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– agrárpolitikáért, 

– agrár-vidékfejlesztésért, 

– élelmiszerlánc-
felügyeletért, 

– élelmiszeriparért, 

– erdőgazdálkodásért, 

– ingatlan-nyilvántartásért, 

 

 

– térképészetért, 

– földügyért, 

– vadgazdálkodásért, 

– halgazdálkodásért 

– környezetvédelemért, 

– természetvédelemért és 

– vízgazdálkodásért 

felelős tagja. 

A vidékfejlesztési miniszter a Kormány: 
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A miniszter élelmiszerlánchoz kapcsolódó feladatai során felel: 
 

• a talajvédelemért, termőföld védelméért, 
 

• a növényegészségügyért, növényvédelemért, 
 

• a takarmány-biztonságért és a takarmány minőség-ellenőrzésért, 
 

• az állat-egészségügyért, állatvédelemért, 
 

• az élelmiszer-higiéniáért és az élelmiszer-ellenőrzésért. 
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 A miniszter élelmiszerlánchoz kapcsolódó feladatai során felel a 
növényegészségügyért, növényvédelemért:  

 

• Ezen belül a  
– a termesztés növény-egészségügyi biztonságáért, 
– a növényi károsítók járványos fellépésének megelőzésért, leküzdéséért 
– a növényvédelmi célú termékek és eszközök forgalmazásának és 

felhasználásának ellenőrzéséért. 
• Miniszteri rendeleteket ad ki :  

– a növényvédő szerek, a növényvédelmi hatású termékek, növényvédelmi 
célú eszközök és anyagok engedélyezéséről, forgalmazásáról, 
felhasználásáról és ellenőrzéséről, 

– a növényi termékek, a víz, valamint a talaj növényvédőszer-maradék és 
egyéb toxikus anyag tartalmának ellenőrzéséről, 

– a növényvédelmi tevékenységről, 
– a termelésnövelő anyagok, termesztőközegek, növénykondicionáló szerek 

engedélyezéséről, forgalmazásáról, felhasználásáról és ellenőrzéséről 
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 A miniszter felel az állat-egészségügyért, 
állatvédelemért 

 

Miniszteri rendeleteket ad ki : 
• a veszélyes járványos állatbetegségek fellépésének 

megelőzéséről, 
• az egyes állatgyógyászati termékek előállításáról, 

törzskönyvezéséről, forgalomba hozataláról, 
forgalmazásáról és felhasználásáról, 

• az állati eredetű melléktermékek kezeléséről 
• az állatok védelméről és kíméletéről, valamint az ahhoz 

kapcsolódó hatósági feladatokról  
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• A Miniszter ellátja  
– a veszélyes járványos állatbetegségek fellépésének 

megelőzésével és leküzdésével kapcsolatos 
jogszabályokban meghatározott feladatokat 

• Járvány leküzdése érdekében elrendelhet  
– mentesítési programot 

– monitoring programot  

• Kihirdeti  
– a rendkívüli járvány-veszélyhelyzetet 
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 A miniszter az élelmiszerlánc-felügyeletért való 
felelőssége körében és az állat-egészségügyi feladatai 

keretében irányítja: 

– az állatgyógyászati termékek  

• előállításával, törzskönyvezésével 

• forgalomba hozatalával, forgalmazásával 

• felhasználásával kapcsolatos feladatokat  

– az állatok védelmével és kíméletével kapcsolatos 
hatósági feladatok ellátását  
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 A miniszter felel az élelmiszer-higiéniáért és az élelmiszer-
ellenőrzésért, együttműködve a nemzeti erőforrás miniszterrel 
miniszteri rendeleteket ad ki 
 

• az élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-higiéniai 
követelményekről, 

• az élelmiszer minőség-ellenőrzésről,  

• a bor és zöldség-gyümölcs minőség-ellenőrzésről, 

• a bor előállítás és forgalomba hozatal feltételrendszeréről 

• az élelmiszerben jelen lévő, az egészségre ható tényezők 
határértékeiről, 

• az élelmiszer eredetű megbetegedések megelőzésének és 
leküzdésének élelmiszer-biztonsági feltételeiről 
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 A miniszter az élelmiszer-biztonsági feladatai 
keretében  

 

– miniszteri rendeletet ad ki 

 

• az élelmiszerek előállításának és forgalomba 
hozatalának élelmiszer-biztonsági feltételeiről. 
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 A miniszter az élelmiszer-biztonsági feladatai 
keretében felel a takarmánybiztonságért és a 
takarmány minőség-ellenőrzésért. 

