. § (1) és (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 16. § 
(5) bekezdésében az „a területileg illetékes hatósági főállatorvos” szövegrész helyébe az „a járási hivatal”,

h) 3. § (4) bekezdésében, 7. § (5) bekezdésében, 8. § (3) bekezdésében, 9. § (3) bekezdésében az „a területileg 
illetékes hatósági főállatorvost” szövegrész helyébe az „a járási hivatalt”,

i) 3. § (4) bekezdésében az „az illetékes hatósági főállatorvos által” szövegrész helyébe az „a járási hivatal által”,
j) 3. § (7) bekezdésében, 12. § (2), (3) és (5) bekezdésében, 17. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében, 1. számú 

melléklet nyitó szövegrészében, 2. számú melléklet II.1.  pont a)  alpontjában a  „hatósági főállatorvos” 
szövegrész helyébe a „járási hivatal”,

k) 7. § (2) bekezdésében, 8. § (1), (2) és (3) bekezdésében a „magánállatorvos” szövegrész helyébe a „szolgáltató 
állatorvos”,

l) 8. § (4) bekezdésében a „magánállatorvosnak” szövegrész helyébe a „szolgáltató állatorvosnak”,
m) 10. § (3) bekezdésében a „hatósági főállatorvost” szövegrész helyébe a „járási hivatalt”,
n) 11.  § (5)  bekezdésében, 21.  § (2)  bekezdésében, 1. számú melléklet nyitó szövegrészében a  „hatósági 

főállatorvosnak” szövegrész helyébe a „járási hivatalnak”,
o) 12. § (1), (4) bekezdésében, 2. számú melléklet II.2. pontjában a „hatósági főállatorvos” szövegrészek helyébe 

a „járási hivatal”,
p) 12.  § (6)  bekezdésében, 13.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, (2)  bekezdésében, 2. számú melléklet 

V.3.  pontjában az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe  
az „a megyei kormányhivatal”,

q) 13.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, 15.  § (4)  bekezdésében az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóságot” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatalt”,

r) 13.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a  „hatósági főállatorvoson keresztül az  illetékes hatósági állatorvost” 
szövegrész helyébe a „járási hivatalt”,

s) 13.  § (3)  bekezdésében az  „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész 
helyébe az „A megyei kormányhivatal”,

t) 15.  § (3)  bekezdésében az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak” szövegrészek 
helyébe az „a megyei kormányhivatalnak”,

u) 13.  § (4)  bekezdésében, 18.  § (3)  bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala járási 
(fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetét” szövegrész helyébe a „népegészségügyi hatáskörében eljáró 
járási (fővárosi kerületi) hivatalt”,

v) 18. § (3) bekezdésében a „hatósági főállatorvossal” szövegrész helyébe a „járási hivatallal”,
w) 2. számú melléklet II.2.  pontjában az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósággal” 

szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatallal”
szöveg lép.
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105. §  Hatályát veszti a 12/2008. (II. 14.) FVM rendelet 21. § (3) és (4) bekezdése.

68. A hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékek és élelmiszerek 
elismerésének és ellenőrzésének rendjéről szóló 15/2008. (II. 15.) FVM rendelet módosítása

106. §  A hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékek és élelmiszerek elismerésének és 
ellenőrzésének rendjéről szóló 15/2008. (II. 15.) FVM rendelet
a) 3.  § (3)  bekezdésében a  „Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrész helyébe a  „Szellemi Tulajdon Nemzeti 

Hivatala”,
b) 3.  § (4)  bekezdésében az  „a Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe az  „az élelmiszerlánc-

felügyeletért felelős miniszter által vezetett minisztérium”,
c) 7.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a  „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

igazgatósága (a  továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság),” szövegrész 
helyébe a „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási 
hivatala”,

d) 7. § (1) bekezdés b) pontjában a „megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága” szövegrész 
helyébe a „megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala”,

e) 7. § (1) bekezdés c) pontjában a „járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal” szövegrész helyébe 
a „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal”,

f ) 8.  § (4)  bekezdés c)  pontjában a  „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot” szövegrész helyébe 
a „fogyasztóvédelmi hatóságot”

szöveg lép.

69. A nyers tej vizsgálatáról szóló 16/2008. (II. 15.) FVM–SZMM együttes rendelet módosítása

107. §  A nyers tej vizsgálatáról szóló 16/2008. (II. 15.) FVM–SZMM együttes rendelet
a) 4.  § (7)  bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

igazgatóságának (a  továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szövegrész 
helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak 
(a továbbiakban: megyei kormányhivatal)”,

b) 5.  § c)  pontjában az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot” szövegrész helyébe 
az „a megyei kormányhivatalt”,

c) 5.  § g)  pontjában az  „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe 
a „megyei kormányhivatal”,

d) 5. § h) pontjában az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak” szövegrész helyébe 
az „a megyei kormányhivatalnak”,

e) 6. § (5) bekezdésében az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe 
az „a megyei kormányhivatal”,

f ) 2. számú melléklet 2.  pontjában az  „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” 
szövegrész helyébe az „A megyei kormányhivatal”

szöveg lép.

70. A dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet 
módosítása

108. §  A dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet [a továbbiakban: 
45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet] 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  termeltetési szerződést kötő forgalmazónak a  termeltetésről nyilvántartást kell vezetnie, valamint 
a tevékenység megkezdése előtt legalább 30 nappal be kell jelentenie a NÉBIH számára az ellenőrzéshez szükséges 
adatokat az  5. számú melléklet szerinti tartalommal a  NÉBIH honlapján közzétett nyomtatványon. A  szerződéses 
termeltetés ellenőrzését a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal végzi.”
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109. §  A 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet
a) 1. § (3) bekezdésében, 5. § (9) bekezdésében, 9. § (4) bekezdésében, valamint 10. § (1) és (2) bekezdésében 

az  „az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága” szövegrész helyébe  
az „a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal”,

b) 3.  § (4)  bekezdésében az  „A NÉBIH, illetve az  illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi 
igazgatósága” szövegrész helyébe az „A növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal”,

c) 3. § (4) bekezdésében a „növénytermesztési hatóság a  jelen jogszabályban” szövegrész helyébe a „NÉBIH és 
a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal az e rendeletben”,

d) 4.  § (5)  bekezdés a) és b)  pontjában, valamint (6)  bekezdésében a  „NÉBIH, illetve az  illetékes megyei 
kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága” szövegrész helyébe a „növénytermesztési hatáskörben 
eljáró járási hivatal, valamint a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal”,

e) 5.  § (5)  bekezdés d)  pontjában és (6)  bekezdés d)  pontjában a „növénytermesztési hatóságtól” szövegrész 
helyébe a „NÉBIH-től”,

f ) 7. § (1) bekezdésében a „növénytermesztési hatóságnál” szövegrész helyébe a „NÉBIH-nél”,
g) 7. § (2) bekezdésében a „növénytermesztési hatósághoz” szövegrész helyébe a „NÉBIH-hez”,
h) 7. § (8) bekezdésében a „növénytermesztési hatóságnak” szövegrész helyébe a „NÉBIH-nek”
szöveg lép.

110. §  Hatályát veszti a 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet
a) 5.  § (4)  bekezdésében, 5.  § (5)  bekezdés c)  pontjában, 5.  § (6)  bekezdés b)  pontjában, 7.  § (5), (6),  

(8) és (9)  bekezdésében, valamint 12.  §-ában az  „illetve az  illetékes megyei kormányhivatal növény- és 
talajvédelmi igazgatósága”,

b) 8.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében és (2)  bekezdésében, valamint 11.  § (1) bekezdésében az „illetve 
az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága”

szövegrész.

71. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges  
cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló  
59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet módosítása

111. §  A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program 
részletes szabályairól, valamint az  adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet  
[a továbbiakban: 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet] 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Hígtrágyázott területen, ahol a  bejelentéshez készült talajvédelmi terv szerint a  talajvíz a  felszínhez képest  
5 méteren belül van, a  termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 50/A.  § alapján történt bejelentést 
követő harmadik évben a  talajvíz szintjét és minőségét – elsősorban nitráttartalmát – a  bejelentőnek meg kell 
vizsgáltatni, és az eredményeket a talajvédelmi hatóság részére meg kell küldeni. A talajvédelmi hatóság a talajvíz 
minőségére vonatkozó adatokat a külön jogszabály szerint évente egy alkalommal megküldi a vízvédelmi hatóság 
részére.”

112. §  Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 6. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

72. A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 
64/2008. (V. 14.) FVM rendelet módosítása

113. §  A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) 
FVM  rendelet 1.  § i)  pontjában a  „megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága” szövegrész helyébe 
a „megyei kormányhivatal halgazdálkodási hatáskörében eljáró járási hivatala” szöveg lép.
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73. Az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelmére vonatkozó  
1/2005/EK rendelet végrehajtásáról szóló 88/2008. (VII. 18.) FVM rendelet módosítása

114. §  Az állatoknak a  szállítás és a  kapcsolódó műveletek közbeni védelmére vonatkozó 1/2005/EK rendelet 
végrehajtásáról szóló 88/2008. (VII. 18.) FVM rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdésében a  „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

igazgatósága (a  továbbiakban: élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szövegrész helyébe  
az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal 
(a továbbiakban: megyei kormányhivatal)”,

b) 1.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében és záró szövegrészében az  „Az élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe az „A megyei kormányhivatal”,

c) 2.  §-ában, 3.  § (1) és (3)  bekezdésében az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” 
szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatal”

szöveg lép.

74. A védett őshonos állatfajták genetikai fenntartásának rendjéről szóló  
93/2008. (VII. 24.) FVM rendelet módosítása

115. §  A védett őshonos állatfajták genetikai fenntartásának rendjéről szóló 93/2008. (VII. 24.) FVM rendelet 
[a továbbiakban: 93/2008. (VII. 24.) FVM rendelet] 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  3.  § (3)  bekezdésében foglaltak vonatkozásában a  védett őshonos mezőgazdasági állatfajták tenyésztési 
programjáról az  agrárpolitikáért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) felkérésére a  tenyésztési hatóság, 
a Haszonállat-génmegőrzési Központ és az Őshonos Haszonállatok Génerőforrás Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) 
véleményt nyilvánít.”

116. §  A 93/2008. (VII. 24.) FVM rendelet 4.  § (3)  bekezdésében az „az agrárpolitikáért felelős miniszter (a  továbbiakban: 
miniszter)” szövegrész helyébe az „a miniszter” szöveg lép.

117. §  Hatályát veszti a 93/2008. (VII. 24.) FVM rendelet 8. § (7) bekezdése.

75. Az állatbetegségek bejelentésének rendjéről szóló 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet módosítása

118. §  Az állatbetegségek bejelentésének rendjéről szóló 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet 5.  § (2)  bekezdésében 
a „Vidékfejlesztési” szövegrész helyébe a „Földművelésügyi” szöveg lép.

76. A mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben  
nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló  
114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet módosítása

119. §  A mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és 
lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet
a) 5.  § (1)  bekezdés a)  pont af )  alpontjában a „fővárosi és megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági 

és állategészségügyi igazgatósága” szövegrész helyébe az  „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
hatáskörben eljáró járási hivatal”,

b) 12.  § (1)  bekezdésében a „megyei kormányhivatal feladatkörrel rendelkező mezőgazdasági szakigazgatási 
szerve” szövegrész helyébe a „földművelésügyi hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal”,

c) 5. számú mellékletében a „………… Megyei Kormányhivatal ....................... Igazgatósága” szövegrész helyébe 
a „………… Járási Hivatal”

szöveg lép.
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77. A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 
módosítása

120. § (1) A  veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet [a továbbiakban: 
164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet] 2. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„e) állategészségügyi hatóság az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatal (a  továbbiakban: megyei kormányhivatal), az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
hatáskörében eljáró járási hivatal (a  továbbiakban: járási hivatal), a  hatósági állatorvos, továbbá az  állami feladat 
elvégzésére feljogosított szolgáltató állatorvos (a továbbiakban: jogosult állatorvos);”

 (2) A 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdés a) és b)  pontjában meghatározott feladatok végrehajtására a  járási hivatal állami feladat 
elvégzésére feljogosított szolgáltató állatorvost is kijelölhet.”

121. §  A 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet
 1. 4. § (4) bekezdésében a „járási főállatorvos” szövegrészek helyébe a „járási hivatal”,
 2. 4.  § (6)  bekezdés nyitó szövegrészében, 5.  § (1)  bekezdésében, 6.  § (4)  bekezdésében, 11.  § (1)  bekezdés 

b)  pontjában, 12.  § (5)  bekezdésében, 15.  § nyitó szövegrészében, 17.  § (1)  bekezdésében, 19.  § 
(11) bekezdésében, 22. § (3) bekezdésében a „járási főállatorvos” szövegrész helyébe a „járási hivatal”,

 3. 4. § (5) bekezdés g) pontjában az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész 
helyébe az „a megyei kormányhivatal”,

 4. 5. § (2) bekezdésében, 19. § (9) és (10) bekezdésében a „járási főállatorvosnak” szövegrész helyébe a „járási 
hivatalnak”,

 5. 8. § (2) bekezdésében az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóság, valamint a megyei 
kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságának (a  továbbiakban: vadászati hatóság)” szövegrész helyébe 
az „a megyei kormányhivatal, valamint a területi vadászati hatóság”,

 6. 8. § (5) bekezdésében az „az illetékes járási főállatorvos” szövegrész helyébe az „a járási hivatal”,
 7. 8.  § (6)  bekezdésében, 9.  § (5)  bekezdésében a „vadászati hatóság” szövegrész helyébe a „területi vadászati 

hatóság”,
 8. 8.  § (8)  bekezdésében a  „területileg illetékes járási népegészségügyi intézetnek” szövegrész helyébe 

a „népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalnak”,
 9. 9.  § (2)  bekezdésében a  „járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalhoz” szövegrész helyébe 

a „járási hivatalhoz”,
10. 9. § (3) bekezdésében az „A megyei igazgató-főállatorvos” szövegrész helyébe az „A megyei kormányhivatal”,
11. 9. § (5) bekezdésében az „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe 

az „A megyei kormányhivatal”,
12. 13. § a) pont aa) alpontjában a „vadászati hatóságnak” szövegrész helyébe a „területi vadászati hatóságnak”,
13. 13.  § a) pont ab)  alpontjában az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak” 

szövegrész helyébe az „a járási hivatalnak”,
14. 14. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „A hatósági állatorvos” szövegrész helyébe az „A járási hivatal”,
15. 14. § (1) bekezdés d) pontjában az „a járási főállatorvos intézkedését kérni” szövegrész helyébe az „intézkedni”,
16. 16. § (2) bekezdésében, 22. § (3) bekezdésében a „járási főállatorvost” szövegrész helyébe a „járási hivatalt”,
17. 16.  § (2)  bekezdésében a  „járási főállatorvost, továbbá a  járási (fővárosi kerületi) hivatal járási (fővárosi 

kerületi) népegészségügyi intézetét” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi, 
valamint népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalt”,

18. 19. § (11) bekezdésében a „magánállatorvost” szövegrész helyébe a „szolgáltató állatorvost”,
19. 22.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „a járási (fővárosi kerületi) hivatal járási (fővárosi kerületi) 

népegészségügyi intézetét” szövegrész helyébe az „a népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi 
kerületi) hivatalt”,

20. 22.  § (2)  bekezdésében az  „a járási (fővárosi kerületi) hivatal járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi 
intézetének” szövegrész helyébe az  „a népegészségügyi hatáskörében eljáró (fővárosi kerületi) járási 
hivatalnak”

szöveg lép.
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122. §  Hatályát veszti a  164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4.  § (2)  bekezdésében az  „élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatósága (a  továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” 
szövegrész.

78. A sertésállományok Aujeszky-betegségtől való mentesítésének szabályairól és a mentesség 
fenntartásáról szóló 30/2009. (III. 27.) FVM rendelet módosítása

123. §  A sertésállományok Aujeszky-betegségtől való mentesítésének szabályairól és a  mentesség fenntartásáról szóló 
30/2009. (III. 27.) FVM rendelet
a) 3.  § (1)  bekezdésében az  „a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetőjénél 

(a továbbiakban: járási főállatorvos)” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
hatáskörben eljáró járási hivatalnál (a továbbiakban: járási hivatal)”,

b) 16. §-át megelőző alcímben, 16. § nyitó szövegrészében, 17. § a) pontjában, 20. § (1), (2) és (3) bekezdésében, 
22. §-ában, 24. § (3) bekezdésében, 25. §-ában a „járási főállatorvos” szövegrész helyébe a „járási hivatal”,

c) 25. §-ában a „járási főállatorvost” szövegrész helyébe a „járás hivatalt”,
d) 7.  § (1)  bekezdésében az  „a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

igazgatósága (a  továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szövegrész 
helyébe az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal 
(a továbbiakban: megyei kormányhivatal)”,

e) 7.  § (1)  bekezdésében, 12.  § (2)  bekezdésében, 13.  § (4)  bekezdésében az „az élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatal”,

f ) 12.  § (1)  bekezdésében, 17.  §-át megelőző alcímben, 17.  § nyitó szövegrészében az  „Az élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe az „A megyei kormányhivatal”,

g) 16.  § c)  pont cd)  alpontjában, 18.  § (4)  bekezdésében az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóságot” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatalt”,

h) 17. § c) pontjában az „az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot” szövegrész 
helyébe az „a megyei kormányhivatalt”

szöveg lép.

79. A kéknyelv betegség elleni védekezés szabályairól szóló 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet módosítása

124. §  A kéknyelv betegség elleni védekezés szabályairól szóló 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet 2.  § 7.  pontjában 
az  „állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hatáskörében eljáró járási hivatalnak” szövegrész helyébe 
az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatalnak” szöveg lép.

80. A jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól 
szóló 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet módosítása

125. §  A jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól szóló 59/2009. 
(V. 8.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdés j) pont jb) alpontjában az „illetékes földművelésügyi igazgatási hatáskörében 
eljáró megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe az  „illetékes földművelésügyi igazgatási hatáskörében eljáró 
megyeszékhely szerinti járási hivatal” szöveg lép.

81. A mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami 
hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V. 22.) FVM–PM együttes 
rendelet módosítása

126. §  A mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás 
igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V. 22.) FVM–PM együttes rendelet [a továbbiakban: 
64/2009. (V. 22.) FVM–PM együttes rendelet] 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  hozzájárulást az  a  települési önkormányzat vagy hegyközség (a  továbbiakban együtt: önkormányzat) 
igényelheti, amelynek az  őrszolgálatát a  megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatási hatáskörben 
eljáró, a  földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet 42. § (5) bekezdése szerinti járási hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) nyilvántartásba vette.”
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127. §  A 64/2009. (V. 22.) FVM–PM együttes rendelet
a) 3. § (1) bekezdésében a „földművelésügyi igazgatóságnál” szövegrész helyébe a „járási hivatalnál”,
b) 3.  § (1) és (2)  bekezdésében, 4.  § (2)  bekezdésében a „földművelésügyi igazgatóság” szövegrész helyébe 

a „járási hivatal”,
c) 1. és 2. számú mellékletében a „Megyei Kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága” szövegrész helyébe 

a „……….. Megyei Kormányhivatal ……….. Járási Hivatala”
szöveg lép.

82. A borszőlő termőhelyi kataszterének felvételezéséről, kiegészítéséről és módosításáról szóló 
97/2009. (VII. 30.) FVM rendelet módosítása

128. §  A borszőlő termőhelyi kataszterének felvételezéséről, kiegészítéséről és módosításáról szóló 97/2009. (VII. 30.) 
FVM rendelet [a továbbiakban: 97/2009. (VII. 30.) FVM rendelet] 5.  § (3)  bekezdés a)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(E rendelet)
„a) a  mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a  922/72/EGK, a  234/79/EGK, 
az  1037/2001/EK és az  1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 
1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint”

129. §  A 97/2009. (VII. 30.) FVM rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdésében a  „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz” szövegrész helyébe a  „Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz”,
b) 1.  § (3)  bekezdésében a „Földmérési és Távérzékelési Intézet (a  továbbiakban: FÖMI)” szövegrész helyébe 

a „földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv”,
c) 4.  § (4)  bekezdésében a  „FÖMI-vel” szövegrész helyébe a  „földmérési és térinformatikai államigazgatási 

szervvel”,
d) 4. § (6) bekezdésében a „FÖMI” szövegrész helyébe a „földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv”,
e) 2.  § (1)  bekezdésben a  „Budapesti Corvinus Egyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Kecskemét 

(a  továbbiakban: SzBKI)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Szőlészeti és 
Borászati Kutatóintézet Kecskemét (a továbbiakban: NAIK)”,

f ) 3. § (1) bekezdésében az „Az SzBKI” szövegrész helyébe az „A NAIK”,
g) 3. § (5) bekezdésében az „Az SZBKI” szövegrész helyébe az „A NAIK”,
h) 4. § (3) bekezdés b) pontjában és 4. § (6) bekezdésben az „az SzBKI” szövegrész helyébe az „a NAIK”,
i) 4. § (4) bekezdésében az „az SzBKI-val” szövegrész helyébe az „a NAIK-kal”
szöveg lép.

83. A tájfajták állami elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalmazási feltételeiről szóló 
104/2009. (VIII. 5.) FVM rendelet módosítása

130. §  A tájfajták állami elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalmazási feltételeiről szóló 104/2009. (VIII. 5.) 
FVM rendelet [a továbbiakban 104/2009. (VIII. 5.) FVM rendelet]
a) 4. § (1) bekezdésében a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a  továbbiakban: NÉBIH)” szövegrész 

helyébe a „földművelésügyi miniszternek (a továbbiakban: miniszter)”,
b) 4. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „az NÉBIH” szövegrész helyébe az „a miniszter”,
c) 4.  § (3)  bekezdésében az  „az NÉBIH” szövegrész helyébe az  „a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

(a továbbiakban: NÉBIH)”,
d) 7. § (1) bekezdésében az „Az NÉBIH” szövegrész helyébe az „A miniszter”,
e) 12.  § (4)  bekezdésében a „megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága (a  továbbiakban: 

növény- és talajvédelmi igazgatóság)” szövegrész helyébe a „növénytermesztési hatáskörben eljáró járási 
hivatal”,

f ) 13. § (2) bekezdésében az „az NÉBIH” szövegrész helyébe az „a miniszter”,
g) 13. § (2) bekezdésében az „az NÉBIH-nél” szövegrész helyébe az „a miniszternél”,
h) 15.  § (1)  bekezdésében, 16.  §-ában a  „növény- és talajvédelmi igazgatóság” szövegrész helyébe 

a „növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal”,
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i) 15. § (1) bekezdésében a „növény- és talajvédelmi igazgatóságot” szövegrész helyébe a „növénytermesztési 
hatáskörben eljáró járási hivatalt”,

j) 20. § (1) bekezdésében a „növény- és talajvédelmi igazgatóságnak” szövegrész helyébe a „növénytermesztési 
hatáskörben eljáró járási hivatalnak”

szöveg lép.

84. A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának 
rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 
127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosítása

131. §  A szőlészeti és a  borászati adatszolgáltatás, valamint a  származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá 
a  borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet  
[a továbbiakban: 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet] 69. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet az alábbi közösségi rendelkezések végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)
„a) a  mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a  922/72/EGK, a  234/79/EGK, 
az  1037/2001/EK és az  1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 
1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,”

132. §  A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet
a) 1. § b) pont 3. alpontjában a „Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI)” szövegrész helyébe 

a „földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv”,
b) 22. § (1) bekezdésében, 24. §-ában, 25. § (2) bekezdésében, 26. § (1) bekezdésében, 26. § (3) bekezdésében, 

27.  §-ában, 40.  § (1)  bekezdés e)  pontjában, 41.  § (2)  bekezdés d)  pontjában a „FÖMI” szövegrész helyébe 
a „földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv”,

c) 4. § (3) bekezdésében a „borászati hatóság” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
(a  továbbiakban: NÉBIH), valamint a  borászati hatáskörben eljáró járási hivatal (a  továbbiakban együtt: 
borászati hatóság)”,

d) 8.  § (1) és (2)  bekezdésében, 18.  §-ában, 31.  § (4)  bekezdés a)  pontjában, 31.  § (5)  bekezdésében, 
32.  § (1)  bekezdésében, 33.  § (5)  bekezdésében, 34.  § (5)  bekezdésében, 35.  § (2)  bekezdésében, 36.  §  
(1) és (4) bekezdésében, 38. § (3) bekezdésében, 39. § (1), (2), (4) és (6) bekezdésében a „borászati hatóság” 
szövegrész helyébe a „NÉBIH”,

e) a 9. § (2) és (3) bekezdésében a „borászati hatóságnak” szövegrész helyébe a „NÉBIH-nek”,
f ) 15. § (2) bekezdésben a „borászati hatóságot” szövegrész helyébe a „NÉBIH-et”,
g) 25.  § (1)  bekezdésében, 25.  § (3)  bekezdésében a  „FÖMI” szövegrészek helyébe a  „földmérési és 

térinformatikai államigazgatási szerv”,
h) 26.  § (3)  bekezdésében a „FÖMI-nek” szövegrész helyébe a „földmérési és térinformatikai államigazgatási 

szervnek”,
i) 32. § (3) bekezdésében a „borászati hatóság” szövegrész helyébe a „Pest Megyei Kormányhivatal”,
j) 51. §-ában a „borászati hatóság” szövegrész helyébe a „borászati hatáskörben eljáró járási hivatal”
szöveg lép.

