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BESZÁMOLÓ 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Földhivatali Főosztály hatósági tevékenysége 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állatvédelmi Osztály feladatai 

Bevezetés  

A teljes élelmiszerlánc felügyelete a szükséges garanciák biztosításának igénye miatt már nem volt 

megoldható hatékonyan a korábbi, szűk szakterületeket felügyelő, elkülönült hatóságokkal (állat-, 

növény-, közegészségügy), a teljes nyomon követhetőséghez egységes, a lánc minél nagyobb részét 

megfelelően képzett szakemberekkel lefedni képes hatósági szervezet létrehozása vált szükségessé. A 

fogyasztói bizalom erősítése, a fogyasztók biztonságának növelése, valamint a hatékonyabb, 

racionálisabb és olcsóbb élelmiszer-biztonsági hatósági tevékenység megteremtése érdekében 

megfogalmazódott az egységes ellenőrző szervezetbe tömörült, a teljes élelmiszerláncot átfogó 

felügyeleti rendszer létrehozása. 

Az Európai Unióhoz való csatlakozással természetesen mind a jogi, mind az intézményi rendszer 

átalakításra szorult. Az Európai Unió élelmiszerjogának alapelve, hogy a biztonságos és egészséges 

élelmiszer szabad mozgása biztosított legyen a belső piacon. A jogalkotó az élelmiszerjog elsődleges 

betartásának felelősségét az élelmiszer- és takarmányipari vállalkozóra telepítette. Lényeg, hogy a 

tagállamok felügyelik és ellenőrzik azt, hogy a vállalkozók a termelés, feldolgozás és forgalmazás 

minden szakaszában eleget tesznek a követelményeknek, és tevékenységük nem sérti a 

versenyszabályokat. 

Az élelmiszerlánc hatékonyabb ellenőrzése érdekében a lánc felügyeletét szabályozó egységes 

törvényt fogadott el az Országgyűlés, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. 

XLVI. törvény 2008. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény megalkotása során fő szempont volt 

a „szántóföldtől az asztalig” elv szerint, hogy a talajvédelem, növényegészségügy, növényvédelem, 

takarmányozás, állategészségügy, állatgyógyászat, élelmiszer-biztonság, élelmiszer-minőség alapvető 

kérdései nem választhatók szét egymástól.  

Élelmiszerlánc felügyelete 

Az élelmiszerlánc szakmai felügyeletét jelenleg a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

(NÉBIH), valamint megyei kormányhivatalok élelmiszerlánc-felügyeleti szervei látják el. A területi 

szervek a fővárosi és megyei kormányhivatalok élelmiszerlánc-biztonsági főosztályai és a járási 

hivatalok élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi osztályai. A főosztályi (megyei) irányítási 

szinten túl a megyében továbbra is három járási (Balassagyarmat, Pásztó, Salgótarján) hivatalban 

működik osztályi szinten az állategészségügyi igazgatás. 

Az élelmiszerláncban a felelősség három fél, a vállalkozó, az állam és a fogyasztó között oszlik meg. 

Ezek közül az élelmiszerlánc átfogó hatósági felügyeletének biztosítása az állam felelősségi körébe 

tartozik. 

A teljes élelmiszerlánc biztonságossága érdekében a felügyeletnek valamennyi, az élelmiszerláncot 

alkotó folyamatra ki kell terjednie. 

Az élelmiszerlánc összetettsége megköveteli, hogy azt tudományos megalapozottsággal és átfogó, 

megelőző szemlélettel és integrált megközelítéssel vizsgáljuk. Az átláthatóság és nyomon 

követhetőség éppen ezért központi helyet foglal el a 2013-ban elfogadott Élelmiszerlánc-biztonsági 

Stratégia (ÉLBS 2013-2022) megvalósításában. A Stratégiában megfogalmazott jövőkép az, hogy az 

élelmiszerlánc-termékek mindenkor egészségesek, kiváló minőségűek és biztonságosak legyenek, 
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előállításuk, kereskedelmük, felhasználásuk vagy fogyasztásuk során tudatosságot és felelősséget 

tanúsítson minden szereplő. 

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szervek kijelölése 

Az élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok ellátását tekintve 2007. január 1-től számos olyan változás 

lépett életbe, amely a helyi, területi és központi illetékes hatóságok szerepét és feladatait is 

befolyásolta.  

A korábban független mezőgazdasági szakigazgatási szervek (MgSzH) 2011-től a fővárosi és megyei 

kormányhivatalok igazgatóságaiként működtek tovább (Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Igazgatóság, Földművelésügyi Igazgatóság valamint Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság). 2015. április 1-től az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős igazgatóságok a megyei 

kormányhivatalok Főosztályaiként folytatták tevékenységüket. Az említett feladatok 2016. december 

31-ig az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztályhoz tartoztak. A szervezeti felépítés 

és az irányítási rendszer 2017. január 1-jétől ismételten átalakult. Az újabb átszervezés jelentős 

mértékben érintette a mezőgazdasági szakigazgatás területét, mivel a növény- és talajvédelmi valamint 

a földművelésügyi feladatokat ellátó osztályok járási szintre kerültek, az élelmiszerlánc-biztonsági és 

állategészségügyi igazgatás pedig a földhivatali egységgel került összevonásra megyei szinten. 

A megyei kormányhivatalok élelmiszerlánc-biztonságért és állategészségügyért felelős szervei látják 

el az állat-egészségügyi, állatvédelmi, takarmány-higiéniai, takarmány-biztonsági és -minőségi, 

élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-biztonsági, -minőségi ellenőrzéseket, valamint a borászati és alkoholos 

termékekkel, állatgyógyászati termékekkel, melléktermékekkel kapcsolatos feladatokat. 

Az integrált többéves nemzeti ellenőrzési terv (ITNET) 

Hatóságunk az Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv keretében éves bontás szerint végzi az 

ellenőrzéseket a teljes élelmiszerláncban. Az ellenőrzési időszak egy évre vonatkozik, minden év 

április 1-től a következő év március 31-ig tart. 

Az ellenőrzések és mintavételek számát a NÉBIH kockázatbecslés alapján központilag határozza meg 

a lehetséges veszélyek, az élelmiszerbiztonsági kockázatok, valamint a területi adottságok figyelembe 

vételével az ellenőrzendő létesítmények (élelmiszer-előállítók és forgalmazók) és élelmiszercsoportok 

vonatkozásában.  

A kockázat alapú ellenőrzés alapvetően két ellenőrzés-típust használ: a létesítmény-ellenőrzés 

(folyamatellenőrzés) és a mintavételek (termékellenőrzés) egymásba fonódó rendszerét. 

Az éves Élelmiszerlánc-felügyeleti Terv az Élelmiszerlánc Mintavételi Tervből, a Tevékenység-

ellenőrzési Tervekből és a Speciális Tervekből áll össze. 

Élelmiszer – és takarmányvizsgálati mintavételi terv 

A mintavételek esetén objektív (véletlenszerű, felmérő) terv készül. A termék-mintavételi terv 

magában foglalja többek között az élelmiszerek és takarmányok mikrobiológiai, kémiai biztonsági, 

reziduum-toxikológiai, radioanalítikai, adalékanyag, GMO valamint minőség-ellenőrzését.  

A Nógrád Megyei Kormányhivatal nem rendelkezik önálló laboratóriumi szervezeti egységgel. A 

Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatainak ellátása során hatósági 

mintát vesz, az Élelmiszerlánc Mintavételi Tervben előírt minták vizsgálatát a Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Referencia Laboratóriumai valamint az Élelmiszerbiztonsági 

Centrum Nonprofit Kft. regionális élelmiszerlánc laboratóriumai végzik. 

A Főosztály számára előírt monitoring mintavételi tervnek megfelelően a megyében előállított és 

forgalmazott termékekből 2016. április 1 – 2017. március 31. közötti időszakban a laboratóriumi 

vizsgálattal ellenőrzött élelmiszer- és takarmány tételek száma: 1116 db volt. A tárgyidőszakban az 

élelmiszerek biztonságával, összetételével illetve jelölésével kapcsolatos kifogásolások száma 69 db 
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volt. Élelmiszer-biztonsági hiba miatt 52 élelmiszer tételt vontunk ki a forgalomból. A lejárt 

fogyaszthatósági/minőség megőrzési idejű termékek forgalmazása miatt 266 termék tétel 

forgalmazását tiltottuk meg. A megvizsgált tételek száma a monitoring mintavételi tervben előírt 

mintaszámnál nagyobb, mert a helyszíni ellenőrzések során nyomonkövetési vizsgálatokat is végzünk, 

melynek célja az ismeretlen eredetű és nem igazolt származású élelmiszerek kiszűrése.  

A jogszabályi előírásoknak nem megfelelő termékek esetében a hatósági eljárásokat lefolytattuk, a 

hibás termékek gyártóira és forgalmazóira összesen 8 578 630.- Ft élelmiszer-ellenőrzési bírságot 

szabtunk ki, 16 esetben figyelmeztettük az ügyfelet a jogsértés megszüntetésére. Elemezve a 

jelentősebb hiba okokat, a leggyakoribb hiba a tavalyi évhez hasonlóan, a lejárt fogyaszthatósági 

idővel vagy lejárt minőség-megőrzési idővel való forgalmazás volt. 

A borászati és alkoholos italok ellenőrzése során 101 db terméket mintáztunk meg. A vizsgált borok 

közül 7 hibás tétel forgalomból való kivonását rendeltük el továbbá 5 alkalommal összesen 250 000.- 

Ft. minőségvédelmi bírságot szabtunk ki, jelölési hiba miatt 2 esetben figyelmeztettük az előállítót. 

