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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.  Hirdetményi úton közöli föld eladása ese-

tén a mezőgazdasági igazgatási szerve 

által megküldött adásvételi szerződést az 

elővásárlásra jogosultakkal. 

  * * * * 2013. évi CXXII. tv. 

21. § (1) (1b) (1c), 

módosította: 2021. évi 

CL. tv. 81. §  
hatályba lépett: 2022. január 1. 

474/2013.(XII. 12.) 

Korm. rend. 3. § 

(1)(1a)(2) 

3.  Felismerhetetlenné kell tennie föld eladá-

sa esetén a szerződésben az eladó és a 

vevő nevén, lakcímén vagy értesítési cí-

mén, valamint állampolgárságán kívül 

valamennyi természetes személyazonosí-

tó adatot. 

  * * * * 2013. évi CXXII. tv. 

21. § (2), 

474/2013. (XII. 12.) 

Korm. rend. 3. § (4) 

 

4.  Kifüggesztheti tájékoztató jelleggel föld 

eladása esetén a szerződést a polgármes-

teri hivatala hirdetőtábláján is az elektro-

nikus közzététellel megegyező időtartam-

ra. 

  * * * * 2013. évi CXXII. tv. 

21. § (2) 

474/2013. (XII. 12.) 

Korm. rend. 5. § (1) 

5.  Köteles ellenőrizni föld eladása esetén az 

elfogadó jognyilatkozat személyes átvé-

telekor az elővásárlásra jogosult sze-

mélyazonosságát, továbbá nyilatkoztatni 

arról, hogy aláírását a saját kezű aláírásá-

nak ismeri el. 

  * * * * 2013. évi CXXII. tv. 

21. § (4) 

 

6.  Aláírásával igazolja az elfogadó jognyi-

latkozaton föld eladása esetén, ha megál-

lapítja, hogy az elfogadó jognyilatkozat 

az azt átadó elővásárlásra jogosulttól 

származik, és azt átveszi. 

  * * * * 2013. évi CXXII. tv. 

21. § (4) 

474/2013. (XII. 12.) 

Korm. rend. 5. § (1b) 

7.  Megtagadja az elfogadó jognyilatkozat 

átvételét föld eladása esetén, ha azt álla-

pítja meg, hogy az nem az azt átadó sze-

  * * * * 2013. évi CXXII. tv. 

21. § (4) 
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mélytől származik és ennek tényét, vala-

mint okát az elfogadó jognyilatkozaton 

rögzíti. 

8.  Iratjegyzéket készít föld eladása esetén a 

nyilatkozattételre nyitva álló határidő le-

teltét követő 8 napon belül a beérkezett, 

illetve a 21. § (4) bekezdésében meghatá-

rozottak szerint átvett jognyilatkozatok-

ról, és azt az adás-vételi szerződés eredeti 

példányával, valamint a jognyilatkoza-

tokkal, valamint a kormányzati portált 

működtető szerv által a közzétételről és a 

levételről kiadott igazolással együtt 

megküldi 

a) a mezőgazdasági igazgatási szerv ré-

szére jóváhagyás céljából, vagy 

b) az eladó részére, ha az adás-vételi 

szerződés mentes a mezőgazdasági igaz-

gatási szerv jóváhagyása alól. 

  * * * * 2013. évi CXXII. tv. 

22. § (1), 

módosította: 2021. évi 

CL. tv. 82. § (1)  
hatályba lépett: 2022. január 1. 

474/2013. (XII. 12.) 

Korm. rend. 5. §, (3) 

9.  Hirdetményi úton közli föld haszonbérbe 

adása esetén a mezőgazdasági igazgatási 

szerv által megküldött haszonbérleti szer-

ződést az előhaszonbéreltre jogosultak-

kal. 

 * * * * * 2013. évi CXXII. tv. 

49. § (1) (2), 

módosította: 2021. évi 

CL. tv. 87. §  
hatályba lépett: 2022. január 1. 

474/2013. (XII. 12.) 

Korm. rend. 9. §, 11.§ 

10.  Iratjegyzéket készít föld haszonbérbe 

adása esetén a nyilatkozattételre nyitva 

álló határidő leteltét követő 8 napon belül 

a beérkezett jognyilatkozatokról, és azt a 

haszonbérleti szerződés eredeti példá-

nyával, a jognyilatkozatokkal, és a kor-

mányzati portált működtető szervezet ál-

tal a közzétételről és a levételről küldött 

igazolással együtt megküldi 

a) a mezőgazdasági igazgatási szerv ré-

szére jóváhagyás céljából, 

b) a haszonbérbeadó részére, ha a ha-

szonbérleti szerződés mentes a mezőgaz-

dasági igazgatási szerv jóváhagyása alól. 