85. Az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet módosítása

133. § (1) Az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet [a továbbiakban: 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet] 
21/E. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az állati vérkészítmények előállítását és forgalmazását a NÉBIH vagy a járási hivatal ellenőrzi.”

 (2) A 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet 66. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  megyei kormányhivatal szakhatósági állásfoglalását a  forgalmazó helyen tartott helyszíni ellenőrzés és 
a dokumentáció értékelése alapján adja meg.”

 (3) A 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet 69. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Állatgyógyászati készítményekkel kiskereskedelmi tevékenységet folytatni – az  emberi felhasználásra kerülő 
gyógyszerek forgalmazására jogosult kivételével – csak akkor lehet, ha a forgalmazó hely működési engedélyezése 
iránti eljárásban a  forgalmazás telephelye szerint illetékes járási hivatal szakhatóságként ahhoz az  e  rendeletben 
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foglalt követelmények teljesítése esetén hozzájárult. A szakhatósági hozzájárulás másolatát a járási hivatal megküldi 
a NÉBIH-nek. A szakhatósági hozzájárulás másolatát elektronikus úton is meg lehet küldeni.”

 (4) A 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet 73. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek forgalmazására jogosultnak állatgyógyászati készítmény 
nagykereskedelmi forgalmazásához rendelkeznie kell a 66. § szerinti szakhatósági hozzájárulással.”

134. §  A 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet
a) 9.  § (1)  bekezdésében az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei 

kormányhivatalt (a  továbbiakban: megyei kormányhivatal)” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal 
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatalát (a  továbbiakban: járási 
hivatal)”,

b) 9. § (3) bekezdésében, 21/A. § (1) bekezdésében, 50. § (2) bekezdés d) pontjában, 88. § (1) bekezdésében és 
90. §-ában a „megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe a „járási hivatal”,

c) 11.  § (6)  bekezdésében az „az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hatáskörében eljáró járási hivatal 
(a továbbiakban: járási hivatal)” szövegrész helyébe az „a járási hivatal”,

d) 21/E. § (2) bekezdésében a „NÉBIH, a megyei kormányhivatal, valamint a járási hivatal képviselője” szövegrész 
helyébe a „NÉBIH és a járási hivatal”,

e) 26. § (8) bekezdésében a „Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe a „Földművelésügyi Minisztérium”,
f ) 44.  § (4)  bekezdésében az  „a megyei kormányhivatalon” szövegrész helyébe az  „az állategészségügyi 

és élelmiszerlánc-biztonsági hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalon (a  továbbiakban: megyei 
kormányhivatal)”,

g) 66. § (1) bekezdésében a „NÉBIH” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal”,
h) 70.  § (4)  bekezdésében, 1. számú melléklet I. alcím 2.  pontjában a „megyei kormányhivatalnak” szövegrész 

helyébe a „járási hivatalnak”,
i) 84. §-ában a „hatósági állatorvos, a járási hivatal, a megyei kormányhivatal, vagy a NÉBIH” szövegrész helyébe 

a „járási hivatal, a megyei kormányhivatal vagy a NÉBIH”,
j) 114/E.  § (3)  bekezdésében a  „fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala járási 

(fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete (a  továbbiakban: járási népegészségügyi intézet)” szövegrész 
helyébe a „népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal”,

k) 1. számú melléklet II. alcímében a „megyei kormányhivatallal” szövegrész helyébe a „járási hivatallal”
szöveg lép.

135. §  A 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet
a) 1/A.  § (1)  bekezdésében az  „Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a  továbbiakban: OTH)” szövegrész helyébe 

az „országos tisztifőorvos”,
b) 1/A. § (2) bekezdés c) pontjában az „OTH” szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvos”,
c) 114/A. § (6) bekezdésében az „OTH-t” szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvost”,
d) 114/K. § (9) bekezdésében az „OTH-val” szövegrész helyébe az „országos tisztifőorvossal”
szöveg lép.

86. A földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj 
mértékéről és a díjfizetés részletes szabályairól szóló 155/2009. (XI. 16.) FVM rendelet módosítása

136. § (1) A  földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és 
a  díjfizetés részletes szabályairól szóló 155/2009. (XI. 16.) FVM rendelet [a továbbiakban: 155/2009. (XI. 16.) 
FVM rendelet] 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  kormányhivatal a  befolyt díjnak a  földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet megillető részét 
a  tárgyhónap utolsó napját követő 20 napon belül utalja át a  földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv 
előirányzat-felhasználási keretszámlájára.”

 (2) A 155/2009. (XI. 16.) FVM rendelet 8/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8/A. § Ahol e rendelet járási hivatalt említ, azon a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló kormányrendeletben megjelölt földügyi igazgatási hatáskörben eljáró járási hivatalokat kell 
érteni.”
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137. §  A 155/2009. (XI. 16.) FVM rendelet 1. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

138. §  A 155/2009. (XI. 16.) FVM rendelet
a) 2. § (2) bekezdésében az „a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI)” szövegrész helyébe 

az „a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv”,
b) 7. § (1) bekezdésében, valamint a 7/A. § (4) bekezdésében az „a FÖMI” szövegrész helyébe az „a földmérési és 

térinformatikai államigazgatási szerv”,
c) 7.  § (2)  bekezdésében az „A FÖMI” szövegrész helyébe az „A földmérési és térinformatikai államigazgatási 

szerv”
szöveg lép.

87. A Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól szóló 163/2009. (XI. 27.) FVM rendelet 
módosítása

139. §  A Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól szóló 163/2009. (XI. 27.) FVM rendelet
a) 2. § 12. pontjában az „a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetőjének (a továbbiakban: 

járási főállatorvos)” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben 
eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)”,

b) 2. § 13. pontjában az „a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságán 
(a  továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szövegrész helyébe 
az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalon 
(a továbbiakban: megyei kormányhivatal)”,

c) 5.  § (2) és (3)  bekezdésében, 14.  §-át megelőző alcím címében és 14.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében 
az  „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe az  „A megyei 
kormányhivatal”,

d) 5.  § (3)  bekezdésében, 7.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében, 7.  § (3)  bekezdés a), b) és c)  pontjában, 
8.  § c) és d)  pontjában, 14.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében, 22.  § (1)  bekezdésében, valamint 23.  § 
(3)  bekezdésében az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe  
az „a megyei kormányhivatal”,

e) 6.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében, 9.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, 11.  § (3)  bekezdésében, 12.  §-át 
megelőző alcím címében, 12. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 12. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 
12.  § (3) és (4)  bekezdésében, 13.  § nyitó szövegrészében, 14.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, 19.  § 
(2)  bekezdésében, 20.  § (3)  bekezdésében, valamint 23.  § (1) és (2)  bekezdésében a  „járási főállatorvos” 
szövegrész helyébe a „járási hivatal”,

f ) 7.  § (1)  bekezdésében, 20.  § (1)  bekezdésében a  „járási főállatorvosnak” szövegrész helyébe a  „járási 
hivatalnak”,

g) 14. § (1) bekezdés d) pontjában az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot” szövegrész 
helyébe a „megyei kormányhivatalt”,

h) 14.  § (5)  bekezdésében az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe 
a „megyei kormányhivatal”,

i) 14.  § (6)  bekezdésében és 15.  § (5)  bekezdés a)  pontjában az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóságok” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatalok”

szöveg lép.

88. A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes 
ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint  
az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak 
megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet módosítása

140. §  A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási 
adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az  ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási 
szolgáltatási díjának megállapításáról és a  díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) 
FVM rendelet [a továbbiakban: 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet] Melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
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141. §  A 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet
a) 2.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében az „az ingatlanügyi hatóságként eljáró járási hivatal, a  fővárosban 

a Budapest Főváros Kormányhivatala XI. és XIV. Kerületi Hivatala” szövegrész helyébe az „a földművelésügyi 
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendelet szerinti, földügyi 
igazgatási hatáskörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)”,

b) 2. § (2) bekezdésében az „a Földmérési és Távérzékelési Intézetet (a továbbiakban: FÖMI)” szövegrész helyébe 
az „a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet”,

c) 2.  § (2)  bekezdésében, 4.  § (3) és (4)  bekezdésében, 5.  § (1)  bekezdésében, 6.  § (1)  bekezdésében, 7.  § 
(2)  bekezdése nyitó szövegrészében, 7.  § (4)  bekezdése nyitó szövegrészében, valamint 8.  §-ában a „FÖMI” 
szövegrész helyébe a „földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv”,

d) 2.  § (2)  bekezdésében, 4.  § (1)  bekezdés záró szövegrészében, 4.  § (2) és (3)  bekezdésében, 7.  § 
(3)  bekezdésében, valamint 7.  § (3a)  bekezdés a)  pontjában a „FÖMI-t” szövegrész helyébe a „földmérési és 
térinformatikai államigazgatási szervet”,

e) 5.  § (2)  bekezdésében a  „FÖMI-vel” szövegrész helyébe a  „földmérési és térinformatikai államigazgatási 
szervvel”

szöveg lép.

142. §  Hatályát veszti a 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet 18. §-a.

89. A fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az ellenük való védekezésről, illetve 
leküzdésükről szóló 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet módosítása

143. §  A fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az  ellenük való védekezésről, illetve leküzdésükről szóló 
179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet
 1. 4.  § (4)  bekezdésében az  „A megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

igazgatósága (a  továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szövegrész 
helyébe az  „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal 
(a továbbiakban: megyei kormányhivatal)”,

 2. 4.  § (5)  bekezdés nyitó szövegrészében, 6.  § (4)  bekezdés nyitó szövegrészében, 9.  § (2)  bekezdésében, 
15. § (1) bekezdésében, 16. § (5) bekezdésében, 23. §-át megelőző alcím címében, 23. § (1) bekezdés nyitó 
szövegrészében, 23. § (3) bekezdésében, 1. számú melléklet I. 4. pontjában, II. 2.4. és 5.1. pontjában, 2. számú 
melléklet 3.3. és 3.4.  pontjában, 3. számú melléklet 1. és 2.  pontjában az „Az élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe az „A megyei kormányhivatal”,

 3. 4. § (6) bekezdésében az „A járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetője (a továbbiakban: 
járási főállatorvos” szövegrész helyébe az  „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben 
eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)”,

 4. 4.  § (7)  bekezdés d)  pontjában, 9.  §-át megelőző alcím címében, 22.  § (2)  bekezdés b)  pontjában, 22.  § 
(4)  bekezdés b)  pontjában, 22.  § (8)  bekezdés a)  pontjában, 28.  § (13)  bekezdésében, 2. számú melléklet 
3.7. és 3.13.  pontjában, valamint 3. számú melléklet 6.  pontjában az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóságnak” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatalnak”,

 5. 4.  § (9)  bekezdésében, 2. számú melléklet 3.6.  pontjában és 3. számú melléklet 6.  pontjában  
az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrészek helyébe az  „a megyei 
kormányhivatal”,

 6. 4.  § (9) és (10)  bekezdésében, 9.  § (2)  bekezdésében, 16.  § (6)–(9)  bekezdésében, 18.  § (3) és 
(4) bekezdésében, 21. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 21. § (4) bekezdés b) pont bb) alpontjában, 21. § 
(6) bekezdésében, 21. § (7) bekezdés d) pontjában, 22. §-át megelőző alcím címében, 22. § (1) bekezdésében, 
(2) bekezdése nyitó szövegrészében, (4) bekezdés nyitó szövegrészében, (5) bekezdés nyitó szövegrészében, 
(6) és (7)  bekezdésében, valamint (8)  bekezdés nyitó szövegrészében és 23.  § (1)  bekezdés b)  pontjában 
a „járási főállatorvos” szövegrész helyébe a „járási hivatal”,

 7. 4. § (9) és (10) bekezdésében a „magánállatorvos” szövegrész helyébe a „szolgáltató állatorvos”,
 8. 9.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, 24.  § (3)  bekezdés b)  pontjában és 24.  § (5)  bekezdésében  

az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságok” szövegrész helyébe az  „a megyei 
kormányhivatalok”,
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 9. 9. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában és 3. számú melléklet 1. pontjában az „az illetékes élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatal”,

10. 11.  § (1)  bekezdésében, 15.  § (2)  bekezdésében, 16.  § (1)  bekezdésében és (4)  bekezdés nyitó 
szövegrészében, 17.  § (1)  bekezdésében, 22.  § (8)  bekezdés b)  pontjában, 23.  § (2)  bekezdésében, 24.  § 
(2)  bekezdés nyitó szövegrészében, 2. számú melléklet 3.1. és 3.5.  pontjában, 3. számú melléklet 3.,  
5. és 11.  pontjában az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe  
az „a megyei kormányhivatal”,

11. 19. § (2) bekezdésében, 20. § (2) és (3) bekezdésében és 21. § (7) bekezdés a) pontjában a „járási főállatorvost” 
szövegrész helyébe a „járási hivatalt”,

12. 21. § (2) bekezdés b) pontjában a „járási főállatorvosnak” szövegrész helyébe a „járási hivatalnak”,
13. 22. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „járási főállatorvos” szövegrészek helyébe a „járási hivatal”,
14. 23. § (3) bekezdésében a „járási főállatorvosok” szövegrész helyébe a „járási hivatalok”,
15. 24. § (2) bekezdés a) pontjában az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságok” szövegrész 

helyébe a „megyei kormányhivatalok”,
16. 28. § (8) és (11) bekezdésében az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot” szövegrész 

helyébe a „megyei kormányhivatalt”,
17. 28.  § (9)  bekezdésében az  „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósággal” szövegrész 

helyébe a „megyei kormányhivatallal”,
18. 28.  § (10)  bekezdésében az  „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak” szövegrész 

helyébe a „megyei kormányhivatalnak”,
19. 28. § (12) bekezdésében az „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megyei (fővárosi) intézetét” 

szövegrész helyébe az „a népegészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalt”,
20. 30.  § (3)  bekezdésében az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságtól” szövegrész 

helyébe az „a megyei kormányhivataltól”,
21. 2. számú melléklet 3.4.  pontjában az  „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak” 

szövegrész helyébe az „A megyei kormányhivatalnak”,
22. 2. számú melléklet 3.6. pontjában és 3. számú melléklet 12. pontjában az „illetékes élelmiszerlánc-biztonsági 

és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe az „illetékes megyei kormányhivatal”,
23. 3. számú melléklet 4. pontjában az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrészek 

helyébe a „megyei kormányhivatal”,
24. 3. számú melléklet 5.  pontjában az „élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságtól” szövegrész 

helyébe a  „megyei kormányhivataltól” szöveg, az  „Az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóságtól” szövegrész helyébe az „A megyei kormányhivataltól”,

25. 3. számú melléklet 14.  pontjában az  „az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóságot” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatalt”

szöveg lép.

90. A szalmonellózis elleni védekezés egyes szabályairól szóló 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 
módosítása

144. §  A szalmonellózis elleni védekezés egyes szabályairól szóló 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet [a továbbiakban: 
180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet] 4. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A NÉBIH által engedélyezett magánlaboratóriumok)
„c) az elvégzett vizsgálatok eredményeiről negyedévente összesítést küldenek a megyei kormányhivatalnak, illetve 
megkeresésre adatot szolgáltatnak a NÉBIH, a megyei kormányhivatal, illetve a járási hivatal részére.”

145. §  A 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 2. számú melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

146. §  A 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet
a) 1.  § (4)  bekezdésében a  „járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnál (a  továbbiakban: 

járási állategészségügyi hivatal)” szövegrész helyébe az  „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
hatáskörben eljáró járási hivatalnál (a továbbiakban: járási hivatal)”,

b) 3.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „A megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatósága (a  továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
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igazgatóság)” szövegrész helyébe az „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró 
megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)”,

c) 3. § (3) bekezdés a) pontjában a „járási állategészségügyi hivatalok” szövegrész helyébe a „járási hivatalok”,
d) 3.  § (4)  bekezdés nyitó szövegrészében, 3.  § (5)  bekezdés nyitó szövegrészében, 3.  § (6)  bekezdés 

c)  pontjában, 4.  § (3)  bekezdés d)  pontjában, 4.  § (7)  bekezdésében, 9.  § (2)  bekezdésében, 10.  §  
(1)–(3)  bekezdésében, 11.  § (1), (2) és (5)  bekezdésében, 12.  § (1), (2a), (2b), (3), (8) és (10)  bekezdésében, 
13.  § (1) és (2)  bekezdésében, valamint (4)  bekezdése b)  pontjában és 14.  § (3)  bekezdésében a  „járási 
állategészségügyi hivatal” szövegrész helyébe a „járási hivatal”,

e) 3. § (4) bekezdés i) pontjában, 3. § (5) bekezdés b) pontjában, 3. § (6) bekezdés c) pontjában, 4. § (2) bekezdés 
d) pontjában, 4. § (3) bekezdés d) pontjában, 12. § (2) és (3) bekezdésében az „az élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatal”,

f ) 4.  § (5)  bekezdésében, 9.  § (7) és (11)  bekezdésében, valamint 12.  § (7)  bekezdésében a  „járási 
állategészségügyi hivatalt” szövegrész helyébe a „járási hivatalt”,

g) 4.  § (5)  bekezdésében, valamint 9.  § (7) és (11)  bekezdésében az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóságot” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatalt”,

h) 4.  § (7)  bekezdésében és 9.  § (8)  bekezdésében az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóságnak” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatalnak”,

i) 4.  § (7)  bekezdésében és 9.  § (8)  bekezdésében a „járási állategészségügyi hivatalnak” szövegrész helyébe 
a „járási hivatalnak”,

j) 8.  § (3)  bekezdésében és 10.  § (1)  bekezdésében a „járási állategészségügyi hivatalnál” szövegrész helyébe 
a „járási hivatalnál”,

k) 8. § (5) bekezdésében a „járási állategészségügyi hivatal” szövegrészek helyébe a „járási hivatal”,
l) 8.  § (5)  bekezdésében, valamint 11.  § (1) és (2)  bekezdésében a  „járási állategészségügyi hivatalhoz” 

szövegrész helyébe a „járási hivatalhoz”,
m) 9.  § (2)  bekezdésében az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe 

a „megyei kormányhivatal”,
n) 9.  § (10)  bekezdésében az  „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész 

helyébe az „A megyei kormányhivatal”,
o) 4. számú mellékletében a  „Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala” szövegrész helyébe 

a „Járási Hivatal” szöveg, a „főállatorvos” szövegrész helyébe a „hivatal”
szöveg lép.

91. A talajvédelmi szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről szóló  
181/2009. (XII. 30.) FVM rendelet módosítása

147. §  A talajvédelmi szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről szóló 181/2009. (XII. 30.) FVM rendelet
a) 4.  § (1)  bekezdésében az  „Az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága 

(a  továbbiakban: növény- és talajvédelmi igazgatóság)” szövegrész helyébe az „A növény- és talajvédelmi 
hatáskörben eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)”,

b) 4. § (2) bekezdésében a „növény- és talajvédelmi igazgatóság” szövegrész helyébe a „járási hivatal”
szöveg lép.

92. A juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 
182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet módosítása

148. §  A juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) 
FVM rendelet [a továbbiakban: 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet] 9. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„(6) A jelölőeszközök csak abban a tenyészetben használhatók fel, ahová azokat a NÉBIH kiadta, kivéve a Pest Megyei 
Kormányhivatal által kezdeményezett áthelyezést, továbbá a területi felelős által kezdeményezett olyan áthelyezést, 
amelyet a Pest Megyei Kormányhivatal engedélyezett.”
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149. §  A 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet
a) 4.  § d)  pontjában a „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága 

(a  továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szövegrész helyébe a  „Pest 
Megyei Kormányhivatal”,

b) 5.  § e) és f )  pontjában, 17.  § (3)  bekezdésében, 20.  § (1)  bekezdés f )  pontjában és (2)  bekezdésében 
az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe az  „a Pest Megyei 
Kormányhivatal”,

c) 8.  § c)  pontjában az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe  
az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal 
(a továbbiakban: megyei kormányhivatal)”,

d) 14.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósággal” 
szövegrész helyébe az „a Pest Megyei Kormányhivatallal, a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági 
és állategészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatalával (a továbbiakban: járási hivatal)”,

e) 20. § (2) bekezdésében a „NÉBIH” szövegrész helyébe a „Pest Megyei Kormányhivatal”,
f ) 21.  §-ában, valamint 25.  § (1) és (2)  bekezdésében az  „élelmiszerlánc-felügyeletért” szövegrész helyébe 

az „agrárpolitikáért”,
g) 22.  § (1)  bekezdésében az  „és az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész 

helyébe az „ , a Pest Megyei Kormányhivatal és a járási hivatal”,
h) 22. § (2) bekezdésében az „illetve az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész 

helyébe az „ , a Pest Megyei Kormányhivatal vagy a járási hivatal”,
i) 22. § (3) bekezdésében az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe 

az „a Pest Megyei Kormányhivatal, a járási hivatal”,
j) 23.  § (2)  bekezdésében az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot” szövegrész 

helyébe az „a Pest Megyei Kormányhivatalt”,
k) 23. § (3) bekezdésében az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe 

az „a megyei kormányhivatal”,
l) 23.  § (4)  bekezdésében és 24.  §-ában az „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” 

szövegrész helyébe az „A Pest Megyei Kormányhivatal”,
m) 23.  § (5)  bekezdésében az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságaitól” szövegrész 

helyébe az „a Pest Megyei Kormányhivataltól és a járási hivataloktól”,
n) 24. §-ában az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrészek helyébe az „a Pest 

Megyei Kormányhivatal”,
o) 25.  § (1)  bekezdésében az  „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész 

helyébe az „A Pest Megyei Kormányhivatal és a járási hivatal”
szöveg lép.

93. Az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és 
nyomonkövethetőségről szóló 3/2010. (VII. 5.) VM rendelet módosítása

150. §  Az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomonkövethetőségről szóló 
3/2010. (VII. 5.) VM rendelet [a továbbiakban: 3/2010. (VII. 5.) VM rendelet]
a) 3. § (1) bekezdésében a „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága 

(a  továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szövegrész helyébe 
a „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatala 
(a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal)”,

b) 3.  § (1)  bekezdésében és 4.  § (1)  bekezdésében az „igazgatóság” szövegrész helyébe a „hatáskörben eljáró 
járási hivatal”,

c) 3. § (2) bekezdésében az „igazgatóságnak” szövegrész helyébe a „hatáskörben eljáró járási hivatalnak”,
d) 4. § (2) bekezdés a) pontjában a „járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalhoz (a továbbiakban: 

járási állategészségügyi hivatal)” szövegrész helyébe az  „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
hatáskörben eljáró járási hivatalnak”,

e) 4.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a  „megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságánál 
(a  továbbiakban: növény- és talajvédelmi igazgatóság)” szövegrész helyébe a  „megyei kormányhivatal 
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növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalának (a  továbbiakban: növény- és talajvédelmi 
hatáskörben eljáró járási hivatal)”,

f ) 4.  § (3)  bekezdés a)  pontjában és b)  pontjában, valamint (5)  bekezdésében az „a járási állategészségügyi 
hivatalnak” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási 
hivatalnak”,

g) 4.  § (3)  bekezdés a)  pontjában és b)  pontjában a  „növény- és talajvédelmi igazgatóságnak” szövegrész 
helyébe a „növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalnak”,

h) 4.  § (4)  bekezdésében az  „a járási állategészségügyi hivatal” szövegrész helyébe az  „az élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal”,

i) 4.  § (4) és (6)  bekezdésében a  „növény- és talajvédelmi igazgatóság” szövegrész helyébe a  „növény- és 
talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal”,

j) 4. § (5) és (6) bekezdésében az „A járási állategészségügyi hivatal” szövegrész helyébe az „Az élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal”

szöveg lép.

151. §  Hatályát veszti a  3/2010. (VII. 5.) VM rendelet 4.  § (3)  bekezdés d)  pontjában az  „és a  Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatalról 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 8. §-ának (11) bekezdése” szövegrész.

94. A borászati üzemek működésének engedélyezéséről, valamint a tevékenységükre vonatkozó 
higiéniai szabályokról szóló 25/2010. (III. 19.) FVM rendelet módosítása

152. §  A borászati üzemek működésének engedélyezéséről, valamint a tevékenységükre vonatkozó higiéniai szabályokról 
szóló 25/2010. (III. 19.) FVM rendelet
a) 2.  § (1)  bekezdésében a  „borászati hatóságtól” szövegrész helyébe a  „borászati hatáskörben eljáró járási 

hivataltól (a továbbiakban: borászati hatóság)”,
b) 4.  § (3)  bekezdésében és 5.  § (4)  bekezdésében a  „borászati hatóság” szövegrész helyébe a  „Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal vagy a borászati hatóság”
szöveg lép.