Az összes megvizsgált tételre vonatkozó kifogásolási arány: 14 %. 

Létesítmény-ellenőrzés, tevékenység ellenőrzés 

Az ellenőrizendő tevékenységek (létesítmények) köre egy közös központi és területi kockázatbecslés 

alapján alakul ki. Az egyes létesítmények több jellemző alapján kerülnek kockázatbecslésre, pl: 

létesítmény alapbesorolása, állatfaj, tartási mód, hasznosítási irány, termelési adatok, szankciók stb. 

A 2016-2017. évi létesítmény-ellenőrzési terv a Főosztály számára Nógrád megye illetékességi 

területén 682 db hatósági ellenőrzést írt elő.  

Célellenőrzés elrendelését indokolhatja az élelmiszerlánc bármely pontján feltárt olyan 

szabálytalanság, amely élelmiszerbiztonsági veszélyt jelenthet.  

Eseti hatósági élelmiszer ellenőrzésre kerül sor más hatóságtól, civil szervezettől, vagy a fogyasztók 

részéről érkező, élelmiszerbiztonságot érintő bejelentés nyomán, közérdekű bejelentés esetén.  

Az eseti ellenőrzések (új nyilvántartásba vett vagy engedélyezett létesítmények), a NÉBIH által soron 

kívül elrendelt célellenőrzések, utóellenőrzések, közérdekű bejelentések és az ún. „zöld számos” 

megkeresések, száma 217 db volt.  

A végrehajtott ellenőrzések száma összesen 899 db volt.  

Az élelmiszer-higiéniai jogszabályok megsértése miatt 31 esetben élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot 

szabtunk ki, melynek összege 1 955 000. -Ft volt. Élelmiszer-higiéniával kapcsolatos hiányosságok 

miatt 83 esetben figyelmeztetés szankciót alkalmaztuk, továbbá határidő megállapításával köteleztük 

az ügyfelet a nem megfelelőségek megszüntetésére. 

Élelmiszer–előállító hely ellenőrzése során 3 esetben tevékenység felfüggesztésére került sor súlyos 

élelmiszer higiéniai hiányosságok miatt.  

A felderített szabálytalanságok miatti retorzió a figyelmeztetéstől a bírság kiszabásán át a tevékenység 

korlátozásáig széles skálán mozoghat. Az alkalmazott szankciónak arányosnak kell lennie az 

elkövetett jogsértés mértékével, tükröznie kell az érintett, vagy potenciális károsultak számát, az 

esetleges egészségkárosító hatás mértékét. A pénzbírság kiszabásakor tekintettel kell lenni annak 

visszatartó erejére és a vállalkozás teherbíró-képességére egyaránt. 

A Főosztálya élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a lánc szereplőiről (élelmiszer- és takarmányipari 

vállalkozások, állattartók) nyilvántartást vezet. 2016-ban 10 élelmiszer-előállító helyet vettünk 

nyilvántartásba, működési engedélyt a tárgyévben 4 db élelmiszer-előállító hely kapott. Az elmúlt 

évben építésügyi hatósági eljárásban 29 alkalommal adtunk ki szakhatósági hozzájárulást. 

A megállapított hiányosságok elemzése 

Az ellenőrzések tekintetében a feltárt nem megfelelőségek száma az előző évhez képest csökkent. A 

laboratóriumban vizsgált termékek esetében a kifogásolások száma nagyságrendileg nem változott.  
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A hiányosságok továbbra is leginkább adminisztratív jellegűek, de strukturális, technológiai és 

általános higiéniai hibák is előfordulnak. A termék vizsgálatok elsősorban minőségi (analitikai, 

beleértve az adalékanyag), mikrobiológiai és érzékszervi követelményeknek való nem 

megfelelőségeket tártak fel. Továbbra is gyakoriak a fogyaszthatósági és minőség megőrzési idővel, 

illetve a címkézéssel, jelöléssel kapcsolatos hibák.  

A legjellemzőbb ok a vállalkozások anyagi helyzete. Legtöbb esetben nincs elegendő ember az 

adminisztráció elvégzéséhez és kevés az anyagi forrás a karbantartáshoz és fejlesztéshez. Az 

élelmiszer-vállalkozók számára a nyomonkövethetőség biztosítása az élelmiszerlánc minden 

szakaszában kötelező. A figyelmeztetések nagy számának továbbra is oka a partnerek nem megfelelő 

adminisztrációs fegyelme és nem kellő tájékozódásuk az adminisztrációs és a működéshez szükséges 

követelményekről. 

Az élelmiszerlánc-felügyeleti ellenőrzések száma kis mértékben csökkent a tavalyi évhez képest. Az 

ellenőrzések során feltárt nem megfelelések száma, a figyelmeztetések és a kiszabott bírságok száma 

hasonló arányban csökkent. Az ellenőrzött élelmiszer- és takarmánytételek kifogásolási aránya alig 

változott (2015-ben 15 %, 2016-ban 14 %).  

A laboratóriumi vizsgálatok kapcsán 2016-ban főleg minőségi (összetételi) hibákat állapítottunk meg, 

de élelmiszerbiztonsági hiba és az érzékszervi követelményeknek való nem megfelelőségek miatti 

intézkedésekre is sor került, de ezeknek a kifogásoknak a száma jóval alacsonyabb volt, mint a lejárt 

termékek forgalmazása miatti jogsértések száma. 

A létesítmények ellenőrzése során leggyakrabban higiéniai hiányosságokat állapít meg a hatóság. Az 

élelmiszer-vállalkozók számára a nyomonkövetés biztosítása az élelmiszerlánc minden szakaszában 

kötelező, az ezzel kapcsolatos hiányosságok leginkább a kiskereskedelemben és a piaci-vásári 

forgalmazásban jellemzőek. Azonban évről évre kevesebb a hiba, a nyomonkövetés biztosítása javuló 

tendenciát mutat. A dolgozók képzettségével, egészségügyi alkalmasságának dokumentálásával 

kapcsolatos probléma ritkábban merül fel, és elsősorban a kisebb kiskereskedelmi egységekben 

jellemző. Az engedély, illetve bejelentés nélkül végzett tevékenység feltárására viszonylag kis 

számban kerül sor.  

A 2016. év főbb adatait a korábbi évek számaival összehasonlítva elmondható, hogy a megye 

élelmiszerbiztonsági megítélése a szankciókat tekintve (figyelmeztetések, a bírságok száma) nem 

változott. 

Társhatósági ellenőrzések 

2007. óta rendszeresen, évente több alkalommal kerül sor a szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzésekre, 

melyek keretében az ünnepi hagyományokhoz köthető, illetve a szezonálisan jellemző élelmiszerekre 

és tevékenységekre koncentrálva, országosan összehangolt, a teljes élelmiszerláncra kiterjedő 

ellenőrzést folytat a hatóság (tavaszi, nyári és téli szezonális ellenőrzés). 

A kormányhivatali összevont ellenőrzési terv alapján 2016-ban 12 közös hatósági ellenőrzés került 

megszervezésre, melynek során az ellenőrzést végző szervezeti egységek (állategészségügyi, 

népegészségügyi, fogyasztóvédelmi, munkaügyi- és munkavédelmi szakterület) kiemelten vizsgálták 

az egyes időszakokhoz, ünnepkörökhöz kötődő sajátosságokat, meghatározott ellenőrzési 

célterületeket.  

A NAV Nógrád Megyei Adóigazgatóságának kezdeményezésére 4 sütőipari vállalkozás egyidejű 

átfogó ellenőrzésére került sor 2016-ban. Hatóságunk elsősorban élelmiszerbiztonsági és -higiéniai 

szempontból vizsgálta a külföldi állampolgárok által üzemeltetett pékségeket. Három vállalkozással 

szemben élelmiszer–higiéniára vonatkozó jogszabályok megsértése miatt hatósági eljárást indítottunk 

és figyelmeztettük az ügyfelet, egy vállalkozás tevékenységét súlyos élelmiszer-higiéniai kifogások 

miatt felfüggesztettük. 



5 
 

Vendéglátás ellenőrzések 

A vendéglátó, étkeztető létesítmények működésében javulás figyelhető meg, a figyelmeztetések, 

bírságok száma és összege csökkent. Az egységek ellenőrzésén feltárt legjellemzőbb hiányosságok: a 

helyben lefagyasztott alapanyagok illetve adagolókba átöntött fűszerek nyomonkövetésre nem 

alkalmas jelölése, a különböző tisztasági fokú élelmiszerek egymást szennyező módon történő 

tárolása, műszaki feltétek nem megfelelősége, hűtőkapacitás és ellenőrző hőmérők hiánya, kopott, 

szennyezett munkapultok, rozsdás munkaeszközök használata, HACCP dokumentáció nem valós 

adatokkal való kitöltése, kézmosás feltételeinek hiánya, nem megfelelő személyi higiénia, 

takarítatlanság, FELIR azonosító és külön engedély hiánya.  

Közétkeztetés ellenőrzése  

A közétkeztetés minőségére ható programjaink keretében folytatódott a 2013. januárban indított 

gyermek közétkeztetésből származó ételek (ebédek) laboratóriumi érzékszervi vizsgálata, melynek 

során 2016. év végéig 18 menüsor vizsgálata történt meg. 

