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III. Kormányrendeletek

A Kormány 439/2020. (IX. 23.) Korm. rendelete
az adóhatóságok tevékenységével összefüggő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés a) és b) pontjában és 
81. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében az  adózás rendjéről szóló 2017.  évi CL.  törvény 268.  § (1)  bekezdés 5., 6. és 12.  pontjában, 268.  § 
(4) bekezdésében, valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 136. § a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők és pénzügyőrök képesítési 
előírásairól szóló 396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők és pénzügyőrök képesítési előírásairól szóló 
396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet] 1. § (3) bekezdés a) pontja 
a következő ad) és ae) alponttal egészül ki:
(Az 1. melléklet alkalmazásában
felsőoktatásban szerzett jogi szakképzettség:)
„ad) igazgatásszervező alapképzési szakon szerzett szakképzettség,
ae) nemzetközi közszolgálati menedzser alapképzési szakon szerzett szakképzettség;”

2. §  A 396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés b)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az 1. melléklet alkalmazásában)
„b) felsőoktatásban szerzett rendészeti szakképzettség:
ba) a bűnügyi igazgatási alapképzési szakon szerzett szakképzettség,
bb) a bűnügyi alapképzési szakon szerzett szakképzettség,
bc) a rendészeti igazgatási alapképzési szakon biztonsági, határrendészeti, igazgatásrendészeti, katasztrófavédelmi, 
vám- és jövedéki igazgatási szakirányon szerzett szakképzettség,
bd) a rendészeti alapképzési szakon vám- és pénzügyőr szakirányon szerzett szakképzettség;
c) középfokú végzettség az érettségi végzettség;
d) szakképesítés alatt érteni kell a  rész-szakképesítést, a  szakképesítés-ráépülést, a  mellék-szakképesítést, 
valamint azt a  2020. január 1. után megszerezhető szakképesítést, szakmát és részszakmát is, amely az  adott 
munkakörcsoportnál előírt szakképesítésnek megfeleltethető.”

3. §  A 396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 1/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1/A.  § Ha az  állami adó- és vámhatóság vezetője meghatározott munkakörcsoportban ezt nem zárja ki, minden 
munkakörcsoportban el kell fogadni megfelelő képesítésként
a) az államtudományi és közigazgatási felsőoktatási területen vagy
b) a közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen
a közigazgatási képzési ágon alap- vagy mesterképzésben szerzett szakképzettséget.”

4. §  A 396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet a következő 8. §-sal egészül ki:
„8.  § Azt a  kormánytisztviselőt vagy pénzügyőrt, aki az  adóhatóságok tevékenységével összefüggő 
kormányrendeletek módosításáról szóló 439/2020. (IX. 23.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Mód. rendelet) 
hatálybalépésének napján a  NAV állományába tartozik, és a  Mód. rendelet hatálybalépését megelőző napon 
hatályos szabályok alapján munkaköre ellátására képesítettnek minősül, a  Mód. rendelet hatálybalépésekor 
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betöltött munkakörének munkakörcsoportja vonatkozásában is képesítettnek kell tekinteni munkakörcsoportja 
megváltozásáig.”

5. §  A 396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. §  A 396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „szakképzettség;” szövegrész helyébe 
a „szakképzettség,” szöveg lép.

2. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló  
485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

7. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) szóló 
Korm. rendelet (a továbbiakban: NAV Korm. rendelet) 3/A. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az  állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozik a  lefoglalás és a  büntetőeljárás során lefoglalt dolgok 
kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás 
végrehajtásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott Központi Bűnjelnyilvántartó Rendszer üzemeltetése és 
felügyelete.”

8. §  A NAV Korm. rendelet 7. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Központi Irányítás ellátja)
„f ) az  Aktv. III/A. és IV/A.  Fejezete szerinti eljárásokban az  állami adó- és vámhatóság mint magyar illetékes 
hatóság hatáskörébe utalt, továbbá a  kapcsolt vállalkozások nyereségkiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás 
megszüntetéséről szóló egyezmény alapján indított kölcsönös egyeztetési eljárások lefolytatásával, illetve 
a választottbírósági eljárással kapcsolatos”
(feladatokat.)

9. §  A NAV Korm. rendelet 22. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  NAV bármelyik megyei igazgatósága, illetve a  KAVIG is eljárhat az  egyéni vállalkozóról és az  egyéni cégről 
szóló 2009.  évi CXV.  törvény 3/A.  § (2)  bekezdésében és 13.  § (4)  bekezdésében meghatározott feladatok ellátása 
során.”

10. §  A NAV Korm. rendelet IV. Fejezete a következő 21/B. alcímmel egészül ki:
„21/B. A különleges gazdasági övezet tekintetében a megyei önkormányzat képviselő-testülete által 
megállapított adóval kapcsolatos különös illetékességi szabályok
56/B.  § A  különleges gazdasági övezetről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény 
felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet szerinti különleges gazdasági övezet tekintetében a  megyei 
önkormányzat képviselő-testülete által megállapított adóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat első fokon 
az  a  megyei igazgatóság látja el, amelynek illetékességi területén a  megyei önkormányzat székhelye található. 
Ha a  különleges gazdasági övezet tekintetében a  Pest Megyei Önkormányzat Közgyűlése jogosult az  adó 
megállapítására, az általa megállapított adóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat első fokon a Pest Megyei Adó- 
és Vámigazgatóság látja el.”

11. §  A NAV Korm. rendelet 63. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
[Kizárólag a  KAVIG jár el az  állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozó adók, költségvetési támogatások 
tekintetében a  regisztrációs adó, illetve az  illetékügyek kivételével, ide nem értve a  soron kívüli adómegállapítás során 
kiszabott, valamint az Itv. 73. § (3) bekezdése szerinti, az esedékességkor meg nem fizetett eljárási illeték és a mulasztási 
bírság összegét, illetve ha jogszabály másként nem rendelkezik]
„j) az olyan állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok adóügyeiben, melyek tevékenysége honvédelmi érdekhez 
kapcsolódik az illetékes miniszter rendelete alapján.”

12. §  A NAV Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A KAVIG jár el:)
„b) az  illetékügyek kivételével – ide nem értve az  Itv. 73.  § (3)  bekezdése szerinti, az  esedékességkor meg nem 
fizetett eljárási illeték és a  mulasztási bírság összegét – az  a)  pontba nem tartozó, Budapest, illetve Pest megye 
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közigazgatási területén székhellyel rendelkező, jogszabályban meghatározott kiemelt adózók adóügyeiben, 
ideértve az 56/B. § szerinti adóügyeket is.”

13. §  A NAV Korm. rendelet
a) 22.  § (2)  bekezdésében az  „Az (1)  bekezdésben meghatározott” szövegrész helyébe az  „Az (1) és 

(1a) bekezdésében meghatározott” szöveg,
b) 35.  § (11)  bekezdésében a  „NATO 302. formanyomtatvány” szövegrész helyébe a  „302. NATO- vagy 

302. EU-formanyomtatvány” szöveg,
c) 35.  § (12)  bekezdésében a „NATO 302. formanyomtatványoknak” szövegrész helyébe a „302. NATO- vagy 

302. EU-formanyomtatványoknak” szöveg,
d) 35. § (12) bekezdésében a „286. cikk a) pontja” szövegrész helyébe a „286. cikk a) pontja, valamint a 286a. cikk 

a) pontja” szöveg,
e) 63. § (1) bekezdés i) pontjában az „adóügyekben.” szövegrész helyébe az „adóügyekben, és” szöveg,
f ) 25. alcím címében, 82. § (2) bekezdésében, 83. § c) pontjában, 85. §-ában a „bűnmegelőzési és bűnüldözési” 

szövegrész helyébe a „bűnügyi, vámszakmai és rendészeti” szöveg,
g) 82.  § (1)  bekezdésében a „bűnmegelőzési és bűnüldözési feladatai ellátásáért felelős szakmai helyettese 

(a  továbbiakban: bűnmegelőzési és bűnüldözési feladatok ellátásáért felelős szakmai helyettes)” 
szövegrész helyébe a „bűnügyi, vámszakmai és rendészeti feladatai ellátásáért felelős szakmai helyettese 
(a továbbiakban: bűnügyi, vámszakmai és rendészeti feladatok ellátásáért felelős szakmai helyettes)” szöveg,

h) 90.  § (1)  bekezdés e)  pontjában a „vámszakmai és nemzetközi feladatok ellátásáért felelős helyettesének” 
szövegrész helyébe a „bűnügyi, vámszakmai és rendészeti feladatai ellátásért felelős szakmai helyettesének” 
szöveg

lép.

3. Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

14. §  Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Adóig.  vhr.) 
24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az általános adóigazolás tartalmazza az adózónak az igazolás kiadásának napján vagy az igazolás kiadása iránti 
kérelemben megjelölt napon
a) az  adóhatóságnál fennálló adótartozását vagy az  állami adó- és vámhatóságnál fennálló tartozását vagy annak 
hiányát,
b) a  kiállítás napjáig előírt valamely adónemre vonatkozó adatbejelentési, bevallási és adófizetési kötelezettség 
elmulasztását, ide nem értve azt, ha az  adóhatóság által lefolytatott ellenőrzés a  mulasztást feltárta, és az  adózó 
a végleges megállapítások alapján keletkezett fizetési kötelezettségét teljesítette, és
c) a végrehajtásra vagy a visszatartásra átadott köztartozásokat.”

