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V. Földművelésügyi ágazat 

1. A jegyző földdel kapcsolatos feladat- és hatáskörei 
 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

1.  Hatósági bizonyítványt ad ki a mezőgaz-

dasági támogatási ügyekben a támogatást 

igénylő földhasználatának tényéről. 

  * * * * 2007. évi XVII. tv. 44. 

§ (7) j) 

2.  Föld eladása esetén az adás-vételi szer-

ződést az elővásárlásra jogosultakkal a 

föld fekvése szerint illetékes települési 

önkormányzat jegyzője útján hirdetményi 

úton kell közölni. 

  * * * * 2013. évi CXXII. tv. 

21. § (1) 

 

3.  Föld eladása esetén az adás-vételi szer-

ződés hirdetményi úton történő közlése 

az elektronikus tájékoztatási rendszer ke-

retében működő kormányzati honlapon 

történő közzététellel valósul meg, azzal, 

hogy a szerződésben felismerhetetlenné 

kell tenni az eladó és a vevő nevén, lak-

címén vagy értesítési címén, valamint ál-

lampolgárságán kívül valamennyi termé-

szetes személyazonosító adatot. A szer-

ződést tájékoztató jelleggel a föld fekvése 

szerint illetékes települési önkormányzat 

polgármesteri hivatala hirdetőtábláján is 

kifüggeszthető az elektronikus közzété-

tellel megegyező időtartamra. 

  * * * * 2013. évi CXXII. tv. 

21. § (2) 

 

4.  Köteles az elfogadó jognyilatkozat sze-

mélyes átvételekor az elővásárlásra jogo-

sult személyazonosságát ellenőrizni, to-

vábbá az elővásárlásra jogosultat nyilat-

koztatni arról, hogy az elfogadó jognyi-

latkozaton szereplő aláírását a saját kezű 

aláírásának ismeri el. Ha megállapítja, 

hogy az elfogadó jognyilatkozat az azt 

átadó elővásárlásra jogosulttól származik, 

ezt a tényt az elfogadó jognyilatkozaton 

az aláírásával igazolja, és azt átveszi. Ha 

azt állapítja meg, hogy az elfogadó jog-

nyilatkozat nem az azt átadó személytől 

származik, a jegyző az elfogadó jognyi-

latkozat átvételét megtagadja, és ennek 

tényét, valamint okát az elfogadó jognyi-

latkozaton rögzíti. 

  * * * * 2013. évi CXXII. tv. 

21. § (4) 

 

5.  Nyilatkozattételre nyitva álló határidő le-

teltét követő 8 napon belül a beérkezett, 
  * * * * 2013. évi CXXII. tv. 

22. § (1) 
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illetve a 21. § (4) bekezdésében meghatá-

rozottak szerint átvett jognyilatkozatokról 

iratjegyzéket készít, és azt az adás-vételi 

szerződés eredeti példányával, valamint a 

jognyilatkozatokkal együtt megküldi 

a) az eladó részére, ha az adás-vételi 

szerződés mentes a mezőgazdasági igaz-

gatási szerv jóváhagyása alól, vagy 

b) a mezőgazdasági igazgatási szerv ré-

szére jóváhagyás céljából. 

6.  Föld haszonbérbe adása esetén a haszon-

bérleti szerződést az előhaszonbérletre 

jogosultakkal a föld fekvése szerint ille-

tékes települési önkormányzat jegyzője 

útján hirdetményi úton kell közölni. 

 * * * * * 2013. évi CXXII. tv. 

49. § (1) (2) 

 

7.  Nyilatkozattételre nyitva álló határidő le-

teltét követő 8 napon belül a beérkezett 

jognyilatkozatokról iratjegyzéket készít, 

és azt a haszonbérleti szerződés eredeti 

példányával, valamint a jognyilatkoza-

tokkal együtt megküldi 

a) a haszonbérbeadó részére, ha a ha-

szonbérleti szerződés mentes a mezőgaz-

dasági igazgatási szerv jóváhagyása alól, 

vagy 

b) a mezőgazdasági igazgatási szerv ré-

szére jóváhagyás céljából. 

 * * * * * 2013. évi CXXII. tv. 

50. § (1) 

8.  Ha a közzétételi kérelem hiányosan ke-

rült benyújtásra, vagy annak melléklete-

ként nem kerültek csatolásra a Fétv.-ben 

meghatározott példányszámban az adás-

vételi szerződések, a jegyző az eladót 

legfeljebb 5 napos határidő megállapítá-

sával haladéktalanul felhívja a hiányos-

ságok pótlására, vagy a szerződésnek a 

Fétv.-ben előírt megfelelő példányszám-

ban való csatolására. Tartalmilag nem 

vizsgálja az eljárás lefolytatására irányuló 

kérelem formanyomtatványt, valamint az 

elővásárlási jogosultságot bizonyító ok-

iratokat. 