95. A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosítása

153. §  A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet
a) 3.  § (2)  bekezdésében az  „a növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal 

(a  továbbiakban: megyei kormányhivatal)” szövegrész helyébe az „a növény- és talajvédelmi hatáskörben 
eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)”,

b) 3.  § (3)  bekezdésében, 7.  §-ában és 21.  § (11)  bekezdésében a  „megyei kormányhivatalnak” szövegrész 
helyébe a „járási hivatalnak”,

c) 7.  §-ában, 21.  § (2), (6)  bekezdésében és (7)  bekezdés nyitó szövegrészében, 22.  § (11)  bekezdés nyitó 
szövegrészében, 24.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében és (2)  bekezdésében, 31.  § (2)  bekezdés nyitó 
szövegrészében, 32.  § (5)  bekezdésében, 36.  § (2)  bekezdésében, 45.  § (2) és (5)  bekezdésében, 46.  § 
(1)  bekezdés d)  pontjában, valamint 47.  §-ában a  „megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe a  „járási 
hivatal”,

d) 15. § (4) bekezdésében a „megyei kormányhivatalhoz” szövegrész helyébe a „járási hivatalhoz”,
e) 21. § (7a) bekezdésében a „megyei kormányhivatal” szövegrészek helyébe a „járási hivatal”,
f ) 21.  § (10)  bekezdés a)  pontjában a „vagy a  megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe az „a növény- és 

talajvédelmi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatal vagy a járási hivatal”,
g) 27. § (4) bekezdés i) pontjában és 27. § (13) bekezdés e) pontjában az „az egészségügyi államigazgatási szerv” 

szövegrész helyébe az „a népegészségügyi hatáskörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal”,
h) 27. § (13) bekezdés e) pontjában és 46. § (1) bekezdés d) pontjában a „környezetvédelmi hatóság” szövegrész 

helyébe a „területi környezetvédelmi hatóság”,
i) 31. § (1) bekezdésében a „megyei kormányhivatalt” szövegrész helyébe a „járási hivatalt”,
j) 31.  § (2)  bekezdésének b)  pontjában az  „az egészségügyi államigazgatási szervet” szövegrész helyébe  

az „a népegészségügyi hatáskörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalt”,
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k) 31. § (2) bekezdés b) pontjában a „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséget” szövegrész helyébe 
a „területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot”,

l) 1. mellékletében a „….. Megyei Kormányhivatal” szövegrészek helyébe a „…… Járási Hivatal”
szöveg lép.

96. A személyes fogyasztásra szánt állati eredetű termékek behozataláról szóló  
44/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosítása

154. §  A személyes fogyasztásra szánt állati eredetű termékek behozataláról szóló 44/2010. (IV. 23.) FVM rendelet
a) 2.  § (1)  bekezdésében az  „a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

igazgatósága (a  továbbiakban: állat-egészségügyi hatóság)” szövegrész helyébe az  „az élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)”,

b) 2.  § (1)  bekezdésében a  „vám- és pénzügyőrség (a  továbbiakban: vámhatóság)” szövegrész helyébe 
a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal”,

c) 2. § (2) bekezdésében az „Az állat-egészségügyi hatóság” szövegrész helyébe az „A járási hivatal”,
d) 2. § (2) bekezdésében a „vámhatósággal” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatallal”,
e) 2.  § (3)  bekezdésében, 5.  § (2)  bekezdésében, valamint 6.  §-ában az  „az állat-egészségügyi hatóság” 

szövegrész helyébe az „a járási hivatal”,
f ) 2. § (3) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében, 5. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 

6. §-ában a „vámhatóság” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal”,
g) 3. § (2) bekezdésében, 4. § (1) és (2) bekezdésében a „vámhatóságnak” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és 

Vámhivatalnak”,
h) 4. § (2) bekezdésében az „az állat-egészségügyi hatósággal” szövegrész helyébe az „a járási hivatallal”,
i) 6. §-ában a „Vidékfejlesztési” szövegrész helyébe a „Földművelésügyi”
szöveg lép.

97. A kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló  
52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet módosítása

155. §  A kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet  
[a továbbiakban: 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet] 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben a kistermelő a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó kereskedelmi tevékenységet 
kíván folytatni, úgy azt a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szerint köteles bejelenteni. Az alaptermék vagy termék 
forgalomba hozatalának bejelentése a járási hivatalnál is teljesíthető.”

156. §  Az 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet
a) 2. § 14. pontjában az „(a továbbiakban: 210/2009. Korm. rendelet)” szövegrész helyébe az „(a továbbiakban: 

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet)”,
b) 5.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal” 

szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalnál 
(a továbbiakban: járási hivatal)”,

c) 5.  § (3)  bekezdésében az  „A járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal” szövegrész helyébe  
az „A járási hivatal”,

d) 5.  § (4)  bekezdésében az „az illetékes járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal” szövegrész 
helyébe az „a járási hivatal”,

e) 5. § (7) bekezdésében az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe 
az „a járási hivatal”,

f ) 5.  § (7)  bekezdésében az „a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal” szövegrészek helyébe  
az „a járási hivatal”,

g) 7. § (4) bekezdésében az „az illetékes járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnak” szövegrész 
helyébe az „a járási hivatalnak”

szöveg lép.
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98. Az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve 
bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet módosítása

157. §  Az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről szóló 
57/2010. (V. 7.) FVM rendelet [a továbbiakban: 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet]
a) 4.  § (1)  bekezdésében a  „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

igazgatósága (a  továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szövegrész 
helyébe az  „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal 
(a továbbiakban: megyei kormányhivatal)”,

b) 5.  § (1)  bekezdésében, 23.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében és 23.  § (3)  bekezdésében  
az  „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe az  „A megyei 
kormányhivatal”,

c) 5.  § (2)  bekezdésében, 7.  §-ában, 8.  § (2)  bekezdésében, valamint 23.  § (1) és (4)  bekezdésében 
az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe az  „a megyei 
kormányhivatal”,

d) 8.  § (1)  bekezdésében az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak” szövegrész 
helyébe az „a megyei kormányhivatalnak”,

e) 9.  § (1)  bekezdésében a  „megyei kormányhivatal járási hivatala járási állategészségügyi és élelmiszer-
ellenőrző hivatalának (a  továbbiakban: járási állategészségügyi hivatal)” szövegrész helyébe 
az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalnak (a továbbiakban: járási 
hivatal)”,

f ) 9.  § (4)  bekezdésében, 10.  § (1)  bekezdésében, 12.  § (1)  bekezdésében, 13.  § (1)  bekezdésében, 14.  §  
(1) és (2)  bekezdésében, valamint 16.  § (2)  bekezdésében a  „járási állategészségügyi hivatal” szövegrész 
helyébe a „járási hivatal”,

g) 11.  §-ában és 17.  § (2)  bekezdésében a „járási állategészségügyi hivatalnak” szövegrész helyébe a „járási 
hivatalnak”,

h) 12.  § (1)  bekezdésében az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósághoz” szövegrész 
helyébe az „a megyei kormányhivatalhoz”,

i) 12. § (1) bekezdésében a „járási állategészségügyi hivatalhoz” szövegrész helyébe a „járási hivatalhoz”,
j) 12.  § (2)  bekezdésében az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnál” szövegrész 

helyébe az „a megyei kormányhivatalnál”,
k) 12. § (2) bekezdésében a „járási állategészségügyi hivatalnál” szövegrész helyébe a „járási hivatalnál”,
l) 16.  § (1)  bekezdésében az „az illetékes járási állategészségügyi hivatalnak” szövegrész helyébe az „a járási 

hivatalnak”,
m) 22. §-ában az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe az „a járási 

hivatal és a NÉBIH”
szöveg lép.

158. §  Hatályát veszti az 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet 24. § (4) és (5) bekezdése.

99. A növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található 
megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint ezek hatósági ellenőrzéséről szóló 
66/2010. (V. 12.) FVM rendelet módosítása

159. §  A növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett 
növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint ezek hatósági ellenőrzéséről szóló 66/2010. (V. 12.)  
FVM rendelet
a) 5. § (1) bekezdésében a „megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságának (a továbbiakban: 

növény- és talajvédelmi igazgatóság) és a  járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivataloknak” 
szövegrész helyébe a  „növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalnak és az  élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalnak (a  továbbiakban együtt: ellenőrző 
hatóság)”,

b) 5.  § (4)  bekezdésében az „a Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért felelős 
miniszter által vezetett minisztérium”,
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c) 7. § (1) bekezdésében a „növény- és talajvédelmi igazgatóság” szövegrész helyébe a „növény- és talajvédelmi 
hatáskörben eljáró járási hivatal”,

d) 7.  § (1)  bekezdésében az  „a járási állategészségügyi hivatal” szövegrész helyébe az  „az élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal”,

e) a 9. § (1) bekezdésében az „ellenőrző hatóság” szövegrész helyébe az „ellenőrző hatóság és a NÉBIH”
szöveg lép.

100. A méhanyanevelő telep üzemeltetéséről, valamint a méhanya és szaporítóanyag előállításáról, 
felhasználásáról szóló 67/2010. (V. 12.) FVM rendelet módosítása

160. §  A méhanyanevelő telep üzemeltetéséről, valamint a  méhanya és szaporítóanyag előállításáról, felhasználásáról  
szóló 67/2010. (V. 12.) FVM rendelet [a továbbiakban: 67/2010. (V. 12.) FVM rendelet] 2.  § (1)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) A  méhanyanevelő telepekkel kapcsolatos eljárásban a  tenyésztési hatáskörben eljáró járási hivatal 
(a  továbbiakban: tenyésztési hatóság) és a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a  továbbiakban: NÉBIH) 
az eljáró hatóság.”

161. §  A 67/2010. (V. 12.) FVM rendelet
a) 3.  § (1)  bekezdésében és a  6.  § (3)  bekezdésében az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

igazgatósághoz” szövegrész helyébe az „a tenyésztési hatósághoz”,
b) 4. § (1) bekezdésében az „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe 

az „A tenyésztési hatóság”,
c) 4.  § (2)  bekezdésében az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságtól” szövegrész 

helyébe az „a tenyésztési hatóságtól”,
d) 4.  § (3)  bekezdésében az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak” szövegrész 

helyébe az „a tenyésztési hatóságnak”,
e) 5. §-ában az „Az ÁTK” szövegrész helyébe az „A Haszonállat-génmegőrzési Központ”,
f ) 6.  § (1)  bekezdésében és 9.  §-ában az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” 

szövegrész helyébe az „a tenyésztési hatóság”,
g) 10. §-ában a „Földművelési és Vidékfejlesztési” szövegrész helyébe a „Földművelési”
szöveg lép.

101. A borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről szóló 
27/2011. (IV. 12.) VM rendelet módosítása

162. §  A borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről szóló 27/2011. (IV. 12.) 
VM rendelet
a) 2/A.  § (2)  bekezdésében a  „kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága” 

szövegrész helyébe a „borászati hatáskörben eljáró járási hivatal”,
b) 18. § (2) bekezdésben a „borászati hatóság” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

(a  továbbiakban: NÉBIH), valamint a  borászati hatáskörben eljáró járási hivatal (a  továbbiakban együtt: 
borászati hatóság)”,

c) 9.  melléklet B)  pont 1. rovatában az  „A kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatósága” szövegrész helyébe az „A borászati hatáskörben eljáró járási hivatal”

szöveg lép.

102. A halkeltető állomások üzemeltetéséről, valamint a tenyészhalak és hal szaporítóanyag 
felajánlásáról, értékesítéséről szóló 34/2011. (IV. 28.) VM rendelet módosítása

163. §  A halkeltető állomások üzemeltetéséről, valamint a tenyészhalak és hal szaporítóanyag felajánlásáról, értékesítéséről 
szóló 34/2011. (IV. 28.) VM rendelet
a) 4.  § (1)  bekezdésében a „kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveihez” szövegrész helyébe 

a „tenyésztési hatóságként eljáró járási hivatalhoz (a továbbiakban: járási hivatal)”,
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b) 5.  § (1)  bekezdésében a „kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveitől” szövegrész helyébe 
a „járási hivataltól”,

c) 5.  § (2)  bekezdésében a „kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveihez” szövegrész helyébe 
a „járási hivatalhoz”

szöveg lép.

103. Az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló  
43/2011. (V. 26.) VM rendelet módosítása

164. § (1) Az  elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 43/2011. (V. 26.) VM rendelet 
[a továbbiakban: 43/2011. (V. 26.) VM rendelet] 2. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„6. képesített vadhúsvizsgáló: a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. melléklet IV. szakasz I. fejezet 
2.  pontja szerinti képzett személynek minősülő személy, aki az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal) engedélyével rendelkezik,”

 (2) A 43/2011. (V. 26.) VM rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  járványügyi helyzettől függően a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a  továbbiakban: NÉBIH) 
országos vagy területi szintű monitoringprogramot vezethet be a  vadállománynak az  állatbetegségek 
bejelentésének rendjéről szóló jogszabályban felsorolt bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegségekkel való 
fertőzöttségének felmérése céljából. A program gyakorlati végrehajtásához szükséges részletes szabályokat a NÉBIH 
által kiadott útmutató alapján a vadászterület helye szerint illetékes megyei kormányhivatal határozza meg.”

 (3) A 43/2011. (V. 26.) VM rendelet 10. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A járási hivatal az elejtett vadat vagy annak bizonyos részeit, a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre 
és a  belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az  1774/2002/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2009. október 21-i 1069/2009/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet (a  továbbiakban: 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) 8.  cikk a)  pont v.  alpontja 
alapján 1. kategóriába tartozó anyagnak minősíti, amennyiben fennáll annak a  gyanúja, hogy az  emberre vagy állatra 
átvihető járványos betegséggel fertőzött. A járási hivatal az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján 
dönt a  fogyasztásra alkalmatlan 1. kategóriába tartozó anyagnak minősített elejtett vadnak vagy részeinek további 
sorsáról, elszállításának és megsemmisítésének módjáról, valamint az  ártalmatlanításért felelős személy vagy szervezet 
meghatározásáról. Az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a  továbbiakban: Éltv.) 
19. § (4) bekezdése esetében az ártalmatlanítás költsége a megyei kormányhivatalt terheli. Ha bejelentési kötelezettség 
alá tartozó állatbetegség gyanúja kizárható, továbbá a (3) bekezdésben meghatározott esetben – összhangban az Éltv. 
19. § (1) bekezdésével – az állati eredetű melléktermék tulajdonosa saját költségén gondoskodik annak elszállításáról és 
ártalmatlanná tételéről.
(3) Amennyiben a járási hivatal az elejtett vadat vagy annak bizonyos részeit fogyasztásra alkalmatlannak minősíti, 
és nem áll fenn annak gyanúja, hogy az  emberre vagy állatra átvihető járványos betegséggel fertőzött, dönt 
a fogyasztásra alkalmatlan elejtett vad vagy részei további sorsáról, elszállításának és ártalmatlanításának módjáról, 
valamint az ártalmatlanításért felelős személy vagy szervezet meghatározásáról. A fogyasztásra alkalmatlan, elejtett 
vad vagy bizonyos részeinek elszállítása és ártalmatlanítása során, amennyiben nem áll fenn az emberre vagy állatra 
átvihető járványos betegség gyanúja, az  1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 10.  cikk b)  pont 
i. alpontjában meghatározott 3. kategóriába tartozó anyagokra vonatkozó szabályokat kell betartani.”

 (4) A 43/2011. (V. 26.) VM rendelet 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  képesített vadhúsvizsgálók képzésének oktatási anyagát a  NÉBIH az  Országos Magyar Vadászkamarával 
(a továbbiakban: Vadászkamara) egyeztetve készíti el.”

 (5) A 43/2011. (V. 26.) VM rendelet 14. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  képesített vadhúsvizsgáló, illetve a  8.  § szerinti vizsgálatot végző szolgáltató állatorvos köteles a  NÉBIH 
által meghatározott továbbképzésen részt venni. Amennyiben a  képesített vadhúsvizsgáló nem igazolja 
a  továbbképzésen való részvételét, úgy a  vadhúsvizsgáló tevékenységét a  megyei kormányhivatal ideiglenesen 
felfüggeszti. A  tevékenység csak a  továbbképzés elvégzése és e  ténynek a  megyei kormányhivatal, valamint 
a Vadászkamara felé történő igazolása után engedélyezhető újra.”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 130. szám 18431

165. §  A 43/2011. (V. 26.) VM rendelet
a) 1. § (2) bekezdésében az „az az élelmiszer-higiéniáról szóló 2004. április 29-i 852/2004/EK Európai Parlamenti 

és Tanácsi rendelet” szövegrész helyébe az „a 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet”,
b) 1. § (4) bekezdés a) pontjában az „az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i, 852/2004/EK” szövegrész 

helyébe az „a 852/2004/EK”,
c) 2. § 2. és 13. pontjában, 8. § (3) bekezdésében, 9. § (1) és (2) bekezdésében a „magán-állatorvos” szövegrész 

helyébe a „szolgáltató állatorvos”,
d) 2.  § 12.  pontjában, 6.  § (1) és (2)  bekezdésében, valamint 11.  § (5)  bekezdésében az „az élelmiszerlánc-

biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatal”,
e) 4.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnak” 

szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben 
eljáró járási hivatalának (a továbbiakban: járási hivatal)”,

f ) 4.  § (2)  bekezdésében a  „járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnak” szövegrész helyébe 
a „járási hivatalnak”,

g) 4.  § (3)  bekezdés záró szövegrészében az  „az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság” szövegrész helyébe az „a járási hivatal”,

h) 4.  § (5)  bekezdésében az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrészek 
helyébe az „a megyei kormányhivatal”,

i) 4. § (5) bekezdésében az „az igazgatóság” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatal”,
j) 5. § (1) bekezdés b) pontjában az „az MgSzH” szövegrész helyébe az „a NÉBIH”,
k) 5. § (1) bekezdés e) pontjában és 11. § (1) bekezdésében az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

igazgatóságnak” szövegrész helyébe a „járási hivatalnak”,
l) 5.  § (3)  bekezdésében az  „az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak” 

szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatalnak”,
m) 8. § (2) bekezdésében a „magán-állatorvosnak” szövegrész helyébe a „szolgáltató állatorvosnak”,
n) 10. § (1) bekezdésében az „A hatósági állatorvos” szövegrész helyébe az „A járási hivatal”,
o) 11.  § (3)  bekezdés d)  pontjában az  „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósághoz” 

szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatalhoz”,
p) 12.  § (1)  bekezdésében a „járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalhoz” szövegrész helyébe 

a „járási hivatalnak”,
q) 12.  § (2)  bekezdésében az  „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész 

helyébe az „A megyei kormányhivatal”,
r) 12.  § (3)  bekezdés záró szövegrészében az  „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” 

szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal”,
s) 14.  § (4) és (5)  bekezdésében az „az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” 

szövegrészek helyébe az „a megyei kormányhivatal”,
t) 14.  § (6)  bekezdésében az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak” szövegrész 

helyébe az „a megyei kormányhivatalnak”
szöveg lép.

104. A vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági 
feltételeiről szóló 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet módosítása

166. §  A vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 
62/2011. (VI. 30.) VM rendelet
a) 4. § (2) bekezdés a) pontjában a „járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalt” szövegrész helyébe 

az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalt”,
b) 4.  § (2)  bekezdés b)  pontjában az „a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

igazgatóságának” szövegrész helyébe az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben 
eljáró megyei kormányhivatal”

szöveg lép.
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105. A zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak elismeréséről, valamint vetőmagvaik 
előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről szóló 65/2011. (VII. 11.) VM rendelet módosítása

167. §  A zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalomba 
hozatali feltételeiről szóló 65/2011. (VII. 11.) VM rendelet [a továbbiakban: 65/2011. (VII. 11.) VM rendelet]
a) 4.  § (1)  bekezdésében az  „a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a  továbbiakban: NÉBIH)” 

szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter)”,
b) 4.  § (3)  bekezdésében a  „NÉBIH” szövegrész helyébe a  „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

(a továbbiakban: NÉBIH)”,
c) 7. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „NÉBIH határoz” szövegrész helyébe a „miniszter dönt”,
d) 13.  § (5)  bekezdésében a  „megyei kormányhivatal növény-egészségügyi és talajvédelmi igazgatósága” 

szövegrész helyébe a „növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)”,
e) 14. § (2) bekezdésében a „NÉBIH” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg, a „NÉBIH-nél” szövegrész helyébe 

a „miniszternek”,
f ) 16.  § (1)  bekezdésében az „a megyei kormányhivatal növényegészségügyi és talajvédelmi igazgatóságát” 

szövegrész helyébe az  „a járási hivatalt” szöveg, az  „A megyei kormányhivatal növényegészségügyi és 
talajvédelmi igazgatóságát” szövegrész helyébe az „A járási hivatal”,

g) 17. §-ában a „megyei kormányhivatal növényegészségügyi és talajvédelmi igazgatósága” szövegrész helyébe 
a „járási hivatal”,

h) 20.  § (1)  bekezdésében a „megyei kormányhivatal növényegészségügyi és talajvédelmi igazgatóságának” 
szövegrész helyébe a „járási hivatalnak”

szöveg lép.

168. §  Hatályát veszti a  65/2011. (VII. 11.) VM rendelet 4.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „a NÉBIH részére” 
szövegrész.

106. Az élelmiszerek ionizáló sugárzással való kezelésének szabályairól szóló  
67/2011. (VII. 13.) VM rendelet módosítása

169. §  Az élelmiszerek ionizáló sugárzással való kezelésének szabályairól szóló 67/2011. (VII. 13.) VM rendelet
a) 2.  § (5)  bekezdésében az  „a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a  továbbiakban: MgSzH)” szövegrész 

helyébe az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatal 
(a továbbiakban: Pest Megyei Kormányhivatal)”,

b) 2. § (8) bekezdés nyitó szövegrészében és 5. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében az „Az MgSzH” szövegrész 
helyébe az „A Pest Megyei Kormányhivatal”,

c) 2.  § (9)  bekezdésében a „Vidékfejlesztési” szövegrész helyébe a „Földművelésügyi” szöveg, az „az MgSzH” 
szövegrész helyébe az „a Pest Megyei Kormányhivatal”,

d) 5. § (3) bekezdésében az „az MgSzH” szövegrészek helyébe az „a Pest Megyei Kormányhivatal”,
e) 5.  § (4)  bekezdésében az  „A megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

igazgatósága” szövegrész helyébe az „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró 
járási hivatal”

szöveg lép.

107. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a vidékfejlesztési miniszter 
irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél történő végrehajtásáról szóló  
70/2011. (VII. 26.) VM rendelet módosítása

170. §  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó 
költségvetési szerveknél történő végrehajtásáról szóló 70/2011. (VII. 26.) VM rendelet [a továbbiakban: 70/2011. 
(VII. 26.) VM rendelet]
a) 1. §-ában a „vidékfejlesztési” szövegrész helyébe a „földművelésügyi”,
b) Melléklet 3. pontjában az „Az 1. és 2. pontokban nem nevesített” szövegrész helyébe az „A földművelésügyi 

miniszter irányítása alá tartozó”
szöveg lép.
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171. §  Hatályát veszti a 70/2011. (VII. 26.) VM rendelet Melléklet 1. pontja és 2. pontjának címe.

108. Az étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombák gyűjtéséről, feldolgozásáról, 
forgalomba hozataláról szóló 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet módosítása

172. §  Az étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombák gyűjtéséről, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról 
szóló 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet
a) 3.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a „Vidékfejlesztési Minisztérium (a  továbbiakban: VM)” szövegrész helyébe 

a „Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)”,
b) 3. § (1) bekezdés d) pontjában az „a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak (a továbbiakban: NÉBIH)” 

szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró Pest Megyei 
Kormányhivatalnak (a továbbiakban: Pest Megyei Kormányhivatal)”,

c) 3. § (1a) bekezdés b) pontjában és (1c) bekezdésében a „VM” szövegrész helyébe a „minisztérium”,
d) 3. § (2) bekezdésében a „NÉBIH-nek” szövegrész helyébe a „Pest Megyei Kormányhivatalnak”,
e) 5.  § (5)  bekezdésében az „a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalhoz” szövegrész helyébe 

az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalhoz (a  továbbiakban: 
járási hivatal)”,

f ) 10. § (2) bekezdésében, 11. § (2) bekezdésében és 14. § (1)–(3) bekezdésében a „NÉBIH” szövegrész helyébe 
a „Pest Megyei Kormányhivatal”,

g) 13.  § (1)  bekezdésében a  „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóságát” szövegrész helyébe a „járási hivatalt”

szöveg lép.

