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Az agrárminiszter 

 

.../2022. (.... ....) AM rendelete 

 

az Agrárminisztérium feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek az 

Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról 

 

 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 3. pontjában, 

a 19. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvény 76. § (2) bekezdés 3. pontjában, 

a 24. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvény 76. § (2) bekezdés 4., 6. és 7. pontjában, 

a 25. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 

5. és 7. pontjában, 

a 26. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (3) bekezdés 

2. pontjában, 

a 27. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvény 76. § (2) bekezdés 3. és 10. pontjában, 

a 28., 29., 31., 32., 34-37., 39., 41., 54., 65., 66., 75-76., 80. és 100. alcím tekintetében az 

élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 

17. és 20. pontjában,  

a 30. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvény 76. § (2) bekezdés 24. pontjában, 

a 33. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvény 76. § (2) bekezdés 19. pontjában, 

a 38. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvény 76. § (2) bekezdés 5. pontjában, 

a 40. alcím tekintetében a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a 

termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés e) 

pontjában, 

a 42. alcím tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok 

előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés f) 

pontjában, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi 

XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 20. pontjában, 

a 43. alcím tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok 

előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés d), f), és 

g) pontjában, 

a 44. alcím tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok 

előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés d) és f) 

pontjában, 

a 45., 46. és 53. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. 

évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 22. pontjában, 

a 47. és 52. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 21. és 22. pontjában, 

az 48., 72. és 104. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. 

évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 21. pontjában, 

az 49. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvény 76. § (2) bekezdés 32. pontjában, 

az 50. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvény 76. § (2) bekezdés 13. pontjában, 
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az 51. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvény 76. § (2) bekezdés 9. pontjában, 

az 55. alcím tekintetében a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 34. 

§ (8) bekezdés b) pontjában, valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. 

évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 49. pontjában, 

az 56. és 57. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 12. pontjában, 

a 58. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvény 76. § (2) bekezdés 3., 26. és 28. pontjában, 

a 59. alcím tekintetében a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 34. § 

(8) bekezdés c) pontjában, 

a 60. és 69. alcím tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok 

előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés f) 

pontjában, 

a 61. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvény 76. § (2) bekezdés 8. és 9. pontjában, 

a 62. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvény 76. § (2) bekezdés 26. pontjában, 

a 63. és 67. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 18. és 28. pontjában, 

a 64., 79., 83., 103., 108., 118. és 119. 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 68., 70., 71., 102., 107., 113., 114., 115. és 116. 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 73. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvény 76. § (2) bekezdés 17. pontjában, 

a 74. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvény 76. § (2) bekezdés 19., 20. és 26. pontjában, 

a 77. és 92. 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 78. 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 81. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvény 76. § (2) bekezdés 14., 16., 17., 20., 21. és 23. pontjában, 

a 82. alcím tekintetében a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (2) 

bekezdés h) pontjában, 

a 84. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvény 76. § (2) bekezdés 8., 9. és 11. pontjában, 

a 85. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvény 76. § (2) bekezdés 29. pontjában, 

a 86. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvény 76. § (2) bekezdés 10., 14. és 26. pontjában, 

a 87. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvény 76. § (2) bekezdés 3. és 26. pontjában, 

a 88. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi 

XXXVII. törvény 112. § (5) bekezdésében, 

a 89. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvény 76. § (2) bekezdés 26., 28. és 41. pontjában, valamint a vad védelméről, a 
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vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1) bekezdés c) 

pont 4., 15. és 26. alpontjában, 

a 90. alcím tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok 

előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés a) és b) 

pontjában, 

a 91. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvény 76. § (2) bekezdés 42. pontjában, 

a 93. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvény 76. § (2) bekezdés 23. pontjában, valamint a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, 

valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pont 4. alpontjában,  

a 94. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvény 76. § (2) bekezdés 3., 14., 15., 16. és 24. pontjában, 

a 95. alcím tekintetében a szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény 23. § (3) 

bekezdés 10. pontjában, 

a 96. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvény 76. § (2) bekezdés 18. és 21. pontjában, 

a 97. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvény 76. § (2) bekezdés 33. pontjában, 

a 98. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvény 76. § (2) bekezdés 4. és 20. pontjában, 

a 99. alcím tekintetében a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 72. 

§ (1) bekezdés 6., 9., 10., 22., 25. és 31. pontjában, 

a 101. alcím tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti 

kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés a)-c) pontjában, 

a 105. 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 106. alcím tekintetében a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 

72. § (1) bekezdés 5. pontjában, 

a 109. alcím tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti 

kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés l) pontjában,  

a 110. alcím tekintetében a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (2) 

bekezdés a) pontjában, 

a 111. 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 112. alcím tekintetében a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a 

termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés h) 

pontjában, 

a 117. alcím tekintetében az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű 

rendelkezésekről szóló 2019. évi LVI. törvény 9. § (2) bekezdés a) és d) pontjában, 

a 120. 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 és (5) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 

24.) Korm. rendelet 54. § 1.-7., 9., 11. és 12. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a 

következőket rendelem el: 

 

 

1. Természetvédelmi területek és tájvédelmi körzet létesítéséről, valamint 

természetvédelmi kezelő kijelöléséről szóló 6/1990. (III. 31.) KVM rendelet módosítása 
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1. § 

 

Természetvédelmi területek és tájvédelmi körzet létesítéséről, valamint természetvédelmi kezelő 

kijelöléséről szóló 6/1990. (III. 31.) KVM rendelet  

a) 1. számú mellékletében a „Csongrád megye” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád 

vármegye” szöveg, 

b) 2. számú mellékletében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg 

lép. 

 

 

2. A Székesfehérvári homokbánya Természetvédelmi Terület létesítéséről és a Hansági 

Tájvédelmi Körzet bővítéséről, valamint természetvédelmi kezelők kijelöléséről szóló 2/1990. 

(XI. 21.) KTM rendelet módosítása 

 

2. § 

 

A Székesfehérvári homokbánya Természetvédelmi Terület létesítéséről és a Hansági Tájvédelmi 

Körzet bővítéséről, valamint természetvédelmi kezelők kijelöléséről szóló 2/1990. (XI. 21.) 

KTM rendelet Mellékletében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép. 

 

 

3.  A Lankóci-erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről és fokozott védettség 

megszüntetéséről szóló 3/1991. (II. 28.) KTM rendelet módosítása 

 

3. § 

 

A Lankóci-erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről és fokozott védettség 

megszüntetéséről szóló 3/1991. (II. 28.) KTM rendelet Mellékletében a „megye” szövegrész 

helyébe a „vármegye” szöveg lép. 

 

 

4. A Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet létesítéséről és a természetvédelmi kezelő 

megnevezéséről szóló 9/1991. (IV. 26.) KTM rendelet módosítása 

 

4. § 

 

A Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet létesítéséről és a természetvédelmi kezelő 

megnevezéséről szóló 9/1991. (IV. 26.) KTM rendelet 1. számú mellékletében a „megye” 

szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép. 

 

 

5. A Cserebökényi puszták Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 18/1991. (XII. 24.) KTM 

rendelet módosítása 

 

5. § 

 

A Cserebökényi puszták Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 18/1991. (XII. 24.) KTM rendelet 

Mellékletében a „Csongrád megye” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád vármegye” szöveg 

lép. 
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6. A Látrányi Puszta Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 8/1992. (III. 25.) KTM 

rendelet módosítása 

 

6. § 

 

A Látrányi Puszta Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 8/1992. (III. 25.) KTM rendelet 

Mellékletében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép. 

 

 

7. A Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 19/1992. (XI. 6.) KTM rendelet 

módosítása 

 

7. § 

 

A Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 19/1992. (XI. 6.) KTM rendelet 

Mellékletében a „MEGYE” szövegrészek helyébe a „VÁRMEGYE” szöveg lép. 

 

 

8. A Pilisi Tájvédelmi Körzet bővítéséről és egyes területeinek fokozottan védetté 

nyilvánításáról szóló 20/1992. (XI. 6.) KTM rendelet módosítása 

 

8. § 

 

A Pilisi Tájvédelmi Körzet bővítéséről és egyes területeinek fokozottan védetté nyilvánításáról 

szóló 20/1992. (XI. 6.) KTM rendelet Mellékletében a „MEGYE” szövegrészek helyébe a 

„VÁRMEGYE” szöveg lép. 

 

 

9. A Somló Tájvédelmi Körzet létesítéséről és egyes területeinek fokozottan védetté 

nyilvánításáról szóló 8/1993. (III. 9.) KTM rendelet módosítása 

 

9. § 

 

A Somló Tájvédelmi Körzet létesítéséről és egyes területeinek fokozottan védetté 

nyilvánításáról szóló 8/1993. (III. 9.) KTM rendelet 1. számú mellékletében a „megye” 

szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép. 

 

 

10. A Tarnavidéki Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 16/1993. (IV. 7.) KTM rendelet 

módosítása 

 

10. § 

 

A Tarnavidéki Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 16/1993. (IV. 7.) KTM rendelet 1. számú 

mellékletében a „MEGYE” szövegrészek helyébe a „VÁRMEGYE” szöveg lép. 

 

 

11. A Sárosfői Halastavak Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 28/1993. (XI. 23.) 

KTM rendelet módosítása 

 

11. § 
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A Sárosfői Halastavak Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 28/1993. (XI. 23.) KTM 

rendelet Mellékletében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép. 

 

 

12. A Sóstó-legelő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 15/1994. (IV. 29.) KTM 

rendelet módosítása 

 

12. § 

 

A Sóstó-legelő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 15/1994. (IV. 29.) KTM rendelet 1. 

§-ában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép. 

 

 

13. A Rácalmási-szigetek Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 5/1996. (IV. 17.) KTM 

rendelet módosítása 

 

13. § 

 

A Rácalmási-szigetek Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 5/1996. (IV. 17.) KTM 

rendelet Mellékletében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép. 

 

 

14. A Rétszilasi-tavak Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 25/1996. (X. 9.) KTM 

rendelet módosítása 

 

14. § 

 

A Rétszilasi-tavak Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 25/1996. (X. 9.) KTM rendelet 

Mellékletében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép. 

 

 

15. A Körös-Maros Nemzeti Park létesítéséről szóló 3/1997. (I. 8.) KTM rendelet módosítása 

 

15. § 

 

A Körös-Maros Nemzeti Park létesítéséről szóló 3/1997. (I. 8.) KTM rendelet 1. §-ában, 

valamint 1. és 2. számú mellékletében  

a) a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg, 

b) a „Csongrád” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád” szöveg  

lép. 

 

 

 

16. A Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet bővítéséről és a Vajai-tó Természetvédelmi Terület 

létesítéséről szóló 3/1996. (IV. 17.) KTM rendelet módosításáról szóló 22/1997. (VIII. 1.) 