A közétkeztetésben a kiszolgált készételek érzékszervi vizsgálatát tekintve - az ötlépcsős skálán 

minősítve – a menük  5 %-a nem megfelelő,   28 %-a átlag alatti, 56 %-a átlagos, 11 %-a átlag feletti 

minősítést kaptak. Az eddigi adatok igazolják, hogy a készételek elkészítési helye és a fogyasztás 

helye, illetve azok közelsége vagy távolsága, a készen-tartás és a nagy távolságokon történő szállítás, 

hatással vannak a minőségre. 2015-től a mozgó érzékszervi vizsgálóállomással a laboratóriumoktól 

távol eső étkeztető helyeken kiszolgált készételek érzékszervi minősítése is lehetővé vált. A 18 

készétel érzékszervi vizsgálat közül, 5 vizsgálat – külső megjelenés, állomány, íz, illat paraméterek 

alapján – a mozgó érzékszervi állomáson történt. 

2016-ban a „minőségvezérelt közétkeztetés” program próbaüzemében Nógrád megyében minősített 58 

létesítmény 10 %-a jeles,  28 %-a jó, 40 %-a közepes, 17 %-a elégséges és 5 % elégtelen, azaz nem 

megfelelt minősítést ért el. A leggyakoribb hiba a szezonális alapanyag felhasználásának hiánya, a 

kényelmi termékek használata, nem a létesítményre adaptált HACCP rendszer alkalmazása, illetve a 

készétel minőség ellenőrzésének hiánya. Ezen felül gyakran előfordult az előkészítőben használt 

eszközök nem megfelelő fertőtlenítő mosogatása, nyomonkövetéssel kapcsolatos problémák, illetve 

allergén anyagok tájékoztatásával kapcsolatos hibák.  

Az élelmiszer-biztonsági és minőségi hibák jelentős aránya ismeretterjesztéssel, szemléletjavítással, az 

ételkészítők képzésével, a munkaszervezés változtatásával, odafigyeléssel orvosolható. 

Olyan élelmiszer eredetű megbetegedés – melyet a kormányhivatal élelmiszerlánc-felügyeleti szerve 

vizsgált ki – 2016-ban nem volt. Hatóságunk munkaidőn kívül készenléti szolgálatot is ellát. 

Állategészségügy 

Fokozott éberséget igényel, hogy a globalizáció hatásaként jelentkező áruforgalom-növekedés 

megnöveli az állatbetegségek behurcolásának kockázatát. A klimatikus viszonyok változása miatt az 

ország határához egyre közelebb jelentkeznek azok a járványügyi (egészségügyi és gazdasági károkat 

is okozó) megbetegedések (bőrcsomósodáskór, afrikai sertéspestis), melyek korábban nálunk nem 

voltak jellemzőek.  

A megye területén mind gazdasági, mind pedig állategészségügyi szempontból a szarvasmarha-, juh-, 

sertés-, és a baromfitenyésztési ágazat valamint a méhészkedés bír jelentőséggel.  

A megye állattenyésztési ágazatának gerincét hasonlóan a korábbi időszakokhoz a szarvasmarha 

tenyésztés képezi. A 2016. dec. 31-i adatok alapján a szarvasmarha összlétszám 18770 db. Ebből 

14785 db található az ún. nagylétszámú (50 db feletti) állományokban, ezen tenyészetek száma megyei 

szinten 80 db. Míg a kislétszámú (50 db alatti az állományi létszám) állományokban, melyből a 

megyében 335 db van és ezekben található a különbözetet jelentő 3985 db egyed. (Fenti fogalmi 
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meghatározások a 80-as évek végéig használt nagyüzemi illetve háztáji állomány szinonimáinak 

felelnek meg.) 

A 18770 db-os összlétszámon belül a tehénlétszám 11002 db, melyből 8771 db nagylétszámú 

állományokban, míg 2231 db kislétszámú állományokban található. További differenciálás tehető az 

irányba, hogy az adott állomány milyen hasznosítási irányt képvisel. Ez szarvasmarha esetében lehet 

tejelő, hús és kettős (tej és hús) hasznosítású. 

A kettős hasznosítású kategóriába zömében a kislétszámú állományok tartoznak, bár ezek esetében is 

egyre gyakoribb (közgazdasági és munkaszervezési okok miatt) a húsirány felé való eltolódás. A 

nagylétszámú állományok esetében sokkal egyértelműbb a termelés irányultsága. A jelenlegi adatok 

alapján a 80 nagylétszámú állományból 8 db (10%) tartozik a tejhasznosítási irányú kategóriába, míg a 

fennmaradó 72 (90 %) állomány hús irányba szakosodott. Utóbbi vonzerejét az adja, hogy kevésbé 

eszköz illetve munkaerő igényes, valamint a jelenleg érvényes támogatási kondíciók mellett 

gazdaságilag eredményes. 

Más képet mutat a helyzet, ha az összehasonlítást a tulajdonképpeni „termelő eszközök”, a tehenek 

számának összehasonlítása irányából tesszük. A 8771 db tehénből 3265 db (37 %) tartozik a tejhasznú 

ágazatba, míg a 5506 db-os (63 %) különbözet a hústermelési irányt gyarapítja. A tejhasznú ágazatnál 

jelentős koncentráció figyelhető meg, melyet jól reprezentál az egyes állományokban lévő egyedek 

száma, mely 80 és 1871 db között változik. Ugyanezen adatpár a hús hasznosítás esetében 28 és 327 

db számokkal jellemezhető. 

A juhtenyésztés, bár a megye talaj és domborzati adottságai jó alapot szolgáltatnak a tevékenységnek, 

elsősorban a hullámzó közgazdasági háttér miatt szerényebb szerepet tölt be az állattenyésztési 

ágazatban. A megyében jelenleg 253 juhtartó (tenyészet) van regisztrálva. Az ezekben lévő tenyész  (6 

hónapos kort betöltött) állatok száma évek óta azonos (vagy inkább lassan fogyatkozó) szinten van, 

ami jelenleg 16400 db. A 253 nyilvántartott tenyészetből 31 db, amelyekben az egyedek száma 

meghaladja a 100 db-ot. 

Hasonlóan a juhtartáshoz a sertés tenyésztés is lassan fogyatkozó szinten van. A megyére korábban 

sem volt jellemző a nagyszámú és intenzív sertéstartás. E területen nálunk nincs meg az a tradíció, 

mint az ország déli területein, amely nyilván összefügg azokkal a természeti (talaj) adottságokkal, 

amelyek a sertés(hús) termelés alapját jelentő biztonságos és gazdaságos takarmány előállítást 

szolgálják. Ezzel magyarázható az a tény is, amikor az 1980-as évek közepén a csúcsát elérő a magyar 

sertéstenyésztés elérte 13 milliós darabot ez a szám megyénkben akkor is csak 40-42000 volt. A mai 

helyzet ennél is szerényebb. Mindössze egy nagylétszámú (100 db feletti a populáció száma) sertés 

telep van a megyében, melynek átlag kocalétszáma 1000-1200 db, a bennálló létszám 12000 és 14000 

db közötti, míg az éves hízókibocsátás kb. 23000 db. A kislétszámú („háztáji”)állományok száma 583 

db (udvar), melyek végtermékei (hízott sertés) döntően a saját ellátást szolgálják, kisebb mértékben 

(kistermelői élelmiszer előállítás) piaci igényeket is kielégítenek. 

A baromfi tenyésztés hasonlóan a sertés tartáshoz abrak igényes, intenzív takarmányozást igénylő 

ágazat, melynek korábban sem voltak hagyományai és napjainkban sem kiugró a tevékenység a 

volumenét tekintve. Kivételt képez a tenyészlúd tartás. Jelenleg három telepen 22000 egyeddel 

történik a keltető tojás előállítás.  

Az ágazat termelési irányok szerinti megoszlása a következő: 

 tenyész állományok 

lúd  3 tenyészet 22000 db 

házityúk 2 tenyészet 12800db  (génmegőrzést szolgáló populációk)         

 étkezési tojást termelő állományok 

            tojóhibridek 5 tenyészet 47500 db 
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 hústermelő (broiler) állományok 

            húshibridek    7 tenyészet     153000 db (termelési ciklusonként). 

Országos viszonylatban is jelentősnek mondható a méhészeti tevékenység a megyében. A 2017. évi 

monitoring vizsgálatok összesített adatai szerint 888 méhészetben (udvarban) 38085 db méhcsalád 

található. Ha területi egységre vetítjük a családszámot, akkor ez megközelíti a 16 méhcsalád/km
2
 

értéket. Ez a szám mintegy 60%-kal meghaladja a szakma szerint elfogadhatónak tartott 10 

méhcsalád/km
2
-ti mennyiséget. A megye adottságai a méhlegelő és így a mézeltetés szempontjából is 

jók, hiszen a terület közel 40 %-ka erdősült, melynek jelentős hányadát akácosok teszik ki. Ez a tény 

aktív méhészeti időszakban (akác virágzás) számos vándor méhészetet vonz a megyébe és ezzel nem 

csak a populáció sűrűsége növekszik meg, hanem a biológiai kockázaté is. Az ilyen körülmények jó 

táptalajt biztosítanak a fertőző betegségek megeredésének és terjedésének a méh állományokban. 

Gazdasági haszonállataink tenyésztésének és tartásának a célja a társadalom, a piac igényeit minőségi 

és mennyiségben kielégítő, biztonságos élelmiszer alapanyagok előállítása. Ennek elérése számos 

kritérium teljesítése révén lehetséges és ezek lényeges eleme a biológiai biztonság megteremtése az 

állategészségügyi szakmai eszközök és módszerek alkalmazásával. Alapelv, hogy kockázatmentes 

élelmiszer alapanyagot csak egészséges állattal (egyeddel) és egészséges állománnyal lehet termelni 

(természetesen ez közgazdasági nézőpontból is igaz). 