109. A vágósertések vágás utáni minősítéséről és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba 
sorolásáról szóló 136/2011. (XII. 22.) VM rendelet módosítása

173. §  A vágósertések vágás utáni minősítéséről és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról szóló 136/2011. 
(XII. 22.) VM rendelet [a továbbiakban: 136/2011. (XII. 22.) VM rendelet] 6.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(2) A  kereskedelmi osztályba sorolás akkor tekinthető hitelesnek, ha az  S/EUROP, M1, M2, V betűjel alatt 
a minősítő azonosító száma és a NÉBIH, illetve a 2006. december 31-ig kiadott fémbélyegzők esetében az Országos 
Mezőgazdasági Minősítő Intézet, 2007. január 1. és 2012. március 14. között pedig a Mezőgazdasági Szakigazgatási 
Hivatal jelölése is szerepel.”

174. §  A 136/2011. (XII. 22.) VM rendelet
a) 3.  § (2)  bekezdésében a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak (a  továbbiakban: MgSzH)” szövegrész 

helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak (a továbbiakban: NÉBIH)”,
b) 7. § (3) bekezdésében az „az MgSzH” szövegrészek helyébe az „a NÉBIH”,
c) 7. § (3) bekezdésében az „az MgSzH-val” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-hel”
szöveg lép.

110. A bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok behozataláról és fokozott hatósági 
ellenőrzéséről szóló 141/2011. (XII. 23.) VM rendelet

175. §  A bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok behozataláról és fokozott hatósági ellenőrzéséről szóló 
141/2011. (XII. 23.) VM rendelet
a) 2. § b) pontjában a „megyei vám és pénzügyőri igazgatósága” szövegrész helyébe a „megyei (fővárosi) adó- és 

vámigazgatósága”,
b) 4. § a) pontjában az „igazgatósága” szövegrész helyébe a „hatáskörben eljáró járási hivatala”,
c) 4.  § b)  pontjában az „igazgatósága és a  járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal” szövegrész 

helyébe a „hatáskörben eljáró járási hivatala”
szöveg lép.
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111. A földalatti gombák gyűjtéséről szóló 24/2012. (III. 19.) VM rendelet módosítása

176. § (1) A földalatti gombák gyűjtéséről szóló 24/2012. (III. 19.) VM rendelet [a továbbiakban: 24/2012. (III. 19.) VM rendelet] 
7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  első gyűjtési naplót az  1.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti képzés elvégzésekor vagy az  1.  § (1)  bekezdés 
b) pontja szerinti képzést igazoló okirat bemutatását követően a gyűjtő részére az erdészeti hatóság állítja ki.”

 (2) A 24/2012. (III. 19.) VM rendelet 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  gyűjtési naplót az  erdészeti hatóság az  ügyfél kérelmére érvényesíti. A  gyűjtési naplót a  kiállítását vagy 
érvényesítését követő év április 30-ig a gyűjtő érvényesítés céljából az erdészeti hatósághoz nyújtja be.”

 (3) A 24/2012. (III. 19.) VM rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a  gyűjtési napló betelik, megsemmisül, megrongálódik, elvész vagy visszavonásra kerül, további naplót 
az ügyfél kérelmére az erdészeti hatóság állít ki.”

177. §  Hatályát veszti a 24/2012. (III. 19.) VM rendelet 7. § (7) bekezdése.

112. A gyümölcs tájfajták állami elismeréséről, valamint szaporítóanyagaik előállítási és forgalomba 
hozatali feltételeiről szóló 27/2012. (III. 24.) VM rendelet módosítása

178. §  A gyümölcs tájfajták állami elismeréséről, valamint szaporítóanyagaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről 
szóló 27/2012. (III. 24.) VM rendelet
a) 4.  § (1)  bekezdésében az  „a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak (a  továbbiakban: NÉBIH)” 

szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter)”,
b) 4. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „NÉBIH” szövegrész helyébe a „miniszter”,
c) 4.  § (3)  bekezdésében az  „A NÉBIH” szövegrész helyébe az  „A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

(a továbbiakban: NÉBIH)”,
d) 7. § (1) bekezdésében az „A NÉBIH határoz” szövegrész helyébe az „A miniszter dönt”,
e) 10.  § (2)  bekezdésében, 11.  § (3)  bekezdésében a  „megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi 

igazgatósága” szövegrész helyébe a „növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal”
szöveg lép.

113. A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi 
szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet módosítása

179. § (1) A  nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok 
megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet [a továbbiakban: 45/2012. (V. 8.) VM rendelet] 9. § (4) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A kegyeleti temető működését a járási hivatal engedélyezi. Amennyiben az üzemeltető kéri, vizsgálni kell, hogy 
a kegyeleti temető alkalmas-e elhullott lófélék elföldeléssel való ártalmatlanítására.”

 (2) A 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 20. § (1)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az  1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 24.  cikk (1)  bekezdése szerinti engedélyköteles 
tevékenységek, illetve a  8.  § (1)  bekezdésében meghatározott eltérés esetén a  létesítményt a  megyei 
kormányhivatal az  1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 44.  cikkében foglaltaknak megfelelő 
engedélyezési eljárást követően nyilvántartásba veszi, és a 21. § (2) bekezdése szerinti azonosító számmal látja el.
(2) Az  1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 24.  cikk (1)  bekezdés a) és e)–j)  pontjában 
meghatározott üzemek működését a  megyei kormányhivatal engedélyezi. Az  engedélyezési eljárásban 
a  megyei kormányhivatal a  földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
383/2016. (XII.  2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet] 70.  § (3)  bekezdése szerinti 
közegészségügyi és környezetvédelmi kérdéseket szakkérdésként vizsgálja.
(3) Amennyiben az  1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 24.  cikk (1)  bekezdés b)–d)  pontjában 
meghatározott üzemben kizárólag állati eredetű mellékterméket kívánnak égetni vagy tüzelni, az  égető, 
együttégető vagy tüzelő üzemet a  megyei kormányhivatal engedélyezi. Az  engedélyezési eljárásban a  megyei 
kormányhivatal a  383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 70.  § (1)  bekezdése szerinti környezetvédelmi kérdéseket 
– a 70. § (5) bekezdésében foglalt eset kivételével – szakkérdésként vizsgálja.
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(4) A  (2) és (3)  bekezdés szerinti működési engedély a  kiadásától számított öt évig hatályos, azonban a  megyei 
kormányhivatal a  szakkérdések vizsgálatának eredményére tekintettel öt évnél rövidebb hatályossági időt is 
megállapíthat.
(5) A mobil kiskapacitású égetők működési engedélyét a (3) bekezdésben foglaltak szerint kell kiadni, de ilyen égetőben 
kizárólag kedvtelésből tartott állatok teteme ártalmatlanítható. A  mobil kiskapacitású égetőműben ártalmatlanítható 
anyagok köre kibővíthető a 142/2011/EU rendelet III. melléklet III. fejezetében meghatározott anyagokkal, amennyiben 
az engedélyező hatóság megítélése alapján köz- és állategészségügyi kockázat nem merül fel.
(6) A kiskapacitású égetőkben az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk b) pontja szerinti állati 
melléktermékek nem égethetők el.”

 (3) A 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  engedélyezett üzemek tevékenységének felfüggesztésére, illetve működési engedélyének visszavonására 
az  engedélyt kiadó hatóság jogosult. Ha az  engedélyezett üzemek tevékenységének ellenőrzését végző 
állategészségügyi hatóság olyan hiányosságot állapít meg, amely esetében a  tevékenységet fel kell függeszteni, 
vagy a működési engedélyt vissza kell vonni, akkor az észlelt hiányosságokról írásban tájékoztatja az engedélyező 
hatóságot, valamint annak intézkedéséig az  üzem működését ideiglenesen megtiltja. Az  ellenőrzést végző 
állategészségügyi hatóság a  tevékenység felfüggesztését vagy a  működési engedély visszavonását nem igénylő 
esetekben utasítja az  üzemet a  tapasztalt hiányosságok megszüntetésére, és az  üzem működését a  szükséges 
mértékben korlátozza.”

180. §  A 45/2012. (V. 8.) VM rendelet
a) 5.  § (6)  bekezdésében az  „állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hatáskörében eljáró járási hivatal 

(a  továbbiakban: járási hivatal)” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatala (a továbbiakban: járási hivatal)”,

b) 16. § (1) bekezdésében az „a megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe az „a járási hivatal”,
c) 25. § (6) bekezdésében az „A megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe az „A járási hivatal”,
d) 25. § (5) bekezdésében a „megyei kormányhivatalnak” szövegrész helyébe a „járási hivatalnak”
szöveg lép.

181. §  Hatályát veszti a 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 20. § (7) és (8) bekezdése.

114. A takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának és felhasználásának egyes szabályairól 
szóló 65/2012. (VII. 4.) VM rendelet módosítása

182. §  A takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának és felhasználásának egyes szabályairól szóló 65/2012. (VII. 4.) 
VM rendelet
a) 2. § (3) bekezdésében az „a fővárosi és megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

igazgatósága (a  továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szövegrész 
helyébe az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal 
(a továbbiakban: megyei kormányhivatal)”,

b) 2.  § (4)  bekezdésében, 3.  § (3) és (5)  bekezdésében, 6.  § (1)  bekezdés a)  pontjában és (2)  bekezdésében, 
7. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 11. § (1), (2) bekezdésében és (4) bekezdés 
záró szövegrészében, 16.  § (1)  bekezdésében, 18.  § (4)  bekezdés nyitó szövegrészében, 25.  § (1)  bekezdés 
nyitó szövegrészében, 30.  §-ában, 32.  § (3)  bekezdés a)  pontjában, 33.  § (3)  bekezdés a)  pontjában és 
(5) bekezdésében, 35. § (3) bekezdésében, 36. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében és 42. § (3) bekezdésében 
az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe az  „a megyei 
kormányhivatal”,

c) 3.  § (1)  bekezdésében az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrészek 
helyébe az „a megyei kormányhivatal”,

d) 3.  § (2) és (4)  bekezdésében, 9.  § (1)  bekezdésében, (2)  bekezdés nyitó szövegrészében,  
(3) és (4)  bekezdésében, 10.  § (6)  bekezdés nyitó szövegrészében és (7)  bekezdés nyitó szövegrészében, 
29.  §-ában, 31.  § (4)  bekezdésében, 33.  § (4) és (6)  bekezdésében, valamint 36.  § (3)  bekezdésében 
az  „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe az  „A megyei 
kormányhivatal”,
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e) 4.  § (1)  bekezdésében az „a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal (a  továbbiakban: járási 
hivatal)” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási 
hivatal (a  továbbiakban: járási hivatal)” szöveg, a  „járási állategészségügyi hivatalnál” szövegrész helyébe 
a „járási hivatalnál”,

f ) 5.  § (1)  bekezdésében és 9.  melléklet címében a „járási állategészségügyi hivatalhoz” szövegrész helyébe 
a „járási hivatalhoz”,

g) 5.  § (2)  bekezdésében, 6.  § (1)  bekezdés b)  pontjában és (2)  bekezdésében, 7.  § (2)  bekezdésében, 9.  § 
(4) bekezdésében, 25. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 31. § (3) bekezdésében, 32. § (1) bekezdés nyitó 
szövegrészében, (2)  bekezdésében, (3)  bekezdés nyitó szövegrészében és (3)  bekezdés a)  pontjában, 33.  § 
(1)  bekezdés nyitó szövegrészében, (2)  bekezdésében, (3)  bekezdés nyitó szövegrészében, (3)  bekezdés 
a) pontjában és (4) bekezdés nyitó szövegrészében, (5) és (6) bekezdésében, 34. § (1) és (2) bekezdésében, 
35.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, (1)  bekezdés e)  pontjában és (2)–(5)  bekezdésében, 36.  § 
(2)  bekezdés nyitó szövegrészében és (3)  bekezdésében, 37.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében és  
(2)–(5)  bekezdésében, 38.  § (1) és (2)  bekezdésében, 39.  § (1), (3), (5) és (6)  bekezdésében, 40.  § 
(4)  bekezdésében, 41.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, (2)  bekezdésében, (3)  bekezdés nyitó 
szövegrészében és (4) bekezdésében, 42. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 43. §-ában, 44. § (1) bekezdés 
nyitó szövegrészében és (2)  bekezdésében a „járási állategészségügyi hivatal” szövegrész helyébe a „járási 
hivatal”,

h) 7.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, 8.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, 8.  § (2)  bekezdés b)  pontjában, 31.  § 
(3)  bekezdésében és 40.  § (1)  bekezdésében a  „járási állategészségügyi hivatalnak” szövegrész helyébe 
a „járási hivatalnak”,

i) 7. § (1) bekezdés b) pontjában és 10. § (2) bekezdésében az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatósághoz” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatalhoz”,

j) 8. § (1) bekezdés a) pontjában, 8. § (2) bekezdés a) pontjában és 9. § (4) bekezdésében az „az élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatalnak”,

k) 9. § (4) bekezdésben a „járási állategészségügyi hivatalok” szövegrész helyébe a „járási hivatalok”,
l) 31. § (4) bekezdésében a „járási állategészségügyi hivataloknak” szövegrész helyébe a „járási hivataloknak”,
m) 34.  § (2)  bekezdésében az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot” szövegrész 

helyébe az „a megyei kormányhivatalt”,
n) 32.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, (2)  bekezdésében, (3)  bekezdés nyitó szövegrészében, 33.  § 

(1)  bekezdés nyitó szövegrészében, (2)  bekezdésében, (3)  bekezdés nyitó szövegrészében, 34.  §  
(1) és (2)  bekezdésében, 36.  § (1)  bekezdésében az  „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal”,

o) 37. § (3) bekezdésében az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot” szövegrész helyébe 
a „megyei kormányhivatalt”, a „járási állategészségügyi hivatalt” szövegrész helyébe a „járási hivatalt”,

p) 39.  § (2) és (4)  bekezdésében, valamint 40.  § (3)  bekezdésében a  „járási állategészségügyi hivatal” 
szövegrészek helyébe a „járási hivatal”

szöveg lép.

115. Az állattenyésztési bírság befizetésének rendjéről szóló 68/2012. (VII. 13.) VM rendelet 
módosítása

183. §  Az állattenyésztési bírság befizetésének rendjéről szóló 68/2012. (VII. 13.) VM rendelet 2.  §-ában  
az „a vidékfejlesztésért” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért” szöveg lép.

116. A szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással 
történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet módosítása

184. §  A szőlőfeldolgozás és a  borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő 
lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet
a) 5.  § (1) és (3)  bekezdésében a  „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

igazgatóság” szövegrész helyébe a „borászati hatáskörben eljáró járási hivatal”,
b) 8.  § (1)  bekezdésben az „A borászati hatóság” szövegrész helyébe az „A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), illetve a borászati hatáskörben eljáró járási hivatal”,
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c) 10. § (4) bekezdésében az „a borászati hatóság” szövegrész helyébe az „a NÉBIH”,
d) 16.  § (2)  bekezdés d)  pontjában a  „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal” szövegrész helyébe 

a „Budapest Főváros Kormányhivatala”,
e) 17. § (6) bekezdésében az „A borászati hatóság” szövegrészek helyébe az „A NÉBIH”,
f ) 21. § b) és c) pontjában az „a borászati hatóság” szövegrész helyébe az „a NÉBIH”
szöveg lép.

117. A természetes környezet megőrzésére szánt takarmánynövény-vetőmagkeverékek kereskedelmi 
célú begyűjtéséről és forgalmazásáról szóló 86/2012. (VIII. 15.) VM rendelet módosítása

185. §  A természetes környezet megőrzésére szánt takarmánynövény-vetőmagkeverékek kereskedelmi célú begyűjtéséről 
és forgalmazásáról szóló 86/2012. (VIII. 15.) VM rendelet
a) 2.  § a)  pont ab)  alpontjában a  „környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség (a  továbbiakban: 

felügyelőség)” szövegrész helyébe a  „környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet szerinti területi 
természetvédelmi hatóság (a továbbiakban: területi természetvédelmi hatóság)”,

b) 5. § (1)–(3) és (6) bekezdésében, valamint 5. § (7) bekezdés nyitó szövegrészében a „felügyelőség” szövegrész 
helyébe a „területi természetvédelmi hatóság”,

c) 5. § (1) bekezdésében a „felügyelőséghez” szövegrész helyébe a „területi természetvédelmi hatósághoz”,
d) 6. §-ában a „felügyelőségnél” szövegrész helyébe a „területi természetvédelmi hatóságnál”
szöveg lép.

118. Az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló  
87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet módosítása

186. §  Az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet
a) 4.  § (2)  bekezdésében az „a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal (a  továbbiakban: járási 

állategészségügyi hivatal)” szövegrész helyébe az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
hatáskörben eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)”,

b) 4. § (3) bekezdésében az „a járási állategészségügyi hivatalnak” szövegrész helyébe az „a járási hivatalnak”,
c) 5. § (1) bekezdésében az „a járási állategészségügyi hivatalt” szövegrész helyébe az „a járási hivatalt”,
d) 10. § b) pontjában az „a járási állategészségügyi hivatal” szövegrész helyébe az „a járási hivatal”,
e) 11.  § (2)  bekezdésében a  „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

igazgatóságát” szövegrész helyébe a „járási hivatalt”
szöveg lép.

119. Az inaktivált telepspecifikus vakcinák előállítására és felhasználására vonatkozó állat-egészségügyi 
szabályok megállapításáról szóló 94/2012. (VIII. 30.) VM rendelet módosítása

187. §  Az inaktivált telepspecifikus vakcinák előállítására és felhasználására vonatkozó állat-egészségügyi szabályok 
megállapításáról szóló 94/2012. (VIII. 30.) VM rendelet
a) 6. § (7) bekezdésében az „a NÉBIH” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

hatáskörben eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)”,
b) 8.  § (6)  bekezdésében a  „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

igazgatóságának” szövegrész helyébe a „járási hivatalnak”,
c) 9.  § (1)  bekezdésében az  „a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi 

igazgatóságának járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal” szövegrész helyébe az  „a járási 
hivatal”

szöveg lép.
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120. A vágóállatok leölésének és levágásának állatvédelmi szabályairól szóló  
140/2012. (XII. 22.) VM rendelet módosítása

188. §  A vágóállatok leölésének és levágásának állatvédelmi szabályairól szóló 140/2012. (XII. 22.) VM rendelet
a) 1.  §-ában az  „a fővárosi és megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

igazgatósága (a  továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szövegrész 
helyébe az  „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal 
(a továbbiakban: járási hivatal)”,

b) 2. § (4) bekezdésében az „az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész 
helyébe az „a járási hivatal”,

c) 3. § (1) bekezdésében az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe 
az „a járási hivatal”,

d) 3. § (2) bekezdésében az „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe 
az „A járási hivatal”,

e) 4.  § (3)  bekezdésében az  „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságra” szövegrész 
helyébe az  „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalra 
(a továbbiakban: megyei kormányhivatal)”, az „igazgatóság” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal”,

f ) 4. § (7) bekezdésében az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe 
az „a megyei kormányhivatal”

szöveg lép.

121. A térképészetért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami alapadatok és térképi 
adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszeréről, alapadat-tartalmáról, létrehozásának, 
felújításának, kezelésének és fenntartásának módjáról, és az állami átvétel rendjéről szóló  
15/2013. (III. 11.) VM rendelet módosítása

189. § (1) A térképészetért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami alapadatok és térképi adatbázisok vonatkoztatási 
és vetületi rendszeréről, alapadat-tartalmáról, létrehozásának, felújításának, kezelésének és fenntartásának 
módjáról, és az  állami átvétel rendjéről szóló 15/2013. (III. 11.) VM rendelet [a továbbiakban: 15/2013. (III. 11.)  
VM rendelet] 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vonatkoztatási rendszereket képviselő vízszintes, magassági és térbeli geodéziai alapponthálózatok létesítése, 
fenntartása és nyilvántartása a  földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, valamint a  földügyi igazgatási 
hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok (a  továbbiakban együtt: kormányhivatal) feladat- és 
hatáskörébe tartozik.”

 (2) A 15/2013. (III. 11.) VM rendelet 42. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  EOMA munkálatok szervezése tekintetében a  megbízó (megrendelő) és az  adatgazda szerepét 
a  földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv tölti be. A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv 
a  térképészetért felelős miniszter jóváhagyásával közbeszerzési eljárást folytat le, amely lefolytatása után köt 
szerződést a feladat végrehajtására.”

190. §  A 15/2013. (III. 11.) VM rendelet
a) 4.  § (2)  bekezdésében, 25.  §-ában, 26.  § (1)  bekezdésében, 29.  § (1)  bekezdésében, 42.  §  

(2)  bekezdésében, 44.  § (2)  bekezdésében, 70.  § (5)  bekezdés a)  pontjában, 9.  melléklet 4. és 5.  pontjában, 
10. melléklet 2.1.2, 2.3.3, 9.1.5, 10.1.5, 13.1.2 és 13.1.3 pontjaiban a „FÖMI” szövegrész helyébe a „földmérési és 
térinformatikai államigazgatási szerv”,

b) 5. § (4) bekezdésében az „A FÖMI-nek” szövegrész helyébe az „A földmérési és térinformatikai államigazgatási 
szervnek”,

c) 29.  § (2)  bekezdésében az „A FÖMI” szövegrész helyébe az „A földmérési és térinformatikai államigazgatási 
szerv”,

d) 32.  § (4)  bekezdésében és a  77.  § (6)  bekezdésében a  „FÖMI-nek” szövegrész helyébe a  „földmérési és 
térinformatikai államigazgatási szervnek”,

e) 44.  § (5)  bekezdésében a „FÖMI GSZK” szövegrész helyébe a „földmérési és térinformatikai államigazgatási 
szerv”,
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f ) 48.  § (3)  bekezdés a)  pontjában a  „FÖMI-től” szövegrész helyébe a  „földmérési és térinformatikai 
államigazgatási szervtől”,

g) 53.  § (2)  bekezdésében a  „FÖMI-t” szövegrész helyébe a  „földmérési és térinformatikai államigazgatási 
szervet”,

h) 10.  melléklet 9.1.6 pontjában az  „A FÖMI-ben” szövegrész helyébe az  „A földmérési és térinformatikai 
államigazgatási szervben”,

i) 10. melléklet 11.2.1 pontjában a „FÖMI Központi Adattár” szövegrész helyébe a „földmérési és térinformatikai 
államigazgatási szerv adattára”

szöveg lép.

122. Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 
25/2013. (IV. 16.) VM rendelet módosítása

191. §  Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV. 16.) 
VM rendelet [a továbbiakban: 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet] 21. A  változási vázrajz földhivatali vizsgálata és 
záradékolása alcím címében a „vázrajz földhivatali vizsgálata” szövegrész helyébe a „vázrajz vizsgálata” szöveg lép.