KTM rendelet módosítása 

 

16. § 

 

A Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet bővítéséről és a Vajai-tó Természetvédelmi Terület 

létesítéséről szóló 3/1996. (IV. 17.) KTM rendelet módosításáról szóló 22/1997. (VIII. 1.) KTM 

rendelet Mellékletében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép. 
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17. A Pécselyi-medence Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 23/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet 

módosítása 

 

17. § 

 

A Pécselyi-medence Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 23/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet 1. 

számú mellékletében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép. 

 

 

18. A Sárvíz-völgye Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 26/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet 

módosítása 

 

18. § 

 

A Sárvíz-völgye Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 26/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet 

Mellékletében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép. 

 

 

19. Az élelmiszerek megsemmisítésének feltételeiről és módjáról szóló 56/1997. (VIII. 14.) 

FM–IKIM–NM együttes rendelet módosítása 

 

19. § 

 

Az élelmiszerek megsemmisítésének feltételeiről és módjáról szóló 56/1997. (VIII. 14.) FM–

IKIM–NM együttes rendelet 

a) 4. § (2) bekezdésében és 6. § c)-e) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a 

„vármegyei” szöveg, 

b) 6. § f) pontjában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

 

20. A Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 19/1998. (VI. 25.) KTM 

rendelet módosítása 

 

20. § 

 

A Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 19/1998. (VI. 25.) KTM rendelet 

a) 1. §-ában a „megyében” szövegrészek helyébe a „vármegyében” szöveg, 

b) 1. számú mellékletében a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg 

 lép. 

 

 

21. A Körös–Maros Nemzeti Park bővítéséről szóló 4/1999. (V. 5.) KöM rendelet módosítása 

 

21. § 

 

A Körös–Maros Nemzeti Park bővítéséről szóló 4/1999. (V. 5.) KöM rendelet Mellékletében  

a) a „Békés megye” szövegrész helyébe a „Békés vármegye” szöveg, 

b) a „Csongrád megye” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád vármegye” szöveg 

lép. 
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22.  A Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 11/1999. (X. 29.) KöM rendelet 

módosítása 

 

22. § 

 

A Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 11/1999. (X. 29.) KöM rendelet 1. és 2. 

számú mellékletében a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg lép. 

 

 

23. A Tiszakürti Arborétum Természetvédelmi Terület országos jelentőségű védett természeti 

területté történő átminősítéséről szóló 21/2000. (VIII. 31.) KöM rendelet módosítása 

 

23. § 

 

A Tiszakürti Arborétum Természetvédelmi Terület országos jelentőségű védett természeti 

területté történő átminősítéséről szóló 21/2000. (VIII. 31.) KöM rendelet 3. §-ában és 

Mellékletének 3.1. pontjában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg lép. 

 

 

24. A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 

17.) FVM rendelet módosítása 

 

24. § 

 

A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) 

FVM rendelet 

a) 1. § 11. pontjában  

aa) a „megyére” szövegrész helyébe a „vármegyére” szöveg, 

ab) a „megyékre” szövegrész helyébe a „vármegyékre” szöveg, 

b) 18. § (1) bekezdésében a „megyére” szövegrészek helyébe a „vármegyére” szöveg, 

c) 18. § (1), (2), (4) és (6) bekezdésében, 19. § (3) bekezdésében, 20. § (2) bekezdés nyitó 

szövegrészében, 20. § (4) bekezdésében, 21. § (2) bekezdésében, 22. § (2) és (7) 

bekezdésében, 23. § (1) bekezdésében, 24. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 24. § 

(2)-(4) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésében, 7. számú melléklet 1.1.15.1.2. pont nyitó 

szövegrészében, 1.1.15.1.3. alpontjában,  1.1.15.3.2. pont nyitó szövegrészében, 

1.1.15.4. pont b) és h) alpontjában, 1.1.15.6.4. alpontjában, 1.1.16.1.2. pont nyitó 

szövegrészében, 1.1.16.1.3. alpontjában, 1.1.16.3.2. pont nyitó szövegrészében, 1.1.16.4. 

pont b) és h) alpontjában, 1.1.16.6.4. alpontjában, 1.2.7.1.2. pont nyitó szövegrészében, 

1.2.7.3.2 pont a) alpontjában, 1.2.7.5. pont nyitó szövegrészében, 1.2.7.7.4. alpontjában, 

1.2.7.8.1. alpont nyitó szövegrészében, 1.2.7.10. alpontjában, 1.4.1.2.11. pont b) 

alpontjában és 23. számú melléklet III. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a 

„vármegyei” szöveg, 

d) 18. § (5) bekezdésében, 19. § (1) bekezdésében, 20. § (1) bekezdésében, 25. § (1) és (2) 

bekezdésében, valamint 7. számú melléklet 1.2.7.7.5. alpontjában a „megyei” 

szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg, 

e) 20. § (1) bekezdésében a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg, 

f) 60. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében  

fa) a „megyéből” szövegrész helyébe a „vármegyéből” szöveg,  

fb) a „megyébe” szövegrész helyébe a „vármegyébe” szöveg, 

g) 14. számú mellékletében  
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ga) a „Megye” szövegrész helyébe a „Vármegye” szöveg,  

gb) a „Csongrád” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád” szöveg, 

h) 25. számú melléklet 4. pontjában a „megyére” szövegrész helyébe a „vármegyére” 

szöveg, 

i) 28. számú melléklet 3. pont 3.1. alpontjában a „megye” szövegrész helyébe a 

„vármegye” szöveg 

lép. 

 

25. A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok 

köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- 

és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet módosítása 

 

25. § 

 

A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, 

valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok 

közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 4/A. § (7) bekezdésében  

a) a „Csongrád” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád” szöveg, 

b) a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg  

lép. 

 

 

26. Az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (I. 23.) KöM-

FVM együttes rendelet módosítása 

 

26. § 

 

Az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM 

együttes rendelet 

a) 4. § (3) bekezdésében az „az illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi 

igazgatási hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala (a továbbiakban: 

járási hivatal)” szövegrész helyébe az „a földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró 

kormányhivatal” szöveg, 

b) 5. § (1) bekezdésében a „járási hivatal és a földügyi igazgatási hatáskörében eljáró 

fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)” szövegrész 

helyébe a „földművelésügyi és földügyi igazgatási hatáskörében eljáró kormányhivatal 

(a továbbiakban: kormányhivatal)” szöveg, 

c) 8. § (5) bekezdésében a „Földművelésügyi Minisztérium” szövegrész helyébe a 

„természetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg, valamint a 

„járási hivatal” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg, 

d) 9. § (1) bekezdésében, 10. § (1) bekezdés a) pontjában és 13. § (2) bekezdésében a 

„VM” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg, 

e) 13. § (2) bekezdésében a „járási hivatal és a kormányhivatal” szövegrész helyébe a 

„kormányhivatal” szöveg, 

f) 1. számú melléklet 1.1. pontjában és 2. számú melléklet I. táblázat 4.1.2. sorában a 

„megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg, 

g) 2. számú melléklet I., II. és III. táblázatában a „Megye” szövegrész helyébe a 

„Vármegye” szöveg, 

h) 2. számú melléklet I. és II. táblázat „Megye” oszlopában a „Csongrád” szövegrészek 

helyébe a „Csongrád-Csanád” szöveg 

lép. 
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27. Az állati eredetű élelmiszerekben előforduló, egészségre ártalmas maradékanyagok 

monitoring vizsgálati rendjéről szóló 10/2002. (I. 23.) FVM rendelet módosítása 
 

27. § 

 

Az állati eredetű élelmiszerekben előforduló, egészségre ártalmas maradékanyagok monitoring 

vizsgálati rendjéről szóló 10/2002. (I. 23.) FVM rendelet 

a) 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „A Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész 

helyébe az „Az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter által vezetett minisztérium” 

szöveg, 

b) 10. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg, 

c) 10. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 10. § (3) bekezdésében, 11. § (2) bekezdés f) 

pontjában, 13. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 15. §-ában, 16. § (1) bekezdésében, 

18. §-ában és 5. számú mellékletében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 

szöveg 

lép. 

 

 

28. A szarvasmarhák fertőző rhinotracheitise elleni mentesítés szabályairól szóló 19/2002. 

(III. 8.) FVM rendelet módosítása 

 

28. § 

 

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

FVM rendelet 

a) 1. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) 10. §-ában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg 

lép. 

 

 

29.  A szarvasmarhák enzootikus leukózisától való mentesítés szabályairól szóló 21/2002. (III. 

20.) FVM rendelet módosítása 

 

29. § 

 

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

FVM rendelet 

a) 1. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) 2. § (1) bekezdésében és 11. §-ában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 

szöveg 

lép. 

 

 

30. A bovin somatotropin és egyéb biotechnológiai úton előállított somatotropinok forgalomba 

hozatalának tilalmáról szóló 25/2002. (IV. 12.) FVM rendelet módosítása 

 

30. § 

 

A bovin somatotropin és egyéb biotechnológiai úton előállított somatotropinok forgalomba 

hozatalának tilalmáról szóló 25/2002. (IV. 12.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdésében a „megyei” 

szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép. 
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31.  Az afrikai lópestis megelőzéséről és leküzdéséről szóló 31/2002. (IV. 19.) FVM rendelet 

módosítása 

 

31. § 

 

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

a) 1. § 2. pontjában, 5. §-ában, 9. §-ában, 10. §-ában, 13. § b) és c) pontjában, 15. § nyitó 

szövegrészében, valamint 17. § (1) és (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a 

„vármegyei” szöveg, 

b) 1. § 5. pontjában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg, 

c) 1. § 5. és 6. pontjában a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg, 

d) 3. § a) pontjában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg, 

e) 8. § f) pontjában a „Földművelésügyi Minisztérium” szövegrész helyébe az 

„élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg, 

f) 23. § (1) bekezdésében az „a földművelésügyi miniszter” szövegrész helyébe az „az 

élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter” szöveg 

lép. 

 

 

32.  A szalmonellózis és a baromfitífusz elleni védekezésről és a mentesség megtartásáról szóló 

49/2002. (V. 24.) FVM rendelet módosítása 

 

32. § 

 

A szalmonellózis és a baromfitífusz elleni védekezésről és a mentesség megtartásáról szóló 

49/2002. (V. 24.) FVM rendelet 

a) 12. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) 20. §-ában az „a Földművelésügyi Minisztériumnak” szövegrész helyébe az „az 

élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak” szöveg, 

c) 20. §-ában és 5. számú mellékletében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 

szöveg 

lép. 