Ennek érdekében az állategészségügyi szolgálat szem előtt tartva a hazai és a nemzetközi (uniós) 

szabályozókat rendszeres vizsgálatokat végez az élelmiszer alapanyag termelésben résztvevő 

állatállományokban. Ezek a jogszabályok függvényében lehetnek állomány szintű, minden egyedre 

kiterjedő ellenőrzések és lehetnek monitoring jellegű, tájékoztató eredményt nyújtó vizsgálatok. A 

vizsgálatok egyrészt azt célozzák, hogy kiszűrjük azokat a betegségeket, melyek megjelenése vagy 

jelenléte az állat (az egyed) és az állomány teljesítőképességét jelentősen lecsökkentené vagy 

megszüntetné. Másrészt kizárjuk az olyan betegségek jelenlétét, melyek nem csak a termelést 

befolyásolnák hátrányosan, hanem közvetlenül vagy közvetve (az állati terméken keresztül) az ember 

egészségét veszélyeztetnék (pl: gümőkór). 

Az egyes betegségek felderítésére irányuló vizsgálatok élelmiszer alapanyag termelő állatokban 

A folyamat két részre osztható: az egyik esetben jogszabály határozza meg kötelező jelleggel a tartó 

(tulajdonos) részére, hogy az egyes fajokon milyen vizsgálatokat kell elvégezni. A másik módszer az 

ún. nevezett monitoring vizsgálatok, melynek során szúrópróbaszerűen, előre meghatározott számban, 

kor vagy hasznosítási csoportra irányulóan történik a mintavételezés. 

Szarvasmarhák esetében a következő vizsgálatokat végezzük el: 

Gümőkór: a betegségtől az ország szarvasmarha állománya mentes. A betegség felderítésére irányuló 

vizsgálatokat évenkénti rendszerességgel minden 6 hétnél idősebb állatra kiterjesztve végezzük. A 

2016. évben ez közel 20000 állat vizsgálatát jelentette kedvező eredménnyel. 

Brucellózis: évenkénti rendszerességgel sor kerül valamennyi 24 hónaposnál idősebb tenyészállat 

szerológiai vizsgálatára. A tárgyévben 11662 db állat vizsgálata történt meg. Hasonlóan a gümőkórhoz 

olyan betegségről van szó, mely az embert is megbetegítheti. 

Leukózis: a betegség kórokozója iránt csak a szarvasmarha fogékony. Jelenleg a megye valamennyi 

állománya mentes a kórokozótól, azonban elsősorban kisebb állományokban sporadikusan 

megjelenhet a betegség. A szűrés egy-egy állományban három évenként történik. 2016-ban 7743 

egyed vizsgálatát végezték el.  

Nagylétszámú sertés állományokban a cél csoport a tenyészállatok. Éves szinten a tenyészkocák 20 

%-át  és valamennyi tenyészkant vizsgáljuk sertés brucellózisra, Aujeszky-féle betegségre, sertések 
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légző-, és szaporítószervi tünet együttesére (PRRS) valamint leptospirózisra. A 2016. évben 

valamennyi vizsgálat kedvező eredményű volt. 

Járványügyi monitoring terv 

Európai Uniós előírások és a szakmai irányító hatóság (NÉBIH) által meghatározottak szerint 

évenkénti rendszerességgel a következő programok zajlanak. 

TSE/BSE monitoring terv 

A monitoring programban a betegségre (szivacsos agyvelő bántalom) fogékony, kérődző fajba tartozó 

egyedek érintettek. Szarvasmarhák esetében azon állatokból kell mintát venni, amelyek 24 hónaposnál 

idősebbek, kényszervágták őket, az elhullás előtti vizsgálat során klinikai tüneteket mutattak és emiatt 

elkülönítetten levágták, illetve valamely betegségtől való mentesítési program keretében levágott és 

klinikai tüneteket is mutató egyedek. Éves szinten a mintaszám 250-300 db között mozog, hosszú évek 

óta az eredmények kedvezőek. 

Juhok és kecskék esetében a mintaszám meghatározott. A megye állományaiból éves szinten 182 db 

juhot és 3 db kecskét kell megvizsgálni, melyek 18 hónap felettiek és elhullottak, kényszervágták vagy 

rendes vágás során vágták le őket. 

Sertés Aujeszky-betegség Brucella suis és PRRS monitoring terv  

A program során elsősorban a kislétszámú (háztáji) állományok vizsgálatára kerül sor. Ennek 

keretében a 2016. évben 36 település 46 udvarában 388 db tenyészállat vizsgálatára került sor, a 

vizsgálat tárgyát csak a tenyészállatok képezik. A tárgy évben egy település egy állományában került 

megállapításra PRRS. Az érintett állomány (létszáma 99 db volt) felszámolásra (vágásra) került. 

Kéknyelv betegség monitoring terv 

Nógrád megyében áprilistól novemberig terjedő időszakban havonta a kijelölt szarvasmarha 

állományokból (4 tenyészet) 60 db vérmintát kell levenni és a vizsgáló intézetbe juttatni. A 

vizsgálatok vírus kimutatására irányulnak, az eddigi eredmények kedvezőek. A betegség 2015. 

októberében - ahogy számos helyen az országban - a megyében is megállapításra került, ellene a 

védekezés védőoltással történt. 

Brucella melitensis monitoring program  

A terv keretében évente ismétlődően a megyében 822 db juh és 67 db kecske vizsgálatát végeztetjük 

el, az eddigi eredmények jó eredményűek. 

Klasszikus és afrikai sertéspestis monitoring program  

A médiából is ismert, hogy az afrikai sertéspestis keletről terjedve meglehetősen közel került az ukrán-

magyar határhoz. A betegség gyógyíthatatlan, ellene specifikus módon (nincs ellene oltóanyag) nem 

lehet védekezni, ezért a nagy biológiai kockázatot jelentő populációk folyamatos monitorozása 

szükséges. A legnagyobb kockázatot e területen a vaddisznók jelentik, ezért a megyében valamennyi 

vadászatra jogosult kötelezett mintavételezésre a területén lévő vaddisznó létszám függvényében. A 

megye mintavételi kötelezettsége 178 db, az vizsgálatok mind a két betegségre nézve eddig kedvező 

eredményűek. 

Magas patogenitású madárinfluenza monitoring program  

Az uniós előírások értelmében évente ismétlődő módon Nógrád megyében egy-egy tojó, tenyésztyúk 

valamint vadmadarat (fácán) tenyésztő állományból kell mintát venni, állományonként 10 db-ot. Ezen 

kívül a nagyobb kockázatot jelentő tenyészlúd állományokból egyenként 20 db-ot, illetve háztáji 
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udvarokban tartott 20 állományból udvaronként 10 db-ot. A mintavételezések és a laboratóriumi 

vizsgálatok jó. 

Salmonella gyérítési program 

A szalmonella csoportba tartozó baktériumok több csoportot alkotnak, egyes típusaik emberi és állati 

megbetegedést (tífusz, paratífusz) okoznak, más típusaik fakultatív módon akár élelmiszerek 

közvetítésével betegíthetik meg az embert. Különösen jelentős kockázati tényezővel bírnak e 

tekintetben a baromfitermékek (tojás, hús). A veszély csökkentése, minimalizálása érdekében már 

hosszabb ideje folyik a baromfi ágazat területén (tyúkfélék, pulyka ágazat) a gyérítési program. A 

folyamat lényege, hogy termelés irányától (tojás vagy hústermelés) függően meghatározott terv szerint 

mintavételezések történnek a baktériumok jelenlétére irányulóan. A vizsgálatok kettős irányultságúak: 

egyrészt a hatóságok végzik el, de a vállalkozásoknak is kötelezettségük (önellenőrzés) van. A 

területen elvégzett következetes lépéseknek köszönhetően, a mentesítési tervekben foglaltak 

maradéktalan betartásával az eredmények ezen a területen megnyugtatóak. 

Rókák orális veszettség-immunizálási programja  

Az ország egyes területein (Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Alföldi Térség) újra előforduló veszettségi 

esetek miatt az utóbbi két évben ismét sor került a rókák orális immunizálására. A beavatkozás 

eredményességének ellenőrzésére az un. immun rókák kilövésével kerül sor, melyet a vadászatra 

jogosultak teljesítenek. A kötelező mintaszám a megyében immunizálási időszakonként (tavaszi-őszi) 

52 db. 

Kölcsönös Megfeleltetés (KM) ellenőrzési terv 

Az élelmiszerlánc szereplői közül az ellenőrzés bázisát azok a gazdálkodók képviselik, akik 

valamilyen formában állami támogatást vesznek igénybe. A KM ellenőrzési rendszere szerinti tervezés 

során a mintakiválasztást 2016-ban a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) végezte. Az 

ellenőrzésre kiválasztott ügyfelek körét 20-25%-os véletlenszerű és 75-80%-os kockázatbecslésen 

alapuló mintavételi módszerek alapján határozzák meg. A 2016. évben 101 gazdálkodó kijelölése és 

ellenőrzése történt meg. A mintából 45 db növény- és talajvédelmi irányultságú volt, míg 56 db esett 

az állategészségügyi kategóriába. A kijelölt állományból egy esett a meg nem felelt kategóriába, mert 

az ellenőrzött az eljárás során megtagadta az együttműködést. Egyéb esetekben az ENAR-hoz 

kapcsolódó hiányosságok – késedelmes be-, és kijelentések, határidőt túllépő füljelző pótlások, 

kifogásolt juh jelölések – kerültek megállapításra, ezek azonban nem voltak olyan súlyúak, hogy 

szankciót vontak volna maguk után. 