 

Miniszteri rendeleteket ad ki  

– a takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és 
felhasználásáról 

– a takarmányok ellenőrzéséről, vizsgálatáról 
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 A miniszter az élelmiszer-biztonsági feladatai keretében: 
 felügyeli  

– az élelmiszer-előállítás és -forgalmazás során az élelmiszer-
biztonság és -minőség követelményeinek érvényesülését,  

 elősegíti  
– a biztonságosabb, jobb minőségű élelmiszereknek hazai piacon 

való megjelenését 
– az élelmiszerfogyasztással kapcsolatos tudatosság erősítését így 

segítve az emberek egészségesebb életmódjának kialakulását 
– a zöldség-gyümölcs termékek minőség-ellenőrzésével a magyar 

élelmiszer-előállítást és -forgalmazást  
 ellátja  

– a minőségvédelmi, minőségszabályozási, minőségpolitikai 
(eredetvédelem, és hagyományos termékek) feladatokat.  
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A miniszter az élelmiszer-biztonsági feladatai keretében: 
 felel  

–  a takarmánybiztonságért és a takarmány minőség-
ellenőrzésért,  

 ellenőrzi  
– a takarmányok előállítását, forgalomba hozatalát és 

felhasználását, vizsgálatát 
 részt vesz  

– a takarmány-nagykereskedelemre és -kiskereskedelemre 
vonatkozó ágazati politika kialakításában, 

 ideiglenes engedélyt ad  
– új takarmányok előállítására, kísérleti célú felhasználására,  

 kialakítja  
– a Magyar Takarmánykódex előírásait.  
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 A miniszter az élelmiszeriparért való felelőssége 
körében miniszteri rendeleteket ad ki 
– az élelmiszerek előállításáról, forgalomba hozataláról, 

ellenőrzéséről, 
– a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek 

eredetvédelméről és hagyományos tulajdonságairól 

 segíti  
– a magyar élelmiszer termékek piacra jutását 

 részt vesz  
– az élelmiszer-nagykereskedelemre és élelmiszer-

kiskereskedelemre vonatkozó ágazati politika 
kialakításában 
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A miniszter  

 fokozott ellenőrzéseket rendel el  
– a feketegazdaság elleni hatékony küzdelem érdekében,  

 fellép  
– a nem kívánatos gazdasági folyamatok ellen,  

 kialakítja  
– a Magyar Élelmiszerkönyv előírásait,  

 működteti  
– a FAO/WHO Codex Alimentarius Magyar Nemzeti 

Bizottságot. 
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 A miniszter a földügyért való felelőssége keretében 
felel  

 
– a termőföld védelméért  
– a talajvédelemért 

 

 meghatározza és ellenőrzi  
– a termőföld takarékos felhasználása érdekében a 

földvédelmi és talajvédelmi követelményeket,  
– gondoskodik a termőföld minőségének védelméről, a 

védelmi követelmények érvényesítéséről, 
• erózió 
• defláció 
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A miniszter a földügyért való felelőssége keretében 
 

ellenőrzi  

– a termőföld termőképességének megőrzését, javítását 
szolgáló tevékenységeket,  

• rekultiváció 

• a talajvédelem 

• a talajjavítás 
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• A vidékfejlesztési miniszter irányítja többek között  

 

– a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalt 

 

– a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatalt 

 

– a Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézetet 
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A vidékfejlesztési miniszter felügyeli 

 

• a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetet 
 

• a Kormány nevében az ENSZ Élelmezési és 
Mezőgazdasági Szervezeteinek Magyar Nemzeti 
Bizottságát 
 

• a külügyminiszterrel egyetértésben a 
külképviseleti hálózatban dolgozó mező- és 
környezetgazdasági szakattasék működését 
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Élelmiszerlánc-felügyeletért és 

Agrárigazgatásért Felelős Államtitkár 
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Közkapcsolati Osztály 
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Élelmiszerlánc-felügyeletért és Agrárigazgatásért Felelős 

Államtitkár szakpolitikai feladat- és hatásköre  

• Az élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért 
felelős államtitkár egyben az országos főállatorvos.  
 