15. §  Az Adóig. vhr. 24. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Ha az  adózó személyi jövedelemadóról vagy egyszerűsített vállalkozói adóról nem nyújtott be bevallást, 
nyilatkozatban nem kérte a munkáltatói adómegállapítást, nem adható ki jövedelemigazolás, kivéve, ha
a) az  adózó adóalapjának és adójának megállapítása utólagos, illetve soron kívüli adómegállapítás keretében 
történt,
b) a  jövedelemigazolás kiállításának napján fennálló állapotnak megfelelően az  állami adó- és vámhatóság 
nyilvántartása szerint az  adózót a  személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján bevallási kötelezettség nem 
terheli, illetve terhelte, és erre vonatkozóan az állami adó- és vámhatóság felé nyilatkozik.”

16. §  Az Adóig. vhr. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„29. § E fejezet alkalmazásában
1. átutalás: a  fizető fél rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatás, amelynek során a  fizető fél 
fizetési számláját a kedvezményezett javára megterhelik;
2. fizetési megbízás: a  fizető félnek vagy a  kedvezményezettnek a  saját pénzforgalmi szolgáltatója részére fizetési 
művelet teljesítésére adott megbízása;
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3. garantőr: az MNB nyilvántartásában szereplő vagy az Európai Unió más tagállamában honos, bejegyzett pénzügyi 
intézmény, pénzforgalmi intézmény, befektetési vállalkozás;
4. rendelkezésre tartás: az adótartozás megfizetésének folyamatos és teljes összegű biztosítása.”

17. §  Az Adóig. vhr. 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„36. § Ha az adózó az adófizetési biztosíték összegét az elkülönített letéti számlára történő átutalással teljesíti, akkor 
a fizetési megbízás teljesítése esetén az abban szereplő összeget az állami adó- és vámhatóság legkésőbb a fizetési 
megbízás teljesítését követő munkanapon veszi figyelembe.”

18. §  Az Adóig. vhr. 66. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Azon önkormányzati adóhatóság esetében, amely az  elektronikus fizetés lehetőségét az  önkormányzati 
ASP rendszer útján biztosítja, a  Magyar Államkincstár végzi el a  kifizetés teljesíthetőségének (2)  bekezdés szerinti 
előzetes igazolását.”

19. §  Az Adóig. vhr. a következő 128/B. §-sal egészül ki:
„128/B.  § Az  adóhatóságok tevékenységével összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 439/2020. (IX. 23.) 
Korm. rendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet 2.) megállapított 36. §-t először a Korm. rendelet 2. hatálybalépését 
követően teljesített fizetési megbízások esetében kell alkalmazni.”

20. §  Az Adóig. vhr. 58/A. § (1) bekezdésében a „szerinti rendszeren keresztül” szövegrész helyébe a „szerinti rendszeren 
(a továbbiakban: önkormányzati ASP rendszer) keresztül” szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 14–15. § az e rendelet kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.
 (3) A 7. § 2021. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 439/2020. (IX. 23.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

Képesítési előírások

1. Adóügyi munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:
 felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, informatikai, rendészeti, környezetmérnöki, 

vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, agrármérnöki, mezőgazdasági mérnöki, üzemgazdászi, műszaki/
mérnök menedzseri, gazdasági mérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki, ingatlan-nyilvántartási 
szervező, nemzetbiztonsági, andragógiai, pedagógus, kommunikátor felsőfokú iskolai végzettséget 
adó szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó, 
adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász vagy pénzügy adó és ellenőrzés szakközgazdász; diplomás 
szakreferens pénzügy adó és ellenőrzési szakon/pénzügy adó és adóeljárás szakon; adó- és vámnyomozó jogi 
szakokleveles tanácsadói, pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői vagy nemzetközi adó- és 
vámtanácsadó; vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség;
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 felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint könyvelés és adózás 
szakterületen szerzett legalább felső középfokú; társadalombiztosítási, munkaügyi, személyügyi, személyzeti 
legalább felső középfokú szakképesítés; ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő; vagy statisztikai és gazdasági 
ügyintéző szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:
 középfokú végzettség.

2. Bűnügyi munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:
 felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, informatikai, rendészeti (büntetés-végrehajtási, 

közlekedésrendészeti, közrendvédelmi szakirányok is), honvédelmi/nemzetvédelmi és katonai, 
nemzetbiztonsági, biztonság- és védelempolitikai felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, 
szakirányú továbbképzésben szerzett szervezett bűnözés elleni tanácsadó vagy adó- és pénzügyi ellenőrzési 
szaktanácsadó; adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász, pénzügy adó és ellenőrzés szakközgazdász; 
diplomás szakreferens pénzügy adó és ellenőrzési szakon/pénzügy adó és adóeljárás szakon; adó- és 
vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói, pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői 
nemzetközi adó- és vámtanácsadó vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség;

 felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint könyvelés és adózás 
szakterületen szerzett legalább felső középfokú szakképesítés vagy rendészeti szervező szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:
 középfokú végzettség;
 pénzügyi információs munkaterületen: középfokú közgazdasági végzettség vagy középfokú végzettség, 

valamint pénzügy, bank és biztosítás szakterületen belül a  pénzügyi képzési területen szerzett legalább 
felső középfokú, könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú, informatikai 
szakmacsoportban szerzett legalább felső középfokú szakképesítés vagy statisztikai és gazdasági ügyintéző 
szakképesítés; vagy pénzügyőri alapfokú szaktanfolyami végzettség.

3. Ellenőrzési munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:
 felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, informatikai, rendészeti, környezetmérnöki, 

vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, agrármérnöki, mezőgazdasági mérnöki, üzemgazdászi, gazdasági 
mérnöki, gépészmérnöki, mechatronikai mérnöki, műszaki/mérnök menedzseri, matematikusi, alkalmazott 
matematikusi felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett 
adó- és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó, adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász vagy pénzügy 
adó és ellenőrzés szakközgazdász; vagy diplomás szakreferens pénzügy adó és ellenőrzési szakon/pénzügy 
adó és adóeljárás szakon; vagy adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói, pénzügyi, adó-, illeték-, 
vámszaktanácsadói/vámszakértői; vagy nemzetközi adó- és vámtanácsadó vagy vámigazgatás-szervezői 
szakképzettség;

 felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint könyvelés és adózás 
szakterületen szerzett legalább felső középfokú szakképesítés; vagy statisztikai és gazdasági ügyintézői, 
mechatronikai technikusi vagy társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó szakképesítés;

 belső ellenőrzési feladatok munkaterületen: a  költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági 
társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, 
valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező 
továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendeletben meghatározott végzettségek, szakképzettségek, 
szakképesítések;

b) A II. besorolási osztályban:
 középfokú közgazdasági végzettség vagy középfokú végzettség, valamint pénzügy, bank és biztosítás 

szakterületen belül a  pénzügyi képzési területen szerzett legalább felső középfokú vagy informatikai 
szakmacsoportban szerzett legalább alsó középfokú; vagy könyvelés és adózás szakterületen szerzett 
legalább felső középfokú szakképesítés, közszolgálati ügyintéző, gazdasági informatikus, statisztikai és 
gazdasági ügyintéző szakképesítés vagy pénzügyőri alapfokú szaktanfolyami végzettség.
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4. Hatósági, jogi, igazgatási munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:
 felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, informatikai, rendészeti, nemzetközi kapcsolatok 

szakreferensi/szakértői, mezőgazdasági mérnöki, üzemgazdászi, gazdasági mérnöki, műszaki/mérnök 
menedzseri, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, agrármérnöki, pedagógus, andragógiai, 
levéltáros felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett adó- 
és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó, adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász, vagy pénzügy adó 
és ellenőrzés szakközgazdász; diplomás szakreferens pénzügy adó és ellenőrzési szakon/pénzügy adó 
és adóeljárás szakon vagy adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói; pénzügyi, adó-, illeték-, 
vámszaktanácsadói/vámszakértői; nemzetközi adó- és vámtanácsadó vagy vámigazgatás-szervezői 
szakképzettség;

 felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint ügyvitelszervezői, 
kulturális rendezvényszervezői, közművelődési szakember szakképesítés, könyvelés és adózás szakterületen 
szerzett vagy titkársági és irodai munka tanulmányi területen szerzett legalább, vagy informatikai 
szakmacsoportban szerzett legalább felső középfokú szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:
 középfokú végzettség.

5. Tervezési, elemzési munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:
 felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, informatikai, agrármérnöki, mezőgazdasági mérnöki, 

üzemgazdászi, gazdasági mérnöki, műszaki/mérnök menedzseri, szociológusi, matematikusi, alkalmazott 
matematikusi felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség;

 felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint könyvelés és adózás 
szakterületen vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább felső középfokú szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:
 középfokú közgazdasági, informatikai végzettség; középfokú végzettség, valamint pénzügy, bank és 

biztosítás szakterületen belül a  pénzügyi képzési területen szerzett legalább felső középfokú, könyvelés és 
adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú; informatikai szakmacsoportban szerzett legalább 
alsó középfokú szakképesítés; statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés vagy pénzügyőri alapfokú 
szaktanfolyami végzettség.

6. Vám- és pénzügyőri munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:
 felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, informatikai, rendészeti, biztonság- és védelempolitikai, 

honvédelmi/nemzetvédelmi és katonai, had- és biztonságtechnikai mérnöki, anyagmérnöki, szőlész-borász 
mérnöki, könnyűipari mérnöki, villamosmérnöki, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, mezőgazdasági 
mérnöki, üzemgazdászi, gazdasági mérnöki, élelmiszermérnöki, agrármérnöki, gépészmérnöki, fizikusi, 
biológusi, vegyészi, kémikusi, gyógyszerészi, matematikusi felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség; 
szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó; adó- és pénzügyi 
ellenőrzési szakközgazdász, vagy pénzügy adó és ellenőrzés szakközgazdász, diplomás szakreferens pénzügy 
adó és ellenőrzési szakon/pénzügy adó és adóeljárás szakon, vagy adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles 
tanácsadói; pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői, nemzetközi adó- és vámtanácsadó 
vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség;

 felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint könyvelés és adózás 
szakterületen szerzett legalább felső középfokú szakképesítés vagy vámügyintéző szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:
 középfokú végzettség;
 Analitikai feladatok munkaterületen: középfokú vegyészi végzettség; középfokú végzettség, valamint 

mérnökasszisztensi; vagy vegyipari szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés.
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7. Végrehajtási munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:
 felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség;
b) A II. besorolási osztályban:
 középfokú végzettség.