TRACES (Trade Control and Experit System) 

A TRACES egy olyan webalapú állat-egészségügyi hálózat, mely elsősorban élőállatok és állati 

eredetű termékek kereskedelmével kapcsolatosan lát el értesítő, igazoló és nyomonkövető funkciót az 

unión belül. Ezzel egyidejűleg szolgálja az élőállatok és állati eredetű termékek tagállamokon belüli 

szabad, ám szabályozott, szakmai előírások szerinti mozgását. A megyében a három járáson valamint 

a Főosztályon is van hozzáférési lehetőség a rendszerhez. A rendszer az elektronikus információ 

továbbítása mellett papír alapú adat kinyerést is lehetővé tesz és ez jelenti a szállítmány azonosítását 

biztosító dokumentációt (export bizonyítvány).  

A szállítmányok esetén a területileg illetékes élelmiszerlánc-felügyeleti szerv ellenőrzést végez, 

melynek elemei az iratellenőrzés, azonosság és fizikai vizsgálat, szükség esetén laborvizsgálat 

valamint állatvédelmi ellenőrzés.  
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ENAR (Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer) 

Az élelmiszerlánc biztonság alapeleme a láncolat egészében a nyomonkövethetőség, a szereplők 

átláthatósága. Ennek lényeges összetevője az állattenyésztésben, állattartásban 1997-ben bevezetett és 

folyamatosan fejlesztett ENAR. Kezdetben a szarvasmarha ágazatban került bevezetésre, majd 

folyamatosan megvalósult  a sertés és kiskérődző ágazatban is. Később sor került az informatikai 

integrációra a baromfi ágazatban is (BIR-Baromfi Információs Rendszer).   

Az egyes rendszerek nem csak állatazonosító adatokat, hanem környezetük információit is 

tartalmazzák (pl. tartó, tartási hely, stb). Az évek során az adatbázis volumenében bekövetkező 

jelentős változás további informatikai fejlesztést generált, melynek során létrejött a Tenyészet 

Információs Rendszer (TIR). Ez a szisztéma integráltan tartalmazza mindazokat az információkat az 

ún. ENAR kötelezett állattenyésztési ágazatok résztvevőit illetően, melyek állategészségügyi, 

élelmiszerlánc-biztonsági szempontból lényegesek. 

Állattartó telepek ellenőrzése 

A feladatkörben 38 ellenőrzésre került sor, melyek megoszlása a következő volt: állatgyógyászati 

termékek alkalmazása élelmiszer-termelő állományokban 15 esetben, haszonállatok tartásának 

állatvédelmi szabályainak betartása  4 esetben, állattartó telepek járványügyi ellenőrzése 18 

alkalommal és állatszállítás feltételeinek ellenőrzése 1 esetben. Az ellenőrzések során nem kerültek 

megállapításra olyan hiányosságok, melyeket szankcionálni kellett volna az eljáró hatóságnak. 

Állatvédelmi szempontból elsősorban kedvtelésből tartott állatok tartására vonatkozóan érkeztek 

panaszos (többnyire névtelen) bejelentések a hivatalos szervekhez. Ezek valódisága és 

bizonyíthatósága az esetek többségében azonban nem igazolódott. Bírságok kiszabása az ebtartással 

kapcsolatos jogszabályi előírások megsértése miatt történt (egyedi azonosítás és oltás hiánya). 

Melléktermékek 

Az állati eredetű melléktermék fogalom körébe beletartoznak mindazon anyagok, mely az állatok 

tartása, állati eredetű termék előállítása, feldolgozása és forgalmazása során keletkeznek. (Ide tartozik 

az állathullától, a vágóhídi kobzáson át a kereskedelmi forgalomból kivont termékig minden anyag.)  

Az Uniós csatlakozási jogharmonizációt követően az ún. hagyományos eszközök (hullaemésztő 

vermekben való elhelyezés) alkalmazása kizárttá vált, a melléktermékeket a veszélyességi 

kategóriájuknak megfelelő módszerekkel lehet ártalmatlanítani. 

A melléktermékek szállítását, gyűjtését és ártalmatlanítását erre engedéllyel rendelkező személyek, 

szervezetek végezhetik. A megyében a szállításra és gyűjtésre valamint részleges ártalmatlanításra 

szóló engedéllyel a salgótarjáni Városgazdálkodási Kft. (VGÜ Kft.) rendelkezik. A VGÜ Kft-n kívül 

az állami tulajdonú ATEV Zrt. végez a megye területén gyűjtő, szállító tevékenységet. Az állati 

eredetű melléktermékkel kapcsolatos ellenőrzések is az állategészségügy hatáskörébe tartoznak. 

Felügyeleti díj 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B. §-a bevezette a 

felügyeleti díjat, amely az élelmiszerlánc hatósági felügyeleti tevékenység feladatainak fedezetéül 

szolgál.  

Az évente befolyt felügyeleti díj 10 %-át fejlesztésre kell fordítania a NÉBIH-nek. A felügyeleti díj 

bevétel fennmaradó összegének 40%-a a NÉBIH bevétele, 60%-át a megyei kormányhivatalok részére 

tovább kell utalni (Nógrád megye esetében 2015-ben 232 millió Ft , 2016-ban 215 millió Ft). A 

NÉBIH finanszírozza a szakigazgatási szerv által használt szakrendszerek üzemeltetésének költségeit, 

beszerzi a hatósági feladatokhoz szükséges informatikai eszközöket valamint biztosítja az 

ellenőrzésekhez használt gépjárműflotta bérleti és üzemeltetési kiadásait. 
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FELÍR 

A teljes vertikumot átfogó Élelmiszerlánc-felügyeleti Rendszer (FELIR), kialakításával egységes 

információmenedzsment valósítható meg. Ezáltal létrejön egy olyan integrált adatbázis, amely a 

szakterületek összekapcsolódásából adódóan az őstermelőktől, kistermelőktől a multinacionális 

cégekig láthatóvá teszi a hálózatot, lehetővé teszi az átlátható kockázatelemzést.  

A FELIR célja az élelmiszerlánc-felügyelet nyilvántartási és ellenőrzési feladatainak támogatása. Az 

ügyfelek a FELIR azonosító segítségével tudják igazolni, hogy jogosultak a hatóság által nyilvántartott 

tevékenységek végzésére. A fejlesztések megteremtik a lehetőségét annak, hogy az Elektronikus 

Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerből (EKÁER) érkező adatok hozzájáruljanak az 

élelmiszerlánc-felügyelet megalapozott kockázatbecsléséhez, segítik a termékek nyomonkövetését és a 

célzott, hatékony ellenőrzések végrehajtását. A FELIR rendszer pedig – mivel az EKÁER csak FELIR 

azonosító megléte esetén teszi lehetővé az élelmiszerek szállítását, valamint csak bejelentett első 

magyarországi tárolási helyre engedi az élelmiszerek behozatalát - hozzájárul a piac kifehérítéséhez.  

A járási hivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi osztályai a társhatóságokkal közösen 

ellenőrzéseket végeznek az EKÁER érintettségű szállítmányokkal kapcsolatban.  

Képzés 

A Kormányhivatalban és a járási hivatalokban a hatósági ellenőrzési munkát állatorvos, 

élelmiszermérnök, takarmánymérnök, közegészségügyi felügyelő, agrármérnök, vagy ezzel 

egyenértékű felsőfokú képzettségű személyzet végzi el.  

Célunk, hogy ezekben a munkakörökben olyan munkatársak dolgozzanak, akiknek a készségei, 

képességei és tudása eléri a megfelelő szintet, ezzel is hozzájárulva az eredményes feladat-ellátáshoz, 

illetve az ügyfelek elégedettségéhez.  

Az éves képzési tervek összeállításáért, a képzések szervezésért, értékeléséért alapvetően a NÉBIH 

felel, de a megyei kormányhivatalok ezen felül önálló továbbképzéseket is szerveznek a felmerülő 

problémák és igények alapján.  

Esetenként konferencia kerül megrendezésre a vállalkozók részére szakmai tájékoztatási céllal (pl. 

tájékoztatás a HACCP működtetésével kapcsolatban).  

Humánerőforrás 

Az állategészségügyi igazgatás fénykorában - az 1980-as években - 190 fő dolgozott a szolgálat 

keretein belül. Mára a létszám a megyében 33 fő, ebből hatósági állatorvos 11 (ebből 1 nyugdíjas), 

élelmiszer-biztonsági felügyelő 10, húsvizsgáló szaksegéd 1, adminisztrátor 6 fő, betöltetlen állások 

száma pedig 5 (4 állatorvosi, 1 húsvizsgáló szaksegédi állás). 

Számos kolléga hagyta el az igazgatási területet illetve a frissen végzett állatorvosok számára sem 

vonzó a hatósági munkakör. A magángyakorlat tilalma miatt ez még súlyosabb problémát jelent a 

vezetői beosztások esetében. Országosan és a megyére is jellemző, hogy a hatósági állatorvosi 

állomány elöregedett, a nyugdíjba vonuló kollégák megüresedett státuszára nincs jelentkező vagy 

élelmiszer-biztonsági felügyelő kerül a rendszerbe, ők viszont csak a hatósági feladat egy részét  

(élelmiszerbiztonság) tudják ellátni, és így még nagyobb teher jut a meglévő állatorvosokra. Mára már 

kritikusnak mondható a helyzet, napi szintű koordinációt, szervezést igényel, hogy a szakmai 

feladatok a prioritásnak megfelelően és határidőn belül ellátásra kerüljenek.  