 

 

33.  Az egyes állatok szaporításának, a szaporítóanyag felhasználásának, valamint 

behozatalának és kivitelének állategészségügyi feltételeiről szóló 61/2002. (VIII. 1.) FVM 

rendelet módosítása 

 

33. § 

 

Az egyes állatok szaporításának, a szaporítóanyag felhasználásának, valamint behozatalának és 

kivitelének állategészségügyi feltételeiről szóló 61/2002. (VIII. 1.) FVM rendelet 4. § (1) 

bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép. 

 

 

 

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

módosítása 

 

34. § 
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A klasszikus sertéspestis elleni védekezésről szóló 75/2002. (VIII. 16.) FVM rendelet 

a) 3. § (1) bekezdésében, 9. § (1) és (4) bekezdésében, 10. § f) pont fa) alpontjában, 12. § 

(3) bekezdésében, 13. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 14. § (1) bekezdésében, 17. 

§ (1) bekezdésében, 17. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 18. § (1) bekezdésében, 

18. § (4) bekezdés b) pontjában, 22. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 23. § (1) 

bekezdés nyitó szövegrészében, 23. § (1) bekezdés a) pontjában, 23. § (3) bekezdés c) 

pont cb) alpontjában, 23. § (4) bekezdés a) pontjában, 23. § (6) bekezdés nyitó 

szövegrészében, 23. § (7) bekezdés b) pontjában, 24. § (2) bekezdés nyitó 

szövegrészében, 27. § (3) és (5) bekezdésében, 27. § (6) bekezdés c) és d) pontjában, 27. 

§ (8) bekezdésében, 28. § (2) bekezdésében, 1. számú melléklet 3. pontjában, 3. számú 

melléklet 1. pont b) alpontjában és 8. számú melléklet c) pontjában a „megyei” 

szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) 4. § (3) bekezdés b) pontjában, 22. § (2) bekezdésében és 24. § (3) bekezdésében a 

„megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg 

lép. 

 

 

35. A zoonózisok elleni védekezés állategészségügyi feladatairól szóló 81/2002. (IX. 4.) FVM 

rendelet módosítása 

 

35. § 

 

A zoonózisok elleni védekezés állategészségügyi feladatairól szóló 81/2002. (IX. 4.) FVM 

rendelet 

a) 2. § (1) bekezdésében és 6. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a 

„vármegyei” szöveg, 

b) 3. § (1) bekezdésében az „a földművelésügyi miniszter” szövegrész helyébe az „az 

élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter” szöveg, 

c) 5. § (2) bekezdésében, valamint 6. § (2) és (3) bekezdésében a „megyei” szövegrész 

helyébe a „vármegyei” szöveg 

lép. 

 

 

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

 

36. § 

 

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

a) 1. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) 2. § (1) bekezdésében és 11. §-ában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 

szöveg 

lép. 

 

 

 

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

rendelet módosítása 

 

37. § 
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A sertések hólyagos betegsége elleni védekezés szabályairól szóló 14/2003. (II. 14.) FVM 

rendelet 

a) 4. § (1) bekezdés a) pontjában és 20. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrészek 

helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) 4. § (1) bekezdés e) pontjában, 5. § (2) bekezdés d) pontjában, 5. § (4) bekezdésében, a 

6. §-t megelőző alcím címében, 6. § (1) és (2) bekezdésében, 7. §-ában, 10. § (2) 

bekezdésében, 11. § (2) bekezdésében, 15. § (4) bekezdésében, 16. § (4) bekezdésében, 

17. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 17. § (3) bekezdés e) pontjában, 18. § (4) 

bekezdésében, 19. § (2) és (3) bekezdésében, 19. § (4) bekezdés a) pontjában, 20. § (2) 

bekezdésében, 21. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 21. § (1) bekezdés c) pontjában, 

26. §-ában, 28. § (3)-(5) bekezdésében, 29. § (1) és (2) bekezdésében, 31. §-ában, 32. § 

(5) és (6) bekezdésében, 33. § (2) és (4) bekezdésében, valamint 33. § (6) bekezdés c) 

pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, 

c) 6. § (1) bekezdésében az „a Vidékfejlesztési Minisztériumot” szövegrész helyébe az „az 

élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter által vezetett minisztériumot” szöveg, 

d) 29. § (1) bekezdésében a „megyébe” szövegrész helyébe a „vármegyébe” szöveg 

lép. 

 

 

38. A Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 

módosítása 

 

38. § 

 

A Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 12. 

számú melléklet 

a) I. pont 6. alpontjában, II. pont 1. alpontjában, III. pont 4-7. alpontjában, IV. pont 1. és 2. 

alpont nyitó szövegrészében, valamint 3. 4. és 6. alpontjában a „megyei” szövegrész 

helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) I. pont 8. alpontjában, III. pont 2. alpontjában és IV. pont 5. alpontjában a „megyei” 

szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg, 

c) I. pont 8. alpontjában az „a Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe az „az 

élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg 

lép. 

 

 

39. A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és 

leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet módosítása 

 

39. § 

 

A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és 

leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 

a) 5. § (3) bekezdésében, valamint 7. § (2) és (3) bekezdésében a „megyei” szövegrészek 

helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) 5. § (4) bekezdésében, 6. § (1) bekezdés e) pontjában, 11. § (1) bekezdésében, 18. § (3) 

bekezdésében, 26. § (1) bekezdésében, 27. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 39. § (5) 

bekezdésében és 40. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 

szöveg, 

c) 18. § (3) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg, 

d) 2. és 3. számú mellékletében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

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

 

40. § 

 

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

a) 2. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” 

szöveg, 

b) 2. § (4) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 6. § (4) és (5) bekezdésében, 8. § (1) 

bekezdés e) pontjában, 8. § (3) bekezdésében, 10. § (1) és (4) bekezdésében, 11. § (1) 

bekezdésében, 12. § (1) és (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 12. § (4) bekezdésében, 

15. § (1) és (2) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében, 18. § (1) és (7) bekezdésében, 18. 

§ (2)-(6) és (8) bekezdés nyitó szövegrészében, 18. § (6) bekezdés e) pontjában, valamint 

19. § (2) és (3) bekezdésében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg, 

c) 4. § (6) bekezdésében és 8. § (2) bekezdésében a „Megyei” szövegrészek helyébe a 

„Vármegyei” szöveg, 

d) 18. § (2) bekezdés e) pontjában az „a Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiakban: 

minisztérium)” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett 

minisztérium” szöveg, 

e) 19. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe „vármegyei” szöveg 

lép. 

 

 

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

módosítása 

 

41. § 

 

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

a) 3. § (1) bekezdésében, 9. § (4) bekezdésében, 10. § (1) bekezdés g) pont ga) alpontjában, 

10. § (2) bekezdés a) pontjában, 10. § (7) bekezdésében, 11. § (1) bekezdés nyitó 

szövegrészében, 11. § (3) bekezdés a) pontjában, 12. § (1) bekezdésében, 13. § (8) és (9) 

bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 15. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 16. § 

(1) bekezdésében, 16. § (3) bekezdés b) pont nyitó szövegrészében, 17. § (1) bekezdés 

nyitó szövegrészében, 22. § (3) és (5) bekezdésében, 22. § (6) bekezdés c) és d) 

pontjában, 22. § (8) bekezdésében, 1. számú melléklet 3. pontjában, 2. számú melléklet 

1. pont b) alpontjában és 6. számú melléklet e) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe 

a „vármegyei” szöveg, 

b) 9. § (1) bekezdésében és 20. § (4) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a 

„vármegyei” szöveg 

lép. 

 

 

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

 

42. § 

 

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

a) 1. § (3) bekezdés d) pontjában, 4. § (1) bekezdésében, 7. § (4) bekezdés c) pontjában, 7. 

§ (5) bekezdés d) pontjában és 14. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „megyei” 

szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg, 
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b) 1. § (3) bekezdés d) pontjában, 11. § (6) bekezdésében és 2. számú mellékletében a 

„Megyei” szövegrészek helyébe a „Vármegyei” szöveg, 

c) 7. § (2) bekezdés c) pontjában, 7. § (3) bekezdés d) pontjában, 14. § (1) és (2) 

bekezdésében, 15. § (4), (7) és (10) bekezdésében, 16. § (3) és (5) bekezdésében, 17. § 

(2) bekezdésében, 17. § (3), (4) és (5) bekezdés nyitó szövegrészében, 17. § (5) bekezdés 

e) pontjában, 17. § (6) bekezdésében, 18. § (2) bekezdésében, 19. § (1) és (2) 

bekezdésében, 20. § (2) és (5) bekezdésében, 20. § (6) bekezdés a), i), j) és k) pontjában, 

21. § (2) nyitó szövegrészében, 21. § (7) bekezdésében, 22. § (2) bekezdésében, 25. § (1) 

bekezdésében, 26. §-ában, 4. számú melléklet 5. pont 5.6. alpontjában, 5. számú 

melléklet 1.2. pont 1.2.1.1. és 1.2.2.2. alpontjában, 1.2.4.4. pont b) alpontjában, 1.3. pont 

1.3.2. alpontjában, 1.4. pont 1.4.8. alpontjában, 2.5. pont 2.5.1. alpontjában, 2.6. pont 

2.6.2. alpontjában és 3.5. pont 3.5.1. alpontjában a „megyei” szövegrész helyébe a 

„vármegyei” szöveg, 

d) 6. § (1) és (2) bekezdésében, 9. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 9. § (3) 

bekezdésében, 11. § (3) és (7) bekezdésében, 12. § (3) bekezdésében és 15. § (1) 

bekezdésében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

 

43. A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 

48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosítása 

 

43. § 
 

A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 

48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 

a) 2. §-ában és 50/B. § (5) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” 

szöveg, 

b) 7/A. § (1) bekezdésében az „a földművelésügyi miniszterhez” szövegrész helyébe az „az 

agrárpolitikáért felelős miniszterhez” szöveg, 

c) 12. § (8) bekezdés nyitó szövegrészében, 14. § (1) bekezdés d) pontjában, 14. § (3) és (4) 

bekezdésében, 19. § (5) bekezdésében, 20. § (4) bekezdésében, 38. § (9) bekezdésben, 

39. § (1) bekezdésében, 41/A. § (7) bekezdésében, 48. § (1) bekezdésében, 50/B. § (2) és 

(3) bekezdésében, 54. § (1), (1a) és (3) bekezdésében, 5. számú melléklet B. rész X. pont 

1. alpontjában és 7. számú mellékletében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 

szöveg 

lép. 