8. Beruházási, ellátási munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:
 felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, rendészeti, műszaki, informatikai, honvédelmi/

nemzetvédelmi és katonai, gazdasági mérnöki, műszaki/mérnök menedzseri logisztikai menedzseri 
felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és 
pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó; adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász, vagy pénzügy adó 
és ellenőrzés szakközgazdász; diplomás szakreferens pénzügy adó és ellenőrzési szakon/pénzügy adó 
és adóeljárás szakon, vagy adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói; pénzügyi, adó-, illeték-, 
vámszaktanácsadói/vámszakértői, nemzetközi adó- és vámtanácsadó, vagy vámigazgatás-szervezői 
szakképzettség;

 felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség; valamint könyvelés és adózás 
szakterületen szerzett legalább felső középfokú szakképesítés vagy építési műszaki ellenőri szakképesítés;

 Közbeszerzési feladatok munkaterületen: felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó 
szakképzettség, valamint közbeszerzési eljárásokkal összefüggő egyéb szakképzettség, szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:
 középfokú közgazdasági, épületgépészeti, építőipari, villamosipari, elektronikai, nyomdaipari, közlekedési, 

gépészeti, logisztikai, szállítmányozási, gépjármű-építési, szerelési logisztikus, raktáros, raktárvezetői, 
bőrdíszműves végzettség;

 ruhaipari technikusi végzettség;
 középfokú végzettség, valamint pénzügy, bank és biztosítás szakterületen belül a pénzügyi képzési területen 

szerzett legalább felső középfokú, informatikai szakmacsoportban szerzett legalább felső középfokú, 
könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú, vagy műszaki, ipari és építőipari 
szakterületen szerzett legalább alsó középfokú szakképesítés; vagy pénzügyőri alapfokú szaktanfolyami 
végzettség.

9. Biztonsági munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:
 felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, rendészeti (büntetés-végrehajtási szakirány is), 

nemzetbiztonsági, honvédelmi/nemzetvédelmi és katonai, informatikai, híradástechnikai, távközlési, 
mechanikai, had- és biztonságtechnikai mérnöki, biztonság- és védelempolitikai, villamosmérnöki, 
építőmérnöki, gazdasági agrármérnöki felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség; szakirányú 
továbbképzésben szerzett adó- és pénzügyi ellenőrzési szakértő, mérnök-közgazdász, pénzügyi vállalkozási 
szakértő szakképzettség;

 felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint munkavédelmi 
technikusi vagy tűzvédelmi előadói, tűzvédelmi főelőadói szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:
 középfokú végzettség, valamint munkavédelmi technikusi vagy tűzvédelmi előadói, tűzvédelmi főelőadói, 

biztonságszervezői, vagyonőr, személy- és vagyonőr, biztonsági őr, testőr, biztonságtechnikai szerelő, 
kezelő, biztonságtechnika-kezelő, elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő, mechanikus vagyonvédelmi 
rendszerszerelő, elektronikus és mechanikus vagyonvédelmi-rendszer szerelő szakképesítés vagy informatikai 
szakmacsoportban szerzett legalább alsó középfokú szakképesítés; vagy pénzügyőri alapfokú szaktanfolyami 
végzettség.
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10. Humánigazgatási munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:
 felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, andragógiai, pedagógusi felsőfokú iskolai végzettséget 

adó szakképzettség, szakirányú továbbképzésben szerzett személyügyi szakigazgatás-szervező, személyügyi 
szakértő/szervező/szaktanácsadó, közszolgálati személyügyi menedzser, humánmenedzser, személyügyi és 
emberi erőforrás szaktanácsadó/menedzser, adó- és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó, adó- és pénzügyi 
ellenőrzési szakközgazdász, pénzügy adó és ellenőrzés szakközgazdász, diplomás szakreferens pénzügy adó 
és ellenőrzési szakon/pénzügy adó és adóeljárás szakon, adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói, 
pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői nemzetközi adó- és vámtanácsadó, vámigazgatás-
szervezői szakképzettség vagy a  humánigazgatási feladatoknak megfelelő szakirányú továbbképzésben 
szerzett egyéb szakképzettség;

 felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint könyvelés és adózás 
szakterületen szerzett, informatikai szakmacsoportban szerzett, vagy munkaügyi, személyügyi, személyzeti, 
társadalombiztosítási legalább felső középfokú szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:
 középfokú végzettség, valamint informatikai szakmacsoportban szerzett, pénzügy, bank és biztosítás 

szakterületen belül a  pénzügyi képzési területen szerzett, könyvelés és adózás szakterületen szerzett, 
munkaügyi, személyügyi, személyzeti, társadalombiztosítási legalább felső középfokú szakképesítés 
vagy gazdasági informatikus, statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés, vagy pénzügyőri alapfokú 
szaktanfolyami végzettség.

11. Pénzügyi, számviteli munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:
 felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, gazdasági mérnöki, szakirányú továbbképzésben 

szerzett adó- és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó, adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász, pénzügy 
adó és ellenőrzés szakközgazdász, diplomás szakreferens pénzügy adó és ellenőrzési szakon/pénzügy 
adó és adóeljárás szakon, adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói, pénzügyi, adó-, illeték-, 
vámszaktanácsadói/vámszakértői, nemzetközi adó- és vámtanácsadó vagy vámigazgatás-szervezői felsőfokú 
iskolai végzettséget adó szakképzettség;

 felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint társadalombiztosítási 
vagy könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:
 középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint munkaügyi, személyügyi, személyzeti, 

társadalombiztosítási legalább felső középfokú, pénzügy, bank és biztosítás szakterületen belül a  pénzügyi 
képzési területen szerzett legalább felső középfokú, könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső 
középfokú szakképesítés vagy pénzügyőri alapfokú szaktanfolyami végzettség.

12. Egyéb munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:
 Kommunikációs feladatok munkaterületen: felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, 

kommunikáció és médiatudományi felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, film- és 
videoművészeti vagy multimédia képzési ágban szerzett, informatikai, rendészeti, rajz- és vizuális 
kommunikáció, politológus felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség;

 felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint könyvelés és adózás 
szakterületen szerzett legalább felső középfokú vagy grafikusi vagy kiadványszerkesztői szakképesítés;

 Nemzetközi kapcsolatok munkaterületen: felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, nemzetközi 
kapcsolatok szakreferens/szakértő felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, idegen nyelv nevelés-
oktatás területen szerzett tanári szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett szakfordító és tolmács 
szakképzettség;

 Különös hatáskörbe tartozó feladatok munkaterületen: felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi 
informatikai, matematikusi, alkalmazott matematikusi, villamosmérnöki, mérnöktanári, informatika tanári 
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felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség; felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó 
szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett, informatikai szakmacsoportban szerzett 
legalább emelt szintű szakképesítés vagy statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés;

 Tanácsadói feladatok munkaterületen: felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, informatikai, 
rendészeti, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki 
felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és pénzügyi 
ellenőrzési szaktanácsadó, adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász, pénzügy adó és ellenőrzés 
szakközgazdász, diplomás szakreferens pénzügy adó és ellenőrzési szakon/pénzügy adó és adóeljárás 
szakon, adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói, pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/
vámszakértői, nemzetközi adó- és vámtanácsadó vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség; 
felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint könyvelés és adózás 
szakterületen szerzett legalább felső középfokú szakképesítés;

 Szabálytalansági koordinációs munkaterületen: felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, felsőfokú 
iskolai végzettséget adó szakképzettség;

b) A II. besorolási osztályban:
 Nemzetközi kapcsolatok munkaterületen: középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, 

valamint pénzügy, bank és biztosítás szakterületen belül a  pénzügyi képzési területen szerzett legalább 
felső középfokú, könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú szakképesítés, 
protokollügyintézői vagy utazásügyintézői legalább felső középfokú szakképesítés vagy pénzügyőri alapfokú 
szaktanfolyami végzettség.

13. Informatikai munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:
 felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, informatikai, matematikusi, alkalmazott matematikusi, 

rendészeti, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, 
villamosmérnöki, gépészmérnöki, műszaki/mérnök menedzseri, mérnöktanári, informatika tanári felsőfokú 
iskolai végzettséget adó szakképzettség;

 felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint pénzügy, bank és 
biztosítás szakterületen belül a  pénzügyi képzési területen szerzett, könyvelés és adózás szakterületen 
szerzett, vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább felső középfokú szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:
 középfokú informatikai, közgazdasági, távközlési végzettség; középfokú végzettség, valamint informatikai 

szakmacsoportban szerzett legalább középfokú, pénzügy, bank és biztosítás szakterületen belül a pénzügyi 
képzési területen szerzett legalább felső középfokú, könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső 
középfokú szakképesítés vagy statisztikai és gazdasági ügyintézői szakképesítés vagy pénzügyőri alapfokú 
szaktanfolyami végzettség.