 * * * * * 2013. évi CXXII. tv. 

50. § (1) 

módosította: 

2021. évi CL. tv. 87. §  
hatályba lépett:2022. január 1. 

2021. évi CL. tv. 88. § 

(2) (3) 
hatályba lép: 2023. február 1. 

474/2013. (XII. 12.) 

Korm. rend. 11. § (3) 

11.  Rávezeti a közzétett adás-vételi szerző-

désre a közzététel időpontját a közlés 

kezdő napját és a Földforgalmi tv. 21. § 

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

Korm. rend. 3. § (4) 
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(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. 

12.  Rávezeti a kormányzati portálon közzé-

tett adásvételi szerződésre a levétel nap-

ját, valamint az elektronikus közzététel 

megtörténtének tényét. 

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

Korm. rend. 5. § (1) 

 

 

13.  Figyelmen kívül kell hagyni a haszonbér-

leti szerződés hirdetményi úton történő 

közlése során 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. § 

 

14.  Rávezeti a közzétett haszonbérleti szer-

ződésre 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) 

 

 

15.  Rávezeti a közzétételre megküldött ha-

szonbérleti szerződésre a kormányzati 

portálról történő levétel napján a levétel 

napját, valamint az elektronikus közzété-

tel megtörténtének tényét. 

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

Korm. rend. 11. § (2) 

 

16.  Rávezeti a tájékoztató jelleggel kifüg-

gesztett haszonbérleti szerződésre a levé-

tellel egy időben szerződésre a levétel 

napját, és a kifüggesztett szerződéspél-

dányt az okirattárában helyezi el. 

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

Korm. rend. 11. § (2) 

 

17.  Felismerhetetlenné kell tennie az osztat-

lan közös tulajdonban álló földet érintően 

megkötött haszonbérleti szerződés hir-

detményi úton történő közlésekor az ösz-

szefűzött haszonbérleti szerződések he-

lyett a hiánytalanul kitöltött közzétételi 

közlemény egyik példányán a természe-

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

Korm. rend. 12. § (5) 
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tes személyazonosító adatokat, valamint 

aláírásokat és ezt kell a kormányzati por-

tálon közzétenni. 

18.  Elektronikus tájékoztatót kell közzéten-

nie a kormányzati portálon az adásvételi 

vagy a haszonbérleti szerződés, illetve a 

közzétételi közlemény (továbbiakban: 

szerződés) kormányzati portálon való 

közzététel céljából történő megküldésé-

vel egyidejűleg. A szerződést a működte-

tő szervezet részére is meg kell küldeni. 

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

Korm. rend. 13. § (1) 

 

19.  Szakhatóságként jár el a termőföld más 

célú hasznosítására vonatkozó eljárásban, 

ha az ingatlan-nyilvántartás szerint a ter-

mőföld helyi jelentőségű védett termé-

szeti területen található. 

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

Korm. rend.1. mellék-

let 18. alcím 3., 5., 6. 

pontjai 

 

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.  Eltiltja az állat kedvtelésből való tartásá-

tól - állatvédelmi hatóságként - az állat-

tartót  a jogsértés súlyától függően 2-8 

évre állatvédelmi bírság kiszabása mel-

lett. 

 * * * * * 1998. évi XXVIII. tv. 

43. § (9) 

383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rend. 6. § (1) 

3.  Eltiltja az érintett állatfaj tartásától - állat-

védelmi hatóságként - az állattartót a jog-

sértés súlyától függően 2-8 évre állatvé-

delmi bírság kiszabása mellett. 

 * * * * * 1998. évi XXVIII. tv. 

43. § (10) 

383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rend. 6. § (1) 

4.  Kötelezheti az állattartót a jogsértés sú-

lyától függően 2-8 évre 

a) az állatok tartása, egészségi állapota 

tekintetében rendszeres jelentéstételre kö-

telezheti, vagy 

 * * * * * 1998. évi XXVIII. tv. 

43. § (11) 

383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rend. 6. § (1) 
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b) az érintett állatfaj vonatkozásában tar-

tási gyakorlattal rendelkező személy 

igénybevételére. 

5.  Alkalmazhatja az állatvédelmi hatóság-

ként a (10) bekezdésben foglalt jogkö-

vetkezményt, ha az állattartó az 1998. évi 

XXVIII tv. 43. § (11) bekezdés szerinti 

kötelezettségeit megsérti,. 