  * * * * 474/2013. (XII. 12.) 

Korm. rend. 3. § (1)(1a) 

 

9.  Megtagadja a közzétételi kérelem teljesí-

tését, ha 
  * * * * 474/2013. (XII. 12.) 

Korm. rend. 3. § (2) 
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a) az eladó az (1) bekezdésben foglalt 

felhívásnak határidőn belül nem tett ele-

get, 

b) a közzétételi kérelem nem az eladótól 

származik. 

10.  Közzétételi kérelem alapján, annak beér-

kezését követő 15 napon belül a benyúj-

tott eredeti adás-vételi szerződések közül 

a nem biztonsági okmányon szerkesztett 

szerződések egyikén, mely az elektroni-

kus tájékoztatási rendszere keretében 

működő magyarorszag.hu kormányzati 

portálon kerül közzétételre, felismerhetet-

lenné teszi a Földforgalmi tv. 21. § (2) 

bekezdésében előírtak szerinti természe-

tes személyazonosító adatokat, továbbá 

az aláírásokat és valamennyi egyedi azo-

nosításra alkalmas adatot. 

  * * * * 474/2013. (XII. 12.) 

Korm. rend. 3. § (4) 

 

11.  Rávezeti a közzétett adás-vételi szerző-

désre a közzététel időpontját a közlés 

kezdő napját és a Földforgalmi tv. 21. § 

(3) bekezdésében meghatározott, az elő-

vásárlásra jogosult jognyilatkozatának 

megtételére nyitva álló 60 napos határidő 

első és utolsó napját, azzal a figyelemfel-

hívással, hogy e határidő jogvesztő. 

  * * * * 474/2013. (XII. 12.) 

Korm. rend. 3. § (4) 

 

12.   A jegyző a kormányzati portálon közzé-

tett az adásvételi szerződésre rávezeti a 

levétel napját, valamint az elektronikus 

közzététel megtörténtének tényét. Az 

adásvételi szerződés tájékoztató jelleggel 

történő kifüggesztése esetén a jegyző a 

levétellel egy időben rávezeti a kifüg-

gesztett szerződésre a levétel napját, és a 

kifüggesztett szerződéspéldányt az ok-

irattárában helyezi el. 

  * * * * 474/2013. (XII. 12.) 

Korm. rend. 5. § (1) 

 

 

13.  Ha a Földforgalmi tv. 21. § (4) bekezdése 

alapján a jegyző megállapítja, hogy az 

elfogadó jognyilatkozat az azt átadó elő-

vásárlásra jogosulttól származik, a jegy-

zőnek az elfogadó jognyilatkozaton rög-

zítenie kell annak tényét, hogy az elfoga-

dó jognyilatkozat az azt átadó elővásár-

      474/2013. (XII. 12.) 

Korm. rend. 5. § (1b) 
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lásra jogosulttól származik, és az azon 

szereplő aláírást saját kezű aláírásának 

ismerte el. 

14.  Megküldi az adás-vételi szerződéseket, 

iratjegyzékkel együtt és az elővásárlásra 

jogosultak jognyilatkozatait, a működtető 

szervezet által a közzététel időpontjáról 

és tartalmáról, valamint a levétel időpont-

járól megküldött automatikus igazolást, a 

Földforgalmi tv. 22. § (1) bekezdésében 

meghatározott határidőben, az ott megha-

tározottak részére. Ha az adás-vételi szer-

ződés a mezőgazdasági igazgatási szerv 

jóváhagyásához kötött, a jegyző a közzé-

tételi kérelem másolati példányát, az elő-

vásárlási jogosultságot bizonyító okirato-

kat, valamint az ingatlan-nyilvántartási 

eljárás lefolytatására irányuló kérelem 

formanyomtatványt is megküldi a mező-

gazdasági igazgatási szerv részére. Az 

iratoknak a mezőgazdasági igazgatási 

szerv részére történő megküldése esetén 

az irattovábbítás tényéről – azzal egyide-

jűleg – értesíti az eladót. 

  * * * * 474/2013. (XII. 12.) 

Korm. rend. 5. § (2) 

 

15.  Haszonbérleti szerződés hirdetményi 

úton történő közlése során figyelmen kí-

vül kell hagyni e rendeletnek a biztonsági 

okmányon szerkesztett szerződésre, va-

lamint az ingatlan-nyilvántartási forma-

nyomtatvány kérelemre vonatkozó ren-

delkezéseit. 

  * * * * 474/2013. (XII. 12.) 

Korm. rend. 9. § 

 

16.  A közzétett haszonbérleti szerződésre rá-

vezeti a közzététel időpontját és a Föld-

forgalmi tv. 49. § (3) bekezdésében meg-

határozott, az előhaszonbérletre jogosult 

jognyilatkozatának megtételére nyitva 

álló 15 napos határidő első és utolsó nap-

ját, azzal a figyelemfelhívással, hogy e 

határidő jogvesztő. 