14. Egészségügyi munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:
 felsőoktatásban szerzett egészségtudományi felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, 

pszichológiai, általános orvosi, fogorvosi, valamint az  adott szakterületnek megfelelő szakorvosi 
szakképzettség;

b) A II. besorolási osztályban:
 középfokú egészségügyi végzettség; középfokú végzettség, valamint egészségügyi szakterületen szerzett 

szakképesítés vagy pszichológiai szakterületen szerzett emelt szintű akkreditált szakképesítés.

15. Kulturális, üdültetési munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:
 felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, andragógiai, pedagógusi, informatikus könyvtárosi, 

kommunikáció és médiatudományi, turizmus-vendéglátási, kereskedelem és marketing, sportszervezői, 
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rekreáció-szervezési és egészségfejlesztési, levéltári, régészeti, történeti muzeológiai, zeneművészeti 
felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség;

 felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint vendéglátó-üzletvezetői 
vagy vendéglátásszervező-vendéglősi, kulturális rendezvényszervezői, közművelődési szakember 
szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:
 középfokú közgazdasági, kereskedelmi, vendéglátóipari, élelmiszeripari, zeneművészeti végzettség, 

középfokú végzettség, valamint vendéglátó-üzletvezetői, vendéglátásszervező-vendéglősi, élelmezésvezetői, 
élelmezési menedzseri, vendéglátó és idegenforgalmi menedzseri, szállodai portás-recepciósi, 
segédkönyvtárosi, segédlevéltárosi és ügykezelői, sportszervezői, kiadványszerkesztői, műtárgyvédelmi 
munkatársi, múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelői vagy műtárgyvédelmi asszisztensi szakképesítés.

16. Képzési, oktatási munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:
 felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, andragógiai, pedagógiai, pszichológiai, szociológus, 

kommunikátor, informatikai, rendészeti, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, 
környezetgazdálkodási agrármérnöki, pedagógus, modern filológia képzési ágban szerzett felsőfokú iskolai 
végzettséget adó szakképzettség, idegen nyelv nevelés-oktatás területen szerzett tanári szakképzettség, 
szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó, adó- és pénzügyi 
ellenőrzési szakközgazdász, pénzügy adó és ellenőrzés szakközgazdász, diplomás szakreferens pénzügy 
adó és ellenőrzési szakon/pénzügy adó és adóeljárás szakon, adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles 
tanácsadói, pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői, nemzetközi adó- és vámtanácsadó 
vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség;

 felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint könyvelés és adózás 
szakterületen szerzett legalább felső középfokú szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:
 középfokú közgazdasági végzettség, középfokú végezettség, valamint munkaügyi, oktatásszervezői, 

pénzügy, bank és biztosítás szakterületen belül a  pénzügyi képzési területen szerzett legalább felső 
középfokú, vagy könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú szakképesítés.

17. Szakmai értékelő, elemző munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:
 felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, informatikai, matematikusi, alkalmazott matematikusi, 

rendészeti, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, agrármérnöki, mezőgazdasági 
mérnöki, üzemgazdászi, gazdasági mérnöki, villamosmérnöki, gépészmérnöki, műszaki/mérnök 
menedzseri, mérnöktanári, informatika tanári felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség; szakirányú 
továbbképzésben szerzett adó- és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó, adó- és pénzügyi ellenőrzési 
szakközgazdász, pénzügy adó és ellenőrzés szakközgazdász, diplomás szakreferens pénzügy adó és 
ellenőrzési szakon/pénzügy adó és adóeljárás szakon, adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói, 
pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói, nemzetközi adó- és vámtanácsadó vagy vámigazgatás-szervezői 
szakképzettség;

 felsőoktatásban szerzett felsőfokú iskolai végzettséget adó szakképzettség, valamint könyvelés és adózás 
szakterületen vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább felső középfokú szakképesítés vagy 
statisztikai és gazdasági ügyintézői szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:
 középfokú informatikai, közgazdasági, távközlési végzettség; középfokú végzettség, valamint informatikai 

szakmacsoportban szerzett legalább felső középfokú, pénzügy, bank és biztosítás szakterületen belül 
a  pénzügyi képzési területen szerzett legalább felső középfokú, könyvelés és adózás szakterületen szerzett 
legalább felső középfokú szakképesítés vagy statisztikai és gazdasági ügyintézői szakképesítés.”
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A Kormány 440/2020. (IX. 23.) Korm. rendelete
a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati 
Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló  
127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a  Kormányzati Informatikai 
Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.)  
Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Neumann Nkft. a 2. § a) pontja alapján közfeladatai körében
a) ellátja a Nemzeti Adatvagyon Ügynökséggel kapcsolatos feladatokat, összhangban a Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 128. § c) pontjával és a közadatok újrahasznosításáról szóló  
2012. évi LXIII. törvény rendelkezéseivel;
b) működteti a  kezdő informatikai vállalkozások nemzetközi piacra lépését segítő szakértői, mentori hálózatot, 
valamint részt vesz a startup-ökoszisztéma fejlesztését szolgáló kormányzati kezdeményezések végrehajtásában.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 46/2020. (IX. 23.) AM rendelete
az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő 
módosításáról

A  növényfajták állami elismeréséről, valamint a  szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló  
2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés f ) pontjában,
a 4. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 
13. pontjában,
az 5. és 8. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 
9. pontjában,
a 6. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 
12. pontjában,
a 9. alcím tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában,
a 10. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 
28. pontjában,
a 11., 13., 29., 32., 38. és 42. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és 
egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,
a 14., 22. és 24. alcím tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba 
hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés a), b) és f ) pontjában,
a 15. alcím tekintetében a  szőlőtermesztésről és a  borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57.  § (1)  bekezdés  
e) és h) pontjában,
a 16. alcím tekintetében a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (2) bekezdés h) pontjában,
a 17. alcím tekintetében a  szőlőtermesztésről és a  borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57.  § (1)  bekezdés 
k) pontjában,
a 18. és 30. 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,
a 19. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 8., 9., 11., 
52. és 53. pontjában,
a 20. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 3., 8., 10., 
14. és 26. pontjában,
a 21. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 3. és 
26. pontjában,
a 23. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 13. és 
14. pontjában,
a 25. alcím tekintetében a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés f ) pontjában,
a 26. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 
33. pontjában,
a 27. alcím tekintetében a  halgazdálkodásról és a  hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 72.  § (1)  bekezdés 9., 25. és 
31. pontjában,
a 28. alcím tekintetében a  mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló  
2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés b) pontjában,
a 31. alcím tekintetében a  mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a  termelői és a  szakmaközi 
szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 33. alcím tekintetében a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 61. § (2) bekezdés d) pontjában,
a 34. alcím tekintetében a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés j) pontjában,
a 36. alcím tekintetében a  mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló  
2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés l) pontjában,
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a 37. alcím tekintetében 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,
a 39. alcím tekintetében az  állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről szóló  
2019. évi LVI. törvény 9. § (2) bekezdés d) pontjában,
a 40. 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,
a 41. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (8)  bekezdés 
b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában,
a 4., 8., 10., 19., 20., 21., 23., 26. alcím tekintetében a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)  
Korm. rendelet 79. § 3. pontjában,
a 16. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 6. pontjában,
a 27. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 7. pontjában,
a 41. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 9. pontjában,
a 42. alcím tekintetében a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79.  § 1. és 
2. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

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

1. § (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, ellenőrző, növénytermesztési hatáskörben eljáró Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalra (a továbbiakban: NÉBIH), valamint a  növény- és talajvédelmi hatáskörben 
eljáró megyei kormányhivatalra, a  növénytermesztési hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalra, továbbá 
a  növénytermesztési hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatalra (a továbbiakban: Pest Megyei 
Kormányhivatal).”

 (2) A 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet
a) 4. § (1) bekezdésében a „járási hivatalával” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatallal” szöveg,
b) 4.  § (1)  bekezdésében, 7.  § (2)  bekezdés c)  pontjában, 7.  § (3)  bekezdés d)  pontjában, 14.  § (1) és 

(2)  bekezdésében, 15.  § (7) és (10)  bekezdésében, 16.  § (5)  bekezdésében, 17.  § (2)  bekezdésében,  
17.  § (4)  bekezdés nyitó szövegrészében, 17.  § (5)  bekezdés nyitó szövegrészében és e)  pontjában,  
17. § (6) bekezdésében, 18. § (2) bekezdésében, 19. § (1) és (2) bekezdésében, 20. § (2) és (5) bekezdésében, 
21.  § (7)  bekezdésében, 22.  § (2)  bekezdésében, 25.  § (1)  bekezdésében, 26.  §-ában, 5. számú melléklet 
1.  pont 1.2.2.2.  alpontjában, 5. számú melléklet 1.  pont 1.3.2.  alpontjában, 5. számú melléklet 2.  pont 
2.5.1.  alpontjában, 5. számú melléklet 2.  pont 2.6.2.  alpontjában, 5. számú melléklet 3.5.1.  alpontjában 
a „járási hivatal” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal” szöveg,

c) 7.  § (4)  bekezdés c)  pontjában, 7.  § (5)  bekezdés d)  pontjában, 14.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében 
a „járási hivatal” szövegrészek helyébe a „megyei kormányhivatal” szöveg,

d) 15. § (4) bekezdésében, 16. § (3) bekezdésében, 20. § (6) bekezdés a), i), j) és k) pontjában a „járási hivatalnak” 
szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatalnak” szöveg,

e) 17.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „járási hivatalhoz” szövegrész helyébe a  „megyei 
kormányhivatalhoz” szöveg,

f ) 21. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „növényvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatalnak” szövegrész 
helyébe a „növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak” szöveg,

g) 4. számú melléklet 5. pont (A kísérletek nyilvántartása) 5.6. alpontjában a „járási hivatal” szövegrész helyébe 
a „megyei kormányhivatal és a Nemzeti Földügyi Központ” szöveg,

h) 5. számú melléklet 1. pont 1.2.1.1. alpontjában a „járási hivatal” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal, 
a Nemzeti Földügyi Központ” szöveg,
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i) 5. számú melléklet 1.  pont (Magtermelő állományok) 1.2.4.4. alpont b) pontjában a  „járási hivatalnak  
2 példányban” szövegrész helyébe a  „megyei kormányhivatalnak és a  Nemzeti Földügyi Központnak  
1-1 példányban” szöveg,

j) 5. számú melléklet 1.  pont 1.4.8.  alpontjában a  „járási hivatalnak” szövegrész helyébe a  „megyei 
kormányhivatalnak, a Nemzeti Földügyi Központnak” szöveg

lép.