 

 

44. A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 

22.) FVM rendelet módosítása 

 

44. §  
 

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

FVM rendelet  

a) 1. § (1) bekezdés f) pontjában, 7. § (2) bekezdésében, 21. § (6) bekezdésében, 23. § (2) 

bekezdésében, 35. § (5) és (8) bekezdésében, valamint 38. § (3), (6) és (7) bekezdésében 

a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) 7. § (3) bekezdésében, 11. § (4) bekezdésében, 13. § (6) bekezdésében, 14. § (3) 

bekezdésében, 16. § (3) bekezdésében, 17. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 20. § 

(3) bekezdés c) pontjában, 21. § (3) bekezdésében, 21. § (5) bekezdés nyitó 
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szövegrészében, 22. § (1) bekezdésében, 23. § (6) és (7) bekezdésében, 24. § (7) 

bekezdésében, 25/A. § (1) bekezdésében, 30. § (5) bekezdés d) pontjában, 30. § (10) 

bekezdésében, 31. § (1) és (3) bekezdésében, 31. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében, 

31. § (5) bekezdés f) pontjában, 31. § (10) és (12) bekezdésében, 32. § (1) és (2) 

bekezdés nyitó szövegrészében, 32. § (3) és (4) bekezdésében, 35. § (7) bekezdésében, 

36. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 36. § (3) bekezdés b) pont nyitó 

szövegrészében, 36. § (3) bekezdés c) pontjában, 37. § (3) bekezdés nyitó 

szövegrészében, 38/B. §-ában, 38/C. §-ában, és 5. számú melléklet 3. pont 3.1. 

alpontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg 

lép. 

 

 

45.  Az állati eredetű termékek Európai Unión belüli kereskedelmének állategészségügyi 

ellenőrzéséről szóló 52/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosítása 

 

45. § 

 

Az állati eredetű termékek Európai Unión belüli kereskedelmének állategészségügyi 

ellenőrzéséről szóló 52/2004. (IV. 24.) FVM rendelet 

a) 1. § (3) bekezdésében az „a Földművelésügyi Minisztérium” szövegrész helyébe az „az 

élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg, 

b) 4. § (1) és (3) bekezdésében, valamint 7. § (6) bekezdésében a „megyei” szövegrész 

helyébe a „vármegyei” szöveg  

lép. 

 

46.  A harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt termékek 

állategészségügyi ellenőrzéséről szóló 53/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosítása 

 

46. § 

 

A harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt termékek állategészségügyi 

ellenőrzéséről szóló 53/2004. (IV. 24.) FVM rendelet 

a) 1. § (3) bekezdésében az „a Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe az „az 

élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg, 

b) 8. § (6) bekezdésében és 12. § (14) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a 

„vármegyei” szöveg, 

c) 12. § (4) bekezdés b) pontjában, 12. § (5) bekezdés d) pontjában, 16. § (1) bekezdés e) 

pontjában, valamint 17. § (4) és (6) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a 

„vármegyei” szöveg  

lép. 

 

 

47. Az egyes élő állatok és termékek Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos 

állategészségügyi és állattenyésztési ellenőrzésekről szóló 54/2004. (IV. 24.) FVM rendelet 

módosítása 

 

47. § 

 

Az egyes élő állatok és termékek Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos 

állategészségügyi és állattenyésztési ellenőrzésekről szóló 54/2004. (IV. 24.) FVM rendelet 

a) 1. § (4) bekezdésében az „a Földművelésügyi Minisztérium” szövegrész helyébe az „az 

élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg, 
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b) 3. § (4) bekezdésében, 5. § (1) bekezdés c) pontjában, 5. § (3) bekezdés a) pontjában és 

13. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg, 

c) 4. § (2) bekezdésében, 5. § (1) bekezdés d) pontjában, 5. § (3) bekezdés b) pontjában, 8. 

§ (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 8. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 8. § (4) 

bekezdésében, 9. § (1) bekezdés e) pontjában, 9. § (2) bekezdés c) és d) pontjában, 9. § 

(5) bekezdésében, 10. § (2)-(4) bekezdésében, 11. § a) és c) pontjában, 12. § (1) 

bekezdés nyitó szövegrészében és 12. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrész 

helyébe a „vármegyei” szöveg 

lép. 

 

 

48. A harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt állatok 

állategészségügyi ellenőrzésének szabályairól szóló 55/2004. (IV. 24.) FVM rendelet 

módosítása 

 

48. § 

 

A harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt állatok állategészségügyi 

ellenőrzésének szabályairól szóló 55/2004. (IV. 24.) FVM rendelet 

a) 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” 

szöveg, 

b) 6. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az „A Földművelésügyi Minisztérium” 

szövegrész helyébe az „Az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter által vezetett 

minisztérium” szöveg, 

c) 8. § (5) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében, 17. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 

17. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 17. § (4) bekezdésében, 19. § (1) bekezdés 

nyitó szövegrészében, 19. § (1) bekezdés f) pontjában, 19. § (3) bekezdésében és 21. § 

(1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg 

lép. 

 

 

49.  A természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az 

ízesített víz palackozásának és forgalomba hozatalának szabályairól szóló 65/2004. (IV. 

27.) FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet módosítása 

 

49. § 

 

A természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az 

ízesített víz palackozásának és forgalomba hozatalának szabályairól szóló 65/2004. (IV. 27.) 

FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet 

a) 4. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” 

szöveg, 

b) 4. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében, 4. § (4) bekezdés b) pontjában, 4. § (5) 

bekezdésében és 3. számú melléklet I. pont 8. alpontjában a „megyei” szövegrész 

helyébe a „vármegyei” szöveg, 

c) 3. számú melléklet I. pont 8. alpontjában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” 

szöveg, 

d) 3. számú melléklet I. pont 8. alpontjában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” 

szöveg 

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

 

50. § 

 

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

a) 4. § (1) bekezdés a) pontjában, 5. § (1) bekezdésében és 9. § (3) bekezdésében a 

„megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) 5. § (2) bekezdés a) pontjában, 6. § (4) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében és 9. § (1) 

bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, 

c) 3. számú mellékletében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

 

51.  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 

 

51. § 

 

A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a 

növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 

15.) FVM rendelet 

a) 23. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) 27. § (3) bekezdésében, 28. § (1) bekezdésében és 32. § (3) bekezdésében a „megyei” 

szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg 

lép. 

 

 

52. Az állatok és állati eredetű termékek bizonyítványainak kiállításáról szóló 128/2004. (VIII. 

19.) FVM rendelet módosítása 

 

52. § 

 

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

FVM rendelet 

a) 4. § (1) és (3) bekezdésében, valamint 5. § (2), (3) és (5) bekezdésében a „megyei” 

szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) 5. § (1) és (4) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg 

lép. 

 

 

53.  Az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek előállítására, feldolgozására, 

forgalmazására és behozatalára vonatkozó állategészségügyi követelmények 

megállapításáról szóló 19/2005. (III. 22.) FVM rendelet módosítása 

 

53. § 

 

Az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek előállítására, feldolgozására, 

forgalmazására és behozatalára vonatkozó állategészségügyi követelmények megállapításáról 

szóló 19/2005. (III. 22.) FVM rendelet 
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a) 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” 

szöveg, 

b) 4. § (1) bekezdés a) és d) pontjában, 4. § (4) bekezdésében és 4. számú melléklet 1. 

pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, 

c) 4. § (2) bekezdésében az „a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására 

vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i, 1999/468/EK tanácsi 

határozat (a továbbiakban: 1999/468/EK határozat) 5. és 7. cikke” szövegrész helyébe az 

„a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési 

mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 

16-i, 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 182/2011/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet) 5. és 10. cikke” szöveg, 

d) 4. § (3) bekezdésében, 6. § c) pontjában, 7. § (2) bekezdés b) pontjában és 2. számú 

mellékletében foglalt táblázat g) pontjában az „az 1999/468/EK határozat 5. és 7.” 

szövegrész helyébe az „a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. és 10.” 

szöveg, 

e) 4. § (4) bekezdésében az „az 1999/468/EK határozat 5. és 7. Cikkében” szövegrész 

helyébe az „a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. és 10. cikkében” 

szöveg 

lép. 

 

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

módosítása 

 

54. § 

 

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

a) 5. § (3) bekezdésében, 13. § (4) bekezdésében, 20. § (1) bekezdésében, 21. § (5) 

bekezdésében és 78. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a 

„vármegyei” szöveg,  

b) 5. § (3) bekezdésében az „a Földművelésügyi Minisztériumot” szövegrész helyébe az 

„az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter által vezetett minisztériumot” szöveg, 

c) 5. § (5) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében, 8. § (3) bekezdésében, 9. § (1) bekezdés 

nyitó szövegrészében, 9. § (3) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 12. § (4) 

bekezdésében, 14. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 17. § (1)-(4) bekezdésében, 20. 

§ (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 20. § (4) bekezdésében, 23. § (2) bekezdésében, 

25. § (2) bekezdésében, 27. § (1) és (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 28. § (2) 

bekezdésében, 31. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 41. § (2) bekezdés nyitó 

szövegrészében, 44. § (4) bekezdésében, 44. § (8) bekezdés a) pontjában, 44. § (9) 

bekezdésében, 55. § (5) bekezdés b) pontjában, 57. § (2) és (3) bekezdésében, 59. § (1) 

bekezdés a) pontjában, 59. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében, 61. § (1) bekezdésében, 

62. § (4) bekezdésében, 63. § (4) bekezdésében, 65. § (5) bekezdés c) pontjában, 66. § 

(2) bekezdésében, 67. § (2) bekezdésében, 87. § (3) bekezdésében, 5. melléklet 2. pont 

2.1. alpontjában, 6. melléklet 4. pont 4.2. és 4.3. alpontjában, 8. melléklet 2. pont 2.1. 

alpontjában, 8. melléklet 2. pont 2.2.2.4. alpontjában, 10. melléklet 3. pont 3.2. 

alpontjában, 15. melléklet 5. pontjában és 16. melléklet A rész 1. pont c) alpont cc) 

alpontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, 

d) 8. § (3) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg, 

e) 84. § e) és h) pontjában a „megyére” szövegrész helyébe a „vármegyére” szöveg, 

f) 10. melléklet 3. pont 3.2. alpontjában a „megyében” szövegrész helyébe a 

„vármegyében” szöveg, 

g) 10. melléklet 3. pont 3.2. alpontjában a „megyétől” szövegrész helyébe a „vármegyétől” 

szöveg 
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lép. 

 

 

55. Az egyes géntechnológiával módosított takarmányok behozataláról és forgalomba 

hozataláról szóló 31/2006. (IV. 29.) FVM–GKM–PM együttes rendelet módosítása 

 

55. § 

 

Az egyes géntechnológiával módosított takarmányok behozataláról és forgalomba hozataláról 

szóló 31/2006. (IV. 29.) FVM–GKM–PM együttes rendelet 

a) 6. § (1) bekezdésében és 10. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a 

„vármegyei” szöveg, 

b) 7. § (1) bekezdésében az „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben 

eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)” szövegrész 

helyébe az „A vármegyei kormányhivatal” szöveg, 

c) 7. § (2) és (3) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, 

d) 8. §-ában az „a Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe az „az 

agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg 

lép. 