  * * * * 474/2013. (XII. 12.) 

Korm. rend. 11. § (1) 

 

 

17.  A közzétételre megküldött haszonbérleti 

szerződésre a kormányzati portálról tör-

ténő levétel napján rávezeti a levétel nap-

ját, valamint az elektronikus közzététel 

  * * * * 474/2013. (XII. 12.) 

Korm. rend. 11. § (2) 
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megtörténtének tényét. A haszonbérleti 

szerződés tájékoztató jelleggel történő 

kifüggesztése esetén a jegyző a levétellel 

egy időben rávezeti a kifüggesztett szer-

ződésre a levétel napját, és a kifüggesz-

tett szerződéspéldányt az okirattárában 

helyezi el. 

18.  Hozzá benyújtott haszonbérleti szerződé-

seket, iratjegyzékkel együtt, és az 

előhaszonbérletre jogosultak jognyilatko-

zatait,  továbbá a működtető szervezet 

által a közzététel időpontjáról és tartal-

máról, valamint a levétel időpontjáról 

megküldött automatikus igazolást a Föld-

forgalmi tv. 50. § (1) bekezdésében meg-

határozott határidőben, az ott meghatáro-

zottak részére megküldi. Az iratoknak a 

mezőgazdasági igazgatási szerv részére 

történő megküldése esetén az irattovábbí-

tás tényéről – azzal egyidejűleg – értesíti 

a kérelmező haszonbérbeadót. 

  * * * * 474/2013. (XII. 12.) 

Korm. rend. 11. § (3) 

 

19.  Osztatlan közös tulajdonban álló földet 

érintően megkötött haszonbérleti szerző-

dés hirdetményi úton történő közlésekor 

az összefűzött haszonbérleti szerződések 

helyett a hiánytalanul kitöltött közzétételi 

közlemény egyik példányán kell felis-

merhetetlenné tenni a Földforgalmi tv. 

49. § (3) bekezdésében előírtak szerinti 

természetes személyazonosító adatokat, 

valamint aláírásokat és ezt kell a kor-

mányzati portálon közzétenni. 

  * * * * 474/2013. (XII. 12.) 

Korm. rend. 12. § (5) 

20.  Az adásvételi vagy a haszonbérleti szer-

ződés, illetve a közzétételi közlemény  

(továbbiakban: szerződés) kormányzati 

portálon való közzététel céljából történő 

megküldésével egyidejűleg az elővásár-

lásra, valamint az előhaszonbérletre jogo-

sultak tájékoztatása céljából elektronikus 

tájékoztatót kell közzétenni a kormányza-

ti portálon. A szerződést a működtető 

szervezet részére is meg kell küldeni. 

  * * * * 474/2013. (XII. 12.) 

Korm. rend. 13. § (1) 

 

21.  Szakhatóságként jár el a termőföld más  * * * * * 531/2017. (XII. 29.) 
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célú hasznosítására vonatkozó eljárásban, 

ha az ingatlan-nyilvántartás szerint a ter-

mőföld helyi jelentőségű védett termé-

szeti területen található. 

Korm. rend.1. mellék-

let 18. alcím 3., 5., 6. 

pontjai 

 

22.  Szakhatóságként jár el telekalakítási eljá-

rásban. 
 * * * * * 531/2017. (XII. 29.) 

Korm. rend.1. mellék-

let 18. alcím 7., 8. pont-

jai 

2. A jegyző állatvédelemmel, állategészségüggyel kapcsolatos feladat- és hatáskörei 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

1.  Állatvédelmi bírságot szab ki állatvédel-

mi hatóságként a jogszabályban meghatá-

rozott feltételek szerint. Az állatvédelmi 

bírság helyszíni bírságként történő kisza-

bására is jogosult. 

 * * * * * 
1998. évi XXVIII. tv. 

43. § (2) (2a) 
 

2.  Állat kedvtelésből való tartásától az állat-

tartót - állatvédelmi hatóságként - állat-

védelmi bírság kiszabása mellett a jogsér-

tés súlyától függően 2-8 évre eltiltja. 

 * * * * * 1998. évi XXVIII. tv. 

43. § (9) 

383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rend. 6. § (1) 

3.  Érintett állatfaj tartásától az állattartót - 

állatvédelmi hatóságként - állatvédelmi 

bírság kiszabása mellett a jogsértés súlyá-

tól függően 2-8 évre eltiltja. 

 * * * * * 1998. évi XXVIII. tv. 

43. § (10) 

383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rend. 6. § (1) 

4.  Állattartót a jogsértés súlyától függően 2-

8 évre 

a) az állatok tartása, egészségi állapota 

tekintetében rendszeres jelentéstételre kö-

telezheti, vagy 

b) az érintett állatfaj vonatkozásában tar-

tási gyakorlattal rendelkező személy 

igénybevételére kötelezheti. 

