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Trirgy: Nemzeti Elelmiszerl6nc-biaonsiigi Hivatal alapit6 okirat6nak megkiild6se
Tisztelt Elniik Ur!

Ezriton tiijdkoztatom, hogy a Nemzeti Elehiszerki,nc-biaons6gi Hivatal alapit6 okiratiinak
m6dositdsait a Magyar Allamkincstar dwezette.
Melldkleten tov6bbi szives felhaszn6l6s c6lj6b6l megkiildrim a NEBIH IfPF1621312017. szdmi
egysdges szerkezetri alapit6 okiratiinak egy eredeti p6lddLny6t, valamint mell6kelem a 88TNY -212-212017 -598349 sziimt, nyilvdntartasba vdtelr6l sz5l6 halttrozat 6s tcirzskonyvi
kivonat egy-egy miisolati p6ldany6t.
Budapest. 2017. lebruar
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1055 Budapest Kossuth Lajos ler 11., Telefon: (06 1) 79-53-766 Faxr (06 1) 79-50-09a, E,mail: effo@fm.gov.hu

Ohrat sz6ma: lfPF /62/3/2017.

Alapft6 okirat
m6dosft6sokkal erys6ges szerkezetbe foglalva
ttirv6ny 8/A. S-a alapiiin a Nemzeti
Elelmiszerlinc-biztonsegi Hivatal alaplt6 okirat6t a kovetkez6k szerint adom ki:

Az 6llanhfl^art6sr6l sz6l6 2011, 6vi

CXCV.

1. A k0lts6gvet6si szerv
megnevez6se, sz6khelye, telephelye
1.1. A kdlB6gvet6si szerv

1.1.1. megnevezdse: Nemzeti 6lelmiszerlinc-biztonslgi Hivatal
1.1.2. rtividitett neve: NEBIH

1.2.

A kttlts6gvet6si szerv idegen nyelv( megnevez6se

1.2.1. angol nyelven: National Food Chain Safety Office
1.2.2. n6met nyelven: Nationalamt fur Sicherheit der Nahrungsmittelkette

1.3.

A ktilts6gvet6si szerv

1.3.1. sz6khelye:1024 Budapest, Keleti K;iroly utca 24.
1.3.2. tele hel
telephely megnevez6se

telephely clme

(t

I

1118 Budapest Budatirsi

2

1095 Budapest, Mester utca 81

3

1182 Budapest Fogoly utca 13-15.

4

1143 Budapes! T6bornok utca 2.

5

4031 Debrecen, Bornemissza utca 3-7.

6

7400 Kaposvar, Cseri

7

1107 Budapest, Sziillds utca 8.

8

2100 G6d6ll6, Isaszegi

9

1023 Budapest, Frankel Le6

10

1135 Budapest, Lehel utca 43-47.

L7

1144 Budapest, Rem6ny utca 42

t2

1024 Budapest, Kitaibel Piil utca 4.

13

1024 Budapest Kis R6kus utca 15/a.

t4

1024 Budapest Kis R6kus utca 15/b

(t

141-145.

18.
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160.
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42-44.
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ktilkertilet 5.

L

l. keriilet 75.

26

5034 Helv6cia, Szab6 Sdndor tel tr.
5744 :iszboldo Aza, R6k6czi Ferenc utca

27

4002 Debrecen, Kismacs tan

28

4461 N rtelek-

29

3881 Abari szdnt6, Ar

30

3356 Kom

31

9700 Szombathel

32

9451 Rd

25

latan

4

U

sor 1.

ttt 4L.

Fleischmann utca 12.
Ko mdro m utca 3 4

34

lsnuzsa ,R6 ttiki utca 36.
8929 P6lttske, Teleki-kast6l Aliz ma or 1.
9431 Fert6d, Hod6ly maior kiilteriilet
0312 t hrsz.

35

2463 Tordas Szabads

tt2.

36

2213 Monorierd6, Beton

[t

37

7634 P6cs, Kod6 dfil6 1.

33

86.

39

3525 Miskolc, Blaskovics Liszl6 utca 24
6800 H6dmez6v6s6rhel Rdr6si rit 110.

40

2481 Velence Orsz

4l

5000 Szolno

38

vi art ktirut 32.
Amb

97 62Tanal<a

42

tt23.

Halasi
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tt
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34.

43

6000 Kecskem

44
4s

3534 Miskolc, Stadion utca 39 A.
8000 Sz6kesfeh6rvir, Csftvdri rit 15-17

46

4030 Debrecen, Di6sz

ilt 30.

400 Ka osvdr Cseri ma or 9345 hrsz.
B6la utca 18.
7100 Szeksz6rd, To
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47
48

Zanati

49

9700 Szombathe

50

8200 Vesz rem Mlrtirok

(t

3.

I all

A.

52

utca 33.
8200 Vesz r6m, D6zsa G
8600 Si6fok Vitorlas utca 15.

53

1024 Buda

54

1211 Buda est, Weiss Manfr6d utca 4.

51

)

st, Petrezsel

m utca 7.
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2. A ktilts6gvet6si szerv
alapitf sdval 6s megszfin6s6vel tisszefiigg6 rendelkez6sek
2.1.

A kdlts6gvet6si szerv alapftdsdnak d:ituma: 2007.ianuAr 7.

2.2.

A ktilts6gvet6si szerv alapitiisar6l rendelke z6 jogszabAly: A Mez6gazdasiigi Szakigazgatesi
Hivatal l6trehoziisir6l 6s mfik<id6s'6161sz6l6 27 4 /2006. (Xll.23.J Korm' rendelet

2.3.

A kdlts6gvet6si szerv alapit6sira, {talakit6s6ra, megsztintet6s6re !ogosult szerv

2.3.1. megnevez6se: Korm5nY
2.3.2. sz6khelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos t6r 1-3'

2.4.

me
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el6d kctlts
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A kdlts

sz6khe

evezese

N6v6ny- 6s Talajv6delmi

Koz onti Szo

1118 Budapest, Budatirsi rit 141-145

lat

,

Orszdgos Mez6gazdas5gi

3

Allami Erd6szeti Szo

4

et6si szerv6nek

1024 Budapest, Keleti Kdroly utca 24.

Min6slt6 Int6zet

lat

Frildmfi vel6siigyi Kdlts6gvet6si

1054 Buda est Sz6che

utca 14.