 * * * * * 1998. évi XXVIII. tv. 

43. § (12) 

383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rend. 6. § (1) 
 

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.  Elrendelheti állatvédelmi hatóságként - a 

feltételek biztosításáig - az állat megfele-

lő helyre való szállítása és a várható tar-

tási és költségek tulajdonos általi megelő-

legezését, ha az állattartó az 1998. évi 

XXVIII törvényben, illetve a külön jog-

szabályban foglalt rendelkezéseket nem 

vagy nem megfelelően teljesíti és ez által 

az állat vagy ember egészségét súlyosan 

veszélyezteti. 

 * * * * * 1998. évi XXVIII. tv. 

45/B. § (1) 

383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rend. 6. § (1) 
 

9.  Vissza kell szolgáltatnia állatvédelmi ha-

tóságként az állatot, ha az állattartó az 

általa előírt időpontig gondoskodik a jog-

szabályszerű állattartási feltételek biztosí-

tásáról, ellenkező esetben az állatot elko-

bozza. 

 * * * * * 1998. évi XXVIII. tv. 

45/B. § (2) 

383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rend. 6. § (1) 
 

10.  Gondoskodik állatvédelmi hatóságkén 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) 
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11.  Kötelezhető legfeljebb 12 hónapra jutó 

költség fizetésére a korábbi tulajdonost, a 

jogsértés súlyától, ismétlődésétől függő-

en, ha az állat végleges elhelyezése csak 

rendszeres költségráfordítással biztosítha-

tó. Az elhelyezés eredménytelensége ese-

tén - hat hónap elteltével - az állat életét 

megengedett módon ki lehet oltani. 

 * * * * * 1998. évi XXVIII. tv. 

45/B. § (2) 

383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rend. 6. § (1) 
 

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.  Gondoskodik a befogott kóbor állatok 

tulajdonjogának átruházásáról, ha ezt 

jogszabály kizárja vagy az eredményte-

len, az állat végleges elhelyezéséről, en-

nek eredménytelensége esetén életének 

megengedett módon történő kioltásáról. 

Ezen feladatai ellátására megállapodást 

köthet az ebrendészeti telep üzemeltetőjé-

vel. Köteles az ebrendészeti telepre előírt 

működési feltételeket biztosítani. 

 * * * * * 1998. évi XXVIII. tv. 

48/A. § (3) 

383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rend. 6. § (9) 

módosította: 785/2021. 

(XII. 27.) Korm. rend. 

3. § (4) (5) 
hatályba lépett: 2022. január 1. 

14.  Megállapodást köt akóbor állat örökbe-

fogadásakor az örökbefogadóval annak 

kötelezettségeiről. 

 * * * * * 785/2021. (XII. 27.) 

Korm. rend. 14. § (3) 

(4) 
hatályba lépett: 2022. január 1. 

15.  Elkobozza az állatot állatvédelmi ható-

ságként - az addig felmerült költségek 

megtérítésére való kötelezés mellett -, ezt 

követően gondoskodik az állat tulajdon-

jogának átruházásáról, illetve ha ezt jog-

szabály kizárja vagy az eredménytelen, 

az állat végleges elhelyezéséről. Ha az 

állat végleges elhelyezése csak rendsze-

res költségráfordítással biztosítható, a ko-

rábbi tulajdonos a jogsértés súlyától, is-

métlődésétől függően legfeljebb 12 hó-

napra jutó költség fizetésére kötelezhető. 

 * * * * * 1998. évi XXVIII. tv. 

48/A. § (4) 

383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rend. 6. § (9) 

16.  Megtilthatja az állattartást legfeljebb egy 

évre állatvédelmi hatóságként. 

 * * * * * 1998. évi XXVIII. 

tv.42/E.§ (1) 

383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rend. 6. § (1b) 
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17.  Kötelezheti az állattartót az állat megfele-

lő és biztonságos elhelyezése, valamint 

szökésének megakadályozása érdekében 

meghatározott építési munka elvégzésére. 

 * * * * * 1998. évi XXVIII. 

tv.42/E.§ (3)a) 

383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rend. 6. § (1b) 
 

18.  Kötelezheti az állatvédelmi és az állattar-

tási szabályok megsértése esetén az állat-

tartót meghatározott cselekmény végzé-

sére, tűrésére vagy abbahagyására az álla-

tok védelme érdekében. 

 * * * * * 1998. évi XXVIII. 

tv.42/E.§ (3)b) 

383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rend. 6. § (1b) 
 

19.  Kezeli állatvédelmi hatóságként az általa 

nyilvántartott adatokat az élelmiszerlánc-

felügyeleti információs rendszerben. 