192. §  A 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet
a) 2. § (2) bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalának járási földhivatala, a fővárosban 

a  Budapesti 1. és 2. Számú Földhivatal (a  továbbiakban együtt: járási földhivatal)” szövegrész helyébe 
a „földügyi igazgatási hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)”,

b) 2.  § (3)  bekezdésében, 3.  § (1)  bekezdés a)  pont aa)  alpontjában és c)  pont cc)  alpontjaiban, 13.  § 
(3)  bekezdésében, 21.  § (5)  bekezdésében, 24.  § (1)  bekezdésében, 26.  § (4)  bekezdésében, 30.  §  
(1) és (2)  bekezdéseiben, 37.  § (3)  bekezdésében, 38.  § (2)  bekezdésében, 47.  § (5)  bekezdésében, 49.  § 
(1) bekezdésében, 50. §-ában, 51. § (1) és (3) bekezdéseiben, 53. § (2) bekezdésében, 54. § (2) bekezdésében, 
55.  § (1)–(3), (5) és (7)  bekezdéseiben, 56.  § (3)  bekezdésében, 59.  § (1)  bekezdésében a „járási földhivatal” 
szövegrész helyébe a „járási hivatal”,

c) 5.  § (3)  bekezdésében, 33.  § (5)  bekezdésében, 34.  § (3)  bekezdésében, 45.  § (1)  bekezdésében, 51.  § 
(2)  bekezdésében, valamint 52.  § (2)  bekezdésében az „A járási földhivatal” szövegrész helyébe az „A járási 
hivatal”,

d) 5. § (5) bekezdésében, 2. melléklet 3. pont b) alpontjában, 9. melléklet 3. pont e) alpontjában, 11. melléklet 
4. pont d) alpontjában, 12. melléklet 4. pont e) alpontjában, 13. melléklet 4. pont e) alpontjában, 14. melléklet 
4.  pont b)  alpontjában, 15.  melléklet 4.  pont b)  alpontjában, 16.  melléklet 4.  pont d)  alpontjában, 
17.  melléklet 4.  pont d)  alpontjában, 18.  melléklet 4.  pont d)  alpontjában, 19.  melléklet 4.  pont 
d) alpontjában, 20. melléklet 4. pont e) alpontjában, 22. melléklet 4. pont d) alpontjában, 23. melléklet 3. pont 
c) alpontjában, 24. melléklet 3. pont c) alpontjában a „földhivatal” szövegrész helyébe a „járási hivatal”,

e) 7.  § (1)  bekezdésében, 56.  § (5)  bekezdésében, 57.  § (2)  bekezdésében, 58.  § (1)  bekezdésében a „járási 
földhivatali” szövegrész helyébe a „járási hivatali”,

f ) 13.  § (2)  bekezdésében a  „FÖMI honlapján (a  továbbiakban: honlapon)” szövegrész helyébe a  „földügyi 
szakigazgatás hivatalos honlapján, a földhivatali portálon (a továbbiakban: honlap)”,

g) 25.  § (1)  bekezdésében a „Földmérési és Távérzékelési Intézet (a  továbbiakban: FÖMI)” szövegrész helyébe 
a „földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv”,

h) 25. § (2) bekezdésében a „FÖMI” szövegrész helyébe a „földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv”,
i) 25.  § (2)  bekezdésében a „Fővárosi és Megyei Kormányhivatal Földhivatalának (a  továbbiakban: megyei 

földhivatal)” szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatóságként eljáró fővárosi vagy megyei kormányhivatalnak 
(a továbbiakban együtt: kormányhivatal)”,

j) 33.  § (1)  bekezdésében, 34.  § (3)  bekezdésében, 37.  § (1)  bekezdésében, 40.  § (3)  bekezdésében a „járási 
földhivatalhoz” szövegrész helyébe a „járási hivatalhoz”,

k) 35. § (3) bekezdésében a „járási földhivatalok” szövegrész helyébe a „járási hivatalok”,
l) 41. § (3) bekezdésében a „járási földhivatalnál” szövegrész helyébe a „járási hivatalnál”,
m) 41.  § (3)  bekezdésében, 56.  § (4)  bekezdésében, 22.  melléklet 4.  pont e)  alpontjában, 23.  melléklet 3.  pont 

d)  alpontjában, 24.  melléklet 3.  pont d)  alpontjában, 26.  melléklet 10.  pontjában a „földhivatali” szövegrész 
helyébe a „járási hivatali”,
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n) 44.  § (2)  bekezdésében, 46.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, 46.  § (3)  bekezdésben, 49.  § 
(4) bekezdésében a „járási földhivatalnak” szövegrész helyébe a „járási hivatalnak”,

o) 47. § (1) bekezdésében, 48. §-ában a „megyei földhivatal” szövegrész helyébe a „kormányhivatal”,
p) 55. § (11) bekezdésében az „A járási földhivatalhoz” szövegrész helyébe az „A járási hivatalhoz”,
q) 56. § (2) bekezdésében a „földhivatalnak” szövegrész helyébe a „járási hivatalnak”,
r) 57. § (1) bekezdésében a „földhivatali” szövegrész helyébe az „ingatlanügyi”,
s) 26. melléklet 1. pont a) alpontjában a „Járási Földhivatal” szövegrész helyébe a „Járási Hivatal”,
t) 26. melléklet 3. pont nyitó szövegrészében a „Földhivatali” szövegrész helyébe a „Járási Hivatali”
szöveg lép.

123. A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti 
tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről szóló 
34/2013. (V. 14.) VM rendelet módosítása

193. § (1) A  mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, 
előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről szóló 34/2013. (V. 14.) VM rendelet 
[a továbbiakban: 34/2013. (V. 14.) VM rendelet] 10. § (5) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Amennyiben a  tanúsító szervezet a  gazdasági szereplőnek a  tanúsítási rendszerben való részvételére irányuló 
bejelentkezését elutasítja, a  gazdasági szereplő kérelmezheti a  tanúsító szervezet kötelezését a  bejelentkezés 
elfogadására)
„c) az a) és b) pont alapján az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatalt és 
a  növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatalt érintő termékkörrel kapcsolatban az  élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatalnál.”

 (2) A 34/2013. (V. 14.) VM rendelet 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  tanúsító szervezet az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatal 
vagy a  növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatal által az  Öko rendelkezések megsértése, illetve 
az  ökológiai termelésre utaló kifejezés jogosulatlan használata miatt elrendelt intézkedésekről – az  erről szóló 
határozat kézhezvételét követően – írásban (postai vagy elektronikus úton) haladéktalanul értesíti a  Magyar 
Államkincstárt, amennyiben az  ellenőrzési rendszerében részt vevő gazdasági szereplő olyan támogatási 
konstrukciót vesz igénybe, ahol a támogatás nyújtásának feltétele az Öko rendelkezések betartása.”

 (3) A 34/2013. (V. 14.) VM rendelet 15. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  tanúsító szervezet a  834/2007/EK tanácsi rendelet 30.  cikk (2)  bekezdésében maghatározott esetekről 
– a  10.  § (5)  bekezdésében meghatározott feladatmegosztásnak megfelelően – tájékoztatja az  élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörében, valamint növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró járási 
hivatalokat, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi, valamint növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró 
Pest Megyei Kormányhivatalt, illetve a NÉBIH-et.”

 (4) A 34/2013. (V. 14.) VM rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  újonnan választott tanúsító szervezet a  gazdasági szereplőt a  tanúsítási rendszerébe befogadja, 
amennyiben a  helyszíni vizsgálat során megállapítja, hogy a  gazdasági szereplő az  Öko rendelkezéseket betartja. 
Az  újonnan választott tanúsító szervezet a  gazdasági szereplő tanúsító szervezet váltása iránti kérelme tárgyában 
hozott döntéséről nyolc napon belül írásban tájékoztatja a  NÉBIH-et, valamint az  élelmiszerlánc-biztonsági 
és állategészségügyi, továbbá a  növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatalt 
a 889/2008/EK bizottsági rendelet XII. melléklete szerinti adattartalommal, a lakóhely, székhely és telephely pontos 
megjelölésével.”

 (5) A 34/2013. (V. 14.) VM rendelet 23. §-a helyébe következő rendelkezés lép:
„23. § A NÉBIH
a) a tanúsító szervezetekről, a 4. § (4) bekezdése szerinti egyedi kódszámokról, valamint a tanúsító szervezetek által 
alkalmazott megfelelőségi jelekről nyilvántartást vezet, és a nyilvántartást honlapján közzéteszi,
b) kijelöli az  ellenőrzési okirat 20. rovatának hitelesítéséért felelős szerveket, és azok listáját honlapján közzéteszi, 
valamint koordinálja a TRACES COI elektronikus tanúsítványkezelővel kapcsolatos feladatok ellátását,
c) jóváhagyja a 7. § (2) bekezdése szerinti éves tervet,
d) a tanúsító szervezetek kérelmére dönt a 834/2007/EK tanácsi rendelet 42. cikke szerinti, a tanúsító szervezet által 
kidolgozott magán-feltételrendszerek elfogadásáról,
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e) a  vonatkozó jogszabályok, a  készítmények adatai és a  tanúsító szervezetek javaslata alapján összeállítja és 
felülvizsgálja az ökológiai gazdálkodásban alkalmazható növényvédő szerek, termésnövelő anyagok és növényvédő 
szernek nem minősülő termékek listáját, melyet tájékoztató jelleggel honlapján közzétesz,
f ) biztosítja a tanúsító szervezetek közötti információk cseréjét,
g) kezeli az Organic Farming Information Systemet (a továbbiakban: OFIS rendszer), amelynek keretében különösen
ga) eljuttatja a 834/2007/EK tanácsi rendeletben és a 889/2008/EK bizottsági rendelet 94. cikk (1)–(2) bekezdésében 
meghatározott adatokat a Bizottságnak,
gb) koordinálja az OFIS rendszeren keresztül érkező riasztásokkal kapcsolatos feladatok ellátását,
gc) gondoskodik az ökológiai gazdálkodással kapcsolatos engedélyek OFIS rendszerbe történő feltöltéséről.”

 (6) A 34/2013. (V. 14.) VM rendelet 13. alcím címe helyébe a következő cím lép:
„13. Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi, valamint növény- és talajvédelmi hatáskörében 
eljáró járási hivatalok és Pest Megyei Kormányhivatal feladatai”

 (7) A 34/2013. (V. 14.) VM rendelet a következő 25/A. §-sal egészül ki:
„25/A.  § Az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi, valamint növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró 
Pest Megyei Kormányhivatal
a) megállapítja a 889/2008/EK bizottsági rendelet 15. cikk (2) bekezdésében szabályozott állategységeket,
b) a 889/2008/EK bizottsági rendelet 18. cikke alapján engedélyezi az állatok kezelését,
c) a 889/2008/EK bizottsági rendelet 25c. cikke alapján engedélyezi tenyésztett víziállatok egyidejű ökológiai és nem 
ökológiai termelését,
d) a 25l. cikk (2) bekezdése alapján engedélyezi a gazdaságban termesztett, növényi eredetű ökológiai takarmány 
vagy tengeri moszat felhasználását,
e) megállapítja víziállatok pihentetési időszakát, valamint meghatározza a  pihentetés időtartamát a  889/2008/EK 
bizottsági rendelet 25s. cikke alapján,
f ) a  gazdasági szereplő kérelmére, a  889/2008/EK bizottsági rendelet VI.  melléklet 3.  pont a)  alpontja alapján 
engedélyezi az  A-, D- és E-vitamin kérődzők takarmányozására való felhasználhatóságát, amennyiben az  adott 
állomány az  elérhető tápanyagforrás tekintetében nem képes a  vitaminokból a  szükséges mennyiségekhez 
hozzájutni,
g) a  889/2008/EK bizottsági rendelet 27.  cikk (4)  bekezdése alapján engedélyezi természetes színezékek és 
természetes bevonóanyagok alkalmazását piaci értékesítésre szánt főtt tojás héjának hagyományos díszítő 
színezése céljából, és a kiadott engedélyekről tájékoztatja a NÉBIH-et,
h) engedélyezi a mezőgazdasági eredetű, nem ökológiai élelmiszer-összetevők használatát a 889/2008/EK bizottsági 
rendelet 29. cikkében foglaltak alapján, és a kiadott engedélyekről tájékoztatja a NÉBIH-et,
i) a 889/2008/EK bizottsági rendelet 36. cikke, illetve 38a. cikkében foglaltak alapján kiadja a korosbítási engedélyt,
j) engedélyezi a párhuzamos termelést a 889/2008/EK bizottsági rendelet 40. cikk (1) és (2) bekezdése alapján,
k) a  889/2008/EK bizottsági rendelet 42.  cikke alapján engedélyezi nem ökológiai tartásból származó állatok 
felhasználását,
l) katasztrófahelyzet esetén ideiglenes engedélyt ad ki a  889/2008/EK bizottsági rendelet 47.  cikkében foglaltak 
alapján, és a kiadott engedélyekről tájékoztatja a NÉBIH-et,
m) adatot szolgáltat a 889/2008/EK bizottsági rendelet 48. cikkében meghatározott adatbázis kezeléséhez,
n) ellátja a  beszállítók nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat a  889/2008/EK bizottsági rendelet 
50. cikkében meghatározottak alapján,
o) biztosítja a tanúsító szervezetek közötti információk cseréjét.”

194. §  A 34/2013. (V. 14.) VM rendelet
a) 10. § (5) bekezdés a) pontjában az „a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

igazgatóságánál (a  továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság),” szövegrész 
helyébe az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalnál,”,

b) 10.  § (5)  bekezdés b)  pontjában az  „a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságánál 
(a  továbbiakban: növény- és talajvédelmi igazgatóság),” szövegrész helyébe az „a növény- és talajvédelmi 
hatáskörben eljáró járási hivatalnál,”,

c) 10.  § (6)  bekezdésében az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság, illetve a  növény- és 
talajvédelmi igazgatóság” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben 
eljáró járási hivatal, illetve a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal”,
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d) 12.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az „a NÉBIH-nek” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-nek és az  élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatalnak”,

e) 15. § (3) bekezdésében a „kezdeményezheti” szövegrész helyébe a „kezdeményezi”,
f ) 15.  § (3)  bekezdésében, 16.  §-ában az  „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnál 

vagy a  növény- és talajvédelmi igazgatóságnál” szövegrész helyébe az  „élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi hatáskörben vagy növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalnál”,

g) 15.  § (3)  bekezdésében az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság vagy a  növény- és 
talajvédelmi igazgatóság” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben 
vagy növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal”,

h) 18. § (4) bekezdésében az „igazgatóságot” szövegrész helyébe a „hatáskörben eljáró járási hivatalt”,
i) 24.  § nyitó szövegrészében, 25.  § (1), (2), (2a) és (5)  bekezdésében az „igazgatóság” szövegrészek helyébe 

a „hatáskörben eljáró járási hivatal”
szöveg lép.

124. A fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól szóló 98/2013. (X. 24.) VM rendelet módosítása

195. § (1) A  fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól szóló 98/2013. (X. 24.) VM rendelet [a továbbiakban: 98/2013. (X. 24.) 
VM rendelet] 2. §-a a következő 2. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„2. tenyésztési hatóság: az agrárpolitikáért felelős miniszter;”

 (2) A 98/2013. (X. 24.) VM rendelet 7. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  tenyésztési hatóság a  tenyésztőszervezetként történő elismerés iránti eljárás során a  kérelemről a  NÉBIH 
véleményét kikéri. A  NÉBIH a  véleményét 30 napon belül köteles a  tenyésztési hatósággal közölni. A  NÉBIH 
véleménye a tenyésztési hatóságot nem köti.”

196. §  A 98/2013. (X. 24.) VM rendelet
a) 4. § (1) bekezdés a) pontjában a „származásigazolás” szövegrész helyébe a „származási igazolás”,
b) 4. § (1) bekezdés b) pontjában az „a tenyésztési hatóságnak” szövegrész helyébe az „a tenyésztési hatóságnak, 

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak (a továbbiakban: NÉBIH) és a Pest Megyei Kormányhivatalnak”,
c) 9.  § (1)  bekezdésében az  „A tenyésztési hatóság” szövegrész helyébe az  „A tenyésztési hatóság vagy 

a tenyésztési hatóság felkérésére a NÉBIH”,
d) 11.  § (6)  bekezdésében, 13.  § (3) és (4)  bekezdésében, 17.  §-ában az „a tenyésztési hatóság” szövegrész 

helyébe az „a NÉBIH”,
e) 13. § (1) és (4) bekezdéseiben az „a tenyésztési hatóságnak” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-nek”,
f ) 16. § (1) bekezdésében az „A tenyésztési hatóság” szövegrész helyébe az „A tenyésztési hatóság és a NÉBIH”
szöveg lép.

125. A vidékfejlesztési miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló  
114/2013. (XII. 12.) VM rendelet módosítása

197. §  A vidékfejlesztési miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 114/2013. (XII. 12.) 
VM rendelet 1. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

126. A vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések komplex szakmai vizsgáinak 
szervezésére kijelölt intézményekről szóló 128/2013. (XII. 20.) VM rendelet módosítása

198. §  A vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések komplex szakmai vizsgáinak szervezésére kijelölt 
intézményekről szóló 128/2013. (XII. 20.) VM rendelet [a továbbiakban: 128/2013. (XII. 20.) VM rendelet] 1.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  Országos Képzési Jegyzék alapján a  földművelésügyi miniszter – mint a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1., 3–6., 8., 10., 11. pontjában meghatározott feladatokért 
felelős miniszter – hatáskörébe tartozó, valamennyi szakképesítés komplex szakmai vizsgájának szervezésére 
a  földművelésügyi miniszter irányítása és felügyelete alá tartozó Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: Herman Ottó Intézet) jelöli ki.”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 130. szám 18443

199. §  A 128/2013. (XII. 20.) VM rendelet
a) 1. § (2) bekezdésében a „Vidékfejlesztési” szövegrész helyébe a „Földművelésügyi”,
b) 1. § (2) bekezdésében, valamint 2. §-ában a „vidékfejlesztési” szövegrész helyébe a „földművelésügyi”,
c) 1. melléklet A oszlop 1., 2., 3. pontjában a „VM” szövegrészek helyébe az „FM”
szöveg lép.

127. A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével 
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet módosítása

200. §  A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a  kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes 
kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet
a) 4.  § (2)  bekezdésében a „földművelésügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe 

a „megyei kormányhivatal agrárkár-megállapító szervként eljáró járási hivatala”,
b) 5.  § (3)  bekezdés b)  pontjában a „Földmérési és Távérzékelési Intézet (a  továbbiakban: FÖMI)” szövegrész 

helyébe a „földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv”,
c) 15.  § (3)  bekezdésében a  „FÖMI-től” szövegrész helyébe a  „földmérési és térinformatikai államigazgatási 

szervtől”
szöveg lép.

128. Az állami digitális távérzékelési adatbázisról szóló 29/2014. (III. 31.) VM rendelet módosítása

201. §  Az állami digitális távérzékelési adatbázisról szóló 29/2014. (III. 31.) VM rendelet [a továbbiakban: 29/2014. 
(III. 31.) VM rendelet]
a) 2. § (2) és (3) bekezdésében a „FÖMI-nek” szövegrész helyébe a „földmérési és térinformatikai államigazgatási 

szervnek”,
b) 4.  § l)  pontjában, 5.  § h)  pontjában, 6.  § j)  pontjában, 7.  § l)  pontjában és 8.  § (2)  bekezdésében a „FÖMI” 

szövegrész helyébe a „földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv”
szöveg lép.

202. §  Hatályát veszti a  29/2014. (III. 31.) VM rendelet 1.  § (1)  bekezdésében a  „(Földmérési és Távérzékelési Intézet, 
a továbbiakban: FÖMI)” szövegrész.

129. Az állami alapadatok adatbázisainak selejtezési és archiválási rendjéről, valamint a földügyi és 
távérzékelési levéltárról szóló 39/2014. (XII. 18.) FM rendelet módosítása

203. §  Az  állami alapadatok adatbázisainak selejtezési és archiválási rendjéről, valamint a  földügyi és távérzékelési 
levéltárról szóló 39/2014. (XII. 18.) FM rendelet [a továbbiakban: 39/2014. (XII. 18.) FM rendelet] 7. § (4) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A (3) bekezdésben meghatározott adatbázis archiválási műszaki szabályzatot az országos illetékességgel eljáró 
földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, a  kormányhivatalok, valamint azok illetékességi területéhez 
tartozó járási hivatalok vonatkozásában a kormányhivatal vezetője készíti el.”

204. §  A 39/2014. (XII. 18.) FM rendelet
a) 1.  § (3)  bekezdés a)  pontjában az „az ingatlanügyi hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” 

szövegrész helyébe az „a földügyi igazgatási hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal”,
b) 1.  § (3)  bekezdés b)  pontjában az „a fővárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi hatóságaként eljáró 

járási (fővárosi kerületi) hivatala” szövegrész helyébe az  „a földügyi igazgatási hatáskörében eljáró járási 
(fővárosi kerületi) hivatal”,

c) 1. § (3) bekezdés c) pontjában az „a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI)” szövegrész 
helyébe az „a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv”,

d) 2.  § (3)  bekezdésében, 2.  § (5)  bekezdésében, 3.  § (1)  bekezdésében, 4.  § (1) és (2)  bekezdésében, 5.  § 
(1) bekezdésében és 6. § (1) bekezdésében az „a FÖMI” szövegrész helyébe az „a földmérési és térinformatikai 
államigazgatási szerv”,
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e) 2. § (3) és (4) bekezdésében az „A FÖMI” szövegrész helyébe az „A földmérési és térinformatikai 
államigazgatási szerv”,

f ) 2. § (3) bekezdésében az „a megyei és járási földhivatalok” szövegrész helyébe az „a kormányhivatalok és járási 
hivatalok”,

g) 2. § (6) bekezdésében az „az FÖMI-vel” szövegrész helyébe az „a földmérési és térinformatikai államigazgatási 
szervvel”,

h) 3.  mellékletében az  „A FÖMI-nél” szövegrész helyébe az  „A földmérési és térinformatikai államigazgatási 
szervnél”

szöveg lép.

130. A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 
43/2014. (XII. 29.) FM rendelet módosítása

205. §  A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 43/2014. (XII. 29.) 
FM rendelet
a) 1.  § a)  pontjában a  „Mezőhegyesi Állami Ménes és” szövegrész helyébe a  „Nemzeti Ménesbirtok és 

Tangazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint” szöveg, a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal” szövegrész helyébe a „Pest Megyei Kormányhivatal”,

b) 2. § (4) bekezdésben az „a tenyésztési hatóság” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért felelős miniszter”,
c) 5.  § (2)  bekezdésben a  „tenyésztési hatóság” szövegrész a  „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

(a továbbiakban: NÉBIH)”,
d) 5. § (3) bekezdésében a „tenyésztési hatósághoz” szövegrész helyébe a „NÉBIH-hez”,
e) 6. § (1) bekezdésében a „tenyésztési hatóság” szövegrészek helyébe a „NÉBIH”,
f ) 6.  § (2) és (3)  bekezdésében, 8.  § (8)  bekezdésében, 9.  § (2)  bekezdésében, 12.  § (3)  bekezdésében, 13.  § 

(2)  bekezdésében, 13.  § (3)  bekezdés b)  pontjában, 14.  § (2)  bekezdésében, 15.  § (2)  bekezdésében, 
17.  § (2)  bekezdésében, 18.  § (3)  bekezdésében, 19.  § (3)  bekezdésében, 20.  § (3)  bekezdésében, 21.  § 
(4)  bekezdésében, 22.  § (3)  bekezdésében, 23.  § (3)  bekezdésében, 24.  § (3)  bekezdésében, 25.  § 
(3)  bekezdésében, 26.  § (3)  bekezdésében, 27.  § (2) és (3)  bekezdésében, 29.  § (2)  bekezdésében, 
30.  § (2)  bekezdésében, 31.  § (2)  bekezdésében, 33.  § (2)  bekezdésében, 34.  § (2)  bekezdésében, 35.  § 
(2)  bekezdésében, 36.  § (2)  bekezdésében, 37.  § (2)  bekezdésében, 38.  § (2)  bekezdésében, 39.  § 
(2)  bekezdésében, 41.  § (2)  bekezdésében, 42.  § (1) és (2)  bekezdésében, 44.  § (2)  bekezdésében, 
45.  § (2)  bekezdésében, 46.  § (2)  bekezdésében, 47.  § (2)  bekezdésben, 48.  § (2)  bekezdésében, 49.  § 
(2)  bekezdésében, 50.  § (2)  bekezdésében, 51.  § (2)  bekezdésében, 52.  § (2)  bekezdésében, 54.  § 
(2)  bekezdésében, 55.  § (2)  bekezdésében, 57.  § (2)  bekezdésében, 58.  § (2) és (4)  bekezdésében, 59.  § 
(2)  bekezdésében, 60.  § (2)  bekezdésében, 61.  § (2)  bekezdésében, 62.  § (2)  bekezdésében, 63.  § (2) és 
(3)  bekezdésében, 64.  § (2) és (3)  bekezdésében, 65.  § (2) és (3)  bekezdésében a  „tenyésztési hatóság” 
szövegrész helyébe a „NÉBIH”,

g) 7. § (1) bekezdés c) pontjában a „tenyésztési” szövegrész helyébe a „NÉBIH-hel, illetve a tenyésztési”,
h) 13. § (1) bekezdésében az „akkreditációval” szövegrész helyébe az „elismeréssel”,
i) 13. § (2) bekezdésébe az „akkreditált” szövegrész helyébe az „elismert”,
j) 13.  § (3)  bekezdés a)  pontjában a „tenyésztési hatóság” szövegrész helyébe a „NÉBIH vagy a  tenyésztési 

hatóság”,
k) 27. § (2) bekezdésében a „tenyésztési hatósággal” szövegrész helyébe a „NÉBIH-hel”,
l) 42. § (1) és (2) bekezdésében az „akkreditációval” szövegrész helyébe az „elismertséggel”,
m) 55. § (1) bekezdésében a „tenyésztési hatóság” szövegrész helyébe a „földművelésügyi miniszter”,
n) 63.  § (1)  bekezdésében a „tenyésztési hatóság” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal tenyésztési 

hatóságként eljáró járási hivatala”,
o) 67. § (2) bekezdésében a „tenyésztési hatóághoz” szövegrész helyébe a „NÉBIH-hez”
szöveg lép.
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131. Az alapponthálózati pontokkal kapcsolatos szabályokról szóló 51/2014. (IV. 29.) VM rendelet 
módosítása

206. § (1) Az  alapponthálózati pontokkal kapcsolatos szabályokról szóló 51/2014. (IV. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 
51/2014. (IV. 29.) VM rendelet] 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  alapponthálózati pontok adatbázisának kezelését és üzemeltetését a  földmérési és térinformatikai 
államigazgatási szerv végzi.”

