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274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a növényfajták állami
elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi
LII. törvény 30. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV.
törvény 49. § (2) bekezdésében, az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény 47. § (1)
bekezdésében, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. §-a (3)
bekezdésének b) pontjában, a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 65. §-a (1)
bekezdésének d) pontjában, az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 20/A. §-a a)
pontjában, a takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 2001. évi
CXIX. törvény 18. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról
szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében, az erdőről és az erdő védelméről szóló
1996. évi LIV. törvény 106. § (3) bekezdésében, a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a
vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (2) bekezdésében, a halászatról és a horgászatról
szóló 1997. évi XLI. törvény 56. § (4) bekezdésében, az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997.
évi CXIV. törvény 11. §-ában, az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 32. § (3)
bekezdésében, a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény 12. §-a
(3) bekezdésének b) pontjában, a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény 21. §-ában, a
termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. §-a (1) bekezdésének h) és i) pontjában, a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
174/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal jogállása
1. § (1) A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) központi hivatal. Az
MgSzH-t a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítja.
(2) Az MgSzH önállóan gazdálkodó, az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező
költségvetési szerv.
(3) Az MgSzH-t elnök vezeti (a továbbiakban: elnök).
(4) A miniszter irányítási jogkörében
a) az elnök javaslata alapján kinevezi és felmenti az MgSzH különböző szakterületekért felelős
elnökhelyetteseit (a továbbiakban: elnökhelyettesek) és az MgSzH egyes területi szerveit (a
továbbiakban: területi szervek) vezető főigazgatókat (a továbbiakban: főigazgatók),
b) jóváhagyja az MgSzH éves munkatervét,
c) jóváhagyja az MgSzH feladataival összefüggő elektronikus ügyintézés és adatátvitel
fejlesztését.
(5) Az MgSzH székhelye Budapest.
2. § (1) Az MgSzH feladatát Központja és a területi szervei útján látja el. Az MgSzH Központja
és területi szervei is önálló jogi személyiséggel rendelkeznek.
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(2) Az MgSzH területi szerveinek megnevezését, székhelyét és illetékességi területét az 1. számú
melléklet tartalmazza.
(3) Az MgSzH Központja az egész országra kiterjedő illetékességgel rendelkezik, az MgSzH
területi szerveinek illetékességi területe - amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik - a
nevében megjelölt közigazgatási területre terjed ki.
Az MgSzH szervezete
3. § (1) Az MgSzH központi szerve a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja (a
továbbiakban: Központ).
(2) A Központ székhelye Budapest.
(3) A Központ önállóan gazdálkodó, az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező
költségvetési szerv.
(4) A területi szervek részben önállóan gazdálkodó, pénzügyi-gazdasági tekintetben részjogkörű
költségvetési szervek.
(5) A területi szerv feladatainak megfelelő ellátása és ügyfélszolgálat biztosítása érdekében
körzeti irodákat kell működtetni. A körzeti iroda nem rendelkezik önálló jogi személyiséggel. A
körzeti irodákat a szervezeti és működési szabályzatban fel kell sorolni.
(6) Egyes ismétlődő helyszíni feladatok ellátására, a területi szerv vezetője - az MgSzH
elnökének jóváhagyásával - szervezeti egységnek nem minősülő kirendeltséget hozhat létre, illetve
szüntethet meg. Az MgSzH elnöke külön jogszabályban előírt speciális szakmai feladatok országos
szintű ellátása érdekében ügyfél kapcsolatot nem bonyolító, a Központ közvetlen alárendeltségében
működő kirendeltséget is létrehozhat.
(7) Az állategészségügyi, illetve növényegészségügyi határkirendeltség létrehozatalára,
megszüntetésére a külön jogszabályban foglaltakat kell alkalmazni.
4. § Az elnök
a) közvetlenül vezeti a Központot,
b) javaslatot tesz a miniszternek az elnökhelyettesek és a főigazgatók kinevezésére,
c) - a kinevezés és a felmentés kivételével - gyakorolja a munkáltatói jogokat az elnökhelyettesek
és a főigazgatók felett,
d) az MgSzH adott szakterületért felelős elnökhelyettesének javaslata alapján kinevezi és felmenti
a területi szervek igazgatóit (a továbbiakban: igazgató),
e) felelős az MgSzH részére jogszabályban, állami irányítás egyéb jogi eszközében, illetve
megállapodásban meghatározott feladat hatékony ellátásáért, amelyről évente beszámol a
miniszternek,
f) felelős az MgSzH feladatellátásának minőségbiztosításáért,
g) elkészíti és jóváhagyásra a miniszter elé terjeszti az MgSzH éves munkatervét,
h) javaslatot tesz a szervezeti és működési szabályzat megalkotására, illetve módosítására,
i) javaslatot tesz az MgSzH költségvetésének megállapítására,
j) felelős az MgSzH költségvetésének betartásáért,
k) működteti az MgSzH laboratóriumait,
l) jogszabályban meghatározott keretek között kidolgozza és - a miniszter jóváhagyásával fejleszti az elektronikus ügyintézést és adatátvitelt az MgSzH feladatellátásával összefüggésben,
m) jóváhagyja a területi szervek kirendeltségeinek létesítését, megszüntetését, ha a létesítést,
illetve megszüntetést nem jogszabály rendelte el,
n) szabályozza a kiadmányozás rendjét a területi szervek vonatkozásában,
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5. § Az MgSzH adott szakterületért felelős elnökhelyettese
a) javaslatot tesz az elnöknek az igazgatók kinevezésére,
b) az MgSzH területi szervének köztisztviselőjét jogszabályban meghatározott járványügyi, vagy
más kiemelt jelentőségű okból azonnali intézkedést igénylő esetben közvetlenül utasíthatja feladat
elvégzésére vagy mulasztás pótlására, továbbá jelentést kérhet.
6. § A főigazgató
a) közvetlenül vezeti a területi szervet,
b) - a kinevezés és a felmentés kivételével - gyakorolja a munkáltatói jogokat az igazgatók felett.
Az MgSzH eljárása
7. § (1) Ha jogszabály másképp nem rendelkezik, az MgSzH hatáskörébe tartozó közigazgatási
hatósági ügyben első fokon a területi szerv, másodfokon a Központ jár el.
(2) A Központ közigazgatási hatósági ügyben országos illetékességgel jár el. Döntése ellen
közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs.
8. § Az elnök a helyszíni eljárásra jogosult köztisztviselő részére a 2. számú mellékletben
meghatározott minta szerinti igazolványt állít ki.
9. § Az MgSzH alaptevékenységének veszélyeztetése nélkül és azzal összefüggésben, külön
jogszabályban meghatározottak szerint kutatási, oktatási, fejlesztési, laboratóriumi, vizsgálati,
szaktanácsadási, szakértői, tervezési és egyéb feladatokat is elláthat, vállalkozási tevékenységet
folytathat.
Kijelölő rendelkezések
10. § Az MgSzH-t - ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - a Kormány
a) növénytermesztési hatóságként,
b) talajvédelmi hatóságként,
c) állategészségügyi hatóságként,
d) tenyésztési hatóságként,
e) erdészeti hatóságként,
f) vadászati hatóságként,
g) halászati hatóságként,
h) takarmányozási hatóságként,
i) borászati hatóságként,
j) növényvédelmi szervként,
k) mezőgazdasági igazgatási szervként
jelöli ki.
11. § (1) A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és
forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény (a továbbiakban: vetőmagtörvény) 2. § 9. és 25.
pontjában, 3. § (2) bekezdésében, 7. § (1) és (5) bekezdésében, 8. §-ában, 9. § (1) és (2)
bekezdésében, 10. § (2) és (3) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, 12. § (1)-(4) bekezdésében,
14. § (1) és (3) bekezdésében, 15. § (2) bekezdésében, 18. § (3) és (4) bekezdésében, 19. § (1) és
(2) bekezdésében, 20. § (1) és (3) bekezdésében, 23. § (1) bekezdésében, 23. §-a (2) bekezdésének
a) pontjában, 23. § (3) bekezdésében, 24. § b) pontjában, 26. § (2) bekezdésében, 27. §-ában,
valamint 28. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány növénytermesztési
hatóságként a Központot jelöli ki.
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(2) A vetőmagtörvény 23. § (2) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány a
növénytermesztési hatóságként a Központot és az MgSzH területi szervét jelöli ki.
12. § (1) Tenyésztési hatóságként a Kormány - ha a kormányrendelet eltérően nem rendelkezik az MgSzH-t jelöli ki.
(2) Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvényben foglaltak tekintetében a Kormány
tenyésztési hatóságként a Központot jelöli ki.
13. § (1) Az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény (a továbbiakban: Áeütv.) 23.
§ (3) bekezdésében, 32. §-ában, 35. §-a (2) bekezdésének e) pontja és (4) bekezdésének f) és g)
pontja tekintetében, 40. §-ában, valamint 42. §-ában foglaltak tekintetében a Kormány
állat-egészségügyi hatóságként a Központot jelöli ki.
(2) Az Áeütv. 41. §-ában foglaltak tekintetében a Kormány állami állat-egészségügyi
laboratóriumként a Központot jelöli ki.
(3) Az Áeütv. 9. § (3) bekezdésében, 13. § (1) és (2) bekezdésében, 14. § (2) bekezdésében, 16. §
(4) bekezdésében, 22. § (1)-(3) bekezdésében, 26. § (3) bekezdésében,