K * * * * * 1998. évi XXVIII. tv. 

48/C. § 

383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rend. 6. § (1) 

20.  Kötelezheti az állattartót az állat megfele-

lő és biztonságos elhelyezése, valamint 

szökésének megakadályozása érdekében 

meghatározott építési munka elvégzésére. 

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

Korm. rend. 6. § (10) 

21.  Köteles haladéktalanul eljárni az Ávtv. 6-

8. §-aiban meghatározott rendelkezések 

megsértése esetén vagy a hatáskörrel ás 

illetékességgel rendelkező hatóság intéz-

kedését kezdeményezni. 

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

Korm. rend. 6. § (11) 
 

22.  Meghatározott cselekmény végzésére, 

tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti 

az állatvédelmi és az állattartási szabá-

lyok megsértése esetén az állattartót az 

állatok védelme érdekében, - (13) bekez-

dés kivételével – az állattartást korlátoz-

hatja vagy megtilthatja. 

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

Korm. rend. 6. § (12) 
 

23.  Kezdeményezi állat tartásának korlátozá-

sát vagy megtiltását a természetvédelmi 

hatóságnál természetvédelmi oltalom 

alatt álló, illetve nemzetközi természet-

védelmi egyezmény hatálya alá tartozó 

állat esetén. 

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

Korm. rend. 6. § (13) 
 

24.  Köteles ebösszeírás során felvett, az 

adatbázisban nyilvántartottaktól eltérő 

vagy abból hiányzó adatokról az adatbá-

zis működtetőjét értesíteni. 

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

rend. 17/B. § (9) 
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25.  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) 

26.  Kiállít egyedi vagy közös marhalevelet 

az állattartó kérelmére. 

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

rend. 3. § 

27.  Köteles nyilvántartást vezetni a kiállított 

marhalevelekről, az azokra jegyzett irá-

nyítási és egyéb intézkedésekről. 

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

rend. 5. § (1) 

28.  Továbbítja 3 napon belül a marhalevelet 

a tulajdonátruházás, illetőleg az utolsó 

irányítás (kezelés) helye szerint illetékes 

jegyzőhöz, ha a tulajdonjog megszűnésé-

nek helye nem azonos a tartás vagy a 

legutolsó irányítás helyével. 

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

rend. 12. § (2) 

29.  Eljár szakhatóságként állatkert létesíté-

sének, működésének engedélyezésére 

irányuló eljárásban a településtervnek 

való megfelelés kérdésében. 

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

Korm. rend.1. mellék-

let 9. alcím 18. pont 

 

30.  Eljár szakhatóságként 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 

 

31.  Elrendeli a községi zárlatra vonatkozó 

szabályok ideiglenes alkalmazását, ha ke-

leti marhavészben történő megbetegedé-

séről vagy annak gyanújáról szerez tu-

domást. 

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

rend. 1. melléklet 283. § 

32.  Elrendeli a községi zárlatra vonatkozó 

szabályok ideiglenes alkalmazását, ha ra-

gadós tüdőlob betegségről, betegség, 

vagy fertőzöttség gyanújáról szerez tu-

domást, 

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

rend. 1. melléklet 300. § 

33.  Köteles, ha juh- és kecskehimlő beteg-

ségről, a betegség vagy a fertőzöttség 

gyanújáról szerez tudomást, az állatorvos 

megérkezéséig zárlat alá helyezni 

a) a beteg, betegségre és fertőzöttségre 

gyanús állatok tartási helyét, továbbá 

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

rend. 1. melléklet 314. § 
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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 

ideiglenes alkalmazását elrendelni.    

34.  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. § 

35.  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. § 

36.  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) 

37.  Nyilvántartásba veszi a méhészt és a   * * * * 70/2003. (VI. 27.) FVM 
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nyilvántartást folyamatosan vezeti. rend. 2. § 

38.  Megküldi a méhész lakóhelyére, vagy 

személyesen adja át a nyomtatvány iga-

zolószelvényét. 

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

rend. 9. § (1) 

39.  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) 

40.  Értesíti a járási hivatalt 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.  Helyszínen ellenőrzi belterületen 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) 



11 

 

Jegyző  Földművelésügyi ágazat  2022 03 31 
 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

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.  Igényelheti védekezést elrendelő határo-

zat meghozatala után a fővárosi és me-

gyei kormányhivataltól a közérdekű vé-

dekezéssel kapcsolatos költségek előle-

gezését. 