1024 Budapest, Keleti Karoly utca 24.

Iroda
Bormin6slt6 Int6zet

7027 Buda es Bem 6zsef t6r 2.

5

o

1107 Budapest, Sz6llas utca 8.

6

Allats/6Byiszati olt6anyag-,
Gy6ryszer- 6s Takarm:inYellen6rz6 Int6zet
Orsz6gos Allateg6szs6giiryi

1149 Budapest, T6bornok utca 2.

7

Int62et
1095 Budapest, Mester utca 81.

I

Orszdgos lilelmiszervizsgdl6

9

Nemzeti Lovarda

1087 Buda est, Kere esi tit 7.

Magyar Elelmiszer-biztons6gi

1097 Budapest, GYiii

10

Int6zet

tt2-6.

Hivatal

3. A ktilts6gvet6si szerv ir6ny{tisa, feliiryelete
3.1.

A ktilts6gvet6si szerv

iriinft6 szerv6nek

3.1.1. megnevez6se: Ftildmfivel6stiryi Miniszt6rium
3.1.2. sz6khelye:1055 Budapest, Kossuth Lajos t6r 11'

4. A ktttts6gvet6si szerv tev6kenys6ge
4.1.

A kt'lts6gvet6si szerv kdzfeladata: kdzigazgauisi iogalkalmaz6i, hat6s6gi 6s t6rv6nyess6gi
tev6kenys6get folytaL A NEniU etvegzi a szak1Cazati teriiletek .feladatait
"ttenarziri
."ei,;ie."rO ioeszaUal-yol( iital hatSskor6be utalt, kiildntisen hat6siigi, szakhat6sdgi,
3

feliiryeleti, enged6lyez6si, ellen6rz6si, nyilvenhrtesi, illetve szakmai igazgatdsi feladatokat,
valamint ellSt ery6b (megdllapodiisban, utasltisban meg:illapltottJ szakmai feladatokat'

4.2.

t6si szerv f6tev6ken

A kt lts

szama
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A ktilts6gvet6si szerv alaptev6kenys6ge:

Az 6lelmiszerl5nc telies kdr{i

feliiryelete.

NESIH a rd vonatkoz6 mindenkor hatSlyos logszabdlyok
rendelkez6sei szerint elv6gzi a szakilgazati tertiletek feladatait meghat6roz6 iogszabiilyok
iltal hatask<jr6be utalt, liikinosen hat6sAgi, szakhat6s6gi, feltiryeleti, enged6lyez6si,
egy6b
ellen6rz6si, nyilvantartasi, illewe szalcnai igazgatasi feladatokat, valamint ell6t
szaknai
gondoskodik
(meg6llapod5iban, utasitdsban meg5llapftott) szakmai feladatokat,
6s hat6sZgi szikemberek k6pz6s6r6l, ktizremfikddik

a)

Ennek keret6ben

a

iova"UurcpresenOt

katasztr6iav6delmi feladatok ellatiisdban, 6lelmiszerldnc
ennek keret6ben:
6s
- elldtia a mezlgazdasAggal, f6ldmfivel6siigyi igazgatissal' vadgazd6lkoddssal
iiveghdzhatisri
ha(azd6lkoaeiial, agfrrk6r-megallapiteiYl' a bioiizemanyag
g6zlkibocsiuisi nyiivintartiis-veiet6s-6vel' valamint a fenntarthat6
v6delm6vel'
bioiizemanyag-termel6ssel, az erd6gazdiilkodiissal 6s az erd6varyon
szolgiltatissal'
kapcsol6d6
az els6dleges iiipari termel6ssel, az ezekhez
az agrirkutatassal 6s feileszt6ssel, a mez6gazdas6gi term6kforgalommal'

k6rnyezetgazddlkodiissal,az6lelmiszerlinc-biztonseggal'atalaiv6de-lemmel'a
6s
nOv6nyeg6iszs6gtiggyel'6s ntiv6nyv6delemmel' a ndv6nyv6d6szer
"
6s
term6sndvel6 ,EugoL enged6lyez6s6vel' a takarm6nymin6s6ggel
6s
sz6l6a
biztonsigg-al'
Ti.t iit'"t-nifi6niival' - min6s6ggel'
biztonsiggal,
",
az allategl6szs6giigryel, illaw6delemmel, 6llatgy6gyiszati
borgazdl-ikod6ssal,
a ntiv6nyi
term6kekkel, a77ilatlOt6ttel, i nOvJnytirm"szt6ssel, a kert6szettel,
az
elisme-r6s6vel'
6llami
szaporit6anyagok m'in6s(t6s6vel, a ntiv6nyfaltik
6llami
az
iillatfajtik
Sltatteny6szi6s-sei az 6llati szaporit6anyagok min6sit6s6vel,
agirirpiaci ienatartas mfiktid6s6nek szervez6s6vel,
elismer6sevet, tovii,a
6s az
^,
illewe az agazaiot 6rint6 kitasitr6fav6delemmel, a talai, a niiv6nyzet
Sllatok vatamini a nouenyi 6s az dllati eredetfl 6lelmiszerterm6kek
kapcsolatosan kiiltin iogszabdlyban hatis- 6s
radioaktivitisjn"t
6s a
"it"nO.rereu"l
feladatkor6be uialt, ittewe a Szervezeti 6s Mffkdd6si SzabAlyzatban
Ftildmrivel6stigri Miniszt6rium (a tovabbiakban: Miniszt6rium)
6s
l,tuklearisbale#t-elhiirltasi Int6zked6si Terv6ben r6szletezett k6zhatalmi
ery6b feladatokat;

-szalceriilet6rrfelet6shelyettesallamtitkaronkeresztiilkdzremrik<jdheta
a meryei
fiildmffvel6stiryi miniszter szaknai ir5nlt6 iogkdre ryakorlis6ban
kormtnyfrivatlllt, valamint a megyei iorm6nyhivatalok i{r6s-i hivatalainak
agrerur-meg6t.l-aplt6,5llaw6delmi,bordszati,erd6szeti,6lelmiszerlincfeliiryeleti, ioia"U'"f Ottiryi igazgatisi'
-patintaetten6rz6si,
- halgazdilkoddsi' - .mezlgazdasAgi
teleplt6si,
igazgatesi,
teny6szt6si

talaiv6delmi,
gyakorlSsiival
hatasktir6nek
6s
feladatigazgatlsi

norlny,".."r;esi,

6;';;1er;

cisszefiigg6sben,

megyei
Miniszt6rium iranymutatasa alapi6n szervezi 6s feltiryeli a
szalmrai
keret6ben
tev6kenys6g6t' ennek
korm6nyhivatatt
'nin6tegbi'totft6si
auditokat- v6gez;
az
afi-i hat6sdgi laborat6riumi 6s lds6rleti hiil6zatot mfikddtet
T{rsas6ggal
".rrrg"t
Elelmiszerl6nc-biztonsegi Centrum Nonprofit Korletolt Felel6ss6gf