34. § felvezető szövegében, 35. § (1) bekezdésében,
35. §-a (4) bekezdésében - az f) és g) pont kivételével -, 35. § (5)-(8) bekezdésében - a (7)
bekezdés b) pontjának kivételével -, 44. §-a (2) bekezdésének e) pontjában, 45/A. §-ában foglaltak
tekintetében a Kormány állat-egészségügyi hatóságként az MgSzH területi szervét jelöli ki.
(4) Az Áeütv. 40. § l) pontjában az állomások megnevezés az MgSzH területi szervét kell érteni.
(5) Az Áeütv. 11. § (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány állat-egészségügyi
hatóságként az MgSzH állati eredetű melléktermék helye szerint illetékes területi szervét jelöli ki.
(6) Az Áeütv. 12. § (2) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány állat-egészségügyi
hatóságként az MgSzH-nak az állati eredetű mellékterméket kezelő telephelye szerint illetékes
területi szervét jelöli ki.
(7) Az Áeütv. 12. § (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány az állat-egészségügyi
hatóságként az MgSzH-nak az állati eredetű mellékterméket kezelő székhelye szerinti területi
szervét jelöli.
(8) Az Áeütv. 37. § (2) bekezdésének alkalmazásában a Kormány az MgSzH területi szervét
állat-egészségügyi hatóságként és növényvédelmi szervként jelöli ki.
(9) Az Áeütv. 20. § (1) bekezdésében és 45. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak tekintetében a
Kormány állat-egészségügyi hatóságként a Központot, illetve az MgSzH területi szervet jelöli ki.
(10) Az Áeütv. 25. §-a (1) bekezdése b) pontjának alkalmazásában a Központ, az MgSzH területi
szerve és a területi szervnél közszolgálati jogviszonyban alkalmazott, helyszíni hatósági eljárásra
feljogosított állatorvos (a továbbiakban: hatósági állatorvos), hatósági főállatorvos
állat-egészségügyi hatóságnak minősül.
14. § (1) A hatósági állatorvos
a) állatbetegség vagy annak gyanúja bejelentésekor, észlelésekor ellátja a járványügyi
feladatokat, megteszi a járvány megelőzéséhez és felszámolásához szükséges mindazon
intézkedéseket, amelyeket jogszabály a feladat-, illetve a hatáskörébe utal,
b) bejelentendő állatbetegség gyanúja esetén bejelentést tesz a Központnak, az MgSzH területi
szervének,
c) külön jogszabály szerint járványügyi és élelmiszer-biztonsági szempontból korlátozhatja,
illetve megtilthatja az állati eredetű élelmiszer, nyersanyag, kész élelmiszer felhasználását,
forgalomba hozatalát, és szükség esetén értesíti az illetékes hatóságokat, és megteszi az egyéb
szükséges intézkedéseket,
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d) szükség esetén dönt az idegen állományból vagy külföldről származó állatok fogadására
kiválasztott elkülönítő (karantén) alkalmasságáról, valamint az állatok elkülönítésének
(karanténozásának) feltételeiről,
e) irányítja és ellenőrzi a jogszabályokban előírt állat-egészségügyi feladatok (kötelező védőoltás,
diagnosztikai vizsgálat, parazitózisok elleni védekezés stb.) végrehajtását, illetve indokolt esetben
(külön jogszabályban meghatározottak szerint) részt vesz a végrehajtásban,
f) külön jogszabályban foglaltak szerint elvégzi, illetve ellenőrzi a közfogyasztásra, illetve az
egyéb okból levágott állat húsvizsgálatát,
g) kiállítja az áru nemzetközi kereskedelméhez szükséges állat-egészségügyi bizonyítványt,
egyéb okiratot,
h) feladatainak ellátása során folyamatosan kapcsolatot tart az illetékességi területén levő
települési, a fővárosban a fővárosi önkormányzattal, az illetékes közegészségügyi hatósággal,
környezetvédelmi hatósággal, a vámhatósággal, a rendvédelmi szervekkel, valamint a
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium területi szerveivel,
i) nyilvántartásba veszi a hatáskörébe tartozó, külön jogszabály szerinti állat-egészségügyi
felügyelet alá tartozó helyet.
(2) A hatósági állatorvos külön jogszabály szerint használja az állat-egészségügyi hatóságok
közötti információcserét szolgáló informatikai rendszert.
(3) A hatósági főállatorvos
a) szervezi és ellenőrzi - az MgSzH területi szerve által - az irányítása alá helyezett hatósági
állatorvosok tevékenységét és a jogosult állatorvosok állami állat-egészségügyi feladatainak
ellátását,
b) az irányítása alatt álló hatósági és jogosult állatorvosok által ellátott állami
állategészségügyi feladatokhoz kapcsolódóan
ba) ellátja az Áeütv. 35. §-a (7) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatot,
bb) külön jogszabály szerint járványügyi intézkedést rendel el,
bc) betegségek felszámolásához, mentesítési és monitoring programokhoz szükséges anyagokat
és tárgyakat rendel,
bd) az állatleölési és kártalanítási ügyekben első fokú hatóságként jár el,
be) kiszabja az állategészségügyi bírságot.
(4) Az Áeütv. 35. §-a (5) bekezdésének i)-w) pontjában, (7) bekezdésének b) pontjában, 38. § (1)
bekezdésében és 44. §-a (2) bekezdésének e) pontjában foglaltak tekintetében a Kormány
állat-egészségügyi hatóságként a hatósági állatorvost jelöli ki.
(5) Az Áeütv. 37. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány a hatóságként a hatósági
állatorvost jelöli ki.
(6) Az Áeütv. 44. §-a (3) bekezdésének a) pontjában az állat-egészségügyi hatóság megnevezés
alatt a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervét kell érteni.
(7) A Központ az állategészségügy irányítási, szervezési feladatainak keretében
a) a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által meghatározott körben ellátja az állami
állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző szolgálat irányításával kapcsolatos egyes feladatokat,
szervezi az állami állategészségügyi feladatok végrehajtását, továbbá szakmailag előkészíti az
állategészségügyi szabályozást,
b) gondoskodik az állategészségügy területével kapcsolatos nyilvános információk közzétételéről,
c) koordinálja az egyes állat-egészségügyi feladatok végrehajtásában részt vevő hatóságokat,
intézményeket, valamint szervezeteket,
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d) létrehozza az Országos Állat-egészségügyi Informatikai Rendszert (a továbbiakban: OÁIR) és
felügyeli annak működtetését,
e) megállapodik a Magyar Állatorvosi Kamarával a magán-állatorvosok közcélú
igénybevételének feltételeiről,
f) járványveszély esetén annak megelőzésére, illetve felszámolására az ország egész területén külön jogszabály szerint az országos járványvédelmi központon keresztül - irányítja a védekezést,
melynek keretében az Áeütv.-ben foglalt feladatok ellátását az állat-egészségügyi hatóságok,
valamint az állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző szolgálat egyes szervei között az e
törvényben foglaltaktól eltérően is megállapíthatja,
g) elkészíti az integrált többéves nemzeti ellenőrzési terv részét képező, külön jogszabály szerinti
- többéves nemzeti ellenőrzési tervet, valamint megszervezi, irányítja, felügyeli annak
végrehajtását, továbbá részt vesz az Ellenőrző Testületben és szervezi annak működését, ha az
Ellenőrző Testület jelentése alapján szükséges, akkor elvégzi a többéves nemzeti ellenőrzési terv
módosítását, valamint saját területére vonatkozóan ellátja az integrált többéves nemzeti ellenőrzési
tervvel kapcsolatos koordinációs és kapcsolattartói feladatokat,
h) felügyeli az állatgyógyászati termékekkel kapcsolatos tevékenység hatósági ellenőrzését,
i) ellátja a szakmai szintű hazai és nemzetközi állat-egészségügyi kapcsolattartói feladatokat,
j) ellátja a jogszabályban meghatározott egyéb feladatokat.
(8) Az Áeütv. 34. § o) pontja szerinti tájékoztatást a Központtól kell kérni.
(9) A külön jogszabály szerinti engedélyező hatóság - határozatának meghozatala előtt - a külön
jogszabályban foglaltak szerint kikéri az MgSzH területi szervének szakhatósági állásfoglalását:
a) az állattartó hely, trágyakezelő, állatvásártér, mesterséges termékenyítő állomás,
embrióátültető állomás, baromfikeltető állomás, halkeltető állomás, méhanyanevelő telepe
állatrakodó, állatorvosi rendelő, állatkórház, állatklinika, állatorvosi laboratórium, a nem állam
által működtetett, élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-biztonsági célú vizsgálatokat végző laboratórium,
gyűjtőállomás, kereskedői telep, etető-itató állomás, pihentető állomás, állati eredetű
élelmiszer-előállító hely, hűtőház, állati eredetű melléktermék szállítását, kezelését végző üzem,
takarmány-előállító, takarmány-forgalmazó létesítmény létesítésének, használatbavételének,
fennmaradásának, rendeltetése megváltoztatásának engedélyezésére irányuló eljárásban,
b) állati eredetű élelmiszer-elosztó, -forgalmazó hely, állatkereskedés, állatkozmetika,
állatmenhely, állatpanzió, állatkert létesítésének, használatbavételének, fennmaradásának,
rendeltetése megváltoztatásának és működésének engedélyezésére irányuló eljárásban,
c) a nemzetközi részvétellel tartott állatvásár, állatkiállítás, állatbemutató, továbbá állatverseny
tartásának engedélyezésére irányuló eljárásban,
d) a külön jogszabályban megállapított egyéb esetekben.
(10) A Kormány a Központot a külön jogszabály szerinti biocid termékek forgalomba
hozatalának és a vadaspark működésének engedélyezésére irányuló eljárásban szakhatóságként
jelöli ki.
(11) A Kormány a Központot az (1) bekezdés szerinti első fokú eljárásokat követő másodfokú
eljárásokban szakhatóságként jelöli ki.
(12) Bejelentendő állatbetegség gyanújakor vagy megállapításakor a hatósági állatorvos köteles
jelentést tenni az MgSzH azon területi szervének, amelynél alkalmazásban áll.
(13) Az MgSzH területi szerve ellenőrzi a nála alkalmazott hatósági állatorvosok, illetve a
jegyzők állat-egészségügyi hatósági tevékenységét.