 

56. A termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és 

felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet módosítása 

 

56. § 

 

A termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról 

szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet  

a) 13. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, valamint 13. § (6), (9), (11) és (12) 

bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) 13. § (1) bekezdés e) pontjában, 13. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 13. § (3) 

bekezdésében, 13. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében, 13. § (5a) és (10) bekezdésében, 

15. § (2) bekezdésében és 17. § (6) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a 

„vármegyei” szöveg, 

c) 17. § (1) bekezdésében a „Megyei” szövegrészek helyébe a „Vármegyei” szöveg, 

d) 17. § (3), (5) és (7) bekezdésében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” 

szöveg, 

e) 5. számú melléklet 3. pont a) alpontjában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” 

szöveg 

lép. 

 

 

57. Az „EK-műtrágya”-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről 

szóló 37/2006. (V. 18.) FVM rendelet módosítása 

 

57. § 

 

Az „EK-műtrágya”-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről szóló 

37/2006. (V. 18.) FVM rendelet 

a) 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 2. § (6), (7), (10) és (11) bekezdésében, valamint 

3. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) 2. § (2), (8) és (9) bekezdésében, 3. § (2) és (5) bekezdésében, valamint 3/A. § (2) 

bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, 



21 

e) 4. §-ában az „a Földművelésügyi Minisztérium” szövegrész helyébe az „az 

agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg 

lép. 

 

 

58.  Az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó egyes élelmiszer-higiéniai szabályokról szóló 

66/2006. (IX. 15.) FVM rendelet módosítása 

 

58. § 

 

Az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó egyes élelmiszer-higiéniai szabályokról szóló 

66/2006. (IX. 15.) FVM rendelet 

a) 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” 

szöveg, 

b) 4. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg 

lép. 

 

 

59. A géntechnológiával módosított, a hagyományos, valamint az ökológiai gazdálkodással 

termesztett növények egymás mellett folytatott termesztéséről szóló 86/2006. (XII. 23.) 

FVM rendelet módosítása 

 

59. § 

 

A géntechnológiával módosított, a hagyományos, valamint az ökológiai gazdálkodással 

termesztett növények egymás mellett folytatott termesztéséről szóló 86/2006. (XII. 23.) FVM 

rendelet 9. §-ában a „megyeszékhely szerinti járási hivatal ellenőrzik” szövegrész helyébe a 

„vármegyei kormányhivatal ellenőrzi” szöveg lép. 

 

 

60. A szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és forgalomba hozataláról szóló 

87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet módosítása 

 

60. § 

 

A szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és forgalomba hozataláról szóló 87/2006. 

(XII. 28.) FVM rendelet  

a) 3. § (1) bekezdés 8. pontjában az „a földművelésügyi miniszterhez” szövegrész helyébe 

az „az agrárpolitikáért felelős miniszterhez” szöveg, 

b) 4. § (1) és (2) bekezdésében, 6. § (2) bekezdés g) pontjában, 6. § (3) bekezdésében, 7. § 

(2) bekezdés d) pontjában, 7. § (4), (5) és (7) bekezdésében, 7. § (8) bekezdés nyitó 

szövegrészében, 8. § (2) és (3) bekezdésében, 8. § (4) és (6) bekezdés nyitó 

szövegrészében, 8. § (4) bekezdés c) pontjában, 8. § (6) bekezdés c) pontjában, 8. § (7) 

bekezdésében, 8. § (9) bekezdés d) pontjában, 8. § (11) bekezdés c) pontjában, 8. § (13) 

bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében, 14. § (7) és (9) bekezdésében, 15. § (1) 

bekezdésében, 15. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 15. § (2) bekezdés c) pontjában, 

15. § (7) és (8) bekezdésében, 16. § (2) és (3) bekezdésében, 2. számú melléklet 1. 

pontjában, 8. számú melléklet I. alcím 2. 3 és 6. pontjában, II alcím 1. pont 1.1. 

alpontjában, 2. pont 2.1.3., 2.1.4., 2.3.6. és 2.3.8. alpontjában, valamint 9. számú 

melléklet 9. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, 

c) 5. § (2) bekezdésében, 6. § (3) bekezdésében és 8. számú melléklet II alcím 2. pont 2.1. 

alpontjában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg, 
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d) 5. § (3) bekezdésében a „Megyei” szövegrészek helyébe a „Vármegyei” szöveg, 

e) 8. § (9) bekezdés nyitó szövegrészében, 8. § (12) bekezdés nyitó szövegrészében, 13. § 

(2) és (4) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében, 18. § (1) és (3) 

bekezdésében, 1. számú melléklet 3. pont 3.2. alpontjában, 5. pont 5.2. alpontjában, 8. 

pont 8.1.1. és 8.6.1.1. alpontjában, valamint 8. számú melléklet II alcím 2. pont 2.1. 

alpontjában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg 

lép. 

 

 

61. Egyes növényvédő szerek forgalmazásával, illetve felhasználásával kapcsolatban 

külföldön szerzett szakmai gyakorlaton alapuló képesítés elismerésének részletes szabályairól 

szóló 8/2007. (I. 31.) FVM rendelet módosítása 

 

61. § 

 

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  

aa) a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg, 

ab) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg, 

b) 5. § (1) és (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg 

lép. 

 

 

62. Az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történő 

élelmiszer-előállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 64/2007. (VII. 23.) FVM–EüM 

együttes rendelet módosítása 

 

62. § 

 

Az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történő 

élelmiszer-előállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 64/2007. (VII. 23.) FVM–EüM 

együttes rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontjában és 9. § (2) bekezdés a) pontjában  

a) a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg, 

b) a „megyékben” szövegrész helyébe a „vármegyékben” szöveg, 

c) a „megyével” szövegrész helyébe a „vármegyével” szöveg, 

d) a „megyékből” szövegrész helyébe a „vármegyékből” szöveg 

lép. 

 

 

63. 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 

 

63. § 

 

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 6. § (3) és (4) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg 

lép. 
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64. Egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) 

FVM rendelet módosítása 

 

64. § 

 

Egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) 

FVM rendelet 

a) 3. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) 4. § (4) bekezdésében az „a földművelésügyi minisztert” szövegrész helyébe az „az 

agrárpolitikáért felelős minisztert” szöveg, 

c) 4. § (6) bekezdésében, 5. § (1) és (2) bekezdésében, 6. § (1) és (2) bekezdésében, 6. § 

(2a) bekezdés c) pontjában, 6. § (3) bekezdésében és 8. § (1) bekezdésében a „megyei” 

szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg 

lép. 

 

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

rendelet módosítása 

 

65. § 

 

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

rendelet 

a) 2. § 21. és 32. pontjában, 23. § (1) bekezdés d) pontjában és 23. § (2) bekezdés a) 

pontjában, 34. §-ában, 38. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 49. § (3) bekezdés b), 

h), j) és l) pontjában, 2. számú melléklet 2. pontjában és 3. pont nyitó szövegrészében a 

„megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) 2. § 23. pontjában, 7. § (1) bekezdésében, 8. § (2) bekezdés c) pontjában, 8. § (4) és (6) 

bekezdésében, 9. § (3) bekezdés a) pontjában, 13. § (1) bekezdésében, 14. §-ában, 15. § 

(1) bekezdésében, 16. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 16. § (5) bekezdés a) 

pontjában, 17. § (3) bekezdésében, 18. § (1) és (3) bekezdésében, 19. § (5) bekezdés 

nyitó szövegrészében, 20. §-ában, 23. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 24. § (2) 

bekezdésében, 25. § d) pontjában, 26. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 26. § (2) 

bekezdés a) pontjában, 27. §-ában, 30. § (1) és (2) bekezdésében, 30. § (3) bekezdés b) 

és c) pontjában, 30. § (4) bekezdésében, 30. § (7) bekezdés nyitó szövegrészében, 30. § 

(9) bekezdésében, 32. § (1) bekezdésében, 32/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 32. § 

(3) bekezdésében, 35. § (1) bekezdésében, 36. § (1)-(4) bekezdésében, 37. § nyitó 

szövegrészében, 38. § (2) bekezdésében, 38. § (4) bekezdés e) pontjában, 38. § (6) 

bekezdés nyitó szövegrészében, 38. § (6) bekezdés c) pont ca) alpontjában és g) 

pontjában, 39. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontjában, 39. § (4) bekezdésében, 41. § (1) 

bekezdésében, 42. § (1) bekezdésében, 42. § (2) bekezdés a), d), e) és i)-k) pontjában, 

45. § (2) bekezdés a) pontjában, 45. § (3) bekezdésében, 47. § b) pont be) és bg) 

alpontjában, 47. § c) és d) pontjában, 54. § (2) bekezdésében, 1. számú melléklet 1. pont 

nyitó szövegrészében, 5. számú melléklet 3. pont a) alpontjában, 7. számú melléklet 3. 

pont ab) és ba) alpontjában, 4. pont ba) alpontjában, 5. pont ab) és ba) alpontjában, 

valamint 7. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, 

c) 2. § 27. pontjában a „megyében” szövegrészek helyébe a „vármegyében” szöveg 

lép. 

 

 

66. Az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól szóló 12/2008. (II. 14.) 

FVM rendelet módosítása 
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66. § 

 

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

rendelet 

a) 2. § 7-9. pontjában és 1. számú melléklet II. pont 1. alpontjában a „megye” szövegrészek 

helyébe a „vármegye” szöveg, 

b) 3. § (1)-(3) bekezdésében, 13. § (4) bekezdésében, 15. § (3) bekezdésében és 18. § (3) 

bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg, 

c) 12. § (2) és (6) bekezdésében, 13. §-t megelőző alcím címében, 13. § (1) bekezdés nyitó 

szövegrészében, 13. § (1) bekezdés b) pontjában, 13. § (2) és (3) bekezdésében, 15. § (4) 

bekezdésében, 2. számú melléklet II. pont 2. alpontjában és V. pont 3. alpontjában a 

„megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, 

d) 13. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 2. számú melléklet IV. pont 2. alpontjában és 3. 

számú melléklet 9. pontjában a „megyét” szövegrész helyébe a „vármegyét” szöveg, 

e) 13. § (1) bekezdés b) pontjában, 1. számú melléklet II. pont címében, II. pont 2. alpont 

nyitó szövegrészében és 3. alpont nyitó szövegrészében, 2. számú melléklet I. pont 1. 

alpont b) alpontjában, II. pont 3. alpontjában, IV. pont címében és IV. pont 1. alpont 

nyitó szövegrészében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg, 

f) 2. számú melléklet I. pont 2. alpont b) alpont (i) és (ii) alpontjában a „megyéjében” 

szövegrész helyébe a „vármegyéjében” szöveg, 

g) 2. számú melléklet II. pont 2. alpontjában a „megyében/régióban” szövegrész helyébe a 

„vármegyében/régióban” szöveg, 

h) 2. számú melléklet IV. pont 3. alpont nyitó szövegrészében a „megyében” szövegrész 

helyébe a „vármegyében” szöveg, 

i) 2. számú melléklet IV. pont 3. alpont a) és b) alpontjában a „megye/ország” szövegrész 

helyébe a „vármegye/ország” szöveg, 

j) 3. számú melléklet 9. pontjában a „megyének” szövegrész helyébe a „vármegyének” 

szöveg 

lép. 