 * * * * * 1998. évi XXVIII. tv. 

43. § (11) 

383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rend. 6. § (1) 
 

5.  Ha az állattartó az 1998. évi XXVIII tv. 

43. § (11) bekezdés szerinti kötelezettsé-

geit megsérti, az állatvédelmi hatóság-

ként a (10) bekezdésben foglalt jogkö-

vetkezményt alkalmazhatja. 

 * * * * * 1998. évi XXVIII. tv. 

43. § (12) 

383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rend. 6. § (1) 
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6.  Gondoskodik az állat életének fájdalom 

nélküli kioltásáról, ha az állat továbbélése 

megszüntethetlen vagy csillapíthatatlan 

szenvedéssel járna és gyógyulása nem 

várható, továbbá az állat tartója ismeret-

len, vagy vadon élő nem vadászható állat 

esetében az egyed a szabadon élésre vagy 

fogságban tartásra alkalmatlan 

 * * * * * 1998. évi XXVIII. tv. 

45. § (1) 

383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rend. 6. § (1) 
 

7.  Ellenőrzi – feladat- és hatáskörében el-

járva – az 1998. évi XXVII. tv-ben fog-

laltak végrehajtását 

      1998. évi XXVIII. tv. 

45/A. § 

383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rend. 6. § (4) 

8.  Ha az állattartó az 1998. évi XXVIII tör-

vényben, illetve a külön jogszabályban 

foglalt rendelkezéseket nem vagy nem 

megfelelően teljesíti és ez által az állat 

vagy ember egészségét súlyosan veszé-

lyezteti, az állatvédelmi hatóság az állat 

tulajdonosának költségére elrendelheti - a 

feltételek biztosításáig - az állat megfele-

lő helyre való szállítását és a várható tar-

tási költségek tulajdonos általi megelőle-

gezését. 

 * * * * * 1998. évi XXVIII. tv. 

45/B. § (1) 

383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rend. 6. § (1) 
 

9.  Ha az állattartó az állatvédelmi hatóság 

által előírt időpontig gondoskodik a jog-

szabályszerű állattartási feltételek biztosí-

tásáról, úgy a 45/B. § (1) bekezdés sze-

rint elszállított állatot részére vissza kell 

szolgáltatni, ellenkező esetben az állatvé-

delmi hatóság az állatot elkobozza. 

 * * * * * 1998. évi XXVIII. tv. 

45/B. § (2) 

383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rend. 6. § (1) 
 

10.  Az állatvédelmi hatóságkén gondoskodik 

az állat tulajdonjogának átruházásáról, ha 

ezt jogszabály kizárja vagy az eredmény-

telen, az állat végleges elhelyezéséről. Az 

állat a korábbi tulajdonosának, illetve ko-

rábbi tartási helyére nem adható ki. 

 * * * * * 1998. évi XXVIII. tv. 

45/B. § (2) 

383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rend. 6. § (1) 
 

11.  Ha az állat végleges elhelyezése csak 

rendszeres költségráfordítással biztosítha-

tó, a korábbi tulajdonos a jogsértés súlyá-

tól, ismétlődésétől függően legfeljebb 12 

hónapra jutó költség fizetésére kötelezhe-

tő. Az elhelyezés eredménytelensége ese-

 * * * * * 1998. évi XXVIII. tv. 

45/B. § (2) 

383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rend. 6. § (1) 
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tén - hat hónap elteltével - az állat életét 

megengedett módon ki lehet oltani. 

12.  Ellátja az állatvédelmi hatósági feladato-

kat az önkormányzat által működtetett 

állatvédelmi őrszolgálat tekintetében 

 * * * * * 1998. évi XXVIII. tv. 

48/A. § (1) 

383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rend. 6. § (9) 

13.  Állatvédelmi hatóságként gondoskodik 

az állat tulajdonjogának átruházásáról, ha 

ezt jogszabály kizárja vagy az eredmény-

telen, az állat végleges elhelyezéséről 

 * * * * * 1998. évi XXVIII. tv. 

48/A. § (3) 

383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rend. 6. § (9) 

14.  Állatvédelmi hatóságként - az addig fel-

merült költségek megtérítésére való köte-

lezés mellett - az állatot elkobozza, ezt 

követően gondoskodik az állat tulajdon-

jogának átruházásáról, ha ezt jogszabály 

kizárja vagy az eredménytelen, az állat 

végleges elhelyezéséről. Ha az állat vég-

leges elhelyezése csak rendszeres költ-

ségráfordítással biztosítható, a korábbi 

tulajdonos a jogsértés súlyától, ismétlő-

désétől függően legfeljebb 12 hónapra 

jutó költség fizetésére kötelezhető. 

 * * * * * 1998. évi XXVIII. tv. 