Lezárva: 2007. január 3.
Hatály: 2007.I.1. Online - 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet - a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hi

CompLex Jogtár
7. oldal

(14) Az MgSzH területi szerve megállapítja a jogosult állatorvos működési területét és feladatait,
irányítja és ellenőrzi a feladatok elvégzését.
(15) Az MgSzH területi szerve szükség esetén a nála alkalmazott hatósági állatorvos útján
gondoskodik az állatorvosi szolgáltatói tevékenység nyújtásáról, valamint a jogosult állatorvos
külön jogszabály szerinti feladatainak ellátásáról.
(16) Az MgSzH területi szervénél alkalmazott hatósági állatorvos, a jogosult állatorvos, a
területi felügyelő, a hatósági főállatorvos és az MgSzH területi szervénél működő
állat-egészségügyi határállomási és élelmiszer-higiéniai kirendeltség által hozott első fokú
határozat, illetve végzés ellen benyújtott fellebbezést felettes szervként az MgSzH területi szerve
bírálja el.
(17) A magán-állatorvos az Áeütv. 9. § (2) bekezdése szerinti esetben az Áeütv. 36. §-a (2)
bekezdésének a) pontja szerint jogosult eljárni.
(18) A magán-állatorvos az Áeütv. 9. § (3) bekezdése szerinti eljárása során a hatósági
állatorvost megillető védelemben részesül.
15. § (1) Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban:
Ávt.) alkalmazásában a Kormány állategészségügyi hatóságként az MgSzH területi szervét jelöli ki.
(2) Az Ávt. 20. § (2) és (3) bekezdése, 21. § (1) és (2) bekezdése, 39. § (3) bekezdése és 41. § (1)
bekezdése szerinti közigazgatási eljárás tekintetében a Kormány az MgSzH területi szervét
szakhatóságként jelöli ki.
(3) A Központ ellátja a szakmai szintű hazai és nemzetközi állatvédelmi kapcsolattartói
feladatokat, szervezi az állami állatvédelmi feladatok végrehajtását, szakmailag előkészíti az
állatvédelmi szabályozást, ellátja a jogszabályban meghatározott egyéb állatvédelmi feladatokat.
16. § (1) A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a magán-állatorvosi tevékenység
gyakorlásáról szóló 1995. évi XCIV. törvény 3. §-a (1) bekezdésének k) pontjában és 32. § (2)
bekezdésében a Kormány állategészségügyi hatóságként az MgSzH területi szervét jelöli ki.
(2) A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlásáról
szóló 1995. évi XCIV. törvény 4. § (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány
állategészségügyi hatóságként az MgSzH magán-állatorvos székhelye szerint illetékes területi
szervét jelöli ki.
17. § (1) Növényvédelmi szervként a Kormány - ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik az MgSzH-t jelöli ki.
(2) A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: növényvédelmi
törvény) 37. § (2) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány talajvédelmi hatóságként az
MgSzH területi szervét jelöli ki.
(3) A növényvédelmi törvény 45. § (5) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány
növényvédelmi szervként és állategészségügyi hatóságként az MgSzH területi szervét jelöli ki.
(4) A növényvédelmi törvény 6. § (2) bekezdésében foglalt állami védekezés elrendelésére,
amennyiben a zárlati károsító kiirtására végzett termelői védekezés - a termelőn kívülálló ok miatt
- nem volt kielégítő hatású, vagy a zárlati károsító terjedését szükséges megakadályozni, részben
vagy egészben a megyére (fővárosra) kiterjedően a Központ előzetes tájékoztatásával az MgSzH
területi szerve jogosult.

Lezárva: 2007. január 3.
Hatály: 2007.I.1. Online - 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet - a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hi

CompLex Jogtár
8. oldal

(5) A növényvédelmi törvény 15. §-a (5) bekezdésének a) és b) pontjában, 19. §-ában, 20. § (1)
bekezdésében, 24. § (1) és (3) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésében, 28. § (1) bekezdésében, 29. §
(2) bekezdésében, 32. § (1) bekezdésében, 42/A. §-ában, 47. § (1) bekezdésében, 50. § a) és c)
pontjában, valamint 52. §-ában foglaltak tekintetében a Kormány növényvédelmi szervként a
Központot jelöli ki.
(6) A növényvédelmi törvény 54. § (2) bekezdésében, 56. §-át megelőző alcímben, 56. § (2) és
(3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány hatóságként az MgSzH területi szervének
helyszíni eljárásra jogosult növényvédelmi felügyelőjét jelöli ki.
(7) A növényvédelmi törvény 56. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány
hatóságként megnevezés az MgSzH területi szervének helyszíni eljárásra jogosult talajvédelmi
felügyelőjét jelöli ki.
(8) A növényvédelmi törvény 4. § (3) és (4) bekezdésében, 5. §-a (1) bekezdésének b) pontjában,
7. § (1) bekezdésében, 7/A. § (1) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében, 10. § (2) bekezdésében, 29.
§ (1) bekezdésében, 30. §-ában, 32. § (2) bekezdésében, 53. § (3) bekezdésében, 57. § e) pontjában,
60. § (4) bekezdésében, 61. § (2) és (4) bekezdésében, valamint 62. § (1) bekezdésében foglaltak
tekintetében a Kormány növényvédelmi szervként az MgSzH területi szervét jelöli ki.
(9) A növényvédelmi törvény 7. § (1) bekezdése szerinti közérdekű védekezés elrendelésére
külterületen az MgSzH területi szerve jogosult.
(10) A növényvédelmi törvény 7/A. § (1) bekezdése szerinti parlagfű elleni közérdekű védekezés
elrendelésére külterületen az MgSzH területi szerve jogosult.
(11) Amennyiben az országban nem honos zárlati károsító megjelenését észlelték, a
növényvédelmi törvény 6. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti állami védekezés elrendelésére
több megyére és országosan kiterjedően a Központ jogosult.
(12) A növényvédelmi törvény 9. §-a alkalmazásában a növények, növényi termékek
határforgalmának növényvédelmi ellenőrzését az MgSzH területi szerveinek növény-egészségügyi
határkirendeltségei látják el. A szomszédos ország területén működő magyar növényegészségügyi
határkirendeltség a működtetés, illetve a közszolgálati jogviszony szempontjából az MgSzH területi
szerve helye szerinti, annak szervezeti egységét képező belföldi munkahelynek minősül.
(13) A növényvédelmi törvény 31. § (6) bekezdése és 32. § (2) bekezdése szerinti közigazgatási
eljárás tekintetében a Kormány az MgSzH területi szervét szakhatóságként jelöli ki.
(14) A növényvédelmi törvény 32. § (1) bekezdése szerinti eljárás során a növényvédelmi szerv a
Központ állásfoglalása alapján jár el.
(15) A növényvédelmi törvény 10/A. §-a és 60. § (3) bekezdésének alkalmazásában a Központ,
az MgSzH területi szerve növényvédelmi szervnek minősül.
(16) A növényvédelmi törvény 61. § (1) bekezdésének alkalmazásában az MgSzH területi szerve
növényvédelmi szervnek minősül.
18. § A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV.
törvény 19. § (9) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány növényvédelmi szervként az
MgSzH területi szervét jelöli ki.
19. § (1) Az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 11. §-a (1)
bekezdésének d) pontjában foglaltak tekintetében a Kormány a növényvédelmi szervként a
Központot jelöli ki.
(2) Az Étv. 8. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerbiztonsági
szervként a Központot jelöli ki.