- a

eryiittmfi kttdve 6s bevonAsdval
4

acJrfirgazdasa}i A$azat tekintet6ben a nemzeti l6tfontossag{
rendszerelem 6s az eur6pai l6tfontossdgri rendszerelem vonatkoz{sdban az
{gazati kileltil6 hat6segi feladatokat.
b) A NEBIH v6grehaitia az Elelmiszerlanc-biztonsigi Strat6gia i6ltal megfogalmazott
6ielmiszerl6nc-biztonsiigi tud6smenedzsment szerinti feladatokat a tudescentrum
ki6olt6s6vel valamint a tudiishdl6zat kialakit:is6val.
c1 n NEUU i16nlt:ist ad az Elelmiszerlanc-biztonsigi Strat6gia szerint az 6lelmiszerl6nc
klckazatok kezei6s6ben, illewe r6szt vesz az ismert kockazatok feliigyelet6ben 6s kezeli az
ismeretlen vesz6lyeket 6s az elfogadhatatlan m6rt6kfi kockezatokat'
d) Elletia az 6telmiszerlinc-min6sit6si 6s eredewizsgalati feladatokat;
yLVI. tdrv6nv
e N6alH az 6lelmiszerl6ncr6l 6s hat6sdgi feliiryelet6r6l sz6l6 2008.6vi
"j
3a/D. S (11 bekezd6se alapiSn az Elelmiszerlinc-biztonsiigi Centrum Nonprofit Korl6tolt
r"ierArregt Tlrsas6ggal egytittmfiktid6sben 6s bevonisdval letia el az orszdgos dllami
ery6b
hat6siigi iaborat6ri,-m hdtozat 6s kis6rleti vizsgdlati hdl6zat feladatait, valamint
ktizhatalmi feladatait.

- ellitja az

A NEBIH az

6lelmtszerlinc biztonsfgi feladatk6nt:

-kdzrem(k<idikameSleikorminyhivatalok6lelmiszerldnc-biztonsigi,kiiliin6sen
talaiv6de-lmi, agriirktirnyezet-v6delmi,
niiv6nyeg6szs6gtiryil
" ter;6[ n6v6nyv6ielmi,
min6s6gellen6rz6si,
ztilds6g-gyiimtilcs
ellen6rz6si,
n6v6nyi

6llatei6szs6giiryi, iillaw6delmi, takarmiinyhigi6nidval' takarmenyok
biztois6g:ivll--6s min6s6g6vel, 6lelmiszerhigi6ni6val, az 6lelmiszerek
biztonsdlival, min6s6g6vel, allatry6ryeszati term6kekkel kapcsolatos
feladatainak szakmai irinylt6siiban;
mfikddteti a monitoring, szakmai informatikai (informiici6s) 6s nyilv6ntartiisi

-

rendszereket,ktiltinttse-nantiv6nyeg6szs6gtigyiinform{ci6srendszert6saz
6s Monitoring
orszSgos termel6i nyilventart'st a Tataiv6delmi Inform6ci6s
az AgrSrrendsiert, az Agrir_'ktirnyezetgazdalkoddsi Informiici6s Rendszert,
a. Parlagfti
i.oinyezeigazaatf,od:isi Hat:is Indik6tor Monitoring Rendszert'
nyilv6ntart6si
orsz6gos
kapcsolatos
Informiici6s Rendszer6t, a talajv6delemmel
orsz6gos
6s inform6ci6s rendszert, a ialajv6delmi orsz6gos t6rk6ptarat, az
ntiv6nyv6delmiel6rejelz6sirendszert,azorszAgost6rinformatikairendszert'az
OrszAgos Allateg6szs6gtiryi Informatikai Rendszert;
_ elv6gz] az 6lelniiszerlinilfeltigyelet keret6ben, hat6s6gi ellen6rz6sek sor6n vett
mint6k laborat6riumi vizsgiilatiit;
- t il"toti a hat6s6gi ellJn6rz6sek soren vett mintdk vizsgdlatait v6gz6
lalorat6riumokat, 6s ezek jeryz6k6t honlapien kdzz6teszi;
- kijelOl6s alapjdn ellltja a referencia-laborat6riumi feladatokau
-tanrisltottreferenciaanyagmint6kel66ll(t6sAtv6gziaz6lelmiszerl6ncfeliiryeleti

-

tev6kenYs6g tdmogatSsa c6ljdb6l;

ktizrem(kddik a diagnosztikai m6dszerek folyamatos korszerfisit6s6ben'a
6rv6nyesiti
vllem6nyezi a laboJ6"riumi vizsgelatok nemzetkdzi szabvdnyait,
hazai
m6dszerek
vizsg:ilati
Swetl
vizsg6lati m6dszereket, gondoskodik az
elterieszt6s6r6l;

-llsztveszazoktatSsban6sakutatiisban,valamintaz6lelmiszerlanc-biztonsiiggal

-

-

k6pz6seket;
ioglatkoz6 szakemberek k6pz6s6ben, szervezi a bels6 szakmai
valamint a
feladatokat'
hat6s6gi
a n6v6nyeg6szs6giigyi, ndv6nyv6delmi'
kapcsolatos
enged6lyez6s6vel
"liaq"
nov6nyv6d6 rr"..t Ot"t"it6sn6vei6 anyagok
hat6sSgi
-afeladatokat;k5ros(t6k elhl okozott i{rvinvok
ntiv6nvi
ellatja
feisz6molisdval kapcsolatos ktizponti feladatokat, iogszabalyDan
"inartcaraurt,
fogtrttt szerint fellllitja 6s m(k-6dteti az OrszAgos fSrviinyv6delmi Kcizpontot'
vaiamint mfik6dteti a VakegsteboU
fi importtal, vegetativ szaporit6anyag . (vet6mag)
koordinilia
kapcsolatos
", "*po.tt
el66llftSssal, belso
iiaci kereskedelemmet 6s belfdldi szallitassal