 

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

módosítása 

 

67. § 

 

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

a) 4. § (7) bekezdésében és 5. § h) pontjában a „megyei” szövegrészek helyébe a 

„vármegyei” szöveg, 

b) 5. § c) és g) pontjában, 6. § (5) bekezdésében és 2. számú melléklet 2. pontjában a 

„megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg 

lép. 

 

 

68. A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) 

támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet módosítása 

 

68. §  

 

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” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg, 
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b) 5. § (7) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg 

lép. 

 

 

69. A dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 45/2008. (IV. 11.) FVM 

rendelet módosítása 

 

69. § 

 

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. § (1), (2), (5) és (9) bekezdésében, 8. § (1) bekezdés nyitó 

szövegrészében, 8. § (1a) és (2) bekezdésében, 9. § (4) bekezdésében, 10. § (1) és (2) 

bekezdésében, valamint 11. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a 

„vármegyei” szöveg, 

b) 3. § (4) bekezdésében, 4. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, 4. § (6) bekezdésében, 

valamint 7. § (6) és (8) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” 

szöveg 

lép. 

 

 

70.  Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. 

(IV. 25.) FVM rendelet módosítása 

 

70. § 

 

Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. (IV. 25.) 

FVM rendelet 1. § j) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép. 

 

 

71. A minőségi pontytenyészet programban való részvétel csekély összegű támogatásról szóló 

64/2008. (V. 14.) FVM rendelet módosítása 

 

71. § 

 

A minőségi pontytenyészet programban való részvétel csekély összegű támogatásról szóló 

64/2008. (V. 14.) FVM rendelet 1. § i) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 

szöveg lép. 

 

 

72. Az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelmére vonatkozó 

1/2005/EK rendelet végrehajtásáról szóló 88/2008. (VII. 18.) FVM rendelet módosítása 

 

72. § 

 

Az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelmére vonatkozó 1/2005/EK 

rendelet végrehajtásáról szóló 88/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 

a) 1. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) 1. § (2) bekezdés nyitó és záró szövegrészében, 2. §-ában, valamint 3. § (1) és (3) 

bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg 

lép. 
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73.  Az állatbetegségek bejelentésének rendjéről szóló 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet 

módosítása 

 

73. § 

 

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

a) 2. § 4. pontjában és 3. számú melléklet 8. pontjában a „megye” szövegrész helyébe a 

„vármegye” szöveg, 

b) 2. § 4. és 5. pontjában a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg, 

c) 4. § (2) és (4) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, 

d) 5. § (2) bekezdésében az „a Földművelésügyi Minisztérium” szövegrész helyébe az „az 

élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg, 

e) 6/A. §-ában a „megyéje” szövegrész helyébe a „vármegyéje” szöveg, 

f) 6/A. §-ában a „megyében” szövegrészek helyébe a „vármegyében” szöveg 

lép. 

 

 

74.  A tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-

egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek 

megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 

módosítása 

 

74. § 

 

A tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi 

követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok 

elleni védekezésről szóló 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 

a) 4. § (1) bekezdésében, 61/A. § (2) bekezdésében és 2. számú melléklet B. Részében a 

„megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) 4. § (2) bekezdésében, 4. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 4. § (3a)-(5) 

bekezdésében, 5/A. § (1) bekezdésében, 5/A. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 5/B. 

§-ában, 6. § (1) bekezdésében, 11. § (2) bekezdésében, 27. § (1) bekezdés nyitó 

szövegrészében, 28. § (3) és (4) bekezdésében, 31. § (1) és (7) bekezdésében, 32. § (1) 

bekezdésében, 33. § (2) bekezdésében, 38. § (2) bekezdésében, 39. § (1) bekezdés nyitó 

szövegrészében, 40. § (1) bekezdésében, 41. § (1) bekezdésében, 42. § (1) bekezdésében, 

59. § (1) és (2) bekezdésében, 61/A. § (1) bekezdésében, 4. számú melléklet I. Rész 1. 

pont 1.2. pont a) alpontjában és 1. pont 1.2. pont b) alpont 2. alpontjában, 4. számú 

melléklet II. Rész 2. pont 2.4. alpontjában, 3. pont 3.6. alpontjában és 4. pont 4.2. pont a) 

alpontjában, valamint 6. számú melléklet 5. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a 

„vármegyei” szöveg, 

c) 5. számú melléklet I. Rész 1. pont h) alpontjában az „a Földművelésügyi 

Minisztériummal” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős 

miniszter által vezetett minisztériummal” szöveg 

lép. 

 

 

75.  A sertésállományok Aujeszky-betegségtől való mentesítésének szabályairól és a mentesség 

fenntartásáról szóló 30/2009. (III. 27.) FVM rendelet módosítása 

 

75. § 
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A sertésállományok Aujeszky-betegségtől való mentesítésének szabályairól és a mentesség 

fenntartásáról szóló 30/2009. (III. 27.) FVM rendelet 

a) 4. § (3) bekezdésében, 5. § (2) bekezdésében és 7. § (2) bekezdésében a „megye” 

szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg, 

b) 7. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg, 

c) 12. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 12. § (2) bekezdésében, 13. § (4) 

bekezdésében, 16. § c) pont cd) alpontjában, 17. §-t megelőző alcím címében, 17. § nyitó 

szövegrészében, 17. § c) pontjában és 18. § (4) bekezdésében a „megyei” szövegrész 

helyébe a „vármegyei” szöveg, 

d) 17. § c) pontjában a „megyéből” szövegrész helyébe a „vármegyéből” szöveg, 

e) 20. § (3) bekezdésében a „megyét” szövegrész helyébe a „vármegyét” szöveg 

lép. 

 

 

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

módosítása 

 

76. § 

 

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

a) 2. § (1) bekezdés 8. pontjában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) 7. § (1) bekezdésében, 10. § (1) bekezdés c) pontjában és 10. § (3) bekezdés c) pontjában 

a „megyei hivatalnak” szövegrész helyébe a „vármegyei kormányhivatalnak” szöveg, 

c) 10. § (3) bekezdés g) pontjában, 11. §-t megelőző alcím címében, 11. § (1) bekezdés 

nyitó szövegrészében, 11. § (2) bekezdésében, 11. § (3)-(5) bekezdés nyitó 

szövegrészében, 11. § (6) bekezdésében és 12. § (3) bekezdésében a „megyei” 

szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, 

d) 11. § (1) bekezdés c) pontjában és 11. § (4) bekezdés b) pontjában a „megyei hivatalt” 

szövegrész helyébe a „vármegyei kormányhivatalt” szöveg, 

e) 11. § (1) bekezdés c) pontjában 

ea) a „megyéből” szövegrész helyébe a „vármegyéből” szöveg, 

eb) a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg, 

f) 11. § (4) bekezdés b) pontjában a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg 

lép. 

 

 

77.  A tájfajták állami elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalmazási 

feltételeiről szóló 104/2009. (VIII. 5.) FVM rendelet módosítása 

 

77. § 

 

A tájfajták állami elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalmazási feltételeiről 

szóló 104/2009. (VIII. 5.) FVM rendelet 

a) 4. § (1) bekezdésében az „a földművelésügyi miniszternek” szövegrész helyébe az „az 

agrárpolitikáért felelős miniszternek” szöveg, 

b) 12. § (4) bekezdésében és 16. §-ában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 

szöveg, 

c) 15. § (1) bekezdésében és 20. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a 

„vármegyei” szöveg 

lép. 
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78.  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi 

intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) 

FVM rendelet módosítása 

 

78. § 

 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez 

nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet 9. § (5) 

bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép. 

 

 

79. A gabona és rizs intervenciójáról szóló 140/2009. (X. 29.) FVM rendelet módosítása 

 

79. § 

 

A gabona és rizs intervenciójáról szóló 140/2009. (X. 29.) FVM rendelet 6. § (6) bekezdésben a 

„megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép. 

 

 

80.  A Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól szóló 163/2009. (XI. 27.) FVM 

rendelet módosítása 

 

80. § 

 

A Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól szóló 163/2009. (XI. 27.) FVM rendelet 

a) 2. § 13. pontjában, 5. § (3) bekezdésében és 14. § (6) bekezdésében a „megyei” 

szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) 5. § (2) bekezdésében, 7. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 7. § (3) bekezdés a)-c) 

pontjában, 8. § c) és d) pontjában, 14. §-t megelőző alcím címében, 14. § (1) bekezdés 

nyitó szövegrészében, 14. § (1) bekezdés d) pontjában, 14. § (2) bekezdés nyitó 

szövegrészében, 14. § (5) bekezdésében, 15. § (5) bekezdés a) pontjában, 22. § (1) 

bekezdésében és 23. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 

szöveg, 

c) 14. § (1) bekezdés d) pontjában 

ca) a „megyéből” szövegrész helyébe a „vármegyéből” szöveg, 

cb) a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg 

lép. 

 

 

81.  A fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az ellenük való védekezésről, illetve 

leküzdésükről szóló 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet módosítása 

 

81. § 

 

A fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az ellenük való védekezésről, illetve 

leküzdésükről szóló 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 

a) 4. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében, 4. § (9) bekezdésében, 2. számú melléklet 3.4. és 

3.6. pontjában, valamint 3. számú melléklet 1. és 4-6. pontjában a „megyei” 

szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) 4. § (4) bekezdés b) pontjában és 1. számú melléklet IV. pont 2-8. pontjában a 

„megyénkénti” szövegrész helyébe a „vármegyénkénti” szöveg, 
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c) 4. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében, 4. § (7) bekezdés d) pontjában, 6. § (4) bekezdés 

nyitó szövegrészében, 9. §-t megelőző alcím címében, 9. § (1) bekezdés a) pontjában, 9. 