 (2) Az 51/2014. (IV. 29.) VM rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  térképészetért felelős miniszter a  földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv bevonásával minden 
kormányhivatalt kétévente ellenőriz. Az  ellenőrzés kiterjed a  terepi, az  irodai, az  alapponthálózat helyszínelési, 
karbantartási, helyreállítási, valamint a  pontok pótlásával, nyilvántartásával és adatszolgáltatásával kapcsolatos, 
e rendeletben előírt feladatok végrehajtásának, valamint az Fttv. 26. § (4) bekezdésében foglalt, az államot megillető 
közérdekű használati jog bejegyzésének ellenőrzésére.”

 (3) Az 51/2014. (IV. 29.) VM rendelet 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdésben foglalt vizsgálat eredményéről jegyzőkönyvet kell készíteni. A  térképészetért felelős 
miniszter az ellenőrzés eredményéről tájékoztatást küld a kormányhivatalok részére.”

207. §  Az 51/2014. (IV. 29.) VM rendelet
a) 2.  § (1)  bekezdésében a „Földmérési és Távérzékelési Intézet (a  továbbiakban: FÖMI)” szövegrész helyébe 

a „földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv”,
b) 2.  § (2)  bekezdésében az  „Az ingatlanügyi hatóságként” szövegrész helyébe az  „A földügyi igazgatási 

hatáskörében”,
c) 4.  §-ában az „a FÖMI honlapján” szövegrész helyébe az „a földügyi szakigazgatás hivatalos honlapján, 

a földhivatali portálon”,
d) 4.  §-ában, 5.  § (2)  bekezdésében, 14.  § (3)  bekezdésében, 16.  § (2)  bekezdésében, 26.  § (1)  bekezdésében, 

29. § (3) és (4) bekezdéseiben, 30. § (1) bekezdésében, 30. § (3) bekezdés a) pontjában, 35. § (1) bekezdésében 
és 36.  § (4), (5), (7) és (8)  bekezdéseiben a  „FÖMI” szövegrész helyébe a  „földmérési és térinformatikai 
államigazgatási szerv”,

e) 9. § (3) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, 15. §-ában, 17. § (1) bekezdésében és 28. §-ában a „FÖMI-nek” 
szövegrész helyébe a „földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnek”,

f ) 9.  § (4)  bekezdésében és 36.  § (2)  bekezdésében a  „FÖMI-hez” szövegrész helyébe a  „földmérési és 
térinformatikai államigazgatási szervhez”,

g) 9. § (5) bekezdésében, 10. § (2) bekezdésében, 11. § (2) bekezdésében, 17. § (2) bekezdésében, 21. § (1) és 
(2) bekezdésében, 22. §-ában és 36. § (3) bekezdésében az „A FÖMI” szövegrész helyébe az „A földmérési és 
térinformatikai államigazgatási szerv”,

h) 10.  § (1)  bekezdésében, 34.  § (2) és (4)  bekezdésében a  „FÖMI-t” szövegrész helyébe a  „földmérési és 
térinformatikai államigazgatási szervet”,

i) 30.  § (2)  bekezdésében az  „A FÖMI-nek” szövegrész helyébe az  „A földmérési és térinformatikai 
államigazgatási szervnek”,

j) 36. § (6) bekezdésében az „a FÖMI” szövegrészek helyébe az „a földmérési és térinformatikai államigazgatási 
szerv”

szöveg lép.

132. A földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a földmérési 
szakfelügyelői feladatokról szóló 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet módosítása

208. § (1) A  földmérő igazolványról, az  ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a  földmérési szakfelügyelői 
feladatokról szóló 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet] 12. § (4) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  szakmaetikai panasz vizsgálata során a  földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a  panaszban 
érintett feleket meghallgathatja, és kikéri az  illetékes megyei földmérési szakfelügyelő véleményét is. 
A meghallgatáson a Bizottság legalább három tagjának is jelen kell lennie.”

 (2) Az 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A földmérési szakfelügyeleti feladatokat a megyei földmérési szakfelügyelő révén kormányhivatalok látják el.”
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 (3) Az 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19.  § (1) Az  állami alapadatbázisokból történő hálózati adatszolgáltatás hozzáférésének és felhasználásának 
jogszerűségét a  térképészetért felelős miniszter a  földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv bevonásával 
szakfelügyeleti ellenőrzés keretében vizsgálja.
(2) A  térképészetért felelős miniszter ellátja a  kormányhivatalok szakmai és minőségbiztosítási tevékenységének 
központi ellenőrzését.”

209. §  Az 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet 3. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

210. §  Az 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet
a) 2. § (1) bekezdésében az „a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI)” szövegrész helyébe 

az „a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv”,
b) 2.  § (2)  bekezdésében az „a FÖMI-nél beszerezhető vagy a  FÖMI” szövegrész helyébe az „a földmérési és 

térinformatikai államigazgatási szervnél beszerezhető, vagy annak”,
c) 2.  § (3)  bekezdésében, 8.  § (1)  bekezdésében, 9.  § (2)  bekezdésében, 10.  § (1)  bekezdésében, 11.  § (1) és 

(4) bekezdésében, 12. § (4) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 14. § c) pontjában, 15. § (1) bekezdésében, 
7. alcím címében, 16.  § (2)  bekezdésében, 16.  § (4)  bekezdés a)  pontjában, 17.  § (2)  bekezdésében, 
18.  § (3)  bekezdésében és 19.  § (1)  bekezdésében az  „a FÖMI” szövegrész helyébe az  „a földmérési és 
térinformatikai államigazgatási szerv”,

d) 2. § (4) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében és 15. § (2) bekezdésében az „a FÖMI-hez” szövegrész helyébe 
az „a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervhez”,

e) 4. § (2) bekezdés b) pontjában és 16. § (3) bekezdésében az „a FÖMI-től” szövegrész helyébe az „a földmérési 
és térinformatikai államigazgatási szervtől”,

f ) 6.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a „megyei vagy járási földhivatalnál” szövegrész helyébe az „ingatlanügyi 
hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál (a  továbbiakban: kormányhivatal) vagy a  járási 
(fővárosi kerületi) hivatalnál (a továbbiakban: járási hivatal)”,

g) 12. § (3) bekezdésében a „FÖMI” szövegrészek helyébe a „földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv”,
h) 13. § (3) bekezdésében az „a FÖMI-nél” szövegrész helyébe az „a földmérési és térinformatikai államigazgatási 

szervnél”,
i) 16.  § (1)  bekezdésében és 18.  § (4)  bekezdésében az  „A FÖMI” szövegrész helyébe az  „A földmérési és 

térinformatikai államigazgatási szerv”,
j) 16. § (4) bekezdés b) pontjában az „a Földmérési és Távérzékelési Intézet” szövegrész helyébe az „a földmérési 

és térinformatikai államigazgatási szerv”,
k) 16. § (5) bekezdésében az „a FÖMI-nek” szövegrész helyébe az „a földmérési és térinformatikai államigazgatási 

szervnek”,
l) 19. § (2) bekezdésében az „A FÖMI” szövegrész helyébe az „A térképészetért felelős miniszter”
szöveg lép.

133. A tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló  
7/2015. (III. 11.) FM rendelet módosítása

211. §  A tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendelet
a) 4. § (2) bekezdés a) pontjában az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei 

kormányhivatal (a  továbbiakban: megyei kormányhivatal)” szövegrész helyébe a  „megyei kormányhivatal 
élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatala (a  továbbiakban: járási 
hivatal)”,

b) 4.  § (4)  bekezdésében, 1. számú melléklet 9.1. és 9.3.  pontjában a  „megyei kormányhivatal” szövegrész 
helyébe a „járási hivatal”,

c) 5. § (3) bekezdés b) pontjában és 3. számú melléklet 7.2. pontjában a „megyei kormányhivatalnak” szövegrész 
helyébe a „járási hivatalnak”

szöveg lép.
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134. A földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá 
eső személyek meghatározásáról szóló 18/2015. (IV. 10.) FM rendelet módosítása

212. §  Hatályát veszti a  földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörét érintően a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső 
személyek meghatározásáról szóló 18/2015. (IV. 10.) FM rendelet 1. melléklet B) rész 1., 3. és 4. pontja.

135. A kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállításának állategészségügyi feltételeiről 
szóló 21/2015. (IV. 30.) FM rendelet módosítása

213. §  A kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállításának állategészségügyi feltételeiről szóló 21/2015. 
(IV. 30.) FM rendelet
a) 3.  § (3)  bekezdésében az  „a NÉBIH” szövegrész helyébe az  „a NÉBIH és az  élelmiszerlánc-biztonsági és 

állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)”,
b) 4. § (6) és (8) bekezdésében az „a NÉBIH” szövegrész helyébe az „a NÉBIH és a járási hivatal”,
c) 4. § (7) bekezdésében az „a NÉBIH-nek” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-nek és a járási hivatalnak”,
d) 5. § (6) bekezdésében az „a NÉBIH” szövegrészek helyébe az „a NÉBIH vagy a Pest Megyei Kormányhivatal”,
e) 10.  § (1)  bekezdésében az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei 

kormányhivatalok, valamint az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hatáskörében eljáró járási hivatalok 
(a  továbbiakban: élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság) ellenőrzik” szövegrész helyébe az  „a járási hivatal 
ellenőrzi”,

f ) 10.  § (3) nyitó szövegrészében és (4)  bekezdésében az „az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság” szövegrész 
helyébe az „a járási hivatal”

szöveg lép.

136. A földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről és a díj megfizetésének 
részletes szabályairól szóló 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet módosítása

214. §  A földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről és a  díj megfizetésének részletes 
szabályairól szóló 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § Ahol e rendelet járási hivatalt említ, azon a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló kormányrendeletben megjelölt földügyi igazgatási hatáskörben eljáró járási hivatalt kell érteni.”

137. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2015. évi igénybevételének 
feltételeiről szóló 35/2015. (VI. 30.) FM rendelet módosítása

215. §  A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2015. évi igénybevételének feltételeiről 
szóló 35/2015. (VI. 30.) FM rendelet 7.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a „Herman Ottó Intézet” szövegrész helyébe  
az „a Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Herman Ottó Intézet)” szöveg 
lép.

138. A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet módosítása

216. §  A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet
a) 6. § (1) bekezdésében az „a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI)” szövegrész helyébe 

az „a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv”,
b) 6.  § (2)  bekezdésében, 7.  § (4)  bekezdésében, 8.  § (10)  bekezdésében, 9.  § (2)  bekezdésében, 10.  §  

(1) és (3) bekezdésében, valamint 11. § (1) bekezdésében az „a FÖMI” szövegrész helyébe az „a földmérési és 
térinformatikai államigazgatási szerv”,

c) 7.  § (3)  bekezdésében az „a FÖMI” szövegrészek helyébe az „a földmérési és térinformatikai államigazgatási 
szerv”,

d) 8. § (10) bekezdésében az „a FÖMI-t” szövegrész helyébe az „a földmérési és térinformatikai államigazgatási 
szervet”,

e) 8.  § (10)  bekezdésében, 9.  § (2)  bekezdésében és 10.  § (2)  bekezdésében az „A FÖMI” szövegrész helyébe  
az „A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv”,
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f ) 9. § (1) bekezdésében az „a FÖMI-nél” szövegrész helyébe az „a földmérési és térinformatikai államigazgatási 
szervnél”

szöveg lép.

139. A mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről szóló  
73/2015. (XI. 6.) FM rendelet módosítása

217. §  A mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről szóló 73/2015. (XI. 6.) FM rendelet 3.  § 
(3)  bekezdés b)  pontjában az  „az erdészeti hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe  
az „a megyei kormányhivatal erdészeti hatáskörében eljáró járási hivatala” szöveg lép.

140. A sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 
83/2015. (XII. 16.) FM rendelet módosítása

218. §  A sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 83/2015. (XII. 16.) 
FM rendelet [a továbbiakban: 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet] 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha a  vágóhídon a  jelölőkalapáccsal végzett jelölés nem olvasható, vagy a  kalapács, illetve a  jelölés nem felel 
meg az  (1)–(3) bekezdésben foglaltaknak, a NÉBIH a  jelölőkalapács használatára vonatkozó engedélyt visszavonja, 
és a Pest Megyei Kormányhivatal előírja a tenyészetben a füljelző használatát.”

219. §  A 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet
a) 3.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az „az álletegészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hatáskörében” szövegrész 

helyébe az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben”,
b) 5. § (4) bekezdésében az „a NÉBIH” szövegrész helyébe az „a Pest Megyei Kormányhivatal”,
c) 5. § (4) bekezdésében az „a NÉBIH-nek” szövegrész helyébe az „a Pest Megyei Kormányhivatalnak”
szöveg lép.

141. A veszélyes állatfajokról és egyedeik tartásának szabályairól szóló 85/2015. (XII. 17.) FM rendelet 
módosítása

220. §  A veszélyes állatfajokról és egyedeik tartásának szabályairól szóló 85/2015. (XII. 17.) FM rendelet
a) 1.  § (2)  bekezdés h)  pontjában a  „természetvédelmi hatósági jogkörében eljáró fővárosi és megyei 

kormányhivatal” szövegrész helyébe a „területi természetvédelmi hatóság”,
b) 22.  § (5)  bekezdésében az  „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség” szövegrész 

helyébe az „országos természetvédelmi hatóság”
szöveg lép.

142. Az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, 
valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól szóló 89/2015. (XII. 22.) FM rendelet módosítása

221. §  Az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint 
alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól szóló 89/2015. (XII. 22.) FM rendelet [a továbbiakban: 89/2015. (XII. 22.) 
FM rendelet] 4. § (4) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pályázati felhívásnak a jogszerzéssel és a haszonbérleti jogviszony tartalmával kapcsolatos tartalmi elemei:)
„h) a kiíró azon joga fenntartásának rögzítése, hogy a pályázati felhívást a pályázat elbírálására nyitva álló határidő 
lejárta előtt visszavonhatja;”

222. § (1) A 89/2015. (XII. 22.) FM rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  pályázaton való részvétel regisztrációs díja – a  meghirdetett pályázat szerinti vízterület vagy vízterületek 
összesített kiterjedése alapján – 10 ha alatti vízterület esetében 50 000 Ft, 10–100 ha-ig terjedő vízterület esetében 
100 000 Ft, 100 ha feletti vízterület esetében 200 000 Ft. A  pályázónak a  regisztrációs díjat a  megpályázott, 
nyilvántartott halgazdálkodási vízterületenként külön-külön kell átutalnia a Földművelésügyi Minisztérium Magyar 
Államkincstárnál vezetett 10032000-01494549 számú Előirányzat-felhasználási keretszámlájára, valamint az átutalás 
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megjegyzés rovatában fel kell tüntetnie, hogy „halgazd. jog pály. reg. díj”. Az  1.  § (2) és (3)  bekezdése szerinti 
esetekben a regisztrációs díjat pályázatonként kell megfizetni.”

 (2) A 89/2015. (XII. 22.) FM rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  kiíró a  pályázati felhívás visszavonása vagy érvénytelen pályázati eljárás esetén a  regisztrációs díj összegét 
az érvényes pályázatot benyújtó pályázónak visszafizeti. A visszafizetést a visszavonástól számított 30 napon belül 
kell teljesíteni. A kiíró a regisztrációs díj visszatérítése esetén kamatfizetésre nem kötelezett.”

 (3) A 89/2015. (XII. 22.) FM rendelet 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  befolyt regisztrációs díj a  kiírót illeti meg, amely a  pályázati felhívás előkészítésével, megjelentetésével, 
valamint a pályázatok kezelésével és vizsgálatával összefüggésben felmerülő költségek fedezésére fordítható.”

223. §  A 89/2015. (XII. 22.) FM rendelet 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  minisztérium a  pályázati eljárás eredményét a  miniszteri döntés meghozatalától számított 15 napon belül 
írásban közli valamennyi pályázóval.”

143. A hegybíró, a hegyközségi tanács titkára és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára 
tevékenységének ellenőrzési szabályairól szóló 1/2016. (I. 7.) FM rendelet módosítása

224. §  A hegybíró, a  hegyközségi tanács titkára és a  Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára tevékenységének 
ellenőrzési szabályairól szóló 1/2016. (I. 7.) FM rendelet
a) 1.  § (2)  bekezdésében a  „földművelésügyi igazgatási jogkörében eljáró megyei kormányhivatal 

(a  továbbiakban: kormányhivatal)” szövegrész helyébe a  „földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró 
megyeszékhely szerinti járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)”,

b) 4. §-ában a „kormányhivatal” szövegrész helyébe a „járási hivatal”
szöveg lép.

144. A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló  
9/2016. (II. 15.) FM rendelet módosítása

225. §  A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet 
1.  § h)  pontjában a „növényvédelmi igazgatási hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe 
a „növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatal” szöveg lép.

145. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2016. évi igénybevételének 
feltételeiről szóló 30/2016. (IV. 29.) FM rendelet módosítása

226. §  A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2016. évi igénybevételének feltételeiről szóló 
30/2016. (IV. 29.) FM rendelet 6. § (1b) bekezdésében az „a Herman Ottó Intézet” szövegrész helyébe az „a Herman 
Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Herman Ottó Intézet)” szöveg lép.

146. Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti 
támogatásának feltételeiről szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet módosítása

227. §  Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről 
szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet
a) 1.  § 11.  pontjában a  „megyei kormányhivatal (a  továbbiakban: kormányhivatal)” szövegrész helyébe 

a „megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatala 
(a továbbiakban: járási hivatal)”,

b) 2.  § (5)  bekezdésében és 5.  § (4)  bekezdés b)  pontjában az  „a kormányhivatal” szövegrészek helyébe  
az „a járási hivatal”,

c) 4. § (2) bekezdés a) pontjában, 4. § (3) bekezdésében és 5. § (4) bekezdés d) pontjában a „kormányhivatal” 
szövegrész helyébe a „járási hivatal”

szöveg lép.
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147. Hatályon kívül helyező rendelkezések

228. §  Hatályát veszti
1. a  hegyközségi szervezetek által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 61/1998. 

(XII. 17.) FVM rendelet;
2. a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, valamint szervei szolgálati titokkörének megállapításáról szóló 

9/2002. (XII. 23.) KvVM rendelet;
3. a  földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter irányítása alatt álló szervek közalkalmazottainak 

vagyonnyilatkozat-tételéről szóló 73/2002. (VIII. 15.) FVM rendelet;
4. az egyes munkaköri megnevezésekről szóló 25/2005. (X. 18.) KvVM rendelet;
5. a  méhcsaládok pusztulásával kapcsolatos közösségi programokra igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás 

felhasználásának szabályairól szóló 20/2014. (III. 12.) VM rendelet.

148. Záró rendelkezés

229. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter
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1. melléklet a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelethez

1. A 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. számú melléklet 200. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„200. § A nagylétszámú szarvasmarha-állományokból továbbtartásra kistermelőnek eladni, bértartásra kihelyezni 
csak gümőkórtól, brucellózistól és leukózistól mentes szarvasmarhákat szabad. A fogadás helye szerinti járási 
hivatal a kihelyezés feltételéül további betegségtől való mentességet is előírhat. A nagylétszámú szarvasmarha-
állomány tulajdonosa a kihelyezett szarvasmarhákat csak a hizlalótelepére, azok szaporulatát pedig csak a járási 
hivatal által meghatározott feltételek mellett viheti be a saját állományába.” 
 

2. A 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. számú melléklet 411. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(1) A részleges községi zárlat alatt álló terület nem fertőzött helyéről sertést azonnali levágás céljából, a községi 
zárlat alatt álló vagy a zárlat alatt nem álló községrészben levő vágóhídra, a hatósági állatorvos engedélyével és 
a járási hivatal jóváhagyásával szabad kivinni. Teljes vagy részleges községi zárlat alatt álló területről, a megyén 
belül más község vágóhídjára történő sertéskivitelhez a járási hivatal engedélye szükséges. A megyén kívüli 
vágóhídra történő sertéskivitelt a minisztérium hozzájárulásával engedélyezheti a megyei kormányhivatal. Ebben 
az esetben a két megyei kormányhivatalnak összehangoltan és ellenjegyzéssel kell meghozni a szállításra és a 
vágásra vonatkozó intézkedéseket.” 
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 A B 

1. Név Számlaszám 

2. Földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv  

3. Baranya Megyei Kormányhivatal 10024003-00300960-00000000 

4. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00301071-00000000 

5. Békés Megyei Kormányhivatal 10026005-00321127-00000000 

6. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 10027006-00302814-00000000 

7. Csongrád Megyei Kormányhivatal 10028007-00302515-00000000 

8. Fejér Megyei Kormányhivatal 10029008-00302649-00000000 

9. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 10033001-00301617-00000000 

10. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 10034002-00301813-00000000 

11. Heves Megyei Kormányhivatal 10035003-00302089-00000000 

12. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 10045002-00301820-00000000 

13. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 10036004-00301428-00000000 

14. Nógrád Megyei Kormányhivatal 10037005-00302106-00000000 

15. Pest Megyei Kormányhivatal 10023002-00302247-00000000 

16. Somogy Megyei Kormányhivatal 10039007-00301112-00000000 

17. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 10044001-00302261-00000000 

18. Tolna Megyei Kormányhivatal 10046003-00302436-00000000 

19. Vas Megyei Kormányhivatal 10047004-00301507-00000000 

20. Veszprém Megyei Kormányhivatal 10048005-00301569-00000000 

21. Zala Megyei Kormányhivatal 10049006-00303004-00000000 

22. Budapest Főváros Kormányhivatala 10023002-00301208-00000000 

23. HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. 

10023002-00286040-00000017 

24. Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

10032000-00286576-00000017 

 ” 

2. melléklet a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelethez
„4. számú melléklet a 63/1999. (VII. 21.) FVM–HM–PM együttes rendelethez
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A földminősítő igazolvány 
 

Előlap 
 

………MEGYEI/FŐVÁROSI KORMÁNYHIVATAL  
 

  

 

igazolvány  
száma:____________ 

   

fénykép helye 

 
FÖLDMINŐSÍTŐ IGAZOLVÁNY   
   

…………..………………… 
név 

 
 

……………………………… 
beosztás  

 
Kelt:……………………….. 
 

  

 

………………………….. 
Kiállító hatóság: 

FÖLDMÉRÉSI ÉS 
TÉRINFORMATIKAI 

ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERV 

…………………… 
tulajdonos aláírása 

 
………JÁRÁSI (FŐVÁROSI KERÜLETI) HIVATAL  

 
  

 

igazolvány  
száma:____________ 

   

fénykép helye 

 
FÖLDMINŐSÍTŐ IGAZOLVÁNY   
   

…………..………………. 
név 

 
 

……………………………. 
beosztás  

 
Kelt:………………………………….. 
 

  

 

………………………….. 
Kiállító hatóság: 
FÖLDMÉRÉSI ÉS 
TÉRINFORMATIKAI 
ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERV 

…………………. 
tulajdonos aláírása 

 
 

3. melléklet a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelethez
„3. számú melléklet a 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelethez
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Hátlap 
 
 

Az igazolvány tulajdonosa a termőföld védelméről szóló  
2007. CXXIX. törvény 30. § (2) bekezdése értelmében 

földminősítési, valamint helyszíni ellenőrzési tevékenységre 
jogosult. 

 
A munkavégzés érdekében bármely ingatlanra – a lakás és 
lakás céljára szolgáló helyiségek kivételével – beléphet, ott 

földminősítéssel, helyszíni ellenőrzéssel kapcsolatos munkákat 
végezhet. 

Az igazolvány visszavonásig érvényes. 
 
 
 
 
 

    ” 

 

............................. 
…………………… Járási Hivatal 
Cím: ..................... 

EBL mentesség igazolása 

Igazolom, hogy a 21/2002. (III. 20.) FVM rendeletben előírt módon a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatalban 20..... év ............ hó ........ napján vett vérmintákból elvégzett hivatalos vizsgálatok alapján a 
név: ................... cím: .................. tulajdonát képező, .................... tartási helyen lévő szarvasmarha-állomány 
EBL mentes. 
EBL-lel fertőzött. 
A telep ENAR kódja: ........... 
Kelt: ......................... 

..................... 

járási hivatalvezető” 

 

4. melléklet a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelethez
„Melléklet a 21/2002. (III. 20.) FVM rendelethez
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ÁLLATORVOSI IGAZOLÁS 

 

Igazolom, hogy               nevű és 

     című tulajdonos 

...................................................... korú, ........................................................ fajtájú,        db tyúkból 

és ................................................ db kakasból, összesen        db baromfiból 

álló állományát megvizsgáltam. 

Az állomány szeropozitivitását baromfitífusz szempontjából 

....... év ............................ hó ........ napján        %-ban 

....... év ............................ hó ........ napján        %-ban 

állapítottam meg. 

A vizsgálatok eredménye alapján az állomány tojásait baromfitífusz szempontjából keltetésre alkalmasnak 
találtam. 

................................, ......... év ............................... hónap ......... nap 

........................................................... 
járási hivatalvezető 

 
Magyarázat az 5. számú melléklethez: 
A függelék szerinti „Állatorvosi Igazolást” négy példányban kell kiállítani: 
– a tőpéldányt a járási hivatal iktatja, 
– egy példány szolgálati úton az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró 
megyei kormányhivatalhoz küldendő, 
– két példány az állattartónál marad, és ebből egy példányt a tojásszállítmánnyal a keltetőnek vagy a 
forgalmazónak kell küldeni.” 
 