• Élelmiszerlánc-eseményekkel kapcsolatos ügyekben a 
miniszter meghatározott hatásköreit az országos 
főállatorvos útján gyakorolja  
– az állategészségügyi és élelmiszerellenőrző szolgálat,  
– a növény- és talajvédelmi szolgálat  

 vonatkozásában.  
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Az élelmiszerlánc-felügyeletért és 
agrárigazgatásért felelős államtitkár 

 Ellátja:  
 

• élelmiszer- és takarmánybiztonsági válság 
esetén a nemzeti válságkoordinátori 
feladatokat 
 

• a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal szakmai 
irányítási és felügyeleti feladatait.  
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Élelmiszerlánc-felügyeletért és Agrárigazgatásért Felelős 

Helyettes Államtitkár szakpolitikai feladatköre- és hatásköre  

• Irányítja a miniszter feladat- és hatáskörének 
meghatározott része tekintetében a szakmai 
munkát 
 

• Dönt a hatáskörébe utalt ügyekben 
 

• Irányítja az alárendeltségében működő 
főosztályok szakmai munkáját  
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A helyettes államtitkár speciális 
feladatai és hatásköre  

• Az élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért 
felelős helyettes államtitkár egyben a helyettes 
országos főállatorvos.  
 

• Az élelmiszerlánc-felügyeleti helyettes államtitkár 
felel a Magyar Államot megillető vadászati és 
halászati jog hasznosításával kapcsolatos 
döntéshozatalért és a kiadmányozási jog 
gyakorlásáért. 
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Az Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály 

 Felel  
– az országos főállatorvos hivatali feladatainak 

koordinálásáért,  
– a nemzetközi kereskedelemmel, nemzetközi és EU 

kapcsolattartással,  
– állategészségüggyel,  
– állatvédelemmel,  
– állatgyógyászati termékekkel,  
– állati eredetű melléktermékekkel,  
– állatok egyedi azonosítási és nyilvántartási rendszerekkel,  

 összefüggő feladatainak ellátásában való 
közreműködésért. 
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Az Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály 
 Felel  

– a növény-egészségüggyel,  
– a növényvédelemmel,  
– a talajvédelemmel,  
– a növényi termékekkel,  
– a parlagfűvel,  
– a zöldség és gyümölcs minőség-ellenőrzéssel,  
– a takarmányhigiéniával,  
– a takarmány-biztonsággal és - minőséggel,  
– az élelmiszer-higiéniával,  
– az élelmiszerbiztonsággal  
– az élelmiszer minőséggel,  
– a borminősítéssel és - ellenőrzéssel  

 összefüggő feladatainak ellátásában való közreműködésért. 
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Az Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály 

 Felel  

 a 2011. évi magyar EU elnökség szakterületi 
feladatainak 

– megszervezéséért  

– ellátásáért 

– az ezzel kapcsolatos előkészületek koordinálásáért 

– szakterületi feladataiban közreműködésért  

– a résztvevő szakértők munkájának koordinálásért 
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Az Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály 

 Felel  

– az Európai Bizottság Élelmiszerbiztonsági és Állategészségügyi 
Hivatala (FVO) által lefolytatott magyarországi ellenőrzések  

• szervezéséért  

• koordinálásáért  

– az Európai Bizottság és Tanács szakbizottságaiban és 
munkacsoportjaiban való szakmai képviselet  

• ellátásának megszervezéséért 

• a résztvevő szakértők munkájának koordinálásért  
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A szakmai képviselet területei 

– a nemzetközi kereskedelem,  

– állategészségügy,  

– állatvédelem,  

– állatgyógyászati termékek,  

– állati eredetű melléktermékek,  

– állatok egyedi azonosítási és 
nyilvántartási rendszerek, 

– növény-egészségügy,  

– növényvédelem,  

– talajvédelem,  

 

– növényi termékek,  

– zöldség és gyümölcs minőség-
ellenőrzés,  

– takarmány-higiénia,  

– takarmány-biztonság és - 
minőség,  

– élelmiszerhigiénia,  

– élelmiszer-biztonság  

– élelmiszer minőség,  

– borminősítés és - ellenőrzés,  

– ökológiai gazdálkodás 
szakterületen 
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Az Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály 
• Közreműködik  

– az Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv előkészítésében 
– a vágott test minősítés rendszerével összefüggő szakmai 

feladatokban  
– valamennyi támogatásra vonatkozó szakmai anyag kidolgozásában 

• Felel: 
– a harmadik országok állategészségügyi, élelmiszer-ellenőrző és 

növény-egészségügyi hatóságaival való kapcsolattartásért és a 
szakmai anyagok egyeztetésért 

– a szakterületi nemzetközi egyezmények, együttműködési programok 
szakmai egyeztetésért, a kapcsolatok fejlesztéséért  

– a szakterületi nemzetközi szervezetekben a szakmai képviselet 
ellátásának megszervezéséért 
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Az Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály 