§ (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában, 9. § (2) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, 

15. § (1) és (2) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében, 16. § (4) bekezdés nyitó 

szövegrészében, 16. § (5) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében, 22. § (2) bekezdés b) 

pontjában, 22. § (4) bekezdés b) pontjában, 22. § (8) bekezdés a) és b) pontjában, 23. §-t 

megelőző alcím címében, 23. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 23. § (2) és (3) 

bekezdésében, 24. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 24. § (2) bekezdés a) pontjában, 

24. § (3) bekezdés b) pontjában, 24. § (5) bekezdésében, 28. § (8)-(13) bekezdésében, 1. 

számú melléklet I. 4. pontjában, II. 2. pont 2.4. alpontjában, II. 3. pont 3.1. alpontjában, 

II. 5. pont 5.1. alpontjában, 2. számú melléklet 3.1., 3.3., 3.5., 3.7., 3.13. pontjában, 

valamint 3. számú melléklet 2., 3., 11., 12. és 14. pontjában a „megyei” szövegrész 

helyébe a „vármegyei” szöveg, 

d) 4. § (5) bekezdés b) pontjában a „megyénként” szövegrész helyébe a „vármegyénként” 

szöveg, 

e) 10. § (1) bekezdés e) pontjában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg, 

f) 23. § (2) bekezdésében és 24. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „megyét” 

szövegrész helyébe a „vármegyét” szöveg, 

g) 28. § (2) bekezdésében a „megyék” szövegrész helyébe a „vármegyék” szöveg, 

h) 1. számú melléklet II. 3. pont 3.2. alpontjában a „megyében” szövegrész helyébe a 

„vármegyében” szöveg 

lép. 

 

 

82.  A talajvédelmi szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről szóló 181/2009. 

(XII. 30.) FVM rendelet módosítása 

 

82. § 

 

A talajvédelmi szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről szóló 181/2009. (XII. 

30.) FVM rendelet 

a) 4. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) 4. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg 

lép. 

 

83. A tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 14/2010. (II. 

23.) FVM rendelet módosítása 

 

83. § 

 

A tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 14/2010. (II. 23.) 

FVM rendelet 4. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép. 

 

 

84. A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosítása 

 

84. § 

 

A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 

a) 3. § (2) bekezdésében és 7. §-ában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” 

szöveg, 
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b) 3. § (3) bekezdésében, 5. § (4a) bekezdés a) pontjában, 15. § (4) bekezdésében, 21. § (2) 

bekezdésében, 21. § (7) bekezdés nyitó szövegrészében, 21. § (7a) bekezdésében, 21. § 

(10) bekezdés a) pontjában, 22. § (4a) bekezdésében, 24. § nyitó szövegrészében, 31. § 

(1) bekezdésében, 31. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 32. § (5) bekezdésében, 36. 

§ (2) bekezdésében, 45. § (2) bekezdésében, 46. § (1) bekezdés d) pontjában és 47. §-

ában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, 

c) 21. § (10) bekezdés a) pontjában a „Megyei” szövegrészek helyébe a „Vármegyei” 

szöveg, 

d) 35. § (9) és (10) bekezdésében a „Pest Megyei Kormányhivatal, valamint a növény- és 

talajvédelmi hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalok” szövegrész 

helyébe a „vármegyei kormányhivatalok” szöveg 

lép. 

 

 

85.  A kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. 

(IV. 30.) FVM rendelet módosítása 

 

85. § 

 

A kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) 

FVM rendelet 2. § 11. pontjában a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg 

lép. 

 

 

86.  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 

 

86. § 

 

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 5. § (1) bekezdésében és 7. § (1) bekezdésében a 

„megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép. 

 

 

87.  Az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és 

nyomonkövethetőségről szóló 3/2010. (VII. 5.) VM rendelet módosítása 

 

87. § 

 

Az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és 

nyomonkövethetőségről szóló 3/2010. (VII. 5.) VM rendelet 

a) 3. § (1) bekezdésében, 4. § (3) bekezdés a) és b) pontjában, valamint 4. § (4) és (6) 

bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) 4. § (2) bekezdés a) pontjában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg 

lép. 

 

 

88.  Az arborétumok jegyzékéről szóló 19/2011. (III. 16.) VM rendelet módosítása 

 

88. § 
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Az arborétumok jegyzékéről szóló 19/2011. (III. 16.) VM rendelet 1. mellékletében 

a) a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye" szöveg, 

b) a „Csongrád” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád” szöveg 

lép. 

 

 

89.  Az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 

43/2011. (V. 26.) VM rendelet módosítása 

 

89. § 

 

Az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 43/2011. 

(V. 26.) VM rendelet 

a) 2. § 6. pontjában, 4. § (5) bekezdésében, valamint 14. § (4) és (7) bekezdésében a 

„megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) 2. § 12. pontjában, 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 4. § (4) bekezdésében, 5. § 

(3) bekezdésében, 6. § (1) és (2) bekezdésében, 10. § (2) bekezdésében, 11. § (3) 

bekezdés d) pontjában, 11. § (5) bekezdésében, 12. § (2) bekezdésében, 12. § (3) 

bekezdés záró szövegrészében, valamint 14. § (5) és (6) bekezdésében a „megyei” 

szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, 

c) 4. § (2) bekezdésében és 2. melléklet 1. pontjában a „megye” szövegrész helyébe a 

„vármegye” szöveg 

lép. 

 

 

90.  A zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak elismeréséről, valamint 

vetőmagvaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről szóló 65/2011. (VII. 11.) VM 

rendelet módosítása 

 

90. § 

 

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 és 16. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a 

„vármegyei” szöveg, 

b) 17. §-ában és 20. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 

szöveg 

lép. 

 

 

91.  Az élelmiszerek ionizáló sugárzással való kezelésének szabályairól szóló 67/2011. (VII. 

13.) VM rendelet módosítása 

 

91. § 

 

Az élelmiszerek ionizáló sugárzással való kezelésének szabályairól szóló 67/2011. (VII. 13.) 

VM rendelet 

a) 2. § (5) bekezdésében és 5. § (3) bekezdésében a „Megyei” szövegrészek helyébe a 

„Vármegyei” szöveg, 

b) 2. § (8) bekezdés nyitó szövegrészében, 2. § (9) bekezdésében és 5. § (5) bekezdés nyitó 

szövegrészében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg, 
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c) 2. § (9) bekezdésében az „A Földművelésügyi Minisztérium” szövegrész helyébe az „Az 

élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg 

lép. 

 

 

92.  A gyümölcs tájfajták állami elismeréséről, valamint szaporítóanyagaik előállítási és 

forgalomba hozatali feltételeiről szóló 27/2012. (III. 24.) VM rendelet módosítása 

 

92. § 

 

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 „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép. 

 

 

93.  A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó 

állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 

módosítása 

 

93. § 

 

A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi 

szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 

a) 3. § (3) bekezdésében, 9. § (5) bekezdésében, 19. § (4) bekezdésében, valamint 20. § (2) 

és (3) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) 5. § (6) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében, 8. § (1) és (2) bekezdésében, 10. § (5) 

bekezdésében, 12. § (7) bekezdésében, 14. § (1) és (2) bekezdésében, 17. § (4) 

bekezdésében, 18. § (3) bekezdésében, 18. § (4) bekezdés b) pontjában, 19. § (2) és (3) 

bekezdésében, 20. § (1) és (4) bekezdésében, 21. § (1) és (3) bekezdésében, 23. §-ában, 

25. § (4) bekezdésében, 26. § (2) és (4) bekezdésében, valamint 30. § (5) bekezdésében a 

„megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg 

lép. 

 

 

94.  A takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának és felhasználásának egyes 

szabályairól szóló 65/2012. (VII. 4.) VM rendelet módosítása 

 

94. § 

 

A takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának és felhasználásának egyes szabályairól 

szóló 65/2012. (VII. 4.) VM rendelet 

a) 2. § (3) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében, 9. § (4) bekezdésében és 34. § (2) 

bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) 2. § (4) bekezdésében, 3. § (2) és (4) bekezdés nyitó szövegrészében, 3. § (3) és (5) 

bekezdésében, 6. § (1) bekezdés a) pontjában, 6. § (2) bekezdésében, 7. § (1) bekezdés 

b) pontjában, 7. § (2) bekezdésében, 8. § (1) bekezdés a) pontjában, 8. § (2) bekezdés a) 

pontjában, 9. § (1) bekezdésében, 9. § (2) bekezdés nyitó és záró szövegrészében, 9. § 

(3) bekezdésében, 10. § (1), (6) és (7) bekezdés nyitó szövegrészében, 10. § (2) 

bekezdésében, 11. § (1) és (2) bekezdésében, 11. § (4) bekezdés záró szövegrészében, 

16. § (1) bekezdésében, 18. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében, 25. § (1) bekezdés 

nyitó szövegrészében, 29. §-ában, 30. § nyitó szövegrészében, 31. § (4) bekezdésében, 

32. § (1) és (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 32. § (2) bekezdésében, 32. § (3) 
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bekezdés a) pontjában, 33. § (1), (3) és (4) bekezdés nyitó szövegrészében, 33. § (2) 

bekezdésében, 33. § (3) bekezdés a) pontjában, 33. § (5) és (6) bekezdésében, 34. § (1) 

bekezdésében, 35. § (3) bekezdésében, 36. § (1) bekezdésében, 36. § (2) bekezdés nyitó 

szövegrészében, 36. § (3) bekezdésében, 37. § (3) bekezdésében és 42. § (3) 

bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, 

c) 10. melléklet 3. pontjában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg, 

d) 10. melléklet 3. pontjában foglalt táblázatban a „Csongrád” szövegrész helyébe a 

„Csongrád-Csanád” szöveg 

lép. 

 

 

95.  A szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és 

támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet módosítása 

 

95. § 

 

A szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és 

támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet 8. § (1) bekezdés nyitó 

szövegrészében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép. 

 

 

96.  Az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló 87/2012. (VIII. 

27.) VM rendelet módosítása 

 

96. § 

 

Az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló 87/2012. (VIII. 27.) 

VM rendelet 14/A. § (1) bekezdésében a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” 

szöveg lép. 

 

 

97.  A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti 

tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének 

eljárásrendjéről szóló 34/2013. (V. 14.) VM rendelet módosítása 

 

97. § 

 

A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti 

tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről szóló 

34/2013. (V. 14.) VM rendelet 

a) 10. § (5) bekezdés b) és c) pontjában, 10. § (6) bekezdésében, 14. § (4) bekezdésében, 

15. § (2a) bekezdésében, 16. §-ában, 13. alcím címében, 24. § nyitó szövegrészében, 25. 

§ (1) bekezdés nyitó szövegrészében, valamint 25. § (2), (2a) és (5) bekezdésében a 

„megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) 12. § (1) bekezdés b) pontjában, 15. § (2a) bekezdésében, 18. § (2) bekezdésében, 13. 

alcím címében és 25/A. § nyitó szövegrészében a „Megyei” szövegrész helyébe a 

„Vármegyei” szöveg, 

c) 15. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg 

lép. 
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98.  Az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami 

kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet módosítása 

 

98. § 

 

Az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 

74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet 

a) 3. § (1) bekezdésében, 3. § (3) bekezdés f) pontjában, 4. § (2) bekezdésében, 6. § (1) 

bekezdésében, 7. § (4) bekezdésében, 8. § (4) bekezdésében, 9. § (8) bekezdésében és 

10. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) 3. § (3) bekezdés b) pontjában a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” 

szöveg, 

c) 3. § (3) bekezdés b) és c) pontjában, 6. § (3) és (8)-(10) bekezdésében, 7. § (1) 

bekezdésében, 7. § (4a) bekezdés nyitó szövegrészében és 9. § (1) bekezdésében a 

„megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg 

lép. 