2. A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló  
48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosítása

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

(a továbbiakban: megyei kormányhivatal)” szöveg,
b) 12.  § (8)  bekezdés nyitó szövegrészében, 14.  § (3)  bekezdésében, 39.  § (1)  bekezdésében, 41/A.  § 

(7)  bekezdésében, 50/B.  § (3)  bekezdésében, 54.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, 54.  § (1a) és 
(3)  bekezdésében, 5. számú melléklet B. rész X.  pont 1.  alpontjában a „járási hivatal” szövegrész helyébe 
a „megyei kormányhivatal” szöveg,

c) 14.  § (1)  bekezdés záró szövegrészében, 19.  § (5)  bekezdésében, 20.  § (4)  bekezdésében, 48.  § 
(1)  bekezdésében, 50/B.  § (2)  bekezdésében a  „járási hivatalnak” szövegrész helyébe a  „megyei 
kormányhivatalnak” szöveg,

d) 14. § (4) bekezdésében a „járási hivatalt” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatalt” szöveg,
e) 50/B. § (5) bekezdésében a „járási hivatal” szövegrészek helyébe a „megyei kormányhivatal” szöveg,
f ) 7. számú mellékletében a „járási hivatalban” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatalban” szöveg
lép.

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

3. § (1) A  zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet  
[a továbbiakban: 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet]
a) 1. § (1) bekezdés f ) pontjában a „járási hivatalra” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatalra” szöveg,
b) 1.  § (1)  bekezdés f )  pontjában, 7.  § (3)  bekezdésében, 11.  § (4)  bekezdésében, 13.  § (6)  bekezdésében,  

14.  § (3)  bekezdésében, 15.  § (4)  bekezdésében, 16.  § (3)  bekezdésében, 17.  § (2)  bekezdés nyitó 
szövegrészében, 21.  § (3) és (6)  bekezdésében, 22.  § (1)  bekezdésében, 23.  § (6)  bekezdésében,  
24.  § (7)  bekezdésében, 30.  § (10)  bekezdésében, 31.  § (1)  bekezdésében, 31.  § (5)  bekezdés nyitó 
szövegrészében és f )  pontjában, 31.  § (6)  bekezdésében, 32.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében,  
32.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében, 32.  § (3) és (4)  bekezdésében, 35.  § (5) és (8)  bekezdésében,  
36.  § (2)  bekezdésében, 36.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében és b)  pontjában, 37.  § (1) és 
(2)  bekezdésében, 38.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében és (8)  bekezdésében, 38/C.  § (1)  bekezdésében 
a „járási hivatal” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal” szöveg,

c) 7. § (2) bekezdésében a „járási hivatalnak” szövegrészek helyébe a „megyei kormányhivatalnak” szöveg,
d) 20.  § (3)  bekezdés c)  pontjában, 21.  § (6)  bekezdésében, 31.  § (10)  bekezdésében, 35.  § (5) és 

(7) bekezdésében a „járási hivatalnak” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatalnak” szöveg,
e) 21.  § (5)  bekezdés nyitó szövegrészében, 31.  § (3)  bekezdésében a „járási hivatalhoz” szövegrész helyébe 

a „megyei kormányhivatalhoz” szöveg,
f ) 23. § (2) bekezdésében, 38. § (2), (3), (6) és (7) bekezdésében a „járási hivatal” szövegrészek helyébe a „megyei 

kormányhivatal” szöveg,
g) 23.  § (7)  bekezdésében, 31.  § (12)  bekezdésében a  „járási hivatalnál” szövegrész helyébe a  „megyei 

kormányhivatalnál” szöveg,
h) 30.  § (5)  bekezdés d)  pontjában, 30.  § (7)  bekezdés d)  pontjában a „járási hivataltól” szövegrész helyébe 

a „megyei kormányhivataltól” szöveg,
i) 35. § (8) bekezdésében és 36. § (3) bekezdés c) pontjában a „járási hivatallal” szövegrész helyébe a „megyei 

kormányhivatallal” szöveg,
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j) 37. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „járási hivatalnak” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal” 
szöveg,

k) 38/B. § (1) bekezdésében a „járási hivatalt” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatalt” szöveg
lép.

 (2) Hatályát veszti az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 10. számú mellékletében a „Járási Hivatala” szövegrész.

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

4. § (1) 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 a „járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)” szövegrész helyébe a „megyei 

kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)” szöveg,
b) 4.  § (1)  bekezdés c)  pontjában az  „a Földművelésügyi Minisztérium” szövegrész helyébe  

az „az Agrárminisztérium” szöveg,
c) 5. § (1) bekezdésében, 6. § (4) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében a „járási hivatal” 

szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal” szöveg,
d) 5. § (1) bekezdésében a „járási hivatallal” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatallal” szöveg,
e) 5. § (2) bekezdés a) pontjában a „járási hivatalnál” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatalnál” szöveg,
f ) 5.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „A földművelésügyi miniszter” szövegrész helyébe  

az „Az agrárpolitikáért felelős miniszter” szöveg,
g) 9. § (3) bekezdésében a „járási hivatal” szövegrészek helyébe a „megyei kormányhivatal” szöveg,
h) 3. számú melléklet 2. pontjában a „Járási Hivatal” szövegrész helyébe a „Megyei Kormányhivatal” szöveg
lép.

 (2) Hatályát veszti a 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet 5. § (2) bekezdés b) pontja.

5. 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

5. § (1) 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 továbbiakban:  
89/2004. (V. 15.) FVM rendelet]
a) 23.  § (2)  bekezdésében a „járási hivatalon (a továbbiakban: járási hivatal)” szövegrész helyébe a „megyei 

kormányhivatalon (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)” szöveg,
b) 27. § (2) bekezdésében

ba) a  „kezelésének engedélyezésére irányuló kérelmet” szövegrész helyébe a  „kezelésére irányuló 
szándékot” szöveg,

bb) a „nyújtani az engedélyező hatósághoz” szövegrész helyébe a „jelenteni az engedélyező hatóságnak” 
szöveg,

c) 27. § (3) bekezdésében a „járási hivatalnak” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatalnak” szöveg,
d) 28.  § (1)  bekezdésében és 32.  § (3)  bekezdésében a  „járási hivatal” szövegrész helyébe a  „megyei 

kormányhivatal” szöveg
lép.

 (2) Hatályát veszti a 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet 27. § (1) bekezdésében az „a készítmény rendelkezik magyarországi 
forgalomba hozatali és felhasználási engedéllyel, és” szövegrész.

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

6. §  A termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) 
FVM rendelet
a) 13. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)” szövegrész helyébe 

a „megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)” szöveg,
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b) 13.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében, 13.  § (3)  bekezdésében, 13.  § (5)  bekezdés nyitó szövegrészében, 
13. § (9) és (10) bekezdésében, 15. § (2) bekezdésében, 17. § (6) bekezdésében a „járási hivatal” szövegrész 
helyébe a „megyei kormányhivatal” szöveg,

c) 13.  § (5a)  bekezdésében a  „növény- és talajvédelmi igazgatóság” szövegrész helyébe a  „megyei 
kormányhivatal” szöveg,

d) 13. § (6), (11) és (12) bekezdésében a „járási hivatal” szövegrészek helyébe a „megyei kormányhivatal” szöveg,
e) 13. § (9) bekezdésében a „járási hivatalt” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatalt” szöveg
lép.

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

7. §  A szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és forgalomba hozataláról szóló 87/2006. (XII. 28.) 
FVM rendelet
a) 4.  § (1) és (2)  bekezdésében, 6.  § (3)  bekezdésében, 7.  § (2)  bekezdés d)  pontjában, 7.  § (5) és 

(7)  bekezdésében, 7.  § (8)  bekezdés nyitó szövegrészében, 8.  § (3)  bekezdésében, 8.  § (4)  bekezdés 
nyitó szövegrészében és c)  pontjában, 8.  § (6)  bekezdés nyitó szövegrészében és c)  pontjában,  
8.  § (7)  bekezdésében, 8.  § (9)  bekezdés nyitó szövegrészében és d)  pontjában, 8.  § (13)  bekezdésében, 
9.  § (2)  bekezdésében, 14.  § (7) és (9)  bekezdésében, 15.  § (1)  bekezdésében, 15.  § (2)  bekezdés 
nyitó szövegrészében és c)  pontjában, 15.  § (7) és (8)  bekezdésében, 16.  § (2) és (3)  bekezdésében,  
18. § (3) bekezdésében, 2. számú melléklet I. 1. pontjában, 8. számú melléklet I. 3. és 6. pontjában, 8. számú 
melléklet II. 2.  pont 2.1.3.  alpontjában, 8. számú melléklet II. 2.  pont 2.3.6. és 2.3.8.  alpontjában a „járási 
hivatal” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal” szöveg,

b) 6.  § (2)  bekezdés g)  pontjában, 7.  § (4)  bekezdésében, 8. számú melléklet II. 2.  pont 2.1.4.  alpontjában,  
9. számú melléklet 9. pontjában a „járási hivataltól” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivataltól” szöveg,

c) 8.  § (2)  bekezdésében, 8.  § (9)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „járási hivatalhoz” szövegrész helyébe 
a „megyei kormányhivatalhoz” szöveg,

d) 8.  § (11)  bekezdés c)  pontjában, 8. számú melléklet I. 2.  pontjában, 8. számú melléklet II. 1.  pont 
1.1. alpontjában a „járási hivatalnak” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatalnak” szöveg,

e) 8.  § (12)  bekezdés nyitó szövegrészében, 13.  § (4)  bekezdésében, 14.  § (1)  bekezdésében, 16.  § 
(1)  bekezdésében, 18.  § (1)  bekezdésében, 8. számú melléklet II. 2.  pont 2.1.  alpontjában a „járási hivatal” 
szövegrészek helyébe a „megyei kormányhivatal” szöveg,

f ) 13. § (2) bekezdésében a „járási hivatalnak” szövegrészek helyébe a „megyei kormányhivatalnak” szöveg,
g) 18. § (3) bekezdésében a „járási hivatalt” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatalt” szöveg
lép.