Lezárva: 2007. január 3.
Hatály: 2007.I.1. Online - 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet - a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hi

CompLex Jogtár
9. oldal

(3) Az Étv. 6. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerbiztonsági
szervként az MgSzH területi szervét jelöli ki.
(4) Az Étv. 11. §-a (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak tekintetében a Kormány
élelmiszerbiztonsági szervként a Központot és az MgSzH területi szervét jelöli ki.
(5) Az élelmiszerminőség, élelmiszerbiztonság és élelmiszerhigiénia vonatkozásában a Központ
saját feladat- és hatáskörében ellátja a szakmai szintű hazai és nemzetközi kapcsolattartói
feladatokat, szervezi az állami feladatok végrehajtását, szakmailag előkészíti a hazai szabályozást,
ellátja a jogszabályban meghatározott egyéb feladatait.
20. § (1) A takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 2001.
évi CXIX. törvény (a továbbiakban: takarmánytörvény) 4. § (1) és (2) bekezdésében, 8. §-ában, 11.
§ (2) és (3) bekezdésében, és (4) bekezdésének a) pontjában, 14. §-ának a)-c) pontjában, valamint
16. § (4) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány takarmányozási hatóságként a Központot
jelöli ki.
(2) A takarmánytörvény 6. § (2) bekezdésében, 11. §-a (4) bekezdésének b)-h) pontjában, 14.
§-ának d)-j) pontjában, valamint 16. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány
takarmányozási hatóságként az MgSzH Hivatal területi szervét jelöli ki.
(3) A takarmánytörvény 11. § (5) bekezdésének alkalmazásában a Központ, az MgSzH területi
szerve és helyszíni eljárásra jogosult köztisztviselője takarmányozási hatóságnak minősül.
(4) Az MgSzH területi szervénél alkalmazott takarmány-felügyelő által hozott első fokú
határozat, illetve végzés ellen benyújtott fellebbezést felettes szervként az MgSzH területi szerve
bírálja el.
(5) A takarmánytörvény 11. §-a (4) bekezdésének b)-h) pontjában, valamint (5) bekezdésében
foglalt feladatokat csak hatósági igazolvány birtokában lehet ellátni. A hatósági igazolványt az
elnök adja ki.
21. § (1) A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a
továbbiakban: bortörvény) 2. § 17. pontjában és 40. § (6) bekezdésében foglaltak tekintetében a
Kormány borászati hatóságként a Központot jelöli ki.
(2) A bortörvény 2. § 17. és 18. pontjában, 5. § (4) bekezdésében, 7. § (1) és (5) bekezdésében és
40. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, valamint a 43. § (2) bekezdésében foglaltak tekintetében a
Kormány növénytermesztési hatóságként az MgSzH területi szervét jelöli ki.
(3) A bortörvény 9. §-ában foglaltak tekintetében a Kormány talajvédelmi hatóságként az MgSzH
területi szervét jelöli ki.
(4) A bortörvény 21. § (2) bekezdésében, 23. § (6) bekezdésében, 24. § (1) és (2) bekezdésében,
24/A. § (1) és (6) bekezdésében, 25. § (2) bekezdésében, 28. §-ában, 29. §-ában, 30. § (2)
bekezdésében, 40. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, valamint 51. § (4) bekezdésében, 20. § (1)
bekezdésében, 25. § (3) bekezdésében, 32. § (4) bekezdésében, 40. § (5) bekezdésében, 41. § (1)
bekezdésében, 44. § (1)-(3) bekezdésében, 48. § (1)-(4) és (7) bekezdésében, 50. § (1), (2) és (4)
bekezdésében, 51. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 53. § (3) bekezdésében foglaltak
tekintetében a Kormány borászati hatóságként a Központot jelöli ki.
(5) A bortörvény 40. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány növénytermesztési és
borászati hatóságként a Központot és az MgSzH területi szervét jelöli ki.
(6) A bortörvény 7. § (1) bekezdése szerinti, árutermő, törzs- és kísérleti szőlő telepítésének,
illetve kivágásának engedélyezésére irányuló közigazgatási eljárásban a Kormány az MgSzH
területi szervét szakhatóságként jelöli ki.
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22. § (1) Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény 14. § (2) bekezdésében a
kijelölő szervként, a 14. § (3) bekezdésében és 71. § (2) bekezdésében, 98. § (1) bekezdésében
foglaltak tekintetében a Kormány erdészeti hatóságként a Központot jelöli ki.
(2) A Központ igazgatási feladatai körében
a) koordinálja az erdészeti hatósági feladatok végrehajtását,
b) szolgáltatja a miniszter által kért, a kormányzati munka ellátásához szükséges, tevékenysége
során keletkezett adatokat,
c) elemzi és értékeli a feladat- és hatáskörét érintő jogszabályok végrehajtását,
d) ellenőrzi a területi szervek hatósági munkáját, a jogerős határozatba foglalt kötelezettségek
teljesülését,
e) véleményezi a feladat- és hatáskörét érintő jogszabálytervezeteket,
f) gondoskodik a körzeti erdőtervek elkészítéséről,
g) működteti az Országos Erdőállomány Adattárat,
h) működteti az Erdővédelmi Mérő Megfigyelő Rendszert,
i) a hatósági feladatai során önállóan, egyéb feladatoknál pedig a miniszter felkérése alapján
közreműködik a nemzetközi feladatok végrehajtásában,
j) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a feladatkörébe utal.
(3) Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény 13. § (2) bekezdésében, (4)
bekezdésének a) pontjában, valamint (5)-(7) bekezdésében, 14. § (2) bekezdésében a felszólítást
foganatosító szervként, 16. § (3) bekezdésében, 17. § (4) bekezdésében, 21. § (1) bekezdésében, 26.
§ (3) bekezdésében, 28. §-ában, 29. § (3) bekezdésében, 30. § (2) bekezdésében, 35. § (4)
bekezdésében, 38. § (1) és (2) bekezdésében, 39. § (1)-(3) bekezdésében, 41. § (5) bekezdésében,
43. § (1)-(2) bekezdéseiben, 44. § (3) bekezdésében, 46. § c) pontban, 47. § (1) és (3)
bekezdéseiben, 48. § (2)-(5) bekezdéseiben, 49. § (3) bekezdésében, 52. § (5) bekezdésében, 54. §
(5) bekezdésében, 56. § (2) bekezdésében, 60. § (1) bekezdésében, 61-63. §-ában, 66. § (1)-(2)
bekezdéseiben, 67. §, 68. § (1)-(3) és (5) bekezdéseiben, 70. § (1) és (3)-(4) bekezdéseiben, 72. §
(1) és (3) bekezdéseiben, 73. § (4) és (5) bekezdésében, 75. §-ában, 77. § (3) bekezdésében, 81. § d)
pontjában, 84. §-ában, 86. § (2) bekezdésében, 87. §-ában, 89. § (2)-(3) bekezdéseiben, 98. § (2)
bekezdésében, 102. § (1) bekezdésében, 103. § (1) és (3) bekezdéseiben, valamint a 105. § (1)
bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány erdészeti hatóságként az MgSzH területi szervét
jelöli ki.
(4) Az MgSzH területi szerve első fokú erdészeti szakhatóságként eljárva hozzájárul:
a) az állandó jellegű erdészeti kötélpálya és épület építéséhez, korszerűsítéséhez,
megszüntetéséhez,
b) a közérdekből elrendelt erdőtelepítés engedélyezéséhez,
c) erdőterület erdő művelési ágban való nyilvántartáshoz,
d) erdő művelési ágú terület más művelési ágban való nyilvántartásához,
e) erdőterület két vagy több földrészletre történő megosztásához,
f) ellátja a jogszabály által részére meghatározott szakhatósági feladatokat.
(5) Az MgSzH területi szerve erdészeti igazgatási feladatai körében
a) az erdő fennmaradásának vagy fejlődésének veszélyeztetése esetén felszólítja az
erdőgazdálkodót a veszélyeztetés megszüntetésére,
b) a felszólítás eredménytelensége esetén a kincstári vagyon tulajdonosi jogait gyakorló
szervnél a szükséges munkák elvégzése céljából új erdőgazdálkodó kijelölését kezdeményezi,
c) nyilvántartást vezet az erdőgazdálkodókról és az erdészeti szakszemélyzetről,
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d) üzemtervet és üzemtervi kivonatot ad ki,
e) az Országos Erdőállomány Adattár, az országos erdőleltár részére a szükséges adatokat
összegyűjti, elemzi,
f) gondoskodik az Adattár digitális térképállományának folyamatos karbantartásáról és
fenntartásáról,
g) elkészíti a körzeti erdőterveket,
h) elvégzi az Erdővédelmi Mérő Megfigyelő rendszer terepi felvételeit,
i) az erdőt érintő területfejlesztési, területrendezési tervek készítésében közreműködik az
illetékességi területén,
j) az Adattár adatai és a vonatkozó jogszabályok alapján az erdőgazdálkodók és az állampolgárok
részére tájékoztatást nyújt,
k) az erdészeti ágazatra adott állami támogatások ellenőrzésében közreműködik,
l) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a feladatkörébe utal.
(6) Az Evt. 40. § (2) bekezdése, 73. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerinti közigazgatási
eljárásban a Kormány az MgSzH területi szervét szakhatóságként jelöli ki.
(7) A Központ hatósági jogkörében eljárva
a) amennyiben az erdőgazdálkodó elmulasztja az erdő védelmére és művelésére vonatkozó, e
törvényben írt kötelezettségek teljesítését, erdőgazdálkodót jelöl ki,
b) engedélyezi az erdőterület honvédelmi, nemzetbiztonsági és határrendészeti célra történő
igénybevételét.
(8) Az erdészeti hatósági ügyekben az MgSzH területi szerveinek illetékességi területét a 3.
számú melléklet tartalmazza.
23. § Az erdőbirtokossági társulatról szóló 1994. évi XLIX. törvény 6. §-a (1) bekezdésében
foglaltak tekintetében a Kormány erdészeti hatóságként az MgSzH erdőterület fekvése szerint
illetékes területi szervét jelöli ki.
24. § (1) A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV.
törvény (a továbbiakban: Vtv.) 6. § (4) bekezdésében, 12. § (2) és (4) bekezdésében, 13. § (3)
bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében, 18. §-ában, 19. § (1) és (3) bekezdésében, 20. § (2)-(4)
bekezdésében, 25. § (2) bekezdésében, 26. §-ában, 27. §-a (1) bekezdésében, 27. §-a (1)
bekezdésének b) pontjában, 27. § (2) bekezdésében, 27. §-a (3) bekezdésének b) és c) pontjában,