5. melléklet a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelethez
„5. számú melléklet a 49/2002. (V. 24.) FVM rendelethez

 
 
 
 
A 87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet 8. számú melléklet II. 2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„2.1. Létesítés 
Prebázis, bázis, certifikált üzemi törzsültetvényt (a továbbiakban: törzsültetvény) az létesíthet, aki a 
növénytermesztési hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal engedélyével, certifikált szőlőiskolát, aki a 
növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal engedélyével rendelkezik, és a növényegészségügyi 
követelményeknek megfelel. Törzsültetvényt, illetve certifikált szőlőiskolát a növény- és talajvédelmi hatáskörben 
eljáró járási hivatal által jóváhagyott területen lehet létesíteni.”   

6. melléklet a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelethez
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1. Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 6. számú melléklet 2.2. pontja a következő 2.2.1. alponttal egészül ki: 
 
„2.2.1. Trágyafeldolgozás 

......... oldal 
TH KTJ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Feldolgozott hígtrágya 
mennyisége m3/év Feldolgozott istállótrágya 

mennyisége t/év 

A hígtrágya-feldolgozás technológiája Az istállótrágya-feldolgozás technológiája 
1.  1.  
2.  2.  
3.  3.  
4.  4.  
5.  5.  
6.  6.  

          ” 
 

2. Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 6. számú melléklet 2.3. pontja helyébe a következő pont lép: 
 
„2.3. A trágyatároló kapacitása és a tárgyév utolsó napján tárolt szervestrágya mennyisége 

........ oldal 
 

TH KTJ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 Hígtrágya 

Tároló adatai 

Tá-
rolás  
mód-

ja 
(kód) 

Fedettség 
(kód) Tárolt hígtrágya  

mennyisége 
(m3) 

EH-KTJ MePAR 
blokkazonosító 

EOV koordináta pár 
(X; Y) 

Kapaci-
tás (m3)    

1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ - _ _ _ _ _ _ _ _;_ _ _ _ _ _  _ _   
2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ - _ _ _ _ _ _ _ _;_ _ _ _ _ _  _ _   
3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ - _ _ _ _ _ _ _ _;_ _ _ _ _ _  _ _   
4. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ - _ _ _ _ _ _ _ _;_ _ _ _ _ _  _ _   
5. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ - _ _ _ _ _ _ _ _;_ _ _ _ _ _  _ _   
6. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ - _ _ _ _ _ _ _ _;_ _ _ _ _ _  _ _   
7. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ - _ _ _ _ _ _ _ _;_ _ _ _ _ _  _ _   

 Istállótrágya 
Tároló adatai Tárolás  

módja (kód) 
Tárolt 

istállótrágya  
mennyisége 

(tonna) 
EH-KTJ MePAR 

blokkazonosító 
EOV koordináta pár 

(X; Y) 
Kapacitás 

(tonna) 

1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ - _ _ _ _ _ _ _ _;_ _ _ _ _ _  _ _  
2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ - _ _ _ _ _ _ _ _;_ _ _ _ _ _  _ _  
3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ - _ _ _ _ _ _ _ _;_ _ _ _ _ _  _ _  
4. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ - _ _ _ _ _ _ _ _;_ _ _ _ _ _  _ _  
5. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ - _ _ _ _ _ _ _ _;_ _ _ _ _ _  _ _  
6. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ - _ _ _ _ _ _ _ _;_ _ _ _ _ _  _ _  

” 

7. melléklet a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelethez
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3. Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 6. számú melléklet 3.2. pontja helyébe a következő pont lép: 
 
„3.2. A trágyakijuttatás adatai a tárgyévben 
 

 Település 
Helyrajzi 

szám 

MePAR 
blokk-

azonosító 

Termesztett 
növény 

Termés 
t/ha  

Trágyázott 
terület 
(ha) 

Szerves  
trágya 
típusa 
(kód) 

Kijuttatott szervestrágya Szerves- 
trágyával 
kijuttatott  

N 
hatóanyag 

kg/ha 

N 
műtrágya 
hatóanyag 

(kg/ha) 

Hígtrágya 
(m3/ha) 

Kijuttatás 
módja 

Istállótrágya  
(t/ha) 

1.   _ _ _ _ 
_-_ - _ _ 

_ _   _ _  
 

   

2.   _ _ _ _ 
_-_ - _ _ 

_ _   _ _  
 

   

3.   _ _ _ _ 
_-_ - _ _ 

_ _   _ _  
 

   

4.   _ _ _ _ 
_-_ - _ _ 

_ _   _ _  
 

   

5.   _ _ _ _ 
_-_ - _ _ 

_ _   _ _  
 

   

6.   _ _ _ _ 
_-_ - _ _ 

_ _   _ _  
 

   

7.   _ _ _ _ 
_-_ - _ _ 

_ _   _ _  
 

   

8.   _ _ _ _ 
_-_ - _ _ 

_ _   _ _  
 

   

9.   _ _ _ _ 
_-_ - _ _ 

_ _   _ _  
 

   

10.   _ _ _ _ 
_-_ - _ _ 

_ _   _ _  
 

   

11.   _ _ _ _ 
_-_ - _ _ 

_ _   _ _  
 

   

          ” 
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A 155/2009. (XI. 16.) FVM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

 (A 
Név) 

(B 
Számlaszám) 

(1.) Földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv 10023002-00299592-38200001 
” 

 
 
 

 
 

 
A 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet Mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

 (A 
Név) 

(B 
Számlaszám) 

(1.) Földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv 10023002-00299592-38200001 
”

8. melléklet a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelethez

9. melléklet a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelethez

10. melléklet a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelethez

 
 

 
1. A 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat B:6 mezője helyébe a következő 

mező lép: 
„ 

 (B 
Mintagyűjtés időpontja) 

(6.) A 200/2012/EU bizottsági rendelet melléklet 1. b) pontja alapján a járási hivatal 
évente határozza meg 

” 

11. melléklet a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelethez
„1. melléklet a 114/2013. (XII. 12.) VM rendelethez

Vidékfejlesztési szervek 

 
a) Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, 
b) Országos Meteorológiai Szolgálat, 
c) Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.” 
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A földmérő igazolvány 

 
Előlap 
 

 

       FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM 
 

igazolvány száma:   

FÖLDMÉRŐ IGAZOLVÁNY 

fénykép helye 

 
   

…………..…………………………..  

név  

  

……………………………………  
szakképzettség   

Kelt:………………………………………  

   
Kiállító hatóság:  
FÖLDMÉRÉSI ÉS 
TÉRINFORMATIKAI 
ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERV 

                      
………………………….. 
 a tulajdonos aláírása 

 

 
 
Hátlap 

 

Az igazolvány tulajdonosa a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 
2012. évi XLVI. törvény 28. § (1) bekezdése értelmében földmérési 

tevékenység végzésére jogosult. 
A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény  

24. § (1) és (2) bekezdése alapján a földmérő a mérés helyét bármely 
ingatlanon át megközelítheti és azon földmérési jelet helyezhet el.  

Az igazolvány a kiállításától számított 10 évig hatályos. 

 

                                                                                                                              ” 
 

12. melléklet a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelethez
„3. melléklet az 52/2014. (IV. 29.) VM rendelethez
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A nemzetgazdasági miniszter 22/2017. (VIII. 17.) NGM rendelete
a mozgásban lévő közúti járművek tengelyterhelésének mérésére szolgáló mérőeszközök méréstechnikai 
követelményeiről

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket 
rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában
a) forgalmazó: a  termékek forgalmazása tekintetében az  akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak 

megállapításáról és a  339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 6. pontjában meghatározott személy;

b) forgalomba hozatal: mérőműszernek az  Európai Gazdasági Térségben első alkalommal, ellenszolgáltatás 
fejében vagy térítésmentesen történő rendelkezésre bocsátása;

c) gyártó: a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról 
és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet 2. cikk 3. pontjában meghatározott személy;

d) hitelesítés: a  mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvényben és a  mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendeletben szabályozott eljárás;

e) meghatalmazott képviselő: az  Európai Unión belül letelepedett vagy ott székhellyel rendelkező természetes 
vagy jogi személy, aki a gyártó írásos meghatalmazása alapján e rendelet szerint meghatározott feladatokban 
a gyártó nevében eljár;

f ) WIM: az  angol Weigh-in-Motion fogalom betűszava, amely a  mozgásban lévő járművek dinamikus 
tengelyterhelésének mérésére utal;

g) WIM érzékelő: az  útburkolatba süllyesztett érzékelő, amely a  15 km/h sebességnél gyorsabban közlekedő 
jármű kerék- vagy tengelyterheléséről információt szolgáltat;

h) WIM eszköz: olyan a  mozgásban lévő közúti járművek tengelyterhelésének hatósági ellenőrzésre és 
bizonyításra használt mérésére szolgáló automatikus működésű mérőeszköz, amely a  WIM érzékelőből,  
WIM műszerből és egyéb kiegészítő eszközökből áll, és képes a  mozgásban levő közúti jármű 
tengelyterheléseinek és össztömegének megállapítására;

i) WIM műszer: a WIM érzékelők jeleit dolgozza fel, és azokból előállítja a tengelyterhelés-értékeket.

2. Alapvető követelmények

2. §  A  hatósági ellenőrzésre és bizonyításra használt mérésre alkalmazott WIM eszköz akkor hozható forgalomba, 
helyezhető üzembe vagy üzemeltethető, ha megfelel az 1. mellékletben meghatározott követelményeknek.

3. Típusvizsgálati eljárás

3. §  A  WIM eszköz gyártója, forgalmazója (a továbbiakban együtt: kérelmező), a  WIM eszköz 1.  mellékletben 
meghatározott követelményeknek való megfelelősége tanúsítása érdekében típusvizsgálati eljárást kezdeményez.

4. § (1) A típusvizsgálat olyan eljárás, amely során a Kormány által rendeletben kijelölt mérésügyi hatóság (a továbbiakban: 
mérésügyi hatóság) megvizsgálja és igazolja, hogy a  típusvizsgálatra átadott vagy bemutatott WIM eszköz típus  
(a továbbiakban: típusminta) megfelel-e az 1. mellékletben foglalt követelményeknek.

 (2) A típusvizsgálati eljárásra vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét és székhelyét; ha van meghatalmazott képviselő, annak nevét és lakcímét vagy székhelyét,
b) a  WIM eszköz, illetve részegységeinek gyártmányát, típusát vagy – ha van ilyen – a  kereskedelmi 

megnevezését, amennyiben van, az uniós országbeli típusvizsgálati bizonyítványt és mérési jegyzőkönyvet,
c) a WIM eszközre vonatkozó tervdokumentációt.
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 (3) A tervdokumentációnak az értékelés szempontjából lényeges, a WIM eszköz szerkezetére, gyártására és működésére 
vonatkozó alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:
a) a WIM eszköz általános leírását,
b) az  alkatrészek, részegységek vázlatrajzát, az  áramkörök konstrukciós terveit, a  gyártási, összeállítási és 

kapcsolási rajzokat,
c) a WIM eszköz működéséhez és annak megértéséhez szükséges leírásokat és magyarázatokat,
d) az  alkalmazott szabványok, nemzetközi ajánlások jegyzékét és azon megoldások leírását, amelyek eltérnek 

ezek követelményeitől,
e) a tervezési számítások és vizsgálatok eredményeit,
f ) a WIM eszközről készített vizsgálati jelentéseket, jegyzőkönyveket és
g) a beépített alkatrészek, részegységek vizsgálati adatait.

 (4) A  kérelmező a  típusvizsgálati eljárás lefolytatásához ingyenesen típusmintát bocsát a  mérésügyi hatóság 
rendelkezésére. A típusminta több típusváltozatot is reprezentálhat, ha a változatok megfelelőségéről a típusminta 
vizsgálatával meg lehet győződni.

5. § (1) A WIM eszköz típusvizsgálata történhet
a) a mérésügyi hatóság laboratóriumában,
b) a hatóság részvételével más laboratóriumban vagy
c) a gyártás vagy az üzembe helyezés helyszínén.

 (2) A típusvizsgálat lefolytatásához a kérelmező köteles minden olyan feltételt a mérésügyi hatóság számára biztosítani, 
amely a vizsgált WIM eszköz e rendelet szerinti működésének ellenőrzéséhez szükséges.

6. § (1) A mérésügyi hatóság a tervdokumentációt megvizsgálja, és megállapítja, hogy a típusminta a tervdokumentációval 
egyezően került-e legyártásra.

 (2) A  mérésügyi hatóság a  típusmintán elvégzi a  szükséges ellenőrzést és vizsgálatot annak megállapítására, 
hogy a  kérelmező által választott megoldások megfelelnek-e az  e  rendeletben meghatározott méréstechnikai 
követelményeknek.

 (3) Ha a  típusminta az  1.  mellékletben meghatározott követelményeknek és a  tervdokumentációnak megfelel, 
a  mérésügyi hatóság a  típus megfelelőségéről hitelesítési engedélyt állít ki. Ha a  típusminta a  követelményeknek 
vagy a tervdokumentációnak nem felel meg, a mérésügyi hatóság a kérelmet elutasítja.

 (4) A  hitelesítési engedély tartalmazza a  típusvizsgálat eredményét, érvényességének feltételeit, a  típusminta 
azonosításához szükséges adatokat és a WIM eszköz működési leírását, a hitelesítés feltételeit, valamint a tanúsító 
jelek elhelyezésének módját.

 (5) A WIM eszköz minden olyan változtatása esetén, amely annak méréstechnikai jellemzőit módosítja, a kérelmezőnek 
a  módosított tervdokumentáció megküldésével hitelesítési engedély módosítása iránti kérelmet kell benyújtania 
a  mérésügyi hatósághoz. A  mérésügyi hatóság a  változtatást megvizsgálja, és megfelelőség esetén módosítja 
a hitelesítési engedélyt, vagy tájékoztatja a kérelmezőt új típusvizsgálati eljárás lefolytatásának szükségességéről.

 (6) A hitelesítési engedély a kiadásától számított 10 évig hatályos.

7. §  A  mérésügyi hatóság a  hitelesítési engedélyt visszavonja, ha a  WIM eszköz típus az  engedélyezési okiratban 
foglaltaktól eltér.

4. Hitelesítés

8. § (1) Első esetben csak olyan WIM eszköz hitelesíthető, amelynek típusa rendelkezik hatályos hitelesítési engedéllyel.
 (2) A WIM eszköz első hitelesítését a forgalmazó kérelmezi.
 (3) A hitelesítést a WIM eszköz esetén az üzembe helyezésének helyén kell elvégezni.
 (4) A  hitelesítés során a  mérésügyi hatóság megvizsgálja és tanúsítja, hogy az  eljárásával ellenőrzött WIM eszköz 

megfelel a hitelesítési engedély szerinti típusmintának és az 1. mellékletben meghatározott követelményeknek.
 (5) A mérésügyi hatóság az eszközönkénti vizsgálat során a megfelelőnek ítélt WIM eszközről hitelesítési bizonyítványt 

állít ki, és a WIM eszközön elhelyezi a hitelesítési engedélyben meghatározott tanúsító jeleket és lezárásokat.
 (6) A hitelesített WIM eszközt, amennyiben a használat során meghibásodik, a javítás után ismételten hitelesíttetni kell 

a hitelesítési előírásban és a hitelesítési engedélyben leírtaknak megfelelően.
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 (7) A  WIM eszköz időszakos hitelesítését meghatározott időközönként, a  hitelesítési előírásban, illetve a  hitelesítési 
engedélyben leírtaknak megfelelően kell elvégezni.

5. Egyedi felhasználásra gyártott WIM eszköz hitelesítése

9. § (1) Az egyedi felhasználásra gyártott WIM eszköz hitelesítését a gyártó vagy meghatalmazott képviselője kérelmezi.
 (2) A  gyártónak a  kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznia kell arról, hogy a  WIM eszköz megfelel 

a méréstechnikai követelményeknek és rendeltetésszerű használatra alkalmas.
 (3) A  hitelesítéshez a  gyártónak a  WIM eszköz tervdokumentációját a  mérésügyi hatóság rendelkezésére kell 

bocsátania.
 (4) A  mérésügyi hatóság megvizsgálja, hogy a  WIM eszköz az  e  rendeletben meghatározott méréstechnikai 

követelményeknek megfelel-e. Megfelelőség esetén hitelesítési bizonyítványt állít ki.

6. Záró rendelkezések

10. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

11. §  E  rendelet tervezetének a  műszaki szabályokkal és az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó 
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 
2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

12. §  E rendeletben meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelnie az olyan WIM eszköznek, amelyet 
az  Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy 
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő, az ott irányadó 
előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az irányadó előírások a fogyasztók védelme tekintetében az e rendeletben 
meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak.

  Varga Mihály s. k.,
   nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 22/2017. (VIII. 17.) NGM rendelethez

Alapvető méréstechnikai követelmények

 1. Tömegegységek
Mérésre a következő tömegegységek használhatók:
– kg, tonna,

 2. Pontossági osztályok
2.1 Járműössztömeg:
 Gépjárműössztömeg-meghatározáshoz a WIM eszközöket az alábbi 7 kategóriába lehet besorolni:
 0,2           0,5           1           2           5           7           10
2.2 Tengely és tengelycsoport terhelése:
 Tengely és amennyiben szükséges, tengelycsoport terhelésének meghatározásához a  WIM eszközöket 

az alábbi 7 kategóriába lehet besorolni:
 A           B           C           D           E           F           G
2.3 A pontossági osztályok közötti kapcsolat:
 Az 1. táblázat határozza meg, hogy egy adott tengely- és tengelycsoport-terhelés pontossági osztályhoz 

milyen járműössztömeg pontossági osztály tartozhat.
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1. táblázat
Pontossági 

osztály tengely és 

tengelycsoport 

terhelésére

Pontossági osztály járműössztömegre

0,2 0,5 1 2 5 7 10

A o o

B o o o

C o o o

D o o o o

E o o o o

F o o o

G o o o

 3. Osztásérték
A mérések elvétől és a teherfelvevők kombinációjától függetlenül minden, a kijelzőn megjelenített és kinyomtatott 
mérési eredmény osztásértékének meg kell egyeznie egymással.
A 2. táblázat mutatja, hogy egy adott járműössztömeg pontossági osztályhoz milyen osztásérték és minimális 
osztásértékszám tartozik.
2. táblázat

Pontossági osztály  

járműössztömegre

Osztásérték

(d [kg])
Osztásértékek minimális száma

0,2 ≤ 5
5000,5 ≤ 10

1 ≤ 20
2 ≤ 50

50
5 ≤100
7 ≤ 140

10 ≤ 200

Alsó méréshatár minimális értéke
Az alsó méréshatár nem lehet kisebb, mint a 3. táblázatban osztásértékben kifejezett értékek
3. táblázat

Pontossági osztály járműössztömegre Alsó méréshatár osztásértékben kifejezve

0,2; 0,5; 1 50 d
2; 5; 7; 10 10 d

 4. Megengedett hibák
4.1 Metrológiai vizsgálat

4.1.1 Járműössztömeg
 A megengedett legnagyobb hiba járműössztömeg meghatározásakor az  alábbi két érték közül 

a nagyobb:
a) a 4. táblázat alapján számított érték a legközelebbi osztásértékre kerekítve,
b) 1 d × a jármű tengelyeinek száma hitelesítéskor
 2 d × a jármű tengelyeinek száma ellenőrzéskor

4. táblázat

Pontossági osztály  

járműössztömegre

A jármű össztömegének hibahatára az össztömeg százalékában

(relatív hiba)

Hitelesítéskor ellenőrzéskor

0,2 ±0,10% ±0,20%
0,5 ±0,25% ±0,50%
1 ±0,50% ±1,00%
2 ±1,00% ±2,00%
5 ±2,50% ±5,00%
7 ±3,50% ±7,00%

10 ±5,00% ±10,00%
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4.1.2 Tengely és tengelycsoport terhelése
 A megengedett legnagyobb hiba tengely és tengelycsoport terhelésének meghatározásakor:

a) kéttengelyes merev referencia-jármű esetén a 4.1.2.1 pont szerint,
b) minden más referencia-jármű esetén a 4.1.2.2 pont szerint
kerül megállapításra.
4.1.2.1 A megengedett legnagyobb hiba kéttengelyes merev referencia-jármű esetén
 Kéttengelyes merev referencia-jármű esetén a  kijelzés és a  referencia tengelyterhelés 

közötti eltérés nem haladhatja meg az alábbi értékek közül a nagyobbat:
a) az 5. táblázat alapján számított érték a legközelebbi osztásértékre kerekítve,
b) 1 d hitelesítéskor
 2 d ellenőrzéskor

5. táblázat

Pontossági osztály tengely és tengelycsoport 

terhelésére

A jármű tengely-, illetve tengelycsoport-terhelésének hibahatára a tengely-, illetve  

tengelycsoport-terhelés százalékában

(relatív hiba)

hitelesítéskor ellenőrzéskor

A ±0,25% ±0,50%
B ±0,50% ±1,00%
C ±0,75% ±1,50%
D ±1,00% ±2,00%
E ±2,00% ±4,00%
F ±4,00% ±8,00%
G ±10,00% ±20,00%

4.1.2.2 A megengedett legnagyobb hiba minden egyéb referencia-jármű esetén (a kéttengelyes 
merev referencia-jármű kivételével)

 A kéttengelyes merev referencia-jármű kivételével minden egyéb referencia-jármű esetén 
a  kijelzés és a  referencia tengely-, illetve tengelycsoport-terhelés közötti eltérés nem 
haladhatja meg az alábbi értékek közül a nagyobbat:
a) a 6. táblázat alapján számított érték a legközelebbi osztásértékre kerekítve,
b) 1 d × a tengelycsoportban lévő tengelyek száma hitelesítéskor
 2 d × a tengelycsoportban lévő tengelyek száma ellenőrzéskor

6. táblázat

Pontossági osztály tengely és tengelycsoport 

terhelésére

A jármű tengely-, illetve tengelycsoport-terhelésének hibahatára a tengely-, illetve  

tengelycsoport-terhelés százalékában

(relatív hiba)

hitelesítéskor ellenőrzéskor

A ±0,50% ±1,00%
B ±1,00% ±2,00%
C ±1,50% ±3,00%
D ±2,00% ±4,00%
E ±4,00% ±8,00%
F ±8,00% ±16,00%
G ±11,00% ±22,00%

Tervezés és kivitelezés

 5. Általános követelmények
5.1 A WIM eszköz a terhelésérzékelőn kívül az alábbi részekből áll:

a) a járművek megkülönböztetésére alkalmas részből,
b) berendezésből a járművek egyértelmű azonosításához,
c) berendezésből a járművek sebességmérésére,
d) adatátviteli interfészből és
e) adattároló eszközből,
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 amelyek egész egységként érzékelik és a  méréshez egyértelműen hozzárendelik (azonosítják) a  haladó 
járművet, mérik az  áthaladás sebességét, a  tengelyek terhelését, a  tengelyek távolságát, esetleg a  jármű 
további paramétereit, amelyekre külön előírás vonatkozik, és kiszámítják a  jármű teljes tömegének értékét. 
Az azonosított gépjárművekhez rendelt mérési adatok tárolásra kerülnek.

 A WIM eszköz az előbb felsoroltakon túl – a kialakítás függvényében – tartalmazhat:
a) kijelzőberendezést,
b) nyomtatót és
c) egyéb kisegítő berendezéseket.
5.1.1 A WIM eszközt úgy kell megtervezni, hogy alkalmas legyen a lehető legtöbb, legkülönbözőbb jármű 

mérésére, amelyek a napi közúti forgalomban használatosak.
5.1.2 A WIM eszköz kialakításának olyannak kell lennie, hogy az üzemeltetés helyszínén az adott éghajlati 

viszonyok és alkalmazási körülmények között a  hitelesítés érvényességi ideje alatt megőrizze 
a méréstechnikai jellemzőit.

5.1.3 Külső zavarok esetén a  WIM eszköznek nem szabad jelentős (egy osztásnál nagyobb) hibát 
mutatnia, vagy automatikusan észlelni és jelezni kell ezt.

5.1.4 A WIM eszköz rendelkezzen külső eszközök csatlakoztatására alkalmas interfésszel. Az  interfészre 
csatlakoztatott eszköz a WIM eszköz méréstechnikai jellemzőit nem befolyásolhatja.

5.1.5 A WIM mérőrendszer konstrukciója zárja ki a visszaélésszerű használat lehetőségét, a véletlen hibás 
használat lehetőségét pedig minimalizálja.

5.1.6 A mérésügyi paramétereket befolyásoló változtatás, beállítás a  fizikai vagy szoftveres lezárás 
egyértelműen észrevehető megsértése vagy megváltoztatása nélkül ne legyen végrehajtható.

5.1.7 A WIM eszközt úgy kell megtervezni, hogy lehetővé tegye a  meghatározott kötelező ellenőrzések 
könnyű és egyszerű végrehajtását.