48/A. § (4) 

383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rend. 6. § (9) 

15.  Állatvédelmi hatóságként az állattartást 

legfeljebb egy évre megtilthatja. 

 * * * * * 1998. évi XXVIII. 

tv.42/E.§ (1) 

383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rend. 6. § (1b) 

16.  Az állattartót az állat megfelelő és biz-

tonságos elhelyezése, valamint szökésé-

nek megakadályozása érdekében megha-

tározott építési munka elvégzésére köte-

lezheti. 

 * * * * * 1998. évi XXVIII. 

tv.42/E.§ (3)a) 

383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rend. 6. § (1b) 
 

17.  Az állatvédelmi és az állattartási szabá-

lyok megsértése esetén az állattartót 

meghatározott cselekmény végzésére, tű-

résére vagy abbahagyására kötelezheti az 

állatok védelme érdekében. 

 * * * * * 1998. évi XXVIII. 

tv.42/E.§ (3)b) 

383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rend. 6. § (1b) 
 

18.  Állatvédelmi hatóságként az általa nyil-

vántartott adatokat az élelmiszerlánc-

felügyeleti információs rendszerben ke-

zeli. 

 * * * * * 1998. évi XXVIII. tv. 

48/C. § 

383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rend. 6. § (1) 
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19.  Az állattartót az állat megfelelő és biz-

tonságos elhelyezése, valamint szökésé-

nek megakadályozása érdekében megha-

tározott építési munka elvégzésére köte-

lezheti. 

 * * * * * 383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rend. 6. § (10) 

20.  Az Ávtv. 6-8. §-aiban meghatározott ren-

delkezések megsértése esetén köteles ha-

ladéktalanul eljárni vagy a hatáskörrel ás 

illetékességgel rendelkező hatóság intéz-

kedését kezdeményezni. 

 * * * * * 383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rend. 6. § (11) 
 

21.  Az állatvédelmi és az állattartási szabá-

lyok megsértése esetén meghatározott 

cselekmény végzésére vagy abbahagyá-

sára kötelezheti az állattartót az állatok 

védelme érdekében, - (13) bekezdés kivé-

telével – az állattartást korlátozhatja vagy 

megtilthatja. 

 * * * * * 383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rend. 6. § (12) 
 

22.  Természetvédelmi oltalom alatt álló, il-

letve nemzetközi természetvédelmi 

egyezmény hatálya alá tartozó állat ese-

tén az állat tartásának korlátozását vagy 

megtiltását a természetvédelmi hatóság-

nál kezdeményezi 

 * * * * * 383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rend. 6. § (13) 
 

23.  Ebösszeírás során felvett, az adatbázisban 

nyilvántartottaktól eltérő vagy abból hi-

ányzó adatokról köteles az adatbázis mű-

ködtetőjét értesíteni. 

 * * * * * 41/2010. (II. 26.) Korm. 

rend. 17/B. § (9) 

24.  Ellenőrzi a négy hónaposnál idősebb eb 

transzponderrel való jelölését. Ennek mu-

lasztását köteles jelenteni a járási állat-

egészségügyi hivatal felé. 

 * * * * * 41/2010. (II. 26.) Korm. 

rend. 17/B. § (11)-(12) 

25.  Állattartó kérelmére egyedi vagy közös 

marhalevelet állít ki. 

  * * * * 21/1996. (VII. 9.) FM 

rend. 3. § 

26.  Köteles nyilvántartást vezetni a kiállított 

marhalevelekről, az azokra jegyzett irá-

nyítási és egyéb intézkedésekről. 

  * * * * 21/1996. (VII. 9.) FM 

rend. 5. § (1) 

27.  Továbbítja 3 napon belül a marhalevelet 

a tulajdonátruházás, illetőleg az utolsó 

irányítás (kezelés) helye szerint illetékes 

jegyzőhöz, ha a tulajdonjog megszűnésé-

  * * * * 21/1996. (VII. 9.) FM 

rend. 12. § (2) 
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nek helye nem azonos a tartás vagy a 

legutolsó irányítás helyével. 

28.  Szakhatóságként jár el állatkert létesíté-

sének, működésének engedélyezésére 

irányuló eljárásban a településrendezési 

eszköznek és településfejlesztési tervnek 

való megfelelés kérdésében. 

 *  * * * 531/2017. (XII. 29.) 

Korm. rend.1. mellék-

let 9. alcím 18. pont 

 

29.  Szakhatóságként jár el a különösen és 

közepesen veszélyes állat tartására, sza-

porítására, elidegenítésére, megvételére 

illetve bemutatására irányuló engedélye-

zési eljárásban 

  * * * * 531/2017. (XII. 29.) 

Korm. rend.1. mellék-

let 9. alcím 19. pont 

 

30.  Ha keleti marhavészben történő megbe-

tegedéséről vagy annak gyanújáról szerez 

tudomást Elrendeli a községi zárlatra vo-

natkozó szabályok ideiglenes alkalmazá-

sát. 