Az „állategészségügyi” igazgatás hosszú és rendkívül változatos utat járt be a kialakulásától kezdve 

(1867.) napjainkig. A korábbi évtizedek tapasztalatai alapján elmondható, fontos, hogy a szakterület - 

biológiai jellégéből, nemzetgazdasági és közegészségügyi szerepéből adódóan - egy egységes rendszer 

keretei között, jól képzett és megfizetett szakember állománnyal, megfelelő tárgyi feltételekkel 

működjön, mely biztosítja az aktuális kihívások esetén a gyors, hatékony és szakszerű reagálást. 
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Földhivatali Osztály feladatai 

A földügyi szervezetrendszert érintő legutóbbi változások 

A kormányhivatalok, illetve a járási rendszer felállítása során 19 Megyei és a Fővárosi Földhivatal, 

valamint 117 körzeti és a két kerületi földhivatal került szervezetileg integrálásra, önálló feladat és 

hatáskörrel rendelkező szakigazgatási szervként. Feladataikat továbbra is speciális illetékességi 

területen látták el az adott megyén (fővároson) belül. A hatáskörök címzettje a földhivatal vezetője 

volt. 

Az átalakítással 2011. január 1-jétől a Nógrád Megyei Földhivatal - 3 különálló szakmai osztályra 

tagozódva - mint a Megyei Kormányhivatal Földhivatala működött tovább.  

Majd 2015. április 1-jétől a földhivatal, mint önálló szakigazgatási szerv megszüntetésre került. 

Feladatait a kormányhivatal főosztályaként, illetve a járási hivatal osztályaként látta el. Az 

ingatlanügyi hatósági hatáskörök címzettje – változatlanul speciális illetékességgel – a járási hivatal 

vezetője, illetve a kormánymegbízott. 

A földhivatali intézményrendszer funkcionális átalakítása folytatódott, amelynek eredményeképpen 

2017. január 1-től újabb jelentős változás következett be. Ez év január elsejétől a 

Kormányhivatalokban korábban önálló földhivatali főosztályok átalakultak, összevonásra kerültek 

más, a kormányhivatalokon belül működő főosztállyal. A megoldás nem egységes. A legtöbb 

megyében Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály néven működnek tovább, de pl. 

Csongrád megyében a Hatósági Főosztály részeként, Pest megyében Élelmiszerlánc-biztonsági, 

Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztályként, a fővárosban pedig a volt Földhivatali 

Főosztály a földügyi informatikai szakrendszerek üzemeltetését, fejlesztését ellátó – korábban önálló 

központi hivatalként működő – Földmérési és Távérzékelési Intézettel (FÖMI-vel) került összevonásra 

Budapest Főváros Kormányhivatal Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály néven. 

Az ingatlan-nyilvántartásért, a földmérésért és térképészetért, valamint a földügyekért való felelősségi 

körében a szakmai irányítói feladatokat továbbra is a földművelésügyi miniszter látja el a Földügyi és 

Térinformatikai Főosztályon keresztül. 

Nógrád megyében a korábbi megyei földhivatal egy összevont földhivatali osztályként – jelenleg 12 

fővel - az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály része lett. 

Az osztály dolgozói közül 4 fő ingatlan-nyilvántartási, 4 fő földmérés- és térképészeti, valamint 1fő 

mezőgazdászi szakterületi feladatokat lát el. További 1 fő pénzügyi, és 1 fő igazgatási referensként 

dolgozik. Az osztály vezetője, aki egyben főosztályvezető-helyettesi beosztásban van, földmérő 

mérnök végzettségű. Valamennyi ügyintéző rendelkezik a feladat ellátásához szükséges szakirányú 

képesítéssel, valamint több éves szakmai gyakorlattal a földügyi igazgatás területén. 9 fő szakirányú 

felsőfokú, 3 fő szakirányú középfokú végzettségű.  

A földügyi szakigazgatási feladatok ellátása az integráció, illetve a központi hivatalok átalakítása után 

a kormányhivatali, járási hivatali rendszerben változatlanul, a jogszabályi és szakmai 

követelményeknek megfelelően történik. 

Számos hatósági ügynek - a szakhatósági rendszer kormányhivatalon belüli megszüntetésének 

köszönhetően, döntően a földvédelmi és telekalakítási kérelmeknél - a korábbi hosszadalmas 

szakhatósági megkeresés helyett egyszerűsödött az eljárása, valamint több földügyi hatósági eljárás és 

adatszolgáltatás vált díj- illetve illetékmentessé. 
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Az ingatlan-nyilvántartási ügyek intézése, az egységes ingatlan-nyilvántartás vezetése, valamint az 

abból történő adatszolgáltatás általánosan az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatal, mint 

elsőfokú ingatlanügyi hatóság hatáskörébe tartozik. 

A megyében elsőfokú ingatlanügyi hatóságként 4 járási földhivatali osztály működik: 

Balassagyarmaton a balassagyarmati és szécsényi járás, Pásztón a pásztói járás, Rétságon a rétsági 

járás, míg Salgótarjánban a salgótarjáni és bátonyterenyei járás illetékességi területén. 

A megyei kormányhivatalon belül működő földhivatali osztály az ingatlan fekvése szerint illetékes, 

földügyi igazgatási hatáskörében másodfokon eljáró ingatlanügyi hatóság, amely szakmailag irányítja, 

felügyeli és ellenőrzi a járási földhivatalok munkáját, közvetít a hivatalok és a Földművelésügyi 

Minisztérium, valamint a földügyi informatikai szakrendszerek üzemeltetését, fejlesztését ellátó 

Fővárosi Kormányhivatal közötti adatforgalomban. Felügyeli a földbirtok-politikai tevékenységet, 

szolgáltatja a földügyi szakigazgatással kapcsolatos statisztikákat. Felügyeli, műszakilag támogatja és 

koordinálja a járási földhivatalok ingatlan-nyilvántartási és földmérési, térképészeti tevékenységét. 

Elvégzi az új felmérésekkel, térképfelújítással, az ingatlan-nyilvántartás átalakításával, a 

birtokrendezések előkészítésével kapcsolatos feladatokat.  

A földhivatali feladatok ellátásának jogszabályi háttere, hatáskör- és illetékesség a földügyi 

igazgatási feladatkörben eljárva 

1. Szervezeti és Működési Szabályzat 

A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 

30.) MvM utasítás 52. §-a rendelkezik a földhivatalok feladatairól: 

 „A kormányhivatalok szervezeti egységei a földhivatali feladatok körében ellátják a földművelésügyi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, az egyes földügyi eljárások részletes 

szabályairól szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a 

kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.” 

2. Kijelölő kormányrendelet 

A földhivatalok hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet állapítja meg. 

E rendelet alkalmazásában a földügyi igazgatás kiterjed: 

- az ingatlan-nyilvántartással, 

- a földhasználati nyilvántartással, 

- a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről és a mezőgazdasági 

üzemközpontokról vezetett nyilvántartással (a továbbiakban: földműves nyilvántartás), 

- a földmérési és térképészeti állami alapfeladatokkal és alapmunkákkal - ide nem értve a 

honvédelmi célú földmérési és térképészeti tevékenységet - a földméréssel, térképészettel, 

távérzékeléssel, térinformatikai rendszerek működtetésével és az államhatárral kapcsolatos 

nemzetközi kötelezettségekkel, 

- a földminősítéssel, a földvédelemmel, a földhasznosítási előírások érvényesülésével, 

- a földtulajdoni és a földhasználati előírások érvényesülésével, 

- a földforgalommal, 

- a telekalakítással összefüggő feladatok ellátására. 
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A földügyi igazgatási feladatkörében eljáró különös illetékességi szabályok szerint: 

Ingatlanügyi hatóságként: 

- az ország területére a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, 

- az adott megye (főváros) területére a fővárosi és megyei kormányhivatal,  

- a kijelölő rendelet 1. mellékletben meghatározott területre a járási (fővárosi kerületi) hivatal 

jár el. 

Ha a jogszabály másként nem rendelkezik, első fokon az ingatlan fekvése szerint illetékes, földügyi 

igazgatási hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal, másodfokon az ingatlan fekvése 

szerint illetékes, földügyi igazgatási hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal jár el. 

Mezőgazdasági igazgatási szervként: 

A földműves nyilvántartás vezetésére, valamint a Földforgalmi törvény szerinti mező- és 

erdőgazdasági hasznosítású föld fekvése szerint illetékes, földügyi igazgatási feladatkörében eljáró 

elsőfokú hatóságként  

- a járási hivatal, 

- másodfokú hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatal jár el. 

A Földforgalmi törvényben meghatározott szerzési feltételek, korlátozások és tilalmak betartásának 

ellenőrzésére, továbbá az ezzel kapcsolatos jogkövetkezmények alkalmazására, a biztonsági 

okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzésére elsőfokú hatóságként  

- a járási hivatal, 

- másodfokú hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatal jár el. 