.'itiTii: l':tily:f}
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n6v6nyeg6szs6gtiryi hat6sAgi el6irSsok 6rv6nyesit6s6t, a ndv6ny 6s n6v6nyi
eredet( term6kek exportiiival kapcsolatos egyes nemzetkdzi feladatok elle6set;
ellii$a a Radiol6giai Ellen6rz6 Hiil6zata ir6nlti6sdt;
kialakltia 6s mfikddteti az iillatok erys6ges azonos(t6si 6s nyilvdntartisi
rendszer6t;
kialakltla 6s mfikddteti a teny6szet informaci6s rendszert;
elliga az 6lelmiszerliinc-esem6nyek kezel6s6vel kapcsolatos k<izponti
feladatokat; valamint mfi ktidteti a V6lsdgstiibot;
koordindlja az 6lelmiszerldncban el6fordul6 6lelmiszer eredetfi megbeteged6si
esem6nyek kivizsgll6sdt,
orszdgos szinten dsszegzi, elemzi 6s k6zz6teszi az 6lelmiszerldncban el6fordu16
6lelmiszer eredetfi megbeteged6si esem6nyeket,
szak6rt6k6nt kdzremfiktidik az 6lelmiszerldncban felhaszn6lt tisztft6- 6s
fert6tlenit6szerek gylrt6sdval, felhaszniilSsiival kapcsolatos enged6lyez6si
eljdrisban;
vizsgdlia az 6lelmiszer-el65llitis 6s -forgalmazis tertlet6n haszniilatos g6pek,
berendez6sek higi6niai alkalmass6giit;
koordiniilja a biocid term6kekkel v6gzett tev6kenys6gek ellen6rz6s6t;
koordiniilja az 6lelmiszeripari villalkoziisoknel tdrt6n6 iv6viz-felhaszn6l6ssal
kapcsolatos hat6sdgi feladatokat, valamint 6rt6keli az tinellen6rz6- 6s a hat6sigi
vlzmin6s6g-ellen6rz6 vizsg6latok adataiq
nyilviintartia a nem dllam iiltal mfikddtetett 6lelmiszerliinc-vizsgll6
Iaborat6riumok mfi kdd6s6t;
megtervezi az orszSgos mentesit6si 6s betegs69 felsz6molSsi programokat;
kdzrem(ktidik - els6sorban diagnosztikai 6s m6s szakmai vizsg6lattal - az
Sllatbetegs6gek okainak megdllapiuis6ban, a fert6ziitts6g felderit6s6ben, a helyi
mentesit6si 6s betegs6g felszlmol6si programok v6Srehait5seban;
mfiktidteti az dllamilag el6irt ellat-eg6szs6giiryi feladatok ell6uisiihoz sziiks6ges
olt6- 6s k6rjelz6 anyagok kdzponti tdrol6jdt 6s eloszt6jiit;
elldtia az 6llatgy6ry6szati term6kekkel kapcsolatos ktizponti enged6lyez6si,
szakhat6s6gi, nyilv6ntaruisba v6teli, ellen6rz6si feladatokat;
tigyeleti, k6szenl6ti szolg6latot szervez,
mfik6dteti az 6lelmiszerliinc feliiryeleti dIi bevalliisi 6s nyilvintartisi rendszert;
ellen6rzi az 6lelmiszerl:inc-feliigyleti dii bevalliisi 6s fizet6si kdtelezetts6g
teljeslt6s6t;
ellitja a tisztess6gtelen forgalmaz6i magatartds ellen6rz6s6vel kapcsolatos
feladatokat;
mfikddteti az Elelmiszerl6nc-feliiryeleti Inform6ci6s Rendszert IFELIRJ;
mrikddteti a Kermeg;illapitasi Munkafolyamatot T5mogat6 Rendszert (KMTRJ;
m(kddteti az 6lelmiszerllnc term6kek 6s 616 Sllatok nyomonktivet6si
rendszereit;

kiemelt ellen6rz6seket v6gez az 6lelmiszerl6ncban ielentkez6 csalisok
hamisft6soh min6s6grontes felszemolAsa c6liAb6l;
gondoskodik az 6lelmiszerlinc-biztons:igi kockizatkommunikici616l, valamint
az 6lelmiszerl6nc-biztonsdgi probl6m:ik bejelent6s6t kezel6 rendszer
mfikddtet6s6r6l, mfiktidteti a lakossSgi bejelent6sekre l6trehozott
6lelmiszerbiztonsigi z6ld szlmot;
az integrllt tcibb6ves nemzeti ellen6rz6si terv alapiSn az 6lelmiszerldnc
valamennyi elem6re kiterjed6, kock6zat alap(, teriileti 6ves ellen6rz6si tervet
dolgoz ki, ir:inltja, szervezi 6s ellen6rzi annak v6grehaitesiit;
v\gzi az Eurlpai Uni6 6lelmiszerekre 6s takarm6nyokra vonatkoz6 ryorsriasztisi
reidszer6neli (RASFFI, valamint az Eur6pai Uni6 Elelmiszerhamisitissal
kapcsolatos inform6ci6s hil6zat6nak (FFNJ hazai mfiktidtet6s6t;
v6gzi az Eu16pai Uni6 6llatry6ry6szati k6szltm6nyelce vonatkoz6 gyorsriasztdsi
rendszer6nek (RASJ hazai mrik<idtet6s6t;

6

eletia az dkol6giai gazdAlkod6s vonatkozesaban az illet6kes hat6s6g sz6mdra
megdllapitott feladatokat;
v6gzi az Eur6pai Uni6 tikol6giai gazdiilkodiisi informdci6s rendszer6nek (OFIS Organic Farming Information SystemJ hazai mfiktidtet6s6u
r6szt vesz az Eur6pai Uni6 bels6 piaci informlci6s rendszer6nek (lMI - lnternal
Market Information System) hazai m(kddtet6s6ben;

ell:itia a szakmai szintri hazai 6s nemzetktizi :illaw6delmi kapcsolattart6i
feladatokat, szervezi az 5llami Sllaw6delmi feladatok v6grehaiteset,
ktizrem(k6dik az iitlaw6delmi szabilyozis kialakitisdban, valamint ell:i$a a
iogszabdlyban meghaterozott eS/6b illaw6delmi feladatokat.