27. § (4) és (7) bekezdésében, 28. § (4) bekezdésében, 30. § (2) bekezdésében, 32. § (1)
bekezdésében, 35. § (3) bekezdésében, 38. § (3) és (4) bekezdésében, 39. § (1) és (3) bekezdésében,
45. § (2) és (3) bekezdésében, 47. § (1) és (3) bekezdésében, 50. § (3) és (4) bekezdésében, 51. §
(1) bekezdésében, 52. § (1) és (2) bekezdésében, 53. § (2) bekezdésében, 57. § (1) bekezdésében,
58. § (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 63. § (2) bekezdésében, 64. §-a (1) bekezdésének
d) pontjában, 65. § (1) bekezdésében, 65. §-a (2) bekezdésében, 65. § (3) bekezdésében, 67. § (4)
bekezdésében, 69. § (2) bekezdésében, 71. §-a (3) bekezdésében, 73. § (1)-(3) és (5) bekezdésében,
74. § (1)-(2) és (5) bekezdésében, 79. §-a (1) bekezdésének d) pontjában, 80. § (2)-(4)
bekezdésében, 82. § (1) és (3) bekezdésében, 83. § (1) bekezdésében, 83. §-a (1) bekezdésének b)
pontjában, 84. § (1) bekezdésében, 86. § (2) bekezdésében, 88. §-ában, 89. § (1) bekezdésében, 89.
§-a (1) bekezdésének f) pontjában, 89. § (2) bekezdésében, 90. §-a (2) bekezdésének d) pontjában,
96. § (1) bekezdésében, 98. § (1)-(4) bekezdésében, valamint 99. § (1) bekezdésében foglaltak
tekintetében a Kormány vadászati hatóságként az MgSzH Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
területi szervét jelöli ki.
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(2) A Vtv. 21. § (2) bekezdésének, a 22. § (3) bekezdésének, a 24. § (3) bekezdésének és a 74. §
(6) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány vadászati hatóságként a Központot jelöli ki.
(3) A Vtv. 35. §-a (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak tekintetében a Kormány
növényvédelmi szervként az MgSzH területi szervét jelöli ki.
(4) A Vtv. 41. § (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány vadászati hatóságként és
erdészeti hatóságként a Központot és az MgSzH területi szervét jelöli ki.
(5) A Vtv. 92. §-ában foglaltak tekintetében a Kormány vadászati hatóságként a Központot és az
MgSzH területi szerveit jelöli ki.
(6) A Vtv. 91. §-ában foglaltak tekintetében a Kormány vadászati és állategészségügyi
államigazgatási szervként az MgSzH területi szervét jelöli ki.
(7) Amennyiben a vadászterület az MgSzH két vagy több területi szervének illetékességi
területén található, az a területi szerv az illetékes, amelynek területén a vadászterület nagyobbik
hányada található. Vita esetén az eljárásra illetékes szervet a Központ jelöli ki.
(8) A Vtv. alkalmazásában, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik - a vadászterület
különleges rendeltetésűvé nyilvánítása, vadaskert, vadaspark létesítésének engedélyezése és trófea
nemzeti értékké nyilvánítása kivételével - vadászati hatósági ügyben első fokon az MgSzH területi
szerve jár el.
(9) Vadászterület különleges rendeltetésűvé nyilvánítása, vadaskert, vadaspark létesítésének
engedélyezése és trófea nemzeti értékké nyilvánítása tekintetében első fokon a Központ jár el.
(10) A Vtv. 89. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány vadászati hatóságként a
Központot és az MgSzH területi szervét jelöli ki.
25. § Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény 20. § (4)
bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány vadászati hatóságként az MgSzH területi szervét
jelöli ki.
26. § (1) A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Hhtv.) 19.
§ (1) és (3) bekezdésében, 21. § (4)-(6) bekezdésében, 26. § (1) bekezdésében, 36. § (1)
bekezdésében, 44. §-ában, 48. §-ában, valamint 56. §-a (1) bekezdésének i) pontjában foglaltak
tekintetében a Kormány halászati hatóságként az MgSzH területi szervét jelöli ki.
(2) A Hhtv. 19. § (3) bekezdése szerinti közigazgatási eljárásban az MgSzH igénylő lakóhelye
szerint illetékes területi szerve jár el.
(3) A Hhtv. 24. § (3) bekezdése szerinti közigazgatási eljárásban a Kormány az MgSzH területi
szervét szakhatóságként jelöli ki.
27. § (1) A hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény 34. §-ában és 36. §-ában foglaltak
tekintetében a Kormány borászati hatóságként a Központot jelöli ki.
(2) A hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény 17/A. § (2) bekezdésében, 34. §-ában, 40. §
(5) bekezdésében, 57. § (2) bekezdésében és 57. § (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a
Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként az MgSzH területi szervét jelöli ki.
28. § Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 7. §-a (2) bekezdésének b)
pontjában meghatározott agrárgazdasági adatbázist működtető szervként a Kormány az
Agrárgazdasági Kutató Intézetet, valamint a Központot jelöli ki.
29. § Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 29. § (6) bekezdésében foglaltak
tekintetében a Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként az MgSzH területi szervét jelöli ki.
30. § A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény 12. §-a (3)
bekezdésének b) pontjában foglaltak alapján a Kormány az agrárkár-megállapító szervként az
MgSzH-t jelöli ki.
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31. § A Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény 13. § (2) bekezdésében foglaltak
tekintetében a Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként az MgSzH területi szervét jelöli ki.
32. § (1) A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tft.) 68. § (2)
bekezdésében, 72. § (1) bekezdésében, 73. §-ában, 74. §-ában, 75. § (1), (3) és (4) bekezdésében,
valamint 77. §-ában foglaltak tekintetében a Kormány talajvédelmi hatóságként az MgSzH területi
szervét jelöli ki.
(2) A Tft. 40/B. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány növénytermesztési
hatóságként az MgSzH területi szervét jelöli ki.
(3) A Tft. 8/A. § (3) bekezdésében, 8/C. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány
mezőgazdasági igazgatási szervként az MgSzH területi szervét jelöli ki.
(4) A Tft. 25/B. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány erdészeti hatóságként az
MgSzH területi szervét jelöli ki.
(5) A Tft. 3. § i) pontjában foglaltak tekintetében a Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként
az MgSzH családi gazdaság központja szerint illetékes területi szervét jelöli ki.
(6) A Tft. 8/A. §-a (2) bekezdésének c) pontjában foglaltak tekintetében a Kormány
mezőgazdasági igazgatási szervként az MgSzH tevékenység végzésének helye szerint illetékes
területi szervét jelöli ki.
(7) A Tft. 8/B. § (2) bekezdésében és 8/C. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány
mezőgazdasági igazgatási szervként az MgSzH termőföld fekvése szerinti illetékes területi szervét
jelöli ki.
(8) A Tft. 21. § (4) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány állategészségügyi
hatóságként az MgSzH-nak a telep fekvése szerint illetékes területi szervét jelöli ki.
(9) Az engedélyező hatóság - határozatának meghozatala előtt - a külön jogszabályban foglaltak
szerint kikéri az MgSzH területi szervének talajvédelmi szakhatósági állásfoglalását:
a) a termőföldön történő, vagy termőföldre hatást gyakorló beruházások megvalósításához és
üzemeltetéséhez,
b) a termőföld időleges más célú hasznosításához, vagy a más célra hasznosított termőföld
újrahasznosításához,
c) a termőföldek minőségét veszélyeztető, a talajban előálló tartós szélsőséges vízháztartási
helyzetek vízrendezéssel vagy öntözéssel való szabályozásához, valamint
d) az a)-c) pontokban írt eseteken túl, amennyiben arról külön jogszabály így rendelkezik.
(10) Az MgSzH területi szervének talajvédelmi hatósága a szennyvíz, szennyvíziszap, valamint
egyéb nem veszélyes hulladékok mezőgazdasági felhasználásának engedélyezéséhez megkéri a
közegészségügyi, állategészségügyi, környezetvédelmi, valamint vízügyi szakhatóság, továbbá a
település jegyzőjének hozzájárulását.
33. § (1) A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény (a továbbiakban:
Fkbt.) 4/A. § (1) és (2) bekezdésében, valamint (3) bekezdésének c) pontjában, 4/B. § (2)
bekezdésében, valamint (5) és (6) bekezdésében, 5/B. § (1) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében,
7/A. § (4) bekezdésében, 9/A. § (2) bekezdésében, (3) bekezdésének b) pontjában és (4)
bekezdésében, 9/B. § (1)-(3) bekezdésében, valamint (5)-(6) bekezdésében, 9/C. § (1) és (3),
valamint (7) bekezdésében, 9/D. § (1)-(5) bekezdésében, 10. § (1) és (2) bekezdésében, 11. § (5) és
(6) bekezdésében, 11/B. § (2) és (5) bekezdésében, 12/B. § (1), és (3) bekezdésében, 12/C. § (1)
bekezdésében, valamint 13. § (4) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány mezőgazdasági
igazgatási szervként az MgSzH területi szervét jelöli ki.
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(2) Az Fkbt. 9/C. § (10) bekezdése szerinti kifogás az MgSzH területi szervénél, a Központnak
címezve nyújtható be.
34. § A földadóról szóló 1991. évi LXXIX. törvény 7. § (1) és (6) bekezdésében foglaltak
tekintetében a Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként az MgSzH területi szervét jelöli ki.
35. § A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. törvény 6. § (2) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány borászati
hatóságként a Központot és az MgSzH területi szervét jelöli ki.
36. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 81/A. §-ában foglaltak
tekintetében a Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként az MgSzH területi szervét jelöli ki.
37. § Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 52. §-a (13) bekezdésének b) pontjában