  * * * * 41/1997. (V. 28.) FM 

rend. 1. melléklet 283. § 

31.  Ha ragadós tüdőlob betegségről, beteg-

ség, vagy fertőzöttség gyanújáról szerez 

tudomást, elrendeli a községi zárlatra vo-

natkozó szabályok ideiglenes alkalmazá-

sát. 

  * * * * 41/1997. (V. 28.) FM 

rend. 1. melléklet 300. § 

32.  Ha juh- és kecskehimlő betegségről, a 

betegség vagy a fertőzöttség gyanújáról 

szerez tudomást, köteles az állatorvos 

megérkezéséig zárlat alá helyezni 

a) a beteg, betegségre és fertőzöttségre 

gyanús állatok tartási helyét, továbbá 

azokat a helyeket, ahol ilyen állat huszo-

negy napon belül megfordult, vagy elhul-

lott, illetőleg ahol ilyen állatot levágtak 

vagy leöltek, valamint az ezekkel szom-

szédos helyeket, ha azokban juhot vagy 

kecskét tartanak; 

b) azokat a helyeket, ahol fogékony állat 

ugyan nincs, de beteg, betegségre gyanús 

állat megfordult, továbbá az ezekkel 

szomszédos helyeket, ha azokban juhot 

vagy kecskét tartanak; 

c) az egész legelőt, ha azokon több kü-

lönálló nyáj legel, továbbá 

d) a községi zárlatra vonatkozó szabályok 

  * * * * 41/1997. (V. 28.) FM 

rend. 1. melléklet 314. § 
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ideiglenes alkalmazását elrendelni.    

33.  Köteles azonnal megtiltani a közös legel-

tetést, ha fertőző sertésbénulás betegséget 

vagy annak gyanúját a közösen legeltetett 

állaton észlelték, amennyiben ez a sertés-

nek fertőző sertésbénulásban történő 

megbetegedése, a betegségre, vagy fertő-

zöttségre gyanús állapota, vagy annak 

gyanúja miatt történő levágása vagy el-

hullása következett be. 

  * * * * 41/1997. (V. 28.) FM 

rend. 1. melléklet 402. § 

34.  Felszólítja az állattartót, hogy a helyi zár-

lat alá helyezett helyen a beteg és a be-

tegségre gyanús állatokat a fertőzöttségre 

gyanúsaktól, ezeket pedig a többi fogé-

kony állattól különítse el és a hullát az 

állatorvos megérkezéséig őrizze meg, ha 

az állatnak lépfenés megbetegedése, be-

tegségre vagy fertőzöttségre gyanús álla-

pota, továbbá lépfene vagy e betegség 

gyanúja miatt történt levágása, leölése 

vagy elhullása következett be. 

  * * * * 41/1997. (V. 28.) FM 

rend. 1. melléklet 555. § 

35.  Köteles gondoskodni kis létszámú állatál-

lomány esetén – a költségek megtérítése 

ellenében – az állategészségügyi, jár-

ványvédelmi költségkeret terhére, a helyi 

zárlat alatt álló területen tartózkodó sze-

mélyek élelmezéséről és az állatok ta-

karmányozásáról. 

 * * * * * 14/2003. (II. 14.) FVM 

rend. 13. § (1) 

36.  Nyilvántartásba veszi a méhészt és a 

nyilvántartást folyamatosan vezeti. 

  * * * * 70/2003. (VI. 27.) FVM 

rend. 2. § 

37.  Megküldi a méhész lakóhelyére, vagy 

személyesen adja át a nyomtatvány iga-

zolószelvényét. 

  * * * * 70/2003. (VI. 27.) FVM 

rend. 9. § (1) 

38.  Nyilvántartja a méhész nevét és lakóhely-

ét, a méhcsaládok állandó és legutóbbi tar-

tási helyét, az állatorvosi igazolás számát, 

keltét és kiállításának helyét, a méhcsa-

ládok számát, az elhelyezésre szolgáló te-

rület pontos megjelölését (dűlő, hrsz. stb.) 

és a letelepedés idejét. 

  * * * * 70/2003. (VI. 27.) FVM 

rend. 9. § (4) 
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39.  Értesíti a járási hivatlat a kiirtás végrehaj-

tása érdekében az országhatártól számí-

tott tíz kilométeres körzeten belül, a 

szomszédos állam területéről vagy isme-

retlen helyről származó méhraj észlelése 

esetén. 

  * * * * 70/2003. (VI. 27.) FVM 

rend. 10. § (2) 

3. A jegyző növényvédelemmel kapcsolatos feladat- és hatáskörei 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

1.  Elrendeli belterületen a parlagfű elleni 

közérdekű védekezést. 

  * * * * 221/2008. (VIII. 30.) 