elHtja a ntiv6nyfaitik 6llami elismer6s6vel, a vet6mag- 6s szaporlt6anyag-

vizsgiilattal, -min6sit6ssel- 6s -feltiryelettel kapcsolatos hat6s68i feladatokat;
elvbgzi az (, ndv6nyfaitiik 6llami elismer6s6hez, az Sllami elismer6s
meghosszabbitiisihoz, a fajtafenntartiis ellen6rz6s6hez, a nemzeti, illewe az EU
ktizltiss6gi fajtaoltalomhoz, valamint vet6magvak min6sit6s6hez sztiks6ges
vizsgAlatokaq

eU6{a a sz:int6ftildi 6s kert6szeti vet6magvak el6iillit6siinak ellen6rz6s6vel,
min6sit6s6vel, f6mzirolSsdval, faltaazonossdgi, faitatisztasagi 6s GMO
vizsgdlat6val kapcsolatos feladatokat;

a

keri6szeti

"id,
min6sitet6vet,

6s

erd6szeti szaporlt6anyagok ellen6rz6s6vel

6s

a ttitz siiltetv6nyek 6s faiskol6k 6s egr6b szaporit6anyag el65lllt6
helyek enged6lyez6s6vel kapcsolatos feladatokat;
oltalom alatt 416 ft ldraizi drujelz6vel 6s eredet megieltil6ssel

iiirt^ ^i
kapisolatos

nyilviintartdsba v6teli 6s ellen6rz6si feladatokat;
elZga a s2rir6, valamint rytimtilcs term6helyi kataszter, vezet6s6vel kapcsolatos
feladatokat;
, kiiiOn iogszab6lyban meghat6rozott teny6szt6si hat6segi 6s teny6szt6s" feladatokat;
"iiit
szervez6si

szaporit6anyagok z:irszolg6lati karant6ni5t 6s az
Sllatteny6szt6si laborat6 riumot;
ellen6rii a teny6szt6s-szervez6ssel, a telies(tm6nyvizsgelatokkal 6s a v6gterm6k-

mriktidteti

az Allati

tesztekkel, valami nt a teny6sz6rt6kbecsl6ssel kapcsolatos feladatokat;

g6ntechnol6giai fton el6ellltott szervezetek enged6lyez6s6t v6gz6
bizottseg titkarsagi feladatait.
I belftildl forgalomba keriil6 borlszati rerm6kek forgalomba hozatal
"i"egri
el6tt] min6sit6s6! 6s ki;dja a min6s(t6st tartalmaz6 hatiirozatokat;
brandy, Izesitett bor, Izesitett boralapri iralok el66llit6set 6s

;l[,i ,

"nl"atrv"ri
forgalomba hozatalat;
LlrZeri

,

Lo.atrati ierm6kek, brandy, (zesitett bor, fzesitett boralap( italok

forgilomba hozatal el6tti laborat6riumi 6s 6ru 6kszervi vizsg;ilatdt;
Llrzgri , uo.arrrti term6kek szeszes italok 6s ery6b alkoholos italok ellen6rz6s
iora"n rrett mintek laborat6riumi 6s 6rz6kszervi azonosft6 vizsgdlat6q . - -

"lHti,aboras,atiterm6kek,szeszesitalok6sery6balkoholositalok6lelmiszertriiienirvat, -biztonsdggal, -min6s6ggel kapcsolatos- ktizponti igazgatesi
ieiaaatotai, a, etelmiszei-el65lllt6s, -foigalmazds, tovibbA vend6gliitds teriilet6n;
;i[ti; , i<iilkereskedelmi forgalombi kertit6 bordszati term6kek t6teles
min6slt6s6t;
, miffOlai szirmaz5sri bor, 6s egy6b boreszati term6k forgalomba hozatal
"'iiO"
el6tti min6sit6s6t szdllltm6nyonk6nti ellen6rz6s6t;
ellen6rzi a bordszati term6kek el6iillitiisAra, kezel6s6re' tiirolds6ra
nyifranl.tata.., forgalomba hozatalera vonatko26 rendelkez6sek megtarteset;
i|o.agrrat t6-mogatSsi int6zked6seihez kapcso16d6 szakmai feladatokat;
"irati,
mfi k<idteti az Orsz6gos Borszak6rt6 Bizottsiisoq
r6szt vesz a Pelinka Nemzeti Tantcs munkAi:iban;
r6szt vesz nemzetktizi 6s hazai k6rvizsgilatokban;
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r6szt vesz

a

sz6l6- ,6s borAgazat, valamint

a

szeszes italok nemzetkdzi

szakbizottsiigainak munkAiSban.

a

megyei korm:inyhivatalok f6ldmrivel6siigyi igazgatasi
kcizremfikcidik
tev6kenys696nek szalcnai ir5nltdsiiban,
mriktidteti a csaliidi gazdasdgok orszagos nyilventart6 rendsze16t,
orszdgos szintfi nyilviintartrst vezet az 6stermel6 igazolv:inyokkal kapcsolatos
adatokr6l,
ellatja mesodfokon az 6stermel6i igazolvdnyok visszavonisival kapcsolatos
feladatokat,
ell tia a 2004. mdius 1-je el6tt meghirdetett nemzeti forriisb6l finanszfrozott, a
fiatal gazddlkod6k tdmogatasi programia, a kedvez6tlen besorolfsri t6rs6gekben
gazddlkod6 mez1gazdasAgi termel6k 6ven ttili hitelterheinek m6rs6ld6s616l sz6l6
Irogram, a gazdahitel program szerinti tSmogatAsok felhaszniilis6val 6sszeftigg6
iogszabiilyban el6lrt eryes feladatokat,
iO-rremttOait a miz1gazdasAgi kockizatkezel6si rendszer mfik6dtet6s6vel
kapcsolatos feladatok elleteseban,
miikOdteti a mez6gazdasSgban felhaszniilt giizolai utSni ltived6kiad6visszat6r(t6s6hez kapcsol6d6 IGKER rendszert,
elletja a kiadott haliszati enged6lyek, itlami haliszjeryeh dllami horgdszjeryek'
turiita illami horgiiszleryek nyilvdntartdsiival kapcsolatos feladatokat,ellatia az
Orszdgos Halgazdilkodesi Adatter mfiktidtet6s6vel kapcsolatos feladatokaL
ell6tla az 6llami hal6rz6ssel kapcsolatos faladatokat,
ell6tja a Tan6cs 2008. szeptember 29-i a jogellenes, nem beielentett 6s
szabdlyozatlan hal6szat m"gil6r6s6re, megakaddlyoz:is6ra 6s felszimolSs6ra
irdnyut6 kdztiss6gi rendszer l6trehoziisiir6l 6s az 1093/94/EK rendelet hauilyon
kiviii helyez6s6r Al sz6l6 IOOS/2008/EK rendelet 16-18. cikk6ben, valamint 21'
cikk6ben meghatdrozott tagellami illet6kes hat6segi feladatokat,
ellaqa a tur'ista ;illami horg:iszlegy, valamint a hozzA tartoz6 fog:isi napl6
kiadds6val kapcsolatos feladatokat,
ellittia az el6z6 Evi horgisz 6s haliisz fog6si napl6k jogszabiilyban r6gzitett
,drtainrk orsz5gos 6ssiesit6s6vel kapcsolatos feladatokat, '6s az el6z6 6vi
i"i-err"t".rfri h-'algazdrilkod;is helyzet6r6l sz616 r6szletes tlsszefoglal6 ielent6st
biztositia a Miniszt6rium r6sz6re,
, biotir".anyag iiveghiizhat6s( g6zkibocsStdsi-nyilv5ntartas vezet6s6vel,
"ltetj"
valamint a fenntarthit6 bioiizemanyag-termel6s ellen6rz6s6vel kapcsolatos
feladatokat.

kdzrem(ktidikameryeikorm6nyhivatalokerd6szetihat6sdgitev6kenys6g6nek
szaknai ir6nft5slban;
vezeti az Orsz gos Erd6kdr Nyilv6ntartest;
feladatkdr6t 6rint6en vezeti
o az erd6szeti szakszem6lyzeti
n6vjeglz6keg

.