A föld fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal jár el mezőgazdasági igazgatási szervként a 

föld tulajdonjogának hatósági jóváhagyáshoz kötött megszerzésének jóváhagyására irányuló 

eljárásban, továbbá a szerzési feltételek igazolására szolgáló hatósági bizonyítványok kiadásában. 

A föld fekvése szerint illetékes járási hivatal jár el mezőgazdasági igazgatási szervként a hatósági 

jóváhagyáshoz kötött földhasználati szerződések hatósági jóváhagyására irányuló eljárásban. 

3. Földügyi eljárások részletes szabályai 

Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 

alkalmazásában a földügyi igazgatás kiterjed a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben felsorolt földügyi feladatok 

ellátására. 

E rendelet tartalmazza egyebek mellett: 

- az ingatlan-nyilvántartási eljárásra vonatkozó rendelkezéseket 

- a földügyi szakigazgatást érintő speciális feladatokat 

- a termőföld hasznosításával, védelmével és a földminősítéssel kapcsolatos eljárások részletes 

szabályait 

- a telekalakítási eljárást és  

- a föld tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerzési képesség igazolását. 

A földügyi szakigazgatást érintő speciális feladatok 

Az ingatlanügyi, földmérési- és térképészeti, telekalakítási, földvédelmi, földhasználati, 

mezőgazdasági igazgatási szervi hatósági feladatok ellátása mellett az elmúlt időszakban a 

kormányhivatalok földhivatalai olyan kiemelt kampányfeladatokban vállaltak meghatározó szerepet, 
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mint például a 2015-ben induló „Földet a gazdáknak!” Program árveréseinek lebonyolítása, amely 

Nógrád megyében összesen 413 földrészletet érintett. Az árverésen való részvételhez szükséges nagy 

számban igényelt hatósági bizonyítványok kiadása, valamint a sikeres árverés után megkötött 

szerződések ingatlan-nyilvántartási átvezetésének felügyelete, továbbá a miniszterelnökség felé 

küldendő napi jelentési kötelezettség immár 2 éve tartó jelentős többletfeladatot ró a földhivatalra. 

Mostanra a program lezárását jelentő tulajdonjog bejegyzések többségében már minden földrészletre 

megtörténtek a föld fekvése szerinti járási földhivatali osztályoknál.  

Másik ugyancsak nagy, egész országra kiterjedő kiemelt földhivatali feladat a részarány földkiadás 

során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló eljárások végrehajtása, amely 

megyénkben jelenleg 2 járási földhivatal illetékességi területén, Pásztón és Salgótarjánban zajlik. A 

következő üteme 2018. január 1-jén indul, Rétság részvételével, majd utolsóként a balassagyarmati és 

szécsényi járások területét magában foglaló Balassagyarmati Járási Hivatal Földhivatali Osztályán 

zárul a program. Ezáltal mintegy 2000 önálló földrészlet kerül kialakításra, ahol az érintett 

földtulajdonosok – mint ügyfelek száma - meghaladja az 5000 főt. Az eljárásban a földhivatal, mint 

koordináló és szakmai felügyeletet biztosító hatóság vesz részt, mellette a szintén szoros határidők 

között végrehajtandó jelentési kötelezettséggel a projektet irányító Földművelésügyi Minisztérium és a 

Nemzeti Kataszteri Program felé. 

A Földhivatali Osztály általános feladatai 

1. Ingatlan-nyilvántartási és földforgalmi szakterületen, egyebek mellett: 

- Ingatlanügyi hatóságként ellátja az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényben, és annak 

felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat, 

- Mezőgazdasági igazgatási szervként ellátja a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 

törvényben, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel 

összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló törvényben, valamint az 

azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat. 

- Elbírálja az ingatlan-nyilvántartási ügyekben hozott elsőfokú döntések ellen benyújtott és 

felterjesztett fellebbezéseket, továbbá a szakterületet érintő ügyekben perképviseletet lát el. 

- Irányítja és ellenőrzi a megyei ingatlan-nyilvántartás szakterületét, biztosítja az egységes 

jogalkalmazási gyakorlatot; 

- Szervezi, ellenőrzi és irányítja az ingatlan-nyilvántartás tartalma és a tényleges állapot 

összhangja érdekében végzendő feladatokat; 

- A biztonsági papír, átpántoló címke és biztonsági pecsétcímke kezelésére vonatkozó 

előírásoknak megfelelően ellátja a járási hivatalok földhivatali osztályainak irányítását a 

tulajdoni lapról kiállított másolatok vonatkozásában, valamint ellátja azok ellenőrzését és 

műszaki támogatását a biztonsági elemek kezelésével és felhasználásával kapcsolatban.  

- Megyei szinten koordinálja az ingatlan-nyilvántartási igazgatási szolgáltatási díjak beszedését; 

- Folyamatosan vezeti a hatáskörébe tartozó nyilvántartásokat (települések igazgatási területe, 

összterületek nyilvántartása, változások vezetése); 

- Közreműködik a külföldön kiállított okiratok igazságügyért felelős miniszterhez történő 

továbbításában, állásfoglalás kiadása céljából; intézkedik a hatáskörbe tartozó iratok külföldre 

történő kézbesítése iránt; 

- Ingatlan-nyilvántartási statisztikai adatokat állít össze és terjeszt fel a szakmai irányító szerv 

részére; 

- A járási hivatalok földhivatali osztályaival együtt ellenőrzi a számítógépes ingatlan-

nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe vevők adatlekérdezéseinek jogszerűségét és a 

biztonsági előírások betartását; 
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- A beadványokban előadott ingatlanügyi hatósági panaszokat kivizsgálja, szükség esetén 

jelentést tesz a szakmai irányító szerv részére; 

2. Földmérési és földügyi szakterületen, egyebek mellett: 

- Ingatlanügyi hatóságként ellátja a termőföld védelméről, valamint a földmérési és térképészeti 

tevékenységről szóló törvényben, és annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 

meghatározott feladatokat 

- Telekalakítási hatóságként ellátja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

törvényben, és annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat 

- Megyei szinten felügyeli a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon 

megszüntetésével kapcsolatos hatósági feladatok végrehajtását. 

- Elbírálja a földmérési és földügyi ügyekben hozott elsőfokú döntések ellen benyújtott és 

felterjesztett fellebbezéseket, továbbá a szakterületet érintő ügyekben perképviseletet lát el. 

- Megyei szinten koordinálja, segíti a parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatos járási 

hivatali feladatok végrehajtását; 

- Gyakorolja a földmérési alappont-hálózati pontok felett a tulajdonosi/kezelői jogokat; 

- Ellátja a földmérési és térképészeti szakfelügyeletet; 

- Vezeti a közigazgatási és fekvéshatárok adatbázisát; 

- Ellátja az állami földmérési jelek helyszínelését és karbantartását; 

- Ellátja az állami földmérési térképi adatbázisból, az alaphálózati pontok adatbázisából és a 

forgalomból kivont földmérési és térképészeti adatokból történő adatszolgáltatást, adat- és 

térképtárat működtet; 

- Koordinálja, és szakmai iránymutatásokkal segíti a törvény által előírt hasznosítási, valamint 

ideiglenes és mellékhasznosítási kötelezettség teljesítésének folyamatos ellenőrzését, felel a 

határszemle ellenőrzések megszervezésért, végrehajtásának irányításáért; 

- Koordinálja és ellenőrzi a földvédelmi statisztikai program folyamatos vezetését; 

- Szakmailag irányítja és ellenőrzi a közhiteles földhasználati nyilvántartás vezetését és az 

adatok szolgáltatását; 

- Intézkedik az engedély nélkül elmozdított, vagy elpusztult geodéziai alappontok esetében a 

kártérítési igény érvényesítéséről; 

- A terepi és térképi állapot összhangjának biztosítása érdekében felügyeleti munkája során 

helyszínelési munkát végez, az észlelt eltérések rendezése céljából az illetékes járási hivatalnál 

eljárást kezdeményez; 

- Elősegíti a földmérési műszaki fejlesztést, részt vesz új technológiák, és eljárások átvételében, 

azok hatékony alkalmazásában; 

- Amennyiben az a hatósági feladatok ellátását nem veszélyezteti, díjfizetés ellenében kisegítő 

vagy vállalkozási tevékenységként mérnöki szolgáltatást és műszaki tanácsadást végez; 

- Közreműködik a településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat véleményezési 

eljárásában a termőföldvédelem érvényesítése érdekében; 

- Nyilvántartja, és folyamatosan figyelemmel kíséri a jogerős és végrehajtható határozatokban 

kirótt földvédelmi járulékok és bírságok, valamint a földhasználati és eljárási bírságok 

befizetését, valamint az eredeti állapotba való helyreállítási kötelezettség teljesítését előíró 

határozatokban foglaltak végrehajtását; 

- Folyamatosan intézkedik a Földművelésügyi Minisztérium szakfőosztályai felé a jogerős és 

végrehajtható határozatokban kirótt földvédelmi járulékok és bírságok nyilvántartásból való 

törlése, illetve visszafizetése iránt, ha a törlés illetve a visszafizetés megalapozott; 

- Megszervezi és lebonyolítja a járási hivatalok földhivatali osztályainak szakmai átfogó és 

célellenőrzéseit. 
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A Földhivatali Osztály földügyi igazgatási feladatok ellátására, valamint a járási földhivatali 

osztályok ellenőrzésére vonatkozó 2017. évi szakmai feladattervében szereplő fontosabb 

tevékenységek 

1. Kiemelt feladatok: 

- Folyamatosan vizsgálni kell az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis és az ingatlan-

nyilvántartási állapot egyezőségét, eltérés esetén meg kell tenni a szükséges – jogszabályi előírásoknak 

megfelelő – intézkedéseket az egyezőség biztosítása érdekében. 