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

Korm. rend. 7. § (1) 

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.  Kötelezheti közterületen lévő fás szárú 

növények fenntartása, kezelése érdeké-

ben a közterület fenntartóját egyes fenn-

tartási és kezelési feladatok, telepítési 

előírások teljesítésére. 

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

Korm. rend. 5. § (4) 

12.  Engedélyezi közterületen lévő fás szárú 

növény kivágását és gondoskodik a for-

manyomtatványnak a helyben szokásos 

módon történő közzétételéről. 

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

Korm. rend. 6. § (1), (2) 

13.  Hivatalból beszerzi az érintett fás szárú 

növénnyel rendelkezni jogosult kivágás-

hoz hozzájáruló nyilatkozatát nem helyi 

önkormányzati tulajdonban álló ingatlan 

esetén. 

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

Korm. rend. 6. § (2a) 

14.  Elutasítja a fás szárú növény kivágása 

iránti kérelmet, ha 

a) a kérelmező a fás szárú növény pótlá-

sáról hiánypótlási felhívás ellenére sem 

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

Korm. rend. 6. § (3) 
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nyilatkozott; 

b) a fás szárú növény áttelepítése szakmai 

és településrendezési szempontból cél-

szerű és kivitelezhető; vagy 

c) az természetvédelmi vagy környezet-

védelmi érdeket sért. 

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 

a külön jogszabályban meghatározott 

ügyféli jogok biztosítása céljából. 

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

Korm. rend. 6. § (5) 

16.  Pótlásra kötelezi a tulajdonost, település 

belterületén a fás szárú növénynek az 

élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi ok-

ból - a 6. §-ban foglaltaktól eltérően - tör-

tént kivágása esetén, ha a pótlás környe-

zeti feltételei adottak. 

 * * * * * 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.  Ellenőrzi közterületen lévő fás szárú nö-

vény szakszerű pótlás teljesítését. 

 * * * * * 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. 

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

Korm. rend. 8. § (4) 

21.  Kötelezi a használót a települési önkor-

mányzat által rendeletben meghatározott 

kompenzációs intézkedés megtételére, 

amennyiben a 8. § (4) bekezdés szerinti 

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

Korm. rend. 8. § (4) 
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ilyen ingatlan a település beépítettsége 

miatt nem jelölhető ki. 

22.  Eljár természetvédelmi hatóságként helyi 

jelentőségű védett fasor esetében. 

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

Korm. rend. 16. § (2) 

4. A jegyző egyéb földművelésügyi feladat- és hatáskörei 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

1.  Kárfelmérési eljárást folytat vadkár, va-

dászati kár, valamint vadban okozott kár 

esetében az egyezség létrehozása céljá-

ból. 

  * * * * 1996. évi LV. tv. 81. §  

(2) (9) 

2.  Eljár az önkormányzati mezei őrszolgálat 

esetében a mezőőri járulék adók módjára 

történő behajtásában. 

  * * * * 1997. évi CLIX. tv. 19. 

§ (3) 

3.  Intézkedik a vetésterv kormányzati por-

tálon történő közzétételéről a vetőmag 

előállítójának bejelentése alapján. A 

kormányzati portálon való közzététel az 

önkormányzat hirdetőtábláján történő 

kifüggesztéssel megegyező időtartamú 

és tájékoztató jellegű. 

  * * * * 2003. évi LII. tv. 18. § 

(3a) 

 

4.  Kezdeményezheti az erdő rendeltetésé-

nek közérdekből történő megállapítását 

feladat- és hatáskörén belül. 

 * * * * * 2009. évi XXXVII. tv. 

23. § (3) m) 

 

5.  Kezdeményezheti helyi jelentőségű vé-

dett természeti terület esetében az erdé-

szeti hatóságnál természetvédelmi célból 

az erdőgazdálkodási tevékenység korlá-

tozását. 

K * * * * * 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 

 * * * * * 2009. évi XXXVII. tv. 

33. § (4) 
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való elérhetőségének helyben szokásos 

módon történő közzétételéről. 

8.  Közzéteszi a Nemzeti Földügyi Központ 

értesítése alapján a körzeti erdőtervezés 

megkezdéséről szóló tájékoztatást 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 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) 

11.  Igazolást ad ki arról, hogy a földterület 

szőlő termőhelyi kataszterbe történő so-

rolása, módosítása vagy abból történő 

törlése a földterületet érintő országos, ki-

emelt térségi, megyei területrendezési 

tervvel és településrendezési tervvel nem 

ellentétes 

 * * * * * 435/2021. (VII. 16.) 

Korm. rendelet 3. § (3) 

c) 
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