– az állategészségüggyel,  
– állatvédelemmel,  
– állatgyógyászati termékekkel,  
– állati eredetű melléktermékekkel,  
– állatok egyedi azonosítási és 

nyilvántartási rendszerekkel,  
– növény-egészségüggyel,  
– növényvédelemmel,  
– talajvédelemmel,  
– növényi termékekkel,  
– parlagfűvel, 

– zöldség és gyümölcs minőség-
ellenőrzéssel,  

– takarmány-higiéniával,  
– takarmánybiztonsággal és - 

minőséggel,  
– élelmiszer-higiéniával,  
– élelmiszer-biztonsággal  
– élelmiszer minőséggel,  
– a borminősítéssel és - ellenőrzéssel,  
– az ökológiai gazdálkodással  

Valamint a nemzetközi kereskedelemhez szükséges engedélyezésekkel, 

bizonyítványokkal, a tagállamok közötti szállítással és importtal kapcsolatos 

szakmai egyeztetésekért. 

Felel az élelmiszerláncra vonatkozó jogszabály tervezetek, előterjesztések, 

tájékoztatók szakmai egyeztetéséért 

kapcsolatban. 
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Az Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály 

 Felel: 
 

– a tenyészetinformációs rendszer (TIR),  

– a baromfiinformációs rendszer (BIR),  

– valamint az állatok egységes nyilvántartási és 
azonosítási rendszer (ENAR)  
 

 fejlesztésével és működtetésével kapcsolatos 
jogalkotási feladatokért;  
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Az Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály 

Felel: 
• a géntechnológia  

– állatok,  
– vetőmag,  
– élelmiszer,  
– takarmány,  
– mikroorganizmusok 

• és a klónozás területén a szabályozási és fejlesztési 
feladatokban való szakmai közreműködés 
ellátásnak megszervezésért 
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Az Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály 

Felel: 

 A Magyar Állategészségügyi és Állatvédelmi 
Kódex Bizottság  

– működéséért  

– a titkári feladatok ellátásáért 

 A növényvédelmi módszertani gyűjtemény 

– összeállításáért  

– közzétételéért  
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Az Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály 

• Az élelmiszerláncra vonatkozó jogszabályok, 
előterjesztések, tájékoztatók szakmai előkészítése 
során felel 

– a szakjogi közreműködésért,  
– a jogszabálytervezetek készítésével, véleményezésével 

kapcsolatos tevékenység összehangolásáért; 

• Az élelmiszerláncra vonatkozó valamennyi 
szakterületen felel 

– a jogszabály-figyelési tevékenység ellátásért,  
– szakterületi jogi adatbázis létrehozásáért és naprakészen 

tartásáért;  
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Az Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály 

– Felel a 2011. évi magyar EU elnökség szakterületi 
feladataiban a szakmai előkészítés során 

• a szakjogi közreműködésért 

– Felel az élelmiszerláncra vonatkozó EU jogszabályok 
szakmai harmonizációjának koordinációjáért; 

– Felel az EU tagországokból notifikációs eljárás keretében 
érkező joganyagok 

• élelmiszerlánccal kapcsolatos szakjogi véleményezéséért; 

– Felel az élelmiszerláncra vonatkozó szakterületi 
nemzetközi egyezmények, együttműködési programok 
szakmai egyeztetése során  

• a szakjogi közreműködésért 
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Az Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály 

Felel: 

– a növényvédelmi közép- és felsőfokú oktatás, 
posztgraduális képzés, az állatorvosi és 
szakállatorvosi képzés alaptantervi 
követelményeinek meghatározásában való 
együttműködésért, 

– a növényvédelmi szakképesítések vizsgáztatási 
követelményeinek, és a kötelező szakmai 
továbbképzés rendszerének és tematikájának 
meghatározásáért; 
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Az Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály 

 Felelős a szakmai közreműködés ellátásnak megszervezésért: 
 

– a klímaváltozás és az elsivatagosodás elleni küzdelemmel,  

– környezetkímélő gazdálkodási és földhasználati módszerekkel,  

– a környezet- és természetvédelemmel,  

– a biodiverzitás megőrzésével,  

– a mezőgazdaság piaci és termelési struktúraváltással,  

– a környezetkímélő növény- és talajvédelmi technológiák hazai 
fejlesztésével 

 

 kapcsolatos területeken. 
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Az Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály 
Közreműködik: 
– a szőlőtermesztés és borkészítés során keletkező melléktermék-lepárlás szabályozás 

szakmai előkészítésben  
Működteti 
– a Magyar Takarmánykódex Bizottságot  
Részt vesz 
– a Minőségügyi Tárcaközi Bizottságban  
– a Nemzeti Akkreditáló Testületben  
– a polgári vészhelyzettel kapcsolatos, valamint a természeti katasztrófákból eredő 

feladatok végrehajtásában  
Ellátja 
– a tárca szakmai képviseletéért az Országos Környezeti Sugárvédelmi Rendszer 