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

8. §  Egyes növényvédő szerek forgalmazásával, illetve felhasználásával kapcsolatban külföldön szerzett szakmai 
gyakorlaton alapuló képesítés elismerésének részletes szabályairól szóló 8/2007. (I. 31.) FVM rendelet
a) 2.  §-ában a  „járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)” szövegrész helyébe a  „megyei kormányhivatal  

(a továbbiakban: megyei kormányhivatal)” szöveg,
b) 5. § (1) és (2) bekezdésében a „járási hivatal” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal” szöveg
lép.

9. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások 
igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosítása

9. §  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének 
általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 2. számú mellékletében az „a megyei kormányhivatalok 
járási hivatalainak agrárkár-megállapító szervként eljáró illetékes járási hivatala” szövegrész helyébe az „az agrárkár-
megállapító szervként eljáró megyei kormányhivatal” szöveg lép.
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10. 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

10. § (1) 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 [a továbbiakban: 68/2007. (VII. 26.)  
FVM–EüM–SZMM együttes rendelet] 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.  § (1) Az  élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
7. cikke szerinti Helyes Higiéniai Gyakorlatra (Good Hygiene Practice, a továbbiakban: GHP) vonatkozó útmutatókat 
az  országos főállatorvos hagyja jóvá. A  jóváhagyott GHP-ra vonatkozó útmutatókat az  agrárpolitikáért felelős 
miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában (a továbbiakban: minisztérium hivatalos lapja) való 
megjelentetést követően az országos főállatorvos továbbítja az Európai Bizottságnak.
(2) Az országos főállatorvos a minisztérium hivatalos lapjában tájékoztatást ad az Európai Unió Hivatalos Lapjának  
C sorozatában kihirdetett GHP európai útmutatók elérhetőségéről.”

 (2) A 68/2007. (VII. 26.) FVM–EüM–SZMM együttes rendelet
a) 6.  § (3)  bekezdésében a  „megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró járási 

hivatalához (a továbbiakban: járási hivatal)” szövegrész helyébe a „növény- és talajvédelmi hatáskörében 
eljáró megyei kormányhivatalhoz (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)” szöveg,

b) 6. § (4) bekezdésében a „járási hivatal” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal” szöveg
lép.

11. A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) 
támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet módosítása

11. §  A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 
41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet
a) 5.  § (2)  bekezdésében a  „megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságához (a továbbiakban: 

földművelésügyi igazgatóság)” szövegrész helyébe a „földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró megyei 
kormányhivatalhoz (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)” szöveg,

b) 5. § (7) bekezdésében a „járási hivatalnál” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatalnak” szöveg
lép.

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

12. §  A dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet
a) 1. § (3) bekezdésében, 5. § (5) bekezdés d) pontjában, 5. § (6) bekezdés d) pontjában, 5. § (9) bekezdésében, 

7.  § (5), (8) és (9)  bekezdésében, 8.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, 8.  § (1a) és (2)  bekezdésében,  
9.  § (4)  bekezdésében, 10.  § (1) és (2)  bekezdésében, 11.  § (3)  bekezdésében a „járási hivatal” szövegrész 
helyébe a „megyei kormányhivatal” szöveg,

b) 3.  § (4)  bekezdésében, 4.  § (5)  bekezdés a) és b)  pontjában, 4.  § (6)  bekezdésében, 7.  § (6)  bekezdésében 
a „járási hivatal” szövegrészek helyébe a „megyei kormányhivatal” szöveg,

c) 7. § (1) bekezdésében a „járási hivatalnál” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatalnál” szöveg,
d) 7. § (2) bekezdésében a „járási hivatalhoz” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatalhoz” szöveg,
e) 7. § (8) bekezdésében a „járási hivatalnak” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatalnak” szöveg
lép.

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

13. §  A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.)  
FVM rendelet 1.  § i)  pontjában a  „megyei kormányhivatal halgazdálkodási hatáskörében eljáró járási hivatala” 
szövegrész helyébe a „halgazdálkodási hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal” szöveg lép.
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14. A tájfajták állami elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalmazási feltételeiről szóló  
104/2009. (VIII. 5.) FVM rendelet módosítása

14. §  A tájfajták állami elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalmazási feltételeiről szóló 104/2009. (VIII. 5.) 
FVM rendelet
a) 12.  § (4)  bekezdésében, 15.  § (1)  bekezdésében, 16.  §-ában a  „járási hivatal” szövegrész helyébe  

a „megyei kormányhivatal” szöveg,
b) 15. § (1) bekezdésében a „járási hivatalt” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatalt” szöveg,
c) 20. § (1) bekezdésében a „járási hivatalnak” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatalnak” szöveg
lép.

15. 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

15. §  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  
4. § (3) bekezdésében és 51. §-ában a „járási hivatal” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal” szöveg lép.

16. A talajvédelmi szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről szóló  
181/2009. (XII. 30.) FVM rendelet módosítása

16. §  A talajvédelmi szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről szóló 181/2009. (XII. 30.) FVM rendelet
a) 4.  § (1)  bekezdésében a  „járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)” szövegrész helyébe  

a „megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)” szöveg,
b) 4. § (2) bekezdésében a „járási hivatal” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal” szöveg
lép.

17. A borászati üzemek működésének engedélyezéséről, valamint a tevékenységükre vonatkozó 
higiéniai szabályokról szóló 25/2010. (III. 19.) FVM rendelet módosítása

17. §  A borászati üzemek működésének engedélyezéséről, valamint a tevékenységükre vonatkozó higiéniai szabályokról 
szóló 25/2010. (III. 19.) FVM rendelet 2.  § (1)  bekezdésében a  „járási hivataltól” szövegrész helyébe a  „megyei 
kormányhivataltól” szöveg lép.

18. A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági 
Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek 
megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet módosítása

18. §  A zöldség, gyümölcs és a  dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból 
finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló  
29/2010. (III. 30.) FVM rendelet
a) 3. § (4) bekezdésében a „megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró megyeszékhely 

szerinti járási hivatala” szövegrész helyébe a  „földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró megyei 
kormányhivatal” szöveg,

b) 4.  § (4)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra 
jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény” szövegrész helyébe 
a  „társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi  
CXXII. törvény” szöveg,

c) 4. § (4) bekezdés a) pontjában az „s) pontjában” szövegrész helyébe a „14. pontjában” szöveg
lép.
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19. A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosítása

19. §  A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet
a) 3.  § (2)  bekezdésében a  „járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)” szövegrész helyébe a  „megyei 

kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)” szöveg,
b) 3. § (3) bekezdésében, 7. §-ában, 22. § (5b) bekezdésében a „járási hivatalnak” szövegrész helyébe a „megyei 

kormányhivatalnak” szöveg,
c) 7.  §-ában, 21.  § (2), (7) és (7a)  bekezdésében, 21.  § (10)  bekezdés a)  pontjában, 24.  § nyitó 

szövegrészében, 31.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében, 32.  § (5)  bekezdésében, 36.  § (2)  bekezdésében,  
45.  § (2)  bekezdésében, 46.  § (1)  bekezdés d)  pontjában, 47.  §-ában a „járási hivatal” szövegrész helyébe 
a „megyei kormányhivatal” szöveg,

d) 15. § (4) bekezdésében a „járási hivatalhoz” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatalhoz” szöveg,
e) 22.  § (4a)  bekezdésében, 35.  § (9) és (10)  bekezdésében az „a Pest Megyei Kormányhivatal és a  növény- és 

talajvédelmi hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalok” szövegrész helyébe az „és a megyei 
kormányhivatalok” szöveg,

f ) 31. § (1) bekezdésében a „járási hivatalt” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatalt” szöveg
lép.

20. 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

20. §  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 „növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalnak” szövegrész helyébe 

a „növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak” szöveg,
b) 7.  § (1)  bekezdésében a  „növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal” szövegrész helyébe 

a „növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal” szöveg
lép.

21. Az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és 
nyomonkövethetőségről szóló 3/2010. (VII. 5.) VM rendelet módosítása

21. §  Az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomonkövethetőségről szóló 
3/2010. (VII. 5.) VM rendelet
a) 4.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a „megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási 

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

b) 4.  § (3)  bekezdés a) és b)  pontjában a  „növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalnak” 
szövegrész helyébe a „növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak” szöveg,

c) 4. § (4) és (6) bekezdésében a „növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal” szövegrész helyébe 
a „növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal” szöveg

lép.