5.1.8 A WIM eszköznek folyamatosan ellenőriznie kell a  mérési folyamat, a  kijelzőszerkezet, valamint 
a  teljes adattárolás és adattovábbítás helyes működését. Hiba esetén szükséges azt naplózni és 
jelezni. Jelentős hiba észlelésekor a WIM eszköznek jelzést kell adnia, amelynek addig kell tartania, 
amíg a  felhasználó javító intézkedést nem tesz, vagy a  hiba meg nem szűnik. Mérést befolyásoló 
hiba esetén a mérési adatok mellett jelezni kell, hogy az adatok nem hitelesek.

5.2 A járművek megkülönböztetése
 A WIM eszköz legyen képes a közúti forgalomban részt vevő gépjárművek és járműszerelvények érzékelésére, 

és annak megállapítására, hogy mikor történt meg a  teljes jármű lemérése. Egyértelműen érzékelnie kell 
a gépjárművek és járműszerelvények mérőponthoz történő érkezését és onnan történő távozását.

5.3 A járművek azonosítása
 A WIM eszköz legyen alkalmas az  áthaladó gépjárművek és járműszerelvények egyértelmű azonosítására  

(pl. rendszámfelismerő rendszer).
 Ennek az azonosításnak teljesítenie kell a biztonság, integritás és autentikusság követelményét.
5.4 A járművek sebességének mérése
 A WIM eszköznek rendelkeznie kell sebességmérő funkcióval, amelynek segítségével meghatározható 

a  mért gépjárművek és járműszerelvények tengelyeinek távolsága, valamint megállapítható, hogy a  mérés 
a  hitelesítés szempontjából megfelelő sebességtartományban történt-e. A  WIM eszköznek nem szabad 
kijeleznie, regisztrálnia, nyomtatnia vagy továbbítania a  tömeg vagy a  tengely, illetve a  tengelycsoport 
terhelési értékeit olyan járműnél, amely a  működési sebességek specifikált tartományán túl haladt át  
a  WIM eszközön, anélkül, hogy egyértelmű figyelmeztető jelentést mellékelne, hogy ezek az  eredmények 
nem hitelesek.

5.5 Kijelzőberendezés (ha van)
 A kijelzőberendezés a  gépjárművek és járműszerelvények mérése és azonosítása során kapott és 

származtatott eredmények megjelenítésére szolgáló berendezés. Ha a mérési adatok közül valamelyik nem 
hiteles, az  adatot egyértelmű külön jelzéssel kell ellátni. A  kijelzőberendezés használható a  WIM eszköz 
állapotának és különböző rendszerüzeneteinek a  megjelenítésére is. Amennyiben a  WIM eszköz nem 
rendelkezik kijelzőberendezéssel, úgy rendelkezésre kell álljon olyan csatlakozási pont, amelyen keresztül 
a mérési adatok helyszíni vizsgálat során lekérdezhetőek.
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5.6 Nyomtatóberendezés (ha van)
 A nyomtatóberendezés a  gépjárművek és járműszerelvények mérése és azonosítása során kapott és 

származtatott eredmények papíralapú megjelenítésére szolgáló berendezés.
5.6.1 Adatok nyomtatása a szokásos működésnél
 A nyomtatott eredményeknek pontosnak, megfelelően azonosítottnak és egyértelműnek kell 

lenniük.
5.6.2 Adatok nyomtatása, ha a mérési eredmények közül valamelyik nem hiteles
 Az adatot egyértelmű külön jelzéssel kell ellátni, jelezve azt, hogy az érték nem hiteles.
 A nyomtatott eredménynek jól láthatónak, olvashatónak kell lennie. Az  adatokat rendezetten kell 

megjeleníteni. A  kinyomtatott adatoknak (értékeknek, mértékegységeknek) meg kell egyezniük 
a mért és letárolt adatokkal és mértékegységekkel.

5.6.3 Ezt kiegészítik a WIM eszköz egyértelmű azonosítását lehetővé tevő adatok (pl. gyártó, típus, gyári 
szám, telepítés helye), valamint a mérési adatoktól egyértelműen elkülönítve megjeleníthető egyéb 
kiegészítő információk.

5.7 Tároló eszközök
5.7.1 Tárolt adatok kezelése
 A tárolóberendezésnek tárolnia kell a mérés során keletkezett minden adatot.
5.7.2 Adattárolás
 Az adatok a  WIM eszköz adattárolójában menthetőek (pl. félvezetős tároló, merevlemez) vagy 

külső háttértárban a  későbbi műveletekhez (kijelzés, nyomtatás, adatátvitel, összegzések stb.). 
A mentett adatokat megfelelő védelemmel kell ellátni a szándékos vagy véletlen változtatások ellen 
az átvitel vagy mentés során, és tartalmazniuk kell az összes lényeges információt, amelyek fontosak 
a mérések rekonstruálásához.

5.7.3 A mentett adatok biztosítására az alábbi követelmények vonatkoznak:
a) a  külső memóriaegység azonosítási és biztonsági paramétereinek biztosítaniuk kell 

az integritást és az autentikusságot,
b) a mérési adatok elmentésére szolgáló cserélhető memória egységet nem kell leplombálni 

abban az  esetben, ha az  elmentett adatok biztosítva vannak speciális ellenőrző összeg 
képzésével vagy kódkulccsal,

c) ha a  memória megtelik, az  adatok átírása új adatokkal csak kódkulcs segítségével 
történhet, amely kizárólag az arra jogosult személyeknek áll rendelkezésére.

5.8 Mérési eredmények
5.8.1 A WIM eszköz az alábbi adatokat kezeli kötelezően:

a) a tengelyek terhelésének mért értékei, beleértve a mértékegységet,
b) a mért jármű sebessége, beleértve a mértékegységet,
c) a tengelytávolságok mért értékei, beleértve a mértékegységet és
d) a mérés elvégzésének időpontja (dátum, óra, perc és másodperc).

5.8.2 A WIM eszköz az alábbi adatokat kezelheti az 5.7.1 pontban leírtakon kívül a megoldástól függően:
a) a tengelycsoport terhelésének mért értékei, beleértve a mértékegységet,
b) jármű hosszának mért értéke, beleértve a mértékegységet,
c) tengelyképlet,
d) az össztömeg számított értéke, beleértve a mértékegységet,
e) a tengelyek száma és
f ) egyéb adatok.

 Ha a  mérési eredmények közül valamelyik nem hiteles, úgy azt a WIM eszköz informatív jelleggel 
jelzi, egyértelmű külön jelzéssel, hogy az érték nem hiteles.

5.8.3 Egyezőség a mért, kijelzett, letárolt, továbbküldött és a nyomtatott adatok között
 Egy adott mérésnél nem lehet semmilyen eltérés a  felsoroltak között. Az  adat hitelességének 

elvesztését mindegyik esetben jelezni kell.
5.8.4 Adatmegjelenítés méréstartományon kívül eső esetekben
 A WIM eszköz a  méréstartományon kívül eső mérési eredményeket úgy jeleníti meg, hogy 

az adatot egyértelmű figyelmeztetés kíséri a nem megfelelő mérési státuszról (a mérési eredmény 
hitelességének elvesztése).
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Feliratok

 6. Adattábla
A WIM eszközt az alábbi jelölésekkel, feliratokkal rendelkező adattáblával kell ellátnia:
a) a gyártó azonosítója,
b) az importőr azonosítója (amennyiben alkalmazható),
c) a mérőeszköz típusa,
d) a mérőeszköz gyártási száma (amennyiben alkalmazható, minden teherfelvevőn feltüntetve),
e) mérési irány (amennyiben alkalmazható),
f ) osztásérték statikus mérés esetén (amennyiben alkalmazható) kg vagy t,
g) pontossági osztály gépjárműössztömegre: 0,2 0,5 1 2 5 7 10,
h) pontossági osztály tengelyterhelésre (amennyiben alkalmazható): A B C D E F G,
i) mérés felső határa: Max = … kg vagy t,
j) mérés alsó határa: Min = … kg vagy t,
k) osztásérték: d = … kg vagy t,
l) maximális működési sebesség vmax = … km/h,
m) minimális működési sebesség vmin = … km/h,
n) tengelyek maximális száma a járművön (amennyiben alkalmazható) Amax,
o) hitelesítési engedély száma,
p) az áramforrás feszültsége V-ban,
q) áramforrás frekvenciája Hz-ben,
r) üzemi környezeti hőmérséklet tartománya (amennyiben eltér a –20 °C +40 °C-ig tartománytól, °C-ban) és
s) szoftver azonosítása (amennyiben alkalmazható).

Hitelesítési feltételek

 7. Általános szempontok
7.1 A hitelesítéshez és a  referencia ellenőrző műszer kalibrálásához, amennyiben lehetséges, célszerű  

M1 pontossági osztályú hitelesített etalonsúlyokat használni. A  referencia ellenőrző műszer hibahatára és 
az etalon hibahatára közötti legalább 3:1 aránynak kell lennie.

7.2 Referencia-ellenőrző műszer
7.2.1 A vizsgáló referencia-jármű tömegének és tengelyterhelésének megállapítására a  hitelesített 

mérleg, illetve tengelyterhelés-mérő egyaránt használható.
7.2.2 Kalibrált mérleg, illetve tengelyterhelés-mérő esetén a  kalibrálás során nyert hiba adatokat 

korrekcióba kell venni és a  kalibrálás eredő bizonytalansága nem lehet nagyobb, mint 
a hitelesítendő WIM eszközre a 4.1.1 pont szerint megengedett hiba 1/3 része.

7.2.3 Hitelesített referenciamérleg, illetve tengelyterhelés-mérő alkalmazása esetén annak üzemi 
hibahatára nem lehet nagyobb, mint a  WIM eszközre a  4.1.1 pont szerint megengedett hiba  
1/3 része.

7.2.4 A 7.2.1  pontnál tengelyterhelés-mérő, illetve tengelyterhelés-mérő mérőtalp használata esetén 
a  bizonytalanság, illetve a  hibahatár számításánál figyelembe kell venni a  tengelyterhelés-mérő, 
illetve tengelyterhelést-mérő mérőtalp pár osztásértékéből adódó bizonytalanságot az  össztömeg 
számításakor.

7.2.5 Ha tengelyterhelés-mérő a  használt referencia-ellenőrző műszer, úgy a  hitelesítés elvégzése 
előtt meg kell győződni arról, hogy a  tengelyterhelés-mérőkre vonatkozó hitelesítési előírásban 
meghatározott telepítési előírásokat betartották-e.

7.2.6 Hitelesítés során az üres referencia-járművet a terhelt állapotban történő mérésekhez (amennyiben 
lehetséges) a 7.1 pont szerinti etalonsúlyokkal kell megterhelni.

7.2.7 Forgalomból kivett („idegen”) járművek esetén csak egy mérést kell alkalmazni, ez  lehet  
a WIM eszközön történő áthaladás előtt vagy az után.

7.3 A referencia-járművekre vonatkozó követelmények
7.3.1 Minimum három referencia-járművet kell használni a vizsgálatok elvégzéséhez:

Egy 2 tengelyes tehergépkocsit, valamint az alábbi járműtípusok közül legalább kettőt:
a) 3 vagy 4 tengelyes tehergépkocsi
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b) 4 vagy több tengelyes nyerges szerelvény
c) 2-3 tengelyes jármű 2-3 tengelyes pótkocsival
A járműveken a rakományt úgy kell rögzíteni, hogy az menet közben ne mozdulhasson el.

7.3.2 A referencia-járműveket úgy kell megválasztani, hogy arra terhelésként a  7.1 pont szerinti 
etalonsúlyok felhelyezhetőek legyenek.

7.4 Hitelesítés menete
7.4.1 A hitelesítést célszerű 5–30 °C közti hőmérsékleti viszonyok között, lehetőség szerint nem 

csapadékos időjárásban végezni az  esetleges balesetek elkerülése érdekében (vmax mérés). 
A  hitelesítést olyan környezeti feltételek között kell végezni, hogy a  hőmérséklet változása ne 
haladja meg óránként az 5 °C-ot.
7.4.1.1 Minden terhelés nélküli és megterhelt referencia-járműnek legalább ötször kell áthaladni 

a WIM eszköz teherfelvevőjén az alábbi sebességekkel:
a) az  adott helyszínen szokásos maximális működési sebességhez (vmax-hoz) 

közeli,
b) minimális működési sebességhez (vmin-hez) közeli,
c) működési sebesség tartomány középsebességéhez közeli
(minden referencia-járműnek összesen 30 áthaladást kell elvégezni).

7.4.1.2 Öt áthaladásból adott sebességgel a  járművet háromszor kell átvezetni a  teherfelvevő 
közepe felett, és egyszer a teherfelvevő bal és egyszer a jobb oldalán.

7.4.1.3 Amennyiben a referencia-járműveket a forgalomból veszik ki, úgy minimálisan 70 darab 
járművet kell lemérni, ahol a járművek típusa a 7.3.1 pont a), b), c) pontjai közül, legalább 
két különböző fajtájú jármű kerülhet kiválasztásra. A  kéttengelyes referencia-jármű 
mérését – összesen legalább 30 áthaladással – nem lehet a forgalomból kivett járművek 
mérésével pótolni.

7.5 A jelen pontban előírt, a hitelesítéshez szükséges eszközök biztosítása a hitelesítést kérelmező feladata.

A nemzeti fejlesztési miniszter 31/2017. (VIII. 17.) NFM rendelete
a kőolaj és kőolajtermékekre vonatkozó nemzetközi adatszolgáltatásról szóló 20/2004. (II. 27.) GKM rendelet 
és a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 17/2017. (V. 26.) NFM rendelet módosításáról

A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény 49.  § c)  pontjában, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 7.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva,
a 2. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (3) bekezdés b) pontjában, valamint a megújuló 
energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a  közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású 
gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 13. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 7.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A kőolaj és kőolajtermékekre vonatkozó nemzetközi adatszolgáltatásról szóló  
20/2004. (II. 27.) GKM rendelet módosítása

1. §  A kőolaj és kőolajtermékekre vonatkozó nemzetközi adatszolgáltatásról szóló 20/2004. (II. 27.) GKM rendelet 
(a továbbiakban: R1.) 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.  § (1) A  miniszter a  belső energiapiac működésével vagy az  Európai Unió energiaellátásának biztonságával 
kapcsolatos kormányközi megállapodás megkötésének vagy e  tárgykörben kötött kormányközi megállapodás 
módosításának szándékáról a  harmadik országgal vagy a  nemzetközi szervezettel folytatott tárgyalások 
megkezdése előtt tájékoztatja a  Bizottságot, valamint rendszeres tájékoztatást küld a  Bizottságnak a  tárgyalások 
előrehaladásáról, és ezzel összhangban gondoskodik a  villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes 
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rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 116/A. § (4) bekezdése szerinti információk 
megküldéséről.
(2) A  tárgyalások lezárását megelőzően a  miniszter előzetes véleményezés céljából az  (EU) 2017/684 határozat 
5.  cikk (1) és (2)  bekezdésében foglalt időtartamra megküldi a  Bizottság részére a  megállapodás vagy 
a  módosítás tervezetét és azok összes mellékletét, valamint a  megállapodásokban hivatkozott egyéb szövegeket 
az (EU) 2017/684 határozat 3. cikkével összhangban.
(3) A  miniszter a  megkötött vagy a  módosított megállapodás ratifikációjakor a  megállapodást vagy a  módosítást, 
annak valamennyi mellékletével együtt, továbbá a  Bizottság (2)  bekezdés szerinti véleményében foglaltaktól való 
eltérés esetén az eltérés alapjául szolgáló indokokat megküldi a Bizottság részére.”

2. §  Az R1. a következő 8/B. §-sal egészül ki:
„8/B. § A 7–8/A. §-ban megállapított kötelezettségek nem vonatkoznak a vállalkozások közötti megállapodásokra.”

3. §  Az R1. 9. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet)
„d) a  tagállamok és harmadik országok által kötött kormányközi energiaügyi megállapodásokra és nem kötelező 
erejű jogi eszközökre vonatkozó információcsere-mechanizmus létrehozásáról és a 994/2012/EU határozat hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/684 európai parlamenti és tanácsi határozatnak”
(a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

2. A motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 17/2017. (V. 26.) NFM rendelet módosítása

4. §  A motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 17/2017. (V. 26.) NFM rendelet (a  továbbiakban: R2.) 3.  § 
(1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Motorhajtóanyagot akkor lehet forgalomba hozni, ha minősége megfelel)
„g) a közlekedésben felhasznált villamos energia esetében az MSZ EN 50160 legkésőbbi évjelzetű termékszabvány”
(szerinti követelményeknek.)

5. §  Az R2. 4. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A minőségi követelményeknek való megfelelés ellenőrzését és tanúsítását)
„g) a közlekedésben felhasznált villamos energia esetében az MSZ EN 50160”
(legkésőbbi évjelzetű termékszabványban megadott analitikai módszerrel alkalmazásával kell elvégezni.)

6. §  Az R2.
a) 2.  § 9.  pontjában az  „a cseppfolyósított szénhidrogéngáz” szövegrész helyébe az  „a cseppfolyósított 

szénhidrogéngáz, a közlekedésben felhasznált villamos energia” szöveg,
b) 5. melléklet I. rész 4.5.1. alpontjában a „2. részének” szövegrész helyébe a „II. részének” szöveg,
c) 6.  melléklet 1. és 2.  pont címében a „Motorhajtóanyag” szövegrészek helyébe a „Motorhajtóanyag (kivéve 

villamos energia)” szöveg,
d) 6.  melléklet „Formátummal kapcsolatos megjegyzések” részének 5.  pontjában a  „3.  pont d)  alpontjában” 

szövegrész helyébe a „4.4. alpontjában” szöveg,
e) 6.  melléklet „Formátummal kapcsolatos megjegyzések” részének 6.  pontjában a  „3.  pont b)  alpontjában” 

szövegrész helyébe a „4.2. alpontjában” szöveg
lép.

7. § (1) Az R2. 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R2. 6. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

8. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 7. napon lép hatályba.
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9. § (1) Ez  a  rendelet a  benzin és a  dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerinti számítási módszerek és jelentéstételi követelmények meghatározásáról szóló, 2015. április 20-i 
(EU) 2015/652/EU tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 (2) Ez  a  rendelet a  tagállamok és harmadik országok által kötött kormányközi energiaügyi megállapodásokra és 
nem kötelező erejű jogi eszközökre vonatkozó információcsere-mechanizmus létrehozásáról és a  994/2012/EU 
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/684 európai parlamenti és tanácsi határozat 
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 31/2017. (VIII. 17.) NFM rendelethez

 1. Az R2. 5. melléklet I. részének 4.3. pontja a következő 4.3.3. alponttal egészül ki:
(Az „MJx” jelölés a forgalmazott, az x motorhajtóanyag bejelentett mennyiségeiből átszámított, megajoule-ban kifejezett 
összes energiát jelöli. Kiszámítása a következőképpen történik:)
„4.3.3. A villamosenergia-fogyasztás mennyisége
4.3.3.1. Az  elektromos gépjárművek által fogyasztott villamosenergia-mennyiség, amely érintett 
energiamennyiséget a forgalmazó az állami adó- és vámhatóság részére az alábbi képlet szerint jelenti be:
Villamosenergia-fogyasztás = megtett út (km) × villamosenergia-fogyasztási hatékonyság (MJ/km);”

 2. Az R2. 5. melléklet I. részének 4.5. pontja a következő 4.5.4. alponttal egészül ki:
(A  GHGix az  x motorhajtóanyag egy egységére jutó, gCO2eq/MJ egységben kifejezett üvegházhatásúgáz-intenzitás. 
A  forgalmazónak az  egyes motorhajtóanyagok egységnyi üvegházhatásúgáz-intenzitását az  alábbi módon kell 
meghatároznia:)
„4.5.4. a villamos energia a II. rész 7. pontjában leírtak alapján számítandó.”

 3. Az R2. 5. melléklet I. részének 4.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.6. Az „AF” a hajtáslánc hatékonyságára vonatkozó kiigazítási együtthatókat jelöli:

A B

1 Jellemző átalakítási technológia Hatékonysági együttható

2 Belső égésű motor 1

3 Akkumulátoros, elektromos hajtáslánc 0,4

4 Hidrogén-üzemanyagcellás elektromos hajtáslánc 0,4
 ”

 4. Az R2. 5. mellékletének II. része a következő 7. ponttal egészül ki:
„7. Villamos energia
A forgalmazók a  villamos energiára vonatkozó üvegházhatásúgáz-intenzitás (gCO2eq/MJ) értékeit a  jelentett 
adatokból kiindulva az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és bejelentésére, valamint 
az  éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk nemzeti és uniós szintű bejelentésére szolgáló rendszerről, 
valamint a  280/2004/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. május 21-i 525/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet alapján határozzák meg.”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 130. szám 18471

2. melléklet a 31/2017. (VIII. 17.) NFM rendelethez

 1. Az R2. 6. melléklete a következő 2A. ponttal egészül ki:
„2A. Villamos energia

A B C D E F G

1

Közös 

jelentéstétel 

(IGEN/NEM)

Ország Forgalmazó1 Energiatípus6 Mennyiség10 ÜHG-intenzitás

Csökkentés 

a 2010-es 

átlaghoz képest

2
Energia 
alapján

3 NEM

A B C D E F G

1 Forgalmazói csoport adatai

2 Ország Forgalmazó1 Energiatípus6 Mennyiség10 ÜHG-intenzitás

Csökkentés 

a 2010-es 

átlaghoz képest

3
Energia 
alapján

4 IGEN

5 IGEN

6 Részösszeg
”

 2. Az  R2. 6.  melléklet 6.  pont „Formátummal kapcsolatos megjegyzések” részének 9.  alpontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép, és a rész a következő 10. alponttal egészül ki:
„9. A fogyasztott energia (motorhajtóanyag) teljes mennyisége.
10. A villamos energia mennyisége az 5. melléklet II. részének 7. pontja szerint kerül meghatározásra.”
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 288/2017. (VIII. 17.) KE határozata
államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés j)  pontja, továbbá a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány 
tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII.  törvény 54. §-a alapján – a miniszterelnök javaslatára – 
megállapítom, hogy dr. Szabó Lászlónak, a  Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkárának e  megbízatása 
2017. július 26-ai hatállyal megszűnik.

Budapest, 2017. július 25.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. augusztus 7.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes

KEH ügyszám: IV-2/03767-2/2017.

A köztársasági elnök 289/2017. (VIII. 17.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
hozzájárulok Nguyen TienThuc rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a  Vietnami Szocialista Köztársaság 
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2017. július 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, július 24.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/03620-2/2017.
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A köztársasági elnök 290/2017. (VIII. 17.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
hozzájárulok Volkmar Wenzel rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Németországi Szövetségi Köztársaság 
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2017. július 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. július 24.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/03621-2/2017.

A köztársasági elnök 291/2017. (VIII. 17.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
hozzájárulok Víctor Alfredo Veltzé Michel rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a  Bolíviai Többnemzetiségű 
Állam magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, bécsi székhellyel.

Budapest, 2017. július 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. július 24.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/03622-2/2017.
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
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A köztársasági elnök 292/2017. (VIII. 17.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
hozzájárulok dr. Abdallah Saleh Possi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Tanzániai Egyesült Köztársaság 
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, berlini székhellyel.

Budapest, 2017. július 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. július 24.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/03623-2/2017.

A köztársasági elnök 293/2017. (VIII. 17.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – hozzájárulok 
Szató Kuni rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek Japán magyarországi rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2017. július 25.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. július 31.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/03736-2/2017.


	A belügyminiszter 20/2017. (VIII. 17.) BM rendelete
	a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 1/2017. (II. 28.) BM rendelet módosításáról

	A földművelésügyi miniszter 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelete
	a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

	A nemzetgazdasági miniszter 22/2017. (VIII. 17.) NGM rendelete
	a mozgásban lévő közúti járművek tengelyterhelésének mérésére szolgáló mérőeszközök méréstechnikai követelményeiről

	A nemzeti fejlesztési miniszter 31/2017. (VIII. 17.) NFM rendelete
	a kőolaj és kőolajtermékekre vonatkozó nemzetközi adatszolgáltatásról szóló 20/2004. (II. 27.) GKM rendelet és a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 17/2017. (V. 26.) NFM rendelet módosításáról

	A köztársasági elnök 288/2017. (VIII. 17.) KE határozata
	államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról

	A köztársasági elnök 289/2017. (VIII. 17.) KE határozata
	magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

	A köztársasági elnök 290/2017. (VIII. 17.) KE határozata
	magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

	A köztársasági elnök 291/2017. (VIII. 17.) KE határozata
	magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

	A köztársasági elnök 292/2017. (VIII. 17.) KE határozata
	magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

	A köztársasági elnök 293/2017. (VIII. 17.) KE határozata
	magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról


		2017-08-17T17:20:53+0200
	Budapest
	A digitális aláírás a NetLock Kft. PDF Signo termékével készült.