- Folyamatosan el kell végezni a TakarNet hozzáférési jogosultsággal rendelkező felhasználók – 

adatlekérdezései jogszerűségének és a biztonsági előírások betartásának törvényben meghatározottak 

szerinti – ellenőrzését. 

- Folyamatosan el kell végezni a földátruházási biztonsági okmányt kezelő közjegyzők, ügyvédek 

vagy az adott szervezetnél működő jogtanácsos biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségeinek 

jogszabályban meghatározottak szerinti ellenőrzését.  

- Termőföldek engedély nélküli igénybevételeinek feltárása, az eljárás lefolytatása. 

- A termőföld eredeti állapotának helyreállításáról szóló jogerős és végrehajtható határozatokban 

foglalt kötelezettség kikényszerítése. 

- Különös gondot kell fordítani a szakfelügyeleti ellenőrzés körébe tartozó feladatok végrehajtására, 

ütemezetten ellenőrizni kell a földmérési szakfelügyelet keretében a földmérési adatok és az állami 

földmérési térképi adatbázisokból, valamint az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisokból 

szolgáltatott adatok jogszerű felhasználására vonatkozó előírások betartását. 

- A földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény, valamint a részarány 

földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 

374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásaiban megfogalmazott szakmai követelmények, valamint a 

költségvetési és jogszabályi előírások szerinti ingatlanügyi hatósági feladatok betartásának folyamatos 

ellenőrzése. 

- Közre kell működni a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervvel a földügyi igazgatási 

feladatok végrehajtásához szükséges számítógépes rendszerek – TAKAROS, BIIR, FÖNYIR, 

TakarNet, DATR, TOPOBASE, megyei informatikai rendszerek – üzemszerű működésének 

biztosításában. 

- Gondoskodni kell az informatikai rendszerekhez való hozzáféréseket biztosító jogosultságok 

szabályszerű és biztonságos kezeléséről, figyelemmel kell kísérni a jogosultságok naprakész 

kiosztását, nyilvántartását és szükség szerint intézkedni kell módosításukról. 

2. A járási hivataloknál előirányzott célvizsgálatok: 

- A föld tulajdonjogának bejegyzésére vonatkozó döntések jogszerűségének ellenőrzése. 

- A jogszabályokban meghatározott földmérési és térképészeti tevékenységet végző gazdálkodó 

szervezetek szakfelügyeleti ellenőrzése. 

- Az iktatás és széljegyzés szabályszerűségéről illetve az adatszolgáltatások jogszerűségéről. 

- A termőföldre vonatkozó hasznosítási kötelezettség ellenőrzése (határszemle). 

- A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának ellenőrzése. 

- A 2016. 07. 01. után jóváhagyott és bejegyzett tulajdonszerzések esetén a földhasználat 

átengedésének ellenőrzése. 
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3. Átfogó ellenőrzési feladatok: 

Komplex vizsgálat a Pásztói Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál, a földhivatal 2016. és 2017. évi 1. 

féléves munkájának átfogó ellenőrzésére. 

Az ellenőrzés október hónapban kezdődött, jelen pillanatban a szakterületek által tételesen vizsgálat 

alá vont ügyiratok jogszerűségének helyszínen történő ellenőrzésénél tart.  

4. Állami átvételi vizsgálat: 

A Köztársasági Elnök 89/2005. (VI. 29.) KE számú határozatával 2006. október 1. napján Salgótarján 

Megyei Jogú Város Somoskőújfalu elnevezésű településrészét a korábbi egyesítés megszüntetésével 

Somoskőújfalu néven önálló községgé nyilvánította. 

Somoskőújfalu község Polgármestere 2017. május 3-án kérelemmel fordult a Salgótarjáni Járási 

Hivatalhoz, mint az ügyben illetékes elsőfokú ingatlanügyi hatósághoz a két települést érintő szétválás 

ingatlan-nyilvántartási átvezetése ügyében. 

Az ingatlan-nyilvántartás átalakítására és Somoskőújfalu település áthelyrajzi számozására vonatkozó 

engedélyek beszerzését követően a Salgótarjáni Járási Hivatal a 44/2006. (IV. 13.) FVM rendelet 

alapján elvégezte Somoskőújfalu település újbóli helyrajzi számozását, és a forgalomba adásra 

előkészítette az új település digitális állami ingatlan-nyilvántartási térképét. 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal ÉFFO Földhivatali Osztálya a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 

39. § (2) bekezdés d) pontja alapján elvégezte az új térkép állami átvételi vizsgálatát, majd a feltárt 

hibák kijavítását követően annak utóvizsgálatát. 

A megyei kormányhivatal hatáskörébe tartozó földügyi igazgatási feladatokat, ideértve a járási 

földhivatali osztályok ellenőrzésére vonatkozó 2017. évi szakmai feladattervében szereplő fontosabb 

cél- és témavizsgálatokat a jogszabályokban, miniszteri utasításokban, szakmai szabályzatokban 

meghatározott módon és határidőben kell ellátni. A feladatok teljesítéséről szöveges szakmai 

beszámoló jelentés készül, amelyet a Földművelésügyi Minisztérium Földügyi és Térinformatikai 

Főosztálya részére kell felterjeszteni, legkésőbb a tárgyévet követő május 31-ig. Ugyancsak el kell 

készíteni és tájékoztatás céljából a főosztályhoz felterjeszteni az összesített ügyiratforgalmi adatokat, 

amelynek határideje minden hónap 5. napja. Az összesített adatokba beletartoznak az 1. fokú 

hatáskörben végzett földügyi igazgatási feladatok is, ezért valamennyi járási hivatal földhivatala 

köteles azt a megyei földhivatali osztályra előzetesen megküldeni. 

Az ügyiratforgalmi statisztika is jól tükrözi, hogy az összes beérkező iratoknak több mint a felét a 

földforgalmi ügyiratok teszik ki. A 2014. május 1-jétől hatályos Földforgalmi törvény alkalmazásával 

– mezőgazdasági igazgatási szervként történő hatósági jogkörben - jelentős többletfeladat hárul az 

osztályra. A föld tulajdonjogának hatósági jóváhagyáshoz kötött megszerzésének jóváhagyására 

irányuló eljárásra, továbbá a szerzési feltételek igazolására szolgáló hatósági bizonyítványok kiadására 

vonatkozó, rendszeresen nagy számban beérkező ügyiratokat csak feladat-átcsoportosítással, valamint 

egyéb tevékenységeik mellett a más-más szakterületen dolgozó kollégák bevonásával sikerül határidő 

túllépés nélkül elintézni. A 12 fős osztályon jelenleg 8 fő foglalkozik napi rendszerességgel a 

termőföldre vonatkozó hatósági jóváhagyási feladatokkal. 

Salgótarján, 2017. december 6. 

Összeállította: 

dr. Gombik Zsuzsanna 

főosztályvezető 

Nógrád Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 
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Mellékletek: 

 

Ügyiratforgalom 2017. január 1-től – október 31-ig 

Járási földhivatalokkal összesített 

Ügykör Érkezett 
ügyiratok száma 
(db) 

Elintézett ügyiratok száma (db) 
Határidőben 
elintézetlen 
ügyiratok 
száma (db) 

Határidő 
nyilvántartás-
ban lévő 
ügyiratok 
száma (db) 

határ-időben határidőn túl 

Ingatlan-
nyilvántartás 

35048 33371 0 675 1002 

Földmérés 14218 12450 0 42 1726 

Földvédelem, 
földminősítés 

1200 971 0 56 173 

Igazgatás 1262 1229 0 20 13 

Informatika 67 66 0 1 0 

Pénzügy 1607 1036 0 27 544 

Földhasználat 4761 4496 0 167 98 

Földműves 
nyilvántartás 

212 210 0 1 1 

Telekalakítás 206 180 0 7 19 

Földforgalom 3426 3113 0 282 31 

Összesen 620077 57122 0 1278 3607 

 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály összesen 

Ügykör Érkezett 
ügyiratok száma 
(db) 

Elintézett ügyiratok száma 
(db) 

Határidőben 
elintézetlen 
ügyiratok 
száma (db) 

Határidő 
nyilvántartás-
ban lévő 
ügyiratok 
száma (db) 

határ-időben határidőn túl 

Ingatlan-
nyilvántartás 

470 451 0 19 0 

Földmérés 286 268 0 18 0 

Földvédelem, 
földminősítés 

148 145 0 3 0 

Igazgatás 264 258 0 5 1 

Informatika 20 19 0 1  

Pénzügy 355 318 0 34 3 

Földhasználat 4 4 0 0 0 

Osztatlan közös 14 14 0 0 0 

Telekalakítás 1 1 0 0 0 

Földforgalom 1837 1605 0 226 6 

Összesen 3399 3083 0 306 10 
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A járási hivatalok első fokú döntései ellen felterjesztett fellebbezések (db) 

Összesen: Helybenhagyó Megváltoztató Megsemmisítő, és 
új eljárásra 

utasító 

Még nincs jogerős 
döntés 

50 44 3 1 2 

 

 

Bírósági felülvizsgálat (db) 

Összesen: Keresetlevelet 
elutasító 

Hatályon kívül 
helyező 

Hatályon kívül 
helyező, és új 

eljárásra utasító 

Még nincs jogerős 
döntés 

35 19 0 1 15 

 

 

 