foglaltak tekintetében a Kormány erdészeti hatóságként a Központot jelöli ki.
38. § Az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény 4/B. §-a (1) bekezdésének d) pontjában
foglaltak tekintetében a Kormány mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervként az
MgSzH területi szervét jelöli ki.
39. § A gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól szóló 1994. évi LIV.
törvény 8. § (1) bekezdésében és 9. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány
állategészségügyi hatóságként a Központot jelöli ki.
40. § A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997.
évi CLIX. törvény 17. § (1) bekezdésében, 21. § (1) és (2) bekezdésében, 22. § (1) és (2)
bekezdésében, valamint 21. § (2) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány mezőgazdasági
igazgatási szervként az MgSzH területi szervét jelöli ki.
41. § (1) Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 45. §-a (1) bekezdésében foglaltak
tekintetében a Kormány állat-egészségügyi és talajvédelmi hatóságként az MgSzH területi szervét
jelöli ki.
(2) Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 47. § (2) bekezdésében foglaltak
tekintetében a Kormány állat-egészségügyi államigazgatási szervként az MgSzH területi szervét
jelöli ki.
42. § Az MgSzH falugazdász-hálózatot működtet. Az MgSzH a falugazdász-hálózat útján külön
jogszabályban meghatározott feladatkörében:
a) folyamatos tájékoztatást ad a gazdálkodók részére a mezőgazdaságot érintő kormányzati
döntésekről, valamint az egyes agrártámogatási lehetőségekről;
b) ellátja egyes, mezőgazdasági tevékenységekhez kapcsolódó, nemzeti hatáskörben nyújtott
agrártámogatások igazolását, elszámolását és ellenőrzését;
c) folyamatosan gyűjti és elemzi a területi tapasztalatokat;
d) közreműködik az agrárpiac szabályozásával összefüggő feladatok végzésében, a termelői
szerveződések megalakításában, segíti azok működését;
e) ellátja a mezőgazdasági őstermelők nyilvántartásba vételét, melynek keretében kiadja és
nyilvántartja a mezőgazdasági őstermelői igazolványokat;
f) folyamatosan figyelemmel kíséri a mezőgazdasági termelők által igénybe vett, nemzeti
hatáskörben nyújtott agrártámogatások felhasználását;
g) részt vesz a térségfejlesztési, vízgazdálkodási és környezetvédelmi feladatok ellátásában;
h) a települési önkormányzat illetékes szerveivel együttműködve tájékozódik az önkormányzat
területén lévő mezőgazdasági utak állapotáról, a termőföld külön jogszabály szerinti hasznosítási,
illetve termőképesség-fenntartási kötelezettség betartásáról, tapasztalatairól a települési
önkormányzat jegyzőjét folyamatosan tájékoztatja;
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i) ellátja a termésbecsléssel, állapotminősítéssel, valamint az ezekhez kapcsolódó nyilvántartások
vezetésével összefüggő feladatokat;
j) ellátja az elemi károk felmérésével kapcsolatos területi feladatokat;
k) közreműködik a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj-jövedékiadó visszatérítéssel kapcsolatos
eljárásban;
l) közreműködik a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének helyszíni
ellenőrzési és elszámolási munkáiban;
m) a tagállami állampolgárok termőföld tulajdonszerzésével kapcsolatosan környezettanulmányt
készít, amelynek alapján igazolást ad ki a tagállami állampolgárok mezőgazdasági tevékenységének
folytatásáról.
43. § Az MgSzH-nál - a területi szervezeti egységei kivételével - az illetménykiegészítés mértéke
a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének 50 százaléka, területi
szerv főigazgatója esetében az alapilletményének 50 százaléka, középiskolai végzettségű
köztisztviselő esetében az alapilletményének 15 százaléka.
Záró rendelkezések
44. § (1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével
kapcsolatos részletes szabályokról szóló 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A jogosult állatorvos az állat belföldi szállítása során megvizsgálja a származási hely
állatállományát, a szállítandó állatokat, a szállítóeszközt, igazolja az állat forgalomképességét, és
kiállítja a szállításhoz szükséges okiratot. A jogosult állatorvos az e bekezdésben meghatározott
állatszállítással kapcsolatos hatáskörén túl a (2)-(4) bekezdés szerinti hatásköröket láthatja el.”
45. § (1) E rendelet hatálybalépésével megszűnnek a fővárosi és megyei növény- és talajvédelmi
szolgálatok, a Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat, a fővárosi és megyei állategészségügyi
és élelmiszer-ellenőrző állomások, az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet, az Állami
Erdészeti Szolgálat, a Földművelésügyi Költségvetési Iroda, az Országos Borminősítő Intézet, az
Állatgyógyászati Oltóanyag-, Gyógyszer- és Takarmányellenőrző Intézet, az Országos
Állategészségügyi Intézet és az Országos Élelmiszervizsgáló Intézet, a földművelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter egyidejűleg gondoskodik e költségvetési szerveknek az Áht. 88. § (3)
bekezdése és 90. §-a (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak alapján történő megszüntetéséről.
(2) Az MgSzH a fővárosi és megyei növény- és talajvédelmi szolgálatok, a Növény- és
Talajvédelmi Központi Szolgálat, a megyei földművelésügyi hivatalok, a fővárosi és megyei
állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomások, az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet,
az Állami Erdészeti Szolgálat, a Földművelésügyi Költségvetési Iroda, az Országos, Borminősítő
Intézet, az Állatgyógyászati Oltóanyag-, Gyógyszer- és Takarmányellenőrző Intézet, az Országos
Állategészségügyi Intézet és az Országos Élelmiszervizsgáló Intézet általános jogutódja.
46. § (1) A jogutódlásra figyelemmel a felsorolt megszűnő költségvetési szervezetek a megszűnés
napjával az éves költségvetési beszámolónak megfelelő adattartalommal, leltárral és záró főkönyvi
kivonattal alátámasztott beszámolót, valamint vagyonátadási jelentést készítenek az MgSzH nyitó
mérlegének alapjául, melyet legkésőbb 2007. június 30. napjáig állítanak össze.
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(2) A jogszabályváltozás folytán a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumtól az
MgSzH-hoz kerülő hatáskörök esetén az e rendelet hatálybalépésének napján folyamatban lévő
ügyekben az MgSzH folytatja az eljárást, kivéve azt az esetet, ha a közigazgatási döntés bírósági
felülvizsgálata van folyamatban.
47. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:
a) a megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatalról és egyes földművelésügyi szakigazgatási
feladatokat megállapító jogszabályok módosításáról szóló 44/1991. (III. 4.) Korm. rendelet,
b) a megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatalról és egyes földművelésügyi szakigazgatási
feladatokat megállapító jogszabályok módosításáról szóló 44/1991. (III. 4.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 10/1995. (II. 3.) Korm. rendelet,
c) a megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatalról és egyes földművelésügyi szakigazgatási
feladatokat megállapító jogszabályok módosításáról szóló 44/1991. (III. 4.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 204/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet,
d) a megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatalról és egyes földművelésügyi szakigazgatási
feladatokat megállapító jogszabályok módosításáról szóló 44/1991. (III. 4.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 82/2001. (V. 18.) Korm. rendelet,
e) a megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatalról és egyes földművelésügyi szakigazgatási
feladatokat megállapító jogszabályok módosításáról szóló 44/1991. (III. 4.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 94/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet,
f) egyes földművelésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 58/2004. (III. 31.)
Korm. rendelet 2. §-a,
g) a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatáskörének megállapításával kapcsolatos földművelésügyi
ágazati jogszabályok módosításáról szóló 19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 7. § b) pontja,
h) a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 8. § c) pontja,
i) a vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 26. § (1)
bekezdésének második mondata.
1. számú melléklet a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerveinek megnevezése, székhelye
1. Baranya Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Pécs,
2. Bács-Kiskun Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Kecskemét,
3. Békés Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Békéscsaba,
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Miskolc,
5. Csongrád Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Szeged,
6. Fejér Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Székesfehérvár,
7. Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Budapest,
8. Győr-Moson-Sopron Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Győr,
9. Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Debrecen,
10. Heves Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Eger,
11. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Szolnok,
12. Komárom-Esztergom Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Tatabánya,
13. Nógrád Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Salgótarján,