Korm. rend. 1. § b) 

2.  Megbízhat minden év május 31. napjáig 

kiválasztott gazdálkodó szervezetet a 

közérdekű védekezés elvégzésével 

 * * * * * 221/2008. (VIII. 30.) 

Korm. rend. 2. § (1) 

3.  Belterületen helyszínen ellenőrzi a tulaj-

donos védekezési kötelezettsége betartá-

sát. 

 * * * * * 221/2008. (VIII. 30.) 

Korm. rend. 3. § (1) 

4.  Megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a 

közérdekű védekezés elrendeléséhez 

szükséges adatok beszerzése érdekében. 

 * * * * * 221/2008. (VIII. 30.) 

Korm. rend. 3. § (3) 

5.  Megküldi az ingatlanügyi hatóságnak 

belterület esetén a helyrajzi számot a 3. § 

(3) bekezdés szerinti megkeresésben a 

parlagfűvel fertőzött területről. 

 * * * * * 221/2008. (VIII. 30.) 

Korm. rend. 3. § (4) 

6.  Jegyzőkönyvet vesz fel a helyszíni elle-

nőrzéskor. meghatározott formanyomtat-

vány felhasználásával. 

 * * * * * 221/2008. (VIII. 30.) 

Korm. rend. 3. § (5) 

7.  Meghatározza a parlagfű elleni közérde-

kű védekezést elrendelő határozatban a 

helyrajzi számmal azt a területet, amelyre 

a hatósági védekezés kiterjed. 

 * * * * * 221/2008. (VIII. 30.) 

Korm. rend. 3. § (7) 

8.  Megküldi a határozatot a Magyar Állam-

kincstárnak. 

 * * * * * 221/2008. (VIII. 30.) 

Korm. rend. 3. § (8) 

9.  Védekezést elrendelő határozat meghoza-

tala után igényelheti a fővárosi és megyei 

kormányhivataltól a közérdekű védeke-

 * * * * * 221/2008. (VIII. 30.) 

Korm. rend. 7. § (1) 
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zéssel kapcsolatos költségek előlegezését. 

10.  Visszatéríti a fővárosi és megyei kor-

mányhivatalon keresztül az előirányzatba 

a földhasználó által a közérdekű védeke-

zést elrendelő hatóságnak befizetett, il-

letve az adóhatóság által behajtott és a 

közérdekű védekezést elrendelő hatóság-

nak továbbított összeget a beérkezéstől 

számított nyolc napon belül. 

 * * * * * 221/2008. (VIII. 30.) 

Korm. rend. 8. § (2) 

11.  Közterületen lévő fás szárú növények 

fenntartása, kezelése érdekében a közte-

rület fenntartóját egyes fenntartási és ke-

zelési feladatok, telepítési előírások telje-

sítésére kötelezheti. 

 * * * * * 346/2008. (XII. 30.) 

Korm. rend. 5. § (4) 

12.  Közterületen lévő fás szárú növény kivá-

gását engedélyezi és gondoskodik a for-

manyomtatványnak a helyben szokásos 

módon történő közzétételéről. 

 * * * * * 346/2008. (XII. 30.) 

Korm. rend. 6. § (1), (2) 

13.  Nem helyi önkormányzati tulajdonban 

álló ingatlan esetén hivatalból beszerzi az 

érintett fás szárú növénnyel rendelkezni 

jogosult kivágáshoz hozzájáruló nyilat-

kozatát. 

 * * * * * 346/2008. (XII. 30.) 

Korm. rend. 6. § (2a) 

14.  Fás szárú növény kivágása iránti kérel-

met elutasítja, ha 

a) a kérelmező a fás szárú növény pótlá-

sáról hiánypótlási felhívás ellenére sem 

nyilatkozott; 

b) a fás szárú növény áttelepítése szakmai 

és településrendezési szempontból cél-

szerű és kivitelezhető; vagy 

c) az természetvédelmi vagy környezet-

védelmi érdeket sért. 

 * * * * * 346/2008. (XII. 30.) 

Korm. rend. 6. § (3) 

15.  Közzéteszi az eljárás megindításáról szó-

ló értesítést 5 napon belül hirdetményi 

úton, valamint – ha a település ilyennel 

rendelkezik – a település hivatalos hon-

lapján a település szempontjából kiemelt 

szakmai, tudományos, település- és kul-

túrtörténeti értéket képviselő fás szárú 

növény kivágásának kérelmezése esetén 

 * * * * * 346/2008. (XII. 30.) 

Korm. rend. 6. § (5) 
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a külön jogszabályban meghatározott 

ügyféli jogok biztosítása céljából. 

16.  Település belterületén a fás szárú nö-

vénynek az élet-, egészség- vagy va-

gyonvédelmi okból - a 6. §-ban foglaltak-

tól eltérően - történt kivágása esetén, ha a 

pótlás környezeti feltételei adottak, a 

jegyző a tulajdonost a pótlásra kötelezi. 