22. A zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak elismeréséről, valamint vetőmagvaik 
előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről szóló 65/2011. (VII. 11.) VM rendelet módosítása

22. §  A zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és 
forgalomba hozatali feltételeiről szóló 65/2011. (VII. 11.) VM rendelet
a) 13.  § (5)  bekezdésében a  „járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)” szövegrész helyébe a  „megyei 

kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)” szöveg,
b) 16. § (1) bekezdésében a „járási hivatalt” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatalt” szöveg,
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c) 16. § (1) bekezdésében, 17. §-ában a „járási hivatal” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal” szöveg,
d) 20. § (1) bekezdésében a „járási hivatalnak” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatalnak” szöveg
lép.

23. A bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok behozataláról és fokozott hatósági 
ellenőrzéséről szóló 141/2011. (XII. 23.) VM rendelet módosítása

23. §  A bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok behozataláról és fokozott hatósági ellenőrzéséről szóló 
141/2011. (XII. 23.) VM rendelet 4.  § a)  pontjában a „megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi hatáskörben 
eljáró járási hivatala” szövegrész helyébe a „növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal” 
szöveg lép.

24. A gyümölcs tájfajták állami elismeréséről, valamint szaporítóanyagaik előállítási és forgalomba 
hozatali feltételeiről szóló 27/2012. (III. 24.) VM rendelet módosítása

24. §  A gyümölcs tájfajták állami elismeréséről, valamint szaporítóanyagaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről 
szóló 27/2012. (III. 24.) VM rendelet 10. § (2) bekezdésében és 11. § (3) bekezdésében a „járási hivatal” szövegrész 
helyébe a „megyei kormányhivatal” szöveg lép.

25. A szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással 
történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet módosítása

25. §  A szőlőfeldolgozás és a  borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő 
lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet 5.  § (1) és (3)  bekezdésében, valamint 8.  § (1)  bekezdés nyitó 
szövegrészében a „járási hivatal” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal” szöveg lép.

26. A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti 
tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről szóló  
34/2013. (V. 14.) VM rendelet módosítása

26. § (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]
a) 10.  § (5)  bekezdés b)  pontjában a  „talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalnál” szövegrész helyébe 

a „talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnál” szöveg,
b) 10.  § (5)  bekezdés c)  pontjában a  „talajvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatalt” szövegrész helyébe 

a „talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalt” szöveg,
c) 10.  § (6)  bekezdésében, 24.  § nyitó szövegrészében, 25.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, 25.  § (2),  

(2a) és (5) bekezdésében a „talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal” szövegrész helyébe a „talajvédelmi 
hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal” szöveg,

d) 14. § (4) bekezdésében a „talajvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatal” szövegrész helyébe a „talajvédelmi 
hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal” szöveg,

e) 15.  § (2a)  bekezdésében a  „hatáskörében, valamint növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró járási 
hivatalokat” szövegrész helyébe a „hatáskörben eljáró járási hivatalt, a növény- és talajvédelmi hatáskörben 
eljáró megyei kormányhivatalt” szöveg,

f ) 15.  § (3)  bekezdésében, 16.  §-ában a „hatáskörben vagy növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási 
hivatalnál” szövegrész helyébe a  „hatáskörben eljáró járási hivatalnál vagy a  növény- és talajvédelmi 
hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnál” szöveg,

g) 15.  § (3)  bekezdésében a  „hatáskörben vagy növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal” 
szövegrész helyébe a „hatáskörben eljáró járási hivatal vagy a  növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró 
megyei kormányhivatal” szöveg,

h) 22. §-ában a „17. rovatát” szövegrész helyébe a „20. rovatát” szöveg,
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i) 13. alcím címében az  „állategészségügyi, valamint növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró járási 
hivatalok” szövegrész helyébe az  „állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal, a  növény- és 
talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal” szöveg,

j) 25/A. § k) pontjában a „rendelet 42. cikke alapján” szövegrész helyébe a „rendelet 9. cikk (4) bekezdése, illetve 
42. cikke alapján” szöveg

lép.
 (2) A 34/2013. (V. 14.) VM rendelet 25/A. §-a a következő p) ponttal egészül ki:

(Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi, valamint növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró Pest Megyei 
Kormányhivatal)
„p) a  889/2008/EK rendelet 39.  cikke alapján kis méretű gazdaságokban engedélyezi a  szarvasmarhák kötött 
tartását.”

27. A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló  
133/2013. (XII. 29.) VM rendelet módosítása

27. §  A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 11. § 
(1) és (5) bekezdésében a „járási hivatalt” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatalt” szöveg lép.

28. A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével 
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet módosítása

28. §  A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a  kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes 
kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 4. § (2) bekezdésében a „megyei kormányhivatal földművelésügyi 
igazgatási hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala” szövegrész helyébe a  „földművelésügyi 
igazgatási hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal” szöveg lép.

29. A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 
43/2014. (XII. 29.) FM rendelet módosítása

29. §  A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 43/2014. (XII. 29.)  
FM rendelet 63.  § (1)  bekezdésében a  „megyei kormányhivatal tenyésztési hatóságként eljáró járási hivatala” 
szövegrész helyébe a „tenyésztési hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal” szöveg lép.

30. A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló  
9/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

30. § (1) A  termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet  
[a továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] 19/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  megyei kormányhivatal az  (1)  bekezdésben meghatározott feltételek fennállását igazoló hatósági 
bizonyítvány kiállítása során jogosult megkeresni a Kincstárt, az ingatlanügyi hatóságként eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatalt, valamint a NÉBIH-et, továbbá figyelembe veszi
a) a  (4)  bekezdés szerinti adatok esetében az  ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 14.  §-ában 
meghatározott adatokat;
b) az  ültetvényről készített egy éven belüli ápolási jegyzőkönyvet, valamint a  Mezőgazdasági Parcella Azonosító 
Rendszerben tárolt adatokat;
c) az  (1)  bekezdés c)  pont cb)  alpontjában meghatározott feltétel vonatkozásában a  támogatás évére érvényes 
vízjogi üzemeltetési engedélyt, a  létesítményre vonatkozó vízjogi létesítési engedélyt vagy a  műszaki átadás 
dokumentációját;
d) a  kötelezően elvégzendő helyszíni szemle adatait, ha a  szükséges adatok nem állnak a  megyei kormányhivatal 
rendelkezésére, vagy a hatósági bizonyítvány kiállítását megelőző egy éven belül az adott táblán nem folytattak le 
hatósági helyszíni szemlét.”
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 (2) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet
a) 19.  § (2)  bekezdésében a  „földművelésügyi hatáskörében eljáró megyeszékhely szerinti járás hivatal  

(a továbbiakban: megyeszékhely szerinti járás hivatal)” szövegrész helyébe a „földművelésügyi igazgatási 
hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)” szöveg,

b) 19. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében és d) pontjában, 19. § (6) bekezdésében, 19/A. § (2) bekezdésében, 
19/A.  § (6)  bekezdésében a  „megyeszékhely szerinti járási hivatal” szövegrész helyébe a  „megyei 
kormányhivatal” szöveg,

c) 19.  § (5)  bekezdés nyitó szövegrészében az „a fővárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi hatósági 
hatáskörében eljáró, területileg illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalához” szövegrész helyébe  
az „az ingatlanügyi hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalhoz” szöveg

lép.

31. A termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet módosítása

31. §  A termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet
a) 7. § (1) bekezdésében a „földművelésügyi igazgatási jogkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal 

(a továbbiakban: járási hivatal)” szövegrész helyébe a „földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró megyei 
kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal” szöveg,

b) 7. § (1) bekezdésében a „járási hivatal” szövegrészek helyébe a „megyei kormányhivatal” szöveg
lép.

32. A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély 
összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet módosítása

32. §  A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az  azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű 
támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet
a) 4.  § (7)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra 

jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény” szövegrész helyébe 
a  „társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi  
CXXII. törvény” szöveg,

b) 4. § (7) bekezdés a) pontjában az „s) pontjában” szövegrész helyébe a „14. pontjában” szöveg
lép.

33. A hegybíró, a hegyközségi tanács titkára és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára 
tevékenységének ellenőrzési szabályairól szóló 1/2016. (I. 7.) FM rendelet módosítása

33. §  A hegybíró, a  hegyközségi tanács titkára és a  Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára tevékenységének 
ellenőrzési szabályairól szóló 1/2016. (I. 7.) FM rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdésében a  „66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 7.  § (1)  bekezdése” szövegrész helyébe  

a „86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 6. § (7) bekezdése” szöveg,
b) 1.  § (2)  bekezdésében a „megyeszékhely szerinti járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)” szövegrész 

helyébe a „megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)” szöveg,
c) 4. §-ában a „járási hivatal” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal” szöveg
lép.

34. A borszőlő telepítésére és kivágására vonatkozó szabályokról szóló 9/2017. (III. 6.) FM rendelet 
módosítása

34. §  A borszőlő telepítésére és kivágására vonatkozó szabályokról szóló 9/2017. (III. 6.) FM rendelet
a) 11. § (1) bekezdésében a „járási hivatalnak” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatalnak” szöveg,
b) 14.  § (3)  bekezdésében a  „járási hivatalt (a továbbiakban: járási hivatal)” szövegrész helyébe a  „megyei 

kormányhivatalt (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)” szöveg,
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c) 16.  §-ában, 18.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében és c)  pontjában a „járási hivatal” szövegrész helyébe 
a „megyei kormányhivatal” szöveg,

d) 17. § (1) és (3) bekezdésében a „járási hivatal” szövegrészek helyébe a „megyei kormányhivatal” szöveg
lép.

35. A gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló  
14/2017. (III. 23.) FM rendelet módosítása

35. § (1) A  gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 14/2017. (III. 23.) FM rendelet  
[a továbbiakban: 14/2017. (III. 23.) FM rendelet] 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  gyümölcs szaporítóanyagok előállításával, forgalomba hozatalával kapcsolatos ellenőrzési, minősítési 
feladatokat a  növénytermesztési hatáskörben eljáró NÉBIH, a  növénytermesztési hatáskörben eljáró megyei 
kormányhivatal, valamint a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal látja el.”