6s ioSosult erd6szeti

szakszem6lyzeti

rdllkoddsi 6s erd6v6delmi blrs:igokr6l sz6l6

^r'id6}
nyilvantartiist;

hat6sdgi

ell6$a a jogszab5ly iiltal r6ruhizott szakhat6sagi feladatokat;
-faanyig kereskedelmi l6nc hat6s6gi feltiryelet6vel kapcsolatos
elHtja a

feladatokau

eryes rend6szeti feladatokat ellit6 szem6lyek tev6kenys6g6r6l'
iliti^
biztoslt6
^"
,rl"i"ir, eg/es tiirv6nyeknek az iskolakertil6s elleni fell6p6st
6s e) pontia

mOaosttasarZt sz6t6 2oi1.6vi CXX. tcirv6ny 9. S (3J bekezd6s bJ
szerinti adatszol96ltatdsi feladatokat;
hat6s6g 6ltal vezetett nyilventart6sokhoz kapcsol6d6 hazai 6s
",
".aerrc'ti
"uati"
nemzetktizi adatszolgeltatiisi feladatokat;
mtkddteti az erd6szeti hat6s:ig tev6kenys6g6hez kapcsol6d6 informatikai
rendszereket;

I

mfikddteti az erd6 tikol6giai iillapotdnak 6s gazdas:igi e16forrdsainak felm6r6s6t,
vdltozdsiinak nyomon kdvet6s6t, az eg6szs6gi iillapouinah az 6ghallat-viiltoziis
hatdsainak valamint az erd6t vesz9lyeztet6 sziiks6ghelyzeti k:iros[t6k
folyamatos firyelemmel kls6r6s6t, az erd6szeti nciv6nyv6delmi el6rejelz6s
k6sztt6s6t szolgAl5, tovlbbA nemzeti, eur6pai uni6s 6s nemzetktizi
adatszolg:iltat:ist is elldt6 erd6v6delmi m616- 6s megfiryel6 rendszert;
ellitja az erd6r6l, az erd6 v6delm6r6l 6s az erd6gazdAlkod6sr6l sz6l6 2009. 6vi
)(xXUI. tdrv6ny 43. S (2) bekezd6s b) pontj6ban foglalt kdzz6t6teli feladatokat;
gondoskodik az OrszAgos Erd6iillom6ny Adattdrhoz kapcsol6d6 t6rinformatikai
Allom6nyok folyamatos karbantartlsir6l 6s fenntart6sir6l;
gondoskodik az iltala mrikddtetett nyilvdntartasok tisszhangj6nak
megteremt6s616l m6s kdzhiteles nyilviintaruisokkal;
gondoskodik a f6ldalatti gombagrfiit6ssel kapcsolatos hat6s:igi k6pz6s 6s
v izs gAztat{s szewez6s 616l;
gondoskodik a iogosult erd6szeti szakszem6lyzet hat6siigi k6pz6s6161 6s
vizsgiztatdsii16l;
kidolgozza 6s kdzz6teszi a iogszabdlyban el6irt szakmai formanyomtatvinyok 6s
elektronikus bejelent6sek form5tum6t 6s adattartalmat;
ellitja az orszdgos erd6tfrz megel6z6ssel kapcsolatos koordin6ci6s,
nyilvdntartiisi, tovdbbk6pz6si 6s igazgatiisi feladatokaq
a miniszter felk6r6se alapiiin ktizrem(ktidik a nemzetktizi feladatok
v6grehaitesdban;
ell6$a az Sllami 6s ktiz6ss5gi tamogatSsokkal kapcsolatos ktiltin
megdllapodiisban rdgzitett delegalt ellen6rz6si feladatokat,
szolgiiltatja a miniszter r6sz,6re a kormdnyzati munka elliitiisiihoz sziiks6ges, az
erd6szeti hat6sdg tev6kenys6ge sordn keletkezett adatokat, elemz6seket;
elldtja a t6rs6gi feileszt6s erddszeftel 6sszefiigg6 tervez6si 6s fejleszt6si
feladatait;
ellitla az erd6szeti 6s az els6dleges fafeldolgozSs szakAgazat statisztikai
feladatait;
ellatia az 7979. 6vi Genfi Konvenci6 keret6ben mfikdd6, az orsziighatdrokon tril
terjed6 l6gszennyez6s erd6lae ryakorolt hat:isiit vizsgdl6 program
ritmutat6jiiban, tov{bbd a kiilcin logszabdlyban meghatdrozott nemzeti
koordiniici6s kdzpont feladatait;
felm6ri, elemzi, 6rt6keli 6s kitzz|teszi a nemzetktizi, eur6pai uni6s 6s hazai
viszonylatban v6gzett illegiilis fakitermel6s, az ahhoz kapcsol6d6 kereskedelmi
tev6kenys6g, valamint a hazai faanyag-kereskedelmi liinc szerepl5k
tev6kenys6ge jellemz6it, tovdbbii az elemz6sek 6s 6rt6kel6sek alapi6n feileszti a
faanyag-kereskedelmi liinc szerepl6k feliiryeleti rendszer6t;
a fiit 6s faterm6keket piaci forgalomba bocsit6 piaci szerepl6k ktitelezetts6geinek
meghat6rozds6r6l sz6l6, 2010. okt6ber 20-i 995/2O7O/EU eu16pai bizottsiigi 6s
tan5csi rendelet v6grehajtisa 6rdek6ben kapcsolatot tart az Eur6pai Bizottsiiggal,
az Eur6pai Bizottseg 6ltal nyilvdntartiisba vett ellen6rz6 szervezetekkel, a
rendelet v6grehajtiiseban 6rintett nemzetkdzi, tagdllami 6s hazai szervezetekkel,
valamint a f5t 6s faterm6ket piaci forgalomba bocs5t6, azzal kereskedelmi
tev6kenys6get folytat6 szerepl6kkel;
kialaldtja 6s fejleszti a faanyag-kereskedelmi linc feliiryelet6hez kapcsol6d6
egys6ges kockizatbecsl6si m6dszereket;
elletia az erd6gazdilkod6s Sgazati ir6nyitAsiival 6s ellen6rz6s6vel kapcsolatosan
a Miniszt6rium Sltal r6sz6re kijeltilt egiy6b feladatokat;
kdzremfik6dik a maryar nemzeti 6lelmez6s- 6s tapHlkozaspolitika
v6grehaitdsiban a telies 6lel miszerlSnc-biztonsdg vonatkozesaban;
kapcsolatot tart az Eur6pai lilelmiszer-biztonsdgi Hat6siiggal, az Eu16pai
Bizotts6g Eg6szs6giiryi 6s Foryaszt6v6delmi Igazgat6s6g5val (DG SANCOI 6s
ery6b, a teljes 6lelmiszerliinc-bi*ons{g teriilet6n 6rintett nemzetktizi, tagrllami
6s hazai szervezetekkel;
9