Lezárva: 2007. január 3.
Hatály: 2007.I.1. Online - 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet - a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hi

CompLex Jogtár
17. oldal

14. Somogy Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Kaposvár,
15. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Nyíregyháza,
16. Tolna Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Szekszárd,
17. Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Szombathely,
18. Veszprém Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Veszprém,
19. Zala Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Zalaegerszeg.
2. számú melléklet a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A helyszíni eljárásra jogosult köztisztviselő igazolványának mintája
(Érvényes visszavonásig!)
KÖZTISZTVISELŐI IGAZOLVÁNY
a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal helyszíni eljárásra jogosult köztisztviselője részére
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
....................................................................................................................................................................................... területi szerve
Igazolvány száma: .................................................
Foglalkoztató, munkáltató neve, székhelye: ...............................................................................................
......................................................................................................................................................................
FÉNYKÉP

......................................................................................................................................................................
Feladata, munkaköre: ..................................................................................................................................

3 x 4 cm-es

Működési terület: .........................................................................................................................................

Név: ......................................................................................................................................................................................................
Születési hely, év: ................................................................................................................................................................................
Lakcím: ................................................................................................................................................................................................

Az igazolvány tulajdonosa jogosult a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal ..................................................................................
.......................................................... területi szervének köztisztviselőjeként helyszíni eljárás lefolytatására, illetve abban történő
közreműködésre.
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Kelt: ......................................., 20...... év ............... hó ...... napján