 (2) A 14/2017. (III. 23.) FM rendelet
a) 5. § (3) bekezdésében, 7. § (5) és (6) bekezdésében, 10. § (1) bekezdés c) pontjában, 11. § (1) bekezdés b) pont 

bc)  alpontjában, 13.  § (1)  bekezdésében, 14.  § (1) és (3)  bekezdésében, 15.  § (12) és (13)  bekezdésében, 
16. § (1) és (4) bekezdésében, 17. § (2) és (3) bekezdésében, 20. § (2) bekezdésében, 22. § (1) bekezdésében, 
25.  § (3)  bekezdésében, 28.  §-ában, 29.  § (3)  bekezdésében, 30.  § (1)  bekezdésében és (2)  bekezdés 
d)  pontjában, 30.  § (3)  bekezdésében, 30.  § (5)  bekezdés nyitó szövegrészében és (8)  bekezdésében,  
32. § (1) és (7) bekezdésében, 33. § (1) és (2) bekezdésében, 33. § (4) bekezdés c) pontjában és (5) bekezdés 
nyitó szövegrészében, 34.  § (1)  bekezdésében, 35.  § (5)  bekezdésében, 36.  § nyitó szövegrészében, 
38.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében és e)  pontjában, 38.  § (3)  bekezdésében és (5)  bekezdés nyitó 
szövegrészében, 39.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében és (2)  bekezdésében, 41.  § (6)  bekezdésében, 
42. § (7) bekezdés nyitó szövegrészében, 43. § (1) és (2) bekezdésében, 44. §-ában, 46. § (1) bekezdésében, 
3. melléklet 3. pont 3.1. alpontjában, 8. melléklet 5. pont 5.2. alpontjában a „járási hivatal” szövegrész helyébe 
a „megyei kormányhivatal” szöveg,

b) 9. § (1) bekezdésében, 30. § (4) bekezdésében, 43. § (1) bekezdésében a „járási hivatalnak” szövegrész helyébe 
a „megyei kormányhivatalnak” szöveg,

c) 15.  § (9)  bekezdés nyitó szövegrészében és (10)  bekezdésében, 30.  § (6)  bekezdésében,  
37.  § (2)  bekezdésében, 40.  § (1)  bekezdésében, 46.  § (3)  bekezdésében a „járási hivatal” szövegrészek 
helyébe a „megyei kormányhivatal” szöveg,

d) 22. § (3) bekezdésében, 30. § (8) bekezdésében, 42. § (6) bekezdésében a „járási hivatalt” szövegrész helyébe 
a „megyei kormányhivatalt” szöveg,

e) 30. § (5) bekezdés b) pontjában és 39. § (1) bekezdés a) pontjában a „jogerős” szövegrész helyébe a „végleges” 
szöveg,

f ) 41. § (6) bekezdésében a „jogerősen” szövegrész helyébe a „véglegessé vált döntéssel” szöveg
lép.

36. A mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázis feletti rendelkezési jogról és az abból származó 
adatok kezeléséről, valamint az időjárási kockázatkezelési rendszer működtetésével és fejlesztésével 
kapcsolatos végrehajtási költségek fedezetére szolgáló pénzforrás felhasználásáról szóló  
36/2017. (VII. 6.) FM rendelet módosítása

36. §  A mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázis feletti rendelkezési jogról és az  abból származó adatok kezeléséről, 
valamint az időjárási kockázatkezelési rendszer működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos végrehajtási költségek 
fedezetére szolgáló pénzforrás felhasználásáról szóló 36/2017. (VII. 6.) FM rendelet 1.  § (2)  bekezdés e)  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
[A mezőgazdasági kockázatkezelési rendszerben közvetlenül részt vevő, (1)  bekezdés a)  pont szerinti szervezetek 
a következők:]
„e) földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: agrárkár-megállapító 
szerv),”
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37. A mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről és a mezőgazdasági 
szaktanácsadási rendszerről szóló 16/2019. (IV. 29.) AM rendelet módosítása

37. §  A mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről és a  mezőgazdasági szaktanácsadási 
rendszerről szóló 16/2019. (IV. 29.) AM rendelet 5. § (5) bekezdés a) pont ad) alpontjában az „a fővárosi és megyei 
kormányhivatal erdészeti hatáskörében eljáró járási hivatala” szövegrész helyébe az „az erdészeti hatáskörben eljáró 
megyei kormányhivatal” szöveg lép.

38. A haszongalamb vásárlásához nyújtott csekély összegű támogatásról szóló  
39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet módosítása

38. §  A haszongalamb vásárlásához nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet  
5.  § (3)  bekezdés d)  pontjában a  „járási hivatal” szövegrész helyébe az  „élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal” szöveg lép.

39. Az állattenyésztés részletes szabályairól szóló 45/2019. (IX. 25.) AM rendelet módosítása

39. §  Az állattenyésztés részletes szabályairól szóló 45/2019. (IX. 25.) AM rendelet
a) 27.  § (8)  bekezdés a)  pontjában a  „megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalának 

(a továbbiakban: megyeszékhely szerinti járási hivatal)” szövegrész helyébe a  „fővárosi és megyei 
kormányhivatalnak” szöveg,

b) 21. melléklet 3.1. pontjában a „megyeszékhely szerinti járási hivatal” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei 
kormányhivatal” szöveg

lép.

40. A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2020–2022 közötti végrehajtási időszakokban 
a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában 
megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló  
57/2019. (XII. 14.) AM rendelet módosítása

40. §  A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a  2020–2022 közötti végrehajtási időszakokban a  központi 
költségvetés, valamint az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások 
igénybevételének szabályairól szóló 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 3. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Ha az  I. végrehajtási időszak tekintetében a  hiánypótlás teljesítésére megállapított nyolcnapos határidő 
a hiánypótlásra felszólító végzés kézhezvételétől számított – (6) bekezdés a) pontja szerinti – határidőt követően járt 
le, akkor a 2020. szeptember 10-éig megküldött hiánypótlást határidőben teljesítettnek kell tekinteni.”

41. A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló  
58/2019. (XII. 18.) AM rendelet módosítása

41. §  A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet 3.  § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  határozat kijavítása, kiegészítése, módosítása, visszavonása, megváltoztatása, megsemmisítése esetében 
a határozatot a 2. § rendelkezéseinek megfelelően kell nyilvántartásba venni.”

42. A borászati termékek krízislepárlására a 2020. évben igényelhető támogatásról szóló  
21/2020. (VI. 19.) AM rendelet módosítása

42. § (1) A borászati termékek krízislepárlására a 2020. évben igényelhető támogatásról szóló 21/2020. (VI. 19.) AM rendelet 
[a továbbiakban: 21/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Egy bortermelő a támogatási időszakon belül összesen legfeljebb 2000 hektoliter borászati terméket szállíthat 
be lepárlóüzembe krízislepárlás céljából.”
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 (2) A 21/2020. (VI. 19.) AM rendelet a következő 17. §-sal egészül ki:
„17. § E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével 
összefüggő módosításáról szóló 46/2020. (IX. 23.) AM rendelettel [a továbbiakban: 46/2020. (IX. 23.) AM rendelet] 
megállapított 5. § (2) bekezdését a 46/2020. (IX. 23.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban 
is alkalmazni kell.”

 (3) Hatályát veszti a 21/2020. (VI. 19.) AM rendelet
a) 4. § (3) bekezdés a) pontja,
b) 5. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az „és a 4. § (3) bekezdés a) pontja szerinti igazolást” szövegrész.

43. Záró rendelkezések

43. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–39. § és a 41. § a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1600/2020. (IX. 23.) Korm. határozata
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvédtisztképzésének elhelyezéséről, a Ludovika 
Campus állami beruházása további elemeinek, valamint további kapcsolódó feladatok megvalósításáról

 1. A Kormány
a) – a  tisztképzés korszerű oktatási és elhelyezési infrastrukturális keretek között való folytatása érdekében – 

egyetért a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Hadtudományi és Honvédtisztképző 
Karának otthont adó, az  ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest belterület 38900/13 helyrajzi számú, 
természetben a  Budapest, Hungária körút 9–11. szám alatti ingatlan (Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi 
Campus) területén megvalósítandó felújítási és kivitelezési munkálatok elvégzésének a szükségességével;

b) egyetért a Katasztrófavédelmi Speciális Képzési Központnak az Egyetem Ludovika Campus állami beruházás 
keretében, a Ludovika Campus területén történő megvalósításával azzal, hogy városképi szempontból a már 
meglévő egyetemi épületekhez illeszkedő és harmonizáló utcaképi megjelenésű épületegyüttes kialakítása 
szükséges;

c) egyetért az  Egyetem infrastruktúrájának további fejlesztésével, a  szükséges rekonstrukciós munkálatok 
elvégzésével, valamint kulturális tér és további irodai kapacitás funkcióváltással történő kialakításával 
a Ludovika Campuson.

 2. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar bajai campusának fejlesztéséről szóló 1734/2018. (XII. 18.) 
Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 4.  pontja helyébe a  következő rendelkezés lép, valamint 
a Korm. határozat a következő 5. ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  fejlesztések végrehajtása érdekében gondoskodjon a  2020. évben 
felmerülő feladatok finanszírozására 1 588 000 000 forint forrás biztosításáról a  Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 14. Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem cím javára;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

5. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  fejlesztések végrehajtása érdekében gondoskodjon a  2021. évben 
felmerülő feladatok finanszírozására 1 577 000 000 forint forrás biztosításáról a  Magyarország 2021. évi központi 
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 14. Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem cím javára.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős kiadó: Németh Balázs ügyvezető.
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