az Eur6pai

Elelmiszer-biztons6gi Hat6sdg megbiziisiira szakv6lem6nyeket,
szaktanulmdnyokat k6szit, tudomrnyos 6s mfiszaki segits6get nytit adatot cyfiit
6s elv6gzi a felmeriil6 kockizat6rt6kel6ssel kapcsolatos feladatokat
r6szt vesz az uni6s 6s nemzeti kutat6si programokban 6s el6seglti az eredm6nyek
hazai hasznos{t6sdt;
javaslatot tesz az 6lelmiszerlinc-biztons6got vesz6lyeztet6 esem6nyekkel
kapcsolatos kormdnyzati int6zked6sek v6lsdgkezel6si tervek kidolgoziisiihoz,
el6k6szlti azokat;
soron klviili int6zked6sek koordindci6la keret6ben 6ssze6llitia az 6lelmiszer- 6s

takarmenybiztonsegi vdlsigkezel6s

sor6n k6vetend6 int6zked6si 6s

kommunikici6s tervet [velsegkezel6si tervet);
azonosftia 6s iellemzi az 6lelmiszerldnc-biztonsigra kockdzatot ielent6
tertileteket; illewe ryors kockiizat6rt6kel6st v6gez ery-ery kommunikici6s
szempontb6l is fontos 6lelmiszerl6nc-biztonsigi esem6ny kapcsin;
r 6szt yesz az e gys6ges kockiSzatbecsl6si m6dszerek halakltdsiban;
szakv6lem6nytl sziktanicsot ad, tudom{nyos t6mogatest nyfit a kdzigazgat6si
szervek intezm6nyek felk6r6s6re, minden a telies dlelmiszerlenc-biztonseggal
dsszefiigg6 k6rd6sekben;
gyo.s ei AtfogO tai6koztaList

nyrilt a fogyaszt6k- szSmiira az 6lelmiszerlSnc-

megel6z6stik m6diair6l,
emellett hosszri uivri,
eredm6nyeir6l,
,, ol"tnl-irr.._ 6s takarmanybiztonsag
szeml6letformA16 programokat mrikddtet;
rendHviili 6lelmiizerlSnc-esem6nyhez kapcsol6d6an Srors kockizat6rt6kel6st

f,ira"."g", 6r]nt6 atrrualis k6rd6sekr6l, probl6miila6l,

v6gez;

kttiremrikirdik tudomSnyos, technikai segits6get npijt az emberi eg6szs6get 6s
6s
t<oinyezetet xdzvetlentil vary ktizvewe vesz6lyeztet6 6rtalmak azonosltdsaban

felsziimolis:iban;

tooiainat az ilelmiszerl6nc-biztonsdg teriilet6n 6rintett miniszt6riumoh
hat6s6gok int6zm6nyeh szervezetek ktizOtt;

6ielmiszerlAnc_tiztonsdg 6rdek6ben v6gzett monitoring-vizsg6latok
eredmEnyeitelemzi6sindot<oltesetbenktizz6tesziillewekock6zatbecsl6si
tev6kenys6ge6rdek6bensziiks6gszerintlaborat6riumivizsS6latotkezdem6nyez;
az eg6szs6;ii6ri iillamigazgatdii szerv szakv6lem6nye alapiSn elv1gzi az tj
6lelmiszerri vonatkoz6 k6relem els6dleges 6rt6kel6s6q

i,

szakkdnyvtiirat mriktidtet.
4.4.

Ak6lts6gvet6siszervalaptev6kenys6g6nekkormAnyzatifunkci6szerintimegieldl6se:
nkci6 megnevez6se

kormdnyzati
funkci6sz6m

korm{nyzati

1

o42110

M

2

042170

ElelmiszerlSnc-bizton

3

042270

E

4

042350

Hal6szat

fu

tdsa

asa

z

t5sa

a 6s temo

zddlkodtrs i
tAsa 6s

tlm

t:isa

4.5.

A kttlts6gvet6si szerv illet6kess6ge, miikiid6si teriilete: orszfgos

4.6.

int6zm6ny m6dos(tott
A kt lts6gvetSsi szerv vellalkozSsi tev6kenys6g6nek fels6 hatara: az
kiadiisi el6irdnyzatainak a 30 o/o-a.

ktiltsEgvet6si szerv iog6ll6s6t meghatSroz6 iogszabSly:
biztonsiigii H ivata 116l sz6l6 22 /2012. (ll' 29 ') Korm' rendelet

4.7. A
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a

Nemzeti lilelmiszerlSnc-

5. A ktilts6gvet6si szerv szervezete 6s miiktid6se
5.1.

A kiilts6gvet6si szerv vezet6i6nek megblziisi rendie: A N6BIH elndk6t a ftildmfivel6stiryi
miniszter hatarozatlan id6re nevezi ki, az elnrikrit a ftildmrivel6siiryi miniszter menti fel,
valamint ryakorolia felette a tovdbbi munk6ltat6i jogokat.

5.2. Akdlts6

6si szervn6l alkalmaziisban

ill6

k

szem6l

o

szon

7

kormdnyzati szolgdlati
szon
o

iogviszonyt szab6lyoz6 jogs zabiiy
a ktizszolgelati tiszwisel6k jog6lliis:ir6l sz616 2017. 6vi
CXCIX. ttrrv6

2

munkaviszony

munka tdrv6n kdn

foglalkoztatiisi iogvis4 on

6.