 * * * * * 346/2008. (XII. 30.) 

Korm. rend. 7. § (1) b) 

17.  Felszólítja a fás szárú növény kivágására 

a fás szárú növénnyel rendelkezni jogo-

sultat, ha a fás szárú növény az élet- vagy 

vagyonbiztonságot veszélyezteti, és e ve-

szély másként nem hárítható el. 

 * * * * * 346/2008. (XII. 30.) 

Korm. rend. 7. § (2) 

18.  Közterületen lévő fás szárú növény szak-

szerű pótlás teljesítését ellenőrzi. 

 * * * * * 346/2008. (XII. 30.) 

Korm. rend. 8. § (1) 

19.  Kötelezi a kivitelezőt a fás szárú növény 

pótlására, amennyiben a közműfektetés a 

fás szárú növény megtartásával nem va-

lósítható meg. 

 * * * * * 346/2008. (XII. 30.) 

Korm. rend. 8. § (3) 

20.  Kijelöli a más ingatlanon történő telepítés 

helyét, amennyiben a fás szárú növény 

pótlása a földrészlet adottsága miatt nem 

vagy csak részben teljesíthető. Kötelezi a 

használót a települési önkormányzat által 

rendeletben meghatározott kompenzációs 

intézkedés megtételére, amennyiben a 8. 

§ (4) bekezdés szerinti ilyen ingatlan a 

település beépítettsége miatt nem jelölhe-

tő ki. 

 * * * * * 346/2008. (XII. 30.) 

Korm. rend. 8. § (4) 

21.  Helyi jelentőségű védett fasor esetében 

természetvédelmi hatóságként jár el. 

  * * * * 71/2015. (III.30.) 

Korm. rend. 16. § (2) 

4. A jegyző egyéb földművelésügyi feladat- és hatáskörei 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 
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1.  Vadkár, vadászati kár, valamint vadban oko-

zott kár esetében kárfelmérési eljárást folytat 

az egyezség létrehozása céljából. 

  * * * * 1996. évi LV. tv. 81. §  

(2) (9) 
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2.  Eljár az önkormányzati mezei őrszolgálat 

esetében a mezőőri járulék adók módjára 

történő behajtásában. 

  * * * * 1997. évi CLIX. tv. 19. 

§ (3) 

3.  Termőhelyi kataszterbe sorolás kezdeményezést a tele-

pülési önkormányzat hirdetőtábláján, honlapján vagy a 

helyi lapban nyilvánosan közzéteszi. 

  * * * * 2004. évi XVIII. tv. 3. § (6) 

hatályon kívül helyezte: 

  2020. évi CLXIII. tv. 37.§ 

hatályát veszti: 2021. augusztus 

1. 

4.  Kezdeményezheti az erdő rendeltetésé-

nek közérdekből történő megállapítását 

feladat- és hatáskörén belül. 

 * * * * * 2009. évi XXXVII. tv. 

23. § (3) m) 

 

5.  Helyi jelentőségű védett természeti terü-

let esetében kezdeményezheti az erdé-

szeti hatóságnál természetvédelmi célból 

az erdőgazdálkodási tevékenység korlá-

tozását. 

 * * * * * 2009. évi XXXVII. tv. 

28/A. § (4) 

 

6.  Gondoskodik a körzeti erdőtervezési el-

járás megindításáról szóló tájékoztatás 

helyben szokásos módon történő közzé-

tételéről. 

 * * * * * 2009. évi XXXVII. tv. 

33. § (2) 

 

7.  Gondoskodik a körzeti erdőtervezési el-

járásban hozott határozatról szóló tájé-

koztatás, valamint a határozat honlapon 

való elérhetőségének helyben szokásos 

módon történő közzétételéről. 

 * * * * * 2009. évi XXXVII. tv. 

33. § (4) 

 

8.  Közzéteszi az NFK (Nemzeti Földügyi 

Központ) értesítése alapján a körzeti er-

dőtervezés megkezdéséről szóló tájékoz-

tatást a helyben szokásos módon. 

 * * * * * 433/2017. (XII. 21.) 

Korm. rend.1. § (4) 

 

9.  Írásban köteles értesíteni a sérülés kelet-

kezésének helye szerint illetékes járási 

állat-egészségügyi hatóságot, amennyi-

ben arról értesül, hogy az eb a 41/2010. 

(II. 26.) Korm. rend. 4. számú melléklet 

szerinti sérülést okozott. 

 * * * * * 41/2010. (II. 26.) Korm. 

rend. 17/C. § (1) 

 

10.  Hatósági bizonyítványt állít ki betakarí-

tott termény útdíjköteles úton történő in-

gyenes szállításához. 

  * * * * 243/2013.(VI.30.) 

Korm. rend. 2. § (1) 
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