 

 

99.  A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. 

(XII. 29.) VM rendelet módosítása 

 

99. § 

 

A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 

29.) VM rendelet  

a) 11. § (1) és (5) bekezdésében, 19/A. § (2) bekezdésében, 36. § (5) és (7) bekezdésében, 

13. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat címében és 13. melléklet 2. pontjában foglalt 

táblázatában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) 13. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat  

ba) 5. sorában a „Csongrád” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád” szöveg, 

bb) 1-19. sorában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

 

100. A sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel 

járó szindrómájától való mentesítéséről szóló 3/2014. (I. 16.) VM rendelet módosítása 

 

100. § 

 

A sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó 

szindrómájától való mentesítéséről szóló 3/2014. (I. 16.) VM rendelet 

a) 1. § 2. pontjában, 4. § (9) és (10) bekezdésében és 6. § (2) bekezdés c) pontjában a 

„megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg, 

b) 6. § (2) bekezdés b) pontjában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg, 

c) 9. § (3) és (5) bekezdésében, 17. § c) pont cd) alpontjában, 13. alcím címében, 18. § 

nyitó szövegrészében és c) pontjában, valamint 19. § (4) bekezdésében a „megyei” 

szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, 

d) 18. § c) pontjában a „megyéből” szövegrész helyébe a „vármegyéből” szöveg, 

e) 23. § (1) bekezdésében a „megyékben” szövegrész helyébe a „vármegyékben” szöveg 

lép. 
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101. A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás 

igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 

módosítása 

 

101. § 

 

A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével 

kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet  

a) 4. § (2) és (12) bekezdésében, 6. § (2) bekezdés b) pontjában, 6. § (5)-(6a) bekezdésében, 

10. § (4) bekezdésében és 3. melléklet 1. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a 

„vármegyei” szöveg,  

b) 6. § (2) bekezdés b) pontjában, 6. § (5)-(6a) bekezdésében, 10. § (2a) bekezdés b) 

pontjában és 3. melléklet 1. pontjában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” 

szöveg, 

c) 10. § (2a) bekezdés b) pontjában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” 

szöveg, 

d) 10. § (4) bekezdésében a „megyeszintű” szövegrész helyébe a „vármegyeszintű” szöveg 

lép. 

 

102. A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről 

szóló 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet módosítása 

 

102. § 

 

A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 

43/2014. (XII. 29.) FM rendelet  

a) 1. § a) pontjában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg, 

b) 55. § (1) bekezdésében az „a földművelésügyi miniszter” szövegrész helyébe az „az 

agrárpolitikáért felelős miniszter” szöveg, 

c) 63. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg  

lép. 

 

 

103. A tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 

11.) FM rendelet módosítása 

 

103. §   

 

A tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM 

rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg 

lép.  

 

 

104.  A kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállításának állategészségügyi 

feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 30.) FM rendelet módosítása 

 

104. § 

 

A kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállításának állategészségügyi feltételeiről 

szóló 21/2015. (IV. 30.) FM rendelet 5. § (6) bekezdésében a „Megyei” szövegrészek helyébe a 

„Vármegyei” szöveg lép. 

 



36 

 

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

 

105. § 

 

A termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet 7. § (1) bekezdésében 

a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg lép. 

 

 

106.  Az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő 

haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól szóló 89/2015. (XII. 

22.) FM rendelet módosítása 

 

106. § 

 

Az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, 

valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól szóló 89/2015. (XII. 22.) FM rendelet  

a) 3. § (4) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) 1. mellékletében foglalt táblázat I.1. sor 5. pontjában és I.2.1. sorában a „megyei” 

szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg  

lép. 

 

 

107. A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról 

szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet módosítása 

 

107. § 

 

A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. 

(II. 15.) FM rendelet 1. § h) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg 

lép. 

 

 

108. Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti 

támogatásának feltételeiről szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet módosítása 

 

108. § 

 

Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti 

támogatásának feltételeiről szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet 1. § 11. pontjában a „megyei” 

szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.  

 

 

109. 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 

 

109. § 
 

A mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázis feletti rendelkezési jogról és az abból származó 

adatok kezeléséről, valamint az időjárási kockázatkezelési rendszer működtetésével és 
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fejlesztésével kapcsolatos végrehajtási költségek fedezetére szolgáló pénzforrás felhasználásáról 

szóló 36/2017. (VII. 6.) FM rendelet [a továbbiakban: 36/2017. (VII. 6.) FM rendelet] 

a) 1. § (2) bekezdés e) pontjában, 2. § 12. pontjában, valamint 9. § (2) és (3) bekezdésében 

a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,  

b) 2. § 17. pont nyitó szövegrészében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” 

szöveg 

lép. 

110. § 

 

Hatályát veszti a 36/2017. (VII. 6.) FM rendelet 2. § 18. pontja. 

 

 

110.  A földminősítés részletes szabályairól szóló 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet 

módosítása 

 

111. § 

 

A földminősítés részletes szabályairól szóló 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet [a továbbiakban: 

47/2017. (IX. 29.) FM rendelet] 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 

112. §  
 

A 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet 
a) 2. melléklet alcímeiben a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,  

b) 2. melléklet „Csongrád megye” alcímében a „Csongrád” szövegrész helyébe a 

„Csongrád-Csanád” szöveg,  

c) 4. mellékletében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg 

lép. 

 

 

111.  A zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 

módosítása 

 

113. § 

 

A zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 4. § (3a) 

bekezdés b) pontjában és 26. § (1) bekezdés b) pontjában a „megye” szövegrész helyébe a 

„vármegye” szöveg lép. 

 

 

 

 

112.  A termésbecslésről, állapotminősítésről, valamint a mezőgazdasági munkák állásáról 

szóló jelentéssel kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 5/2018. (II. 23.) FM rendelet 

módosítása 

 

114. § 

 

A termésbecslésről, állapotminősítésről, valamint a mezőgazdasági munkák állásáról szóló 

jelentéssel kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 5/2018. (II. 23.) FM rendelet  

a) 2. § (2) bekezdésében, 4. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 5. § (1) és (4) 

bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, 
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b) 3. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 4. § (3) és (4) bekezdésében, valamint 5. § (3) 

bekezdésében a „megyénként” szövegrész helyébe a „vármegyénként” szöveg 

lép. 

 

 

113.  A víziszárnyas-feldolgozói termékpályát érintő madárinfluenza miatti veszteségek 

ellentételezéséhez nyújtott támogatás feltételeiről szóló 16/2018. (VII. 12.) AM rendelet 

módosítása 

 

115. § 

 

A víziszárnyas-feldolgozói termékpályát érintő madárinfluenza miatti veszteségek 

ellentételezéséhez nyújtott támogatás feltételeiről szóló 16/2018. (VII. 12.) AM rendelet 1. § 3. 

pontjában  

a) a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg, 

b) a „Csongrád” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád” szöveg  

lép. 

 

 

114.  A sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. 

(XII. 13.) AM rendelet módosítása 

 

116. § 

 

A sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM 

rendelet 6. § (1) bekezdésében és 7. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a 

„vármegyei” szöveg lép. 

 

 

115.  A méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély 

összegű támogatásról szóló 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet módosítása 

 

117. § 

 

A méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű 

támogatásról szóló 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontjában a „megyei” 

szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép. 

 

 

116.  A haszongalamb vásárlásához nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 39/2019. 

(VIII. 23.) AM rendelet módosítása 

 

118. § 

 

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

AM rendelet 4. § d) pontjában és 5. § (3) bekezdés d) pont nyitó szövegrészében a „megyei” 

szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép. 

 

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

módosítása 

 

119. § 
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Az állattenyésztés részletes szabályairól szóló 45/2019. (IX. 25.) AM rendelet 27. § (8) 

bekezdés a) pontjában és 21. melléklet 3. pont 3.1 alpontjában a „megyei” szövegrész helyébe a 

„vármegyei” szöveg lép. 

 

 

118.  Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 15/2021. (III. 31.) 

AM rendelet módosítása 

 

120. § 

 

Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 15/2021. (III. 31.) AM 

rendelet 

a) 1. § 7. pontjában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,  

b) 6. § (3) bekezdés b) pontjában a „megyében” szövegrészek helyébe a „vármegyében” 

szöveg  

lép.  

 

 

119. Az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2021. (V. 5.) AM rendelet 

módosítása 

 

121. § 

 

Az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2021. (V. 5.) AM rendelet  

a) 1. § 3. pontjában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg,  

b) 13. § (1) bekezdés g) pontjában és 20. §-ában a „megyéje” szövegrész helyébe a 

„vármegyéje” szöveg,  

c) 17. § (3) bekezdés f) pontjában és 19. § (3) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe 

a „vármegye” szöveg 

lép.  

 

 

120.  Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre 

és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2021. és 2022. évi finanszírozásának 

szabályairól és egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 17/2022. (VI. 

30.) AM rendelet módosítása 

 

122. § 

 

Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és 

figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2021. és 2022. évi finanszírozásának 

szabályairól és egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 17/2022. (VI. 30.) 

AM rendelet 

a) 5. § (1) bekezdésében, 8. § (4) bekezdés a) pontjában, 8. § (5) bekezdés nyitó 

szövegrészében, 8. § (14) bekezdésében, 10. § (7) bekezdésében és 11. § (7) 

bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) 5. § (2) bekezdés d) pont nyitó szövegrészében és da) alpontjában, 5. § (12) 

bekezdésében, 6. § (1) és (3)-(5) bekezdésében, 8. § (4) bekezdés b) és c) pontjában, 8. § 

(7) bekezdés a) és b) pontjában, 8. § (9) bekezdésében, 8. § (10) bekezdés a) pontjában, 

8. § (13) bekezdésében, 10. § (4)-(6) bekezdésében, valamint 11. § (4) és (6) 

bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg 
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lép. 

 

 

121.  Záró rendelkezések 

 

123. § 

 

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Nagy István 

agrárminiszter 
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1.  melléklet a …/2022. (…) AM rendelethez 

„5. melléklet a 47/2017. (IX. 29.) FM rendelethez 

 

A földminősítő igazolvány 
Előlap 

 
 

Hátlap 

 
” 

 

 

 

 