....................................................
elnök

3. számú melléklet a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerveinek illetékességi területe az erdészeti
hatósági ügyekben
1. Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Budapest
A) Erdészeti tervezési körzet száma és neve
313. KOMÁROMI
411. PILISMARÓTI
412. VISEGRÁDI
413. SZENTENDREI
421. CSÁKVÁRI
422. TATABÁNYA-OROSZLÁNYI
423. SÜTTŐI
424. BAJNAI
425. PILISSZENTKERESZTI
426. BUDAKESZI
427. BUDAPESTI
431. LOVASBERÉNYI
462. KISBÉRI
463. MECSÉRPUSZTAI
592. VALKÓI
593. GÖDÖLLŐI
611. SZÉKESFEHÉRVÁRI
612. SÁROSDI
613. SOPONYAI
621. RÁCKEVEI
811. MONORI
812. CEGLÉDI
813. PUSZTAVACSI
814. ABONYI
B) Erdészeti tervezési körzethez tartozó erdészetek jegyzéke
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0001. Pusztavámi Erdészet
0002. Oroszlányi Erdészet
0003. Csákvári Erdészet
0004. Tatabányai Erdészet
0007. Kisbéri Erdészet
0701. Szentendrei Erdészet
0702. Visegrádi Erdészet
0703. Pilismaróti Erdészet
0707. Budapesti Erdészet
0708. Ráckevei Erdészet
0709. Pilisszentkereszti Erdészet
0801. Gödöllői Erdészet
0802. Valkói Erdészet
0803. Bajnai Erdészet
0804. Budakeszi Erdészet
0851. Székesfehérvári Erdészet
0852. Sárosdi Erdészet
0853. Soponyai Erdészet
0854. Mecsérpusztai Erdészet
1402. Süttői Erdészet
1403. Lovasberényi Erdészet
1405. Táborfalvi Erdészet
2. Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Debrecen
A) Erdészeti tervezési körzet száma és neve
711. JÁSZSÁGI
912. TISZACSEGEI
913. TISZAVASVÁRI
921. SZOLNOKI
922. TISZAFÜREDI
951. HAJDÚHADHÁZI
952. PÜSPÖKLADÁNYI
953. DEBRECENI
954. BIHARI
961. NYÍREGYHÁZI
962. KISVÁRDAI
963. BAKTALÓRÁNTHÁZI
964. NYÍRBÁTORI
965. NYÍRBÉLTEKI
966. GUTHI
967. HALÁPI
971. SZATMÁR-BEREGI
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0451. Szolnoki Erdészet
0452. Ceglédi Erdészet
0453. Pusztavacsi Erdészet
0454. Monori Erdészet
0501. Tiszacsegei Erdészet
0503. Guthi Erdészet
0504. Halápi Erdészet
0506. Debreceni Parkerdő Igazgatóság
0507. Hajdúhadházi Erdészet
0508. Nyíregyházi Erdészet
0509. Nyírbátori Erdészeti Igazgatóság
0511. Szatmár-Beregi Erdészet
0512. Baktalórántházi Erdészet
3. Heves Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Eger
A) Erdészeti tervezési körzet száma és neve
545. SZILVÁSVÁRADI
546. EGRI
547. FELSŐTÁRKÁNYI
551. ÓZDI
552. TARNALELESZI
553. PÉTERVÁSÁRAI
554. ARLÓI
561. GYÖNGYÖSSOLYMOSI
562. PARÁDI
563. NAGYBÁTONYI
564. VERPELÉTI
571. ROMHÁNYI
572. SZÉCSÉNYI/ÉSZAK-CSERHÁTI
573. LITKEI
574. KISTERENYEI
575. BERCELI
576. SALGÓTARJÁNI
581. KEMENCEI/ÉSZAK-BÖRZSÖNYI
582. DIÓSJENŐ-KIRÁLYRÉTI
583. NAGYMAROSI
591. VÁCI
721. HEVESI
722. FÜZESABONYI
911. KISKÖREI
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0601. Egri Erdészet
0602. Felsőtárkányi Erdészet
0603. Szilvásváradi Erdészet
0604. Ózdi Erdészet
0605. Pétervásárai Erdészet
0606. Tarnaleleszi Erdészet
0607. Parádfürdői Erdészet
0608. Verpeléti Erdészet
0609. Gyöngyössolymosi Erdészet
0610. Nagybátonyi Erdészet
0651. Kisterenyei Erdészet
0652. Salgótarjáni Erdészet
0653. Szécsényi Erdészet
0654. Berceli Erdészet
0655. Váci Erdészet
0656. Romhányi Erdészet
0657. Diósjenői Erdészet
0658. Kemencei Erdészet
0659. Királyréti Erdészet
0660. Nagymarosi Erdészet
0661. Bernecebaráti Erdészet
1401. Bujáki Erdészet
4. Somogy Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Kaposvár
A) Erdészeti tervezési körzet száma és neve
155. IHAROSI
211. MARCALI
212. NAGYBAJOMI
213. NAGYATÁDI
214. LÁBODI
215. BARCSI
221. SOMOGYVÁRI
222. ZAMÁRDI
223. IGALI
231. ZSELICSÉGI
B) Erdészeti tervezési körzethez tartozó erdészetek jegyzéke
0255. Igali Erdészet
0257. Nagybajomi Erdészet
0259. Iharosi Erdészet
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0262. Lábodi Erdészet
0264. Zselici Erdészet
0267. Somogyvári Erdészet
0268. Barcsi Erdészet
0269. Marcali Erdészet
0270. Szántódi Erdészet
0271. Nagyatádi Erdészet
0272. Kaposvári Erdészet
1351. Kaszói Erdészet
5. Bács-Kiskun Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Kecskemét
A) Erdészeti tervezési körzet száma és neve
631. SOLTI
632. HARTAI/DÉL-SOLTI
644. BAJAI
821. KEREKEGYHÁZI
822. KECSKEMÉTI
823. BUGACI
824. KISKŐRÖSI
825. HAJÓSI
826. CSÁSZÁRTÖLTÉSI
827. KISKUNHALASI
828. HARKAKÖTÖNYI
829. BÓCSAI
831. KISTELEK-SÁNDORFALVI
832. ÁSOTTHALMI
841. PANDÚRI
842. KELEBIAI
931. MINDSZENTI/NYUGAT-CSANÁDI
932. OROSHÁZAI/KELET-CSANÁDI
933. SZEGEDI/DÉL-CSANÁDI
941. VÉSZTŐI
942. KÖRÖSMENTI/SZARVASI
943. GYULAI
B) Erdészeti tervezési körzethez tartozó erdészetek jegyzéke
0351. Kerekegyházi Erdészet
0352. Nyárjasi Erdészet
0353. Császártöltési Erdészet
0354. Kiskunhalasi Erdészet
0356. Kelebiai Erdészet
0357. Harkakötönyi Erdészet
0358. Bugaci Erdészet
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0359. Kecskeméti Parkerdészet
0401. Kisteleki Erdészet
0402. Ásotthalmi Erdészet
0403. Szegedi Erdészet
0405. Gyulai Erdészet
0406. Körösvidéki Erdészet
6. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Miskolc
A) Erdészeti tervezési körzet száma és neve
511. JÓSVAFŐ-TORNAI
521. BÁNHORVÁTI
522. SAJÓVÖLGYI
523. SZENDRŐI
524. EDELÉNYI
525. HERNÁDVÖLGYI
526. TÁLLYAI
527. FÓNYI
531. TELKIBÁNYAI
532. HEGYKÖZI
533. SÁROSPATAKI
534. ERDŐHORVÁTI
541. PARASZNYAI
542. LILLAFÜREDI
543. RÉPÁSHUTAI
544. MOCSOLYÁSI
723. TISZAKESZI
731. BODROGKÖZI
B) Erdészeti tervezési körzethez tartozó erdészetek jegyzéke
0551. Sárospataki Erdészeti Igazgatóság
0552. Hegyaljai Erdészeti Igazgatóság, Tolcsva
0553. Hegyközi Erdészeti Igazgatóság, Pálháza
0555. Telkibányai Erdészeti Igazgatóság, Telkibánya
0557. Tállyai Erdészeti Igazgatóság, Tállya
0558. Hernádvölgyi Erdészeti Igazgatóság, Encs
0559. Bódvavölgyi Erdészeti Igazgatóság, Szendrő
0560. Jósva-Tornai Erdészeti Igazgatóság, Szin
0561. Sajóvölgyi Erdészeti Igazgatóság, Putnok
0562. Bánhorváti Erdészeti Igazgatóság, Bánhorváti
0563. Keletbükki Erdészeti Igazgatóság, Parasznya
0564. Lillafüredi Erdészeti Igazgatóság, Lillafüred
0565. Répáshutai Erdészeti Igazgatóság
0566. Délbükki Erdészeti Igazgatóság, Mocsolyástelep
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7. Baranya Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Pécs
A) Erdészeti tervezési körzet száma és neve
224. TAMÁSI
225. PINCEHELYI
226. HŐGYÉSZI
227. BÁTASZÉK-BONYHÁDI
228. BÓLYI
229. DÉL-MECSEKALJAI
232. SÁSDI
233. KISVASZARI
234. SZIGETVÁRI
241. HETVEHELYI
242. PÉCSI
243. KÁRÁSZI
244. PÉCSVÁRADI
251. SELLYEI
252. VAJSZLÓI
261. NAGYDOROGI
641. SZEKSZÁRDI
642. PÖRBÖLYI
643. BÉDAI
B) Erdészeti tervezési körzethez tartozó erdészetek jegyzéke
0301. Sásdi Erdészet
0302. Hetvehelyi Erdészet
0303. Sellyei Erdészet
0304. Vajszlói Erdészet
0305. Árpádtetői Erdészet
0306. Pécsváradi Erdészet
0307. Karászi Erdészet
0308. Kisvaszari Erdészet
0309. Szigetvári Erdészet
0901. Tamási Erdészet
0902. Pincehelyi Erdészet
0903. Nagydorogi Erdészet
0904. Hőgyészi Erdészet
0951. Bátaszéki Erdészet
0952. Szekszárdi Erdészet
0953. Pörbölyi Erdészet
0954. Bédai Erdészet
0955. Pandúri Erdészet
0956. Bajai Erdészet
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0957. Hajósi Erdészet
8. Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Szombathely
A) Erdészeti tervezési körzet száma és neve
111. SOPRONI
112. KŐSZEGI
113. SZOMBATHELYI
121. CELLDÖMÖLKI
122. VASVÁRI
123. KÖRMENDI
133. FELSŐ-ŐRSÉGI
134. ALSÓ-ŐRSÉGI
311. MOSONI
312. GYŐRI
314. ÉSZAK-HANSÁGI
315. DÉL-HANSÁGI
321. VASEGERSZEGI
322. SÁRVÁRI
323. KEMENESHÁTI
324. RÁBAKÖZI
461. RAVAZDI
B) Erdészeti tervezési körzethez tartozó erdészetek jegyzéke
0101. Ravazdi Erdészet
0102. Győri Erdészet
0103. Mosonmagyaróvári Erdészet
0104. Észak-Hansági Erdészet
0105. Dél-Hansági Erdészet
0106. Rábaközi Erdészet
0191. Szombathelyi Főmérnökség
0192. Szentgotthárdi Főmérnökség
0193. Sárvári Főmérnökség
0194. Vasvári Főmérnökség
0751. Hegyvidéki Erdészet
0752. Sopronkörnyéki Erdészet
0753. Röjtökmuzsaji Erdészet
0754. Iváni Erdészet
9. Veszprém Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Veszprém
A) Erdészeti tervezési körzet száma és neve
441. KESZTHELYI-HEGYSÉGI
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442. SÜMEGI
443. MONOSTORAPÁTI
444. BALATONFÜREDI
451. UGODI
452. BAKONYSZENTLÁSZLÓI
453. ZIRCI
454. HERENDI
455. FARKASGYEPŰI
456. AJKAI
457. PULAI
458. VÁRPALOTAI
464. PÁPAI
465. DEVECSERI
466. KERTAI
614. BALATONFŰZFŐI
B) Erdészeti tervezési körzethez tartozó erdészetek jegyzéke
0051. Bakonyszentlászlói Erdészet
0052. Ugodi Erdészet
0053. Bakonybéli Erdészet
0054. Farkasgyepűi Erdészet
0055. Balatonfüredi Erdészet
0056. Monostorapáti Erdészet
0057. Keszthelyi Erdészet
0058. Sümegi Erdészet
0059. Devecseri Erdészet
0060. Pápai Erdészet
1404. Uzsai Erdészet
1471. Királyszállási Erdészet I.
1472. Királyszállási Erdészet II.
1473. Zirci Erdészet I.
1474. Zirci Erdészet II.
1475. Herendi Erdészet I.
1476. Herendi Erdészet II.
1477. Kabhegyi Erdészet I.
1478. Kabhegyi Erdészet II.
10. Zala Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Zalaegerszeg
A) Erdészeti tervezési körzet száma és neve
124. ZALAEGERSZEGI
125. BAKI
131. SZENTGYÖRGYVÖLGYI
132. LENTI
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141. BÁNOKSZENTGYÖRGYI
142. LETENYEI
151. ZALACSÁNYI
152. ZALAKOMÁRI
153. KANIZSAI
154. BAJCSAI
156. KESZTHELYI
B) Erdészeti tervezési körzethez tartozó erdészetek jegyzéke
0221. Nagykanizsai Erdészet
0222. Bánokszentgyörgyi Erdészet
0223. Letenyei Erdészet
0224. Lenti Erdészet
0225. Zalabaksai Erdészet
0226. Baki Erdészet
0227. Zalaegerszegi Erdészet
0228. Zalacsányi Erdészet
0229. Bajcsai Erdészet
0230. Csömödéri Erdészet és Vasútüzem
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