Szakbizottságban 
Felelős 
– VM Radiológiai Ellenőrző Hálózat fejlesztésében való közreműködésért,  
Koordinálja  
– a Tolnay Sándor-Díj Bizottság munkáját; 
– a minisztérium honlapján a főosztály szakterületét érintő szakmai anyagok 

összeállítását;  
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Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

 

• A miniszter irányítja 

• Elnöke jelenleg a helyettes államtitkár (miniszteri 
biztosként) 

• Feladata az élelmiszerlánc-felügyelet operatív 
megvalósítása 

• Jogszabályi alap: 274/2006. Korm. rendelet a 
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról 
és működéséről 
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Az MgSzH-t - ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - a 
Kormány 

a) növénytermesztési hatóságként, 
b) talajvédelmi hatóságként, 
c) élelmiszerlánc-felügyeleti szervként, 
d) tenyésztési hatóságként, 
e) erdészeti hatóságként, 
f) vadászati hatóságként, 
g) halászati hatóságként, 
h) borászati hatóságként, 
i) mezőgazdasági igazgatási szervként, 
j) pálinkaellenőrző hatóságként, 
k) agrárkár-megállapító szervként 

jelöli ki. 
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Az MgSzH feladatait 
 

• A Központ (országos illetékesség) 
 

és 
 

• területi szervei (megyei illetékesség) 
 

útján látja el. 

 

7/2010. (IX. 24.) VM utasítás (SzMSz) 
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ELNÖK 

ELNÖKI 

TITKÁRSÁG 

BELSŐ ELLENŐRZÉSI 

ÖNÁLLÓ OSZTÁLY 

JOGI ÉS 

HUMÁNPOLITIKAI 

IGAZGATÓSÁG 

RENDSZERSZERVEZÉSI 

ÉS FELÜGYELETI 
IGAZGATÓSÁG 

INFORMATIKAI 

IGAZGATÓSÁG 

NEM FÜGGETLENÍTETT 

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI 

ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI 

ELNÖKHELYETTES 

NEM FÜGGETLENÍTETT 

GAZDASÁGI 

ELNÖKHELYETTES 

NEM FÜGGETLENÍTETT 

NÖVÉNY-, TALAJ- ÉS 

ERDŐVÉDELMI 

ELNÖKHELYETTES 

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI 

ÉS ÁLLATVÉDELMI 
IGAZGATÓSÁG 

ÉLELMISZER- ÉS 

TAKARMÁNYBIZTON-

SÁGI IGAZGATÓSÁG 

ÁLLATTENYÉSZTÉSI 

IGAZGATÓSÁG 

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI 

DIAGNOSZTIKAI 
IGAZGATÓSÁG 

BORÁSZATI 

IGAZGATÓSÁG 

ÁLLATGYÓGYÁSZATI 

TERMÉKVIZSGÁLÓ 
IGAZGATÓSÁG 

AGRÁRPIAC-

ELLENŐRZÉSI 

ÖNÁLLÓ OSZTÁLY 

VAGYONGAZDÁLKO-

DÁSI ÉS ÜZEMELTE-

TÉSI IGAZGATÓSÁG 

KÖLTSÉGVETÉSI 

IGAZGATÓSÁG 

NÖVÉNYTERMESZTÉSI 

ÉS KERTÉSZETI 

IGAZGATÓSÁG 

FÖLDMŰVELÉSÜGYI 

IGAZGATÓSÁG 

NÖVÉNY-, TALAJ- ÉS 

AGRÁRKÖRNYEZET-

VÉDELMI 

IGAZGATÓSÁG 

ERDÉSZETI 

IGAZGATÓSÁG 

MgSzH 

Központ 
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NEM 

FÜGGETLENÍTETT 

FŐIGAZGATÓ 

ÉLELMISZERLÁNC-

BIZTONSÁGI ÉS 

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI 

IGAZGATÓSÁG 

NÖVÉNY- ÉS 

TALAJVÉDELMI 

IGAZGATÓSÁG 

ERDÉSZETI 

IGAZGATÓSÁG 

GAZDASÁGI ÉS 

INFORMATIKAI 

ÖNÁLLÓ OSZTÁLY 

FÖLDMŰVELÉSÜGYI 

IGAZGATÓSÁG 

MgSzH 

megyei szint 
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Köszönöm a figyelmet! 

 

 

 

 

 