2;A16

16l sz6l6 2072. 6vi I. ttirv6n

rendelkez6s

beiegyz6s napidt6l kell alkalmazni,
lelen alapit6 okiratot a ttirzskiinwi nllvintartasba ttirt6n6
.g a kdlts6gvet6si izerv 2013. februiir B. napj6n kelt, KGF /68/l/2013.
Lrr"f
"*a.iUf
alapft6 okiratot visszavonom.
okiratsz6mI

Kelt: Budapes! 2015. iUnius 16.

(Xll' 31.J Korm..rendelet
Allamhfuztartasr6l sz6l6 tdrv6ny v6grehajt6s6r6l sz6l6 368/2OlL.
okirat
i. S'(+) tet eraese alapidn a Magyar Allamkincstdr nev6ben igazolom, hoEVJelen alaplt6
Nemzeti
m6losit6sotkat egys6ges szerke-zetbe foglalt sz6v-ege megfelel az alaplt6 okiratnak a

Az

janu:ir l napjdt6l
Elelmiszerlinc-biztonsagi Hivatal 2017. lanudr'.(i, " napiSn kelt, 2017'
szerinti
m6dositSsa
v6grehaitott
alkalmazand6 lfp1 /62li/ZOLZ. okiratszdmri m6dos(t6 okirattal
tartalmrnak

Kelt: Budapest, 2017. janulr "1S".
P.H.
l.

\_
:.lj
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Magyar Allamkincstdr

NI
Uryintdzes helye;

1054 Budapest, Hold utca 4

rigiI1t'z6:

Itlydsnd dr. Sov6k Erika

Telefon szim:

+36-1132'l-5370

Ma$rar
Allamkincst6r
Ik1^t6szAnt 88-TNY -T2-A2017 -598349

TORZSKONWI KTVONAT
sz6l6 201l. dvi GXCV. tttrvdny 104. $ (l) bekezdds alapj6n a MaSrar Allamkincstrir 6ltal
adatai:
vezetett t6rzsk6nyvi nyilv6ntartisban az alibbi tdrzskiinyvi alany 2017. janu.ir 01. napj6n hat5lyos, f6bb

Az illamh6azn6sr6l

Tdrzskanyvi alsny azotroslt6 sdrtsi:

Taruskiitt),vidzonosit6szdm: 598349

Ad6szdm:
KSHslatisztikaiszdmjel:
Sldtusz:
Regibrzskitnyviqzonosil,:
Tdrzskdnyvi bejegzis

iHTI

uonos{t6:

dti4tna:

15598347-2'41
15598347-8413-312'01

k)zissigi ad6szim: HU|5598347

616

598349000
2006-12.29
2?3567

MegnevezAt
neve

c-BlzToN GI HIVATAL
NATIONAL FOOD CI{AIN SAIETY OFFICE

NEI\4ZETI

magyilr
angol

NATIONALAMT FUR SICHERHEIT DER NAHRUNGSMITTELKETTE

nCmet

MstrI

R6viditctt n6v:
Sz6khelv cim;

Cim:

1024 Budapest, Keleti Kriroly utca 24

munkaviszony
kormdnyzati szolg6lati jogviszony

Foglalkoztat{si iogviszonYok:
Alaotev6kenvs6gi besorolis:
A I I amh@l qr t as i

E4l3l

s z afuigaz al

I

Mezbgazlas g, erd'szet hal6szat, vaddsat ilazgat]fu,a

Korminrzati funkci6:
kor.funk mePnevezes
Mezigazdasig igazgatisa
Elelmiszerl {nc-biaon sfug i gazgat[sz

042110
042170
042210
042350

Erd6gazd6tkodrls igazgaL6sa ds t6mogatAsa
Haleszal ig?E,gatlsa Es tamo gat6sa

Alakul6ssal kapcsolrtos sdatok:

Alapitdsm6dia:
Alapitds ddluma:

eryesitdsaisszeolvadiissal
2007.01

0l

bilygzdvel, valanint oldinlsdval hilelesige
A T1rzskArDryi ki)onot kbzokirattak csak akkor min6s l, ha azl a Mognr illamkincstar
adto ki.
loti

1236.tla\wt_f l

-20170!

15

1/5. oldal

Al apit 6/ld te sit 6 o kirat/j ogszab dly
tiDusa
2017.0t.25
m6dosit6 okirat

kelte

azonosil 6 adalal

tffF l6aa20l7
ItrF t62t3t2017

20t7.01.25

alapito okirdt

2015.06. r 6

alapito okirat
m6dosit6 okirat
alapito okirat

rffFlt7v9l20t5.

m6dosit6 okirat

KGF t68^/2013.
KGF 1681U2013.

20t5.06.16
2014.02.25
2013.02.08
20t3.02.0E
2012.03.14
2012.03.14

I{PFll't1t9120't5.
KGFi6Sn/2013.+KcF I 40ol20l 4.kieg

alapito okirat
m6dosit6 okirat

KGFl583nt20t2.

okirat
m6dosit6 okirat
alapit6 okirat
alapit6 okirat
m6dosit6 okirat
m6dosit6 okirat
alapito okirat

xD<ltt't tlst2010.
)outl30t3t20t0.
xxl1t30t3t20t0.

jogszabrily

2010. dvi

alapito okirat

3|s4U2009.

m6dosit6 okirat
alapito okirat
alapito okirat
alapit6 okirat

3l .541t2009 .
47900tsD007.

KGFl583ll/20t2.

alapitr5

20ll.01.27
2011.01.27
2010.10.26
2010.r0.26
2010.10.26
2010.10.26
2010.05.29
2009.06.23
2009.06.01
2007 -09.28

JF/000053/20 I I .
JF/000053/201 l.

xwtt7v5t20t0.

)(L[.

tv.

2007.o8.28
2007.05.30
2006.12.23

jogszab6ly

47449nt2007.
27 4/2006. Korm.rendelet

2006.12..15

alapit6 okirat

4001112006.

47949t212007.

K6zvetlen iogel5d(6k):

ldrzsk

(Eon.

regi brzsk
megnevezes

azonositti

304935

ALLAMI ERDESZETI SZOLG/ILAT

327460

AILATGYO-GYASZATI OLTOANYAG., GYOGYSZER- ES TAKARNONY.
ELLEN6RZ6 n.ITEZET

324s02

FOLDMWELESUGYI KOLTSEGVETESI IRODA

320713

NOVENY- ES TALAJVEDELNd KoZPONTI SZOLGALAT

1054 Budapest, Szechenyi utca 14

I107 Budapest,
l0_24

lzillds

utca 8

ludapest, Keleti Ktuoly ltca24

I I l8 B.udapes! Buda6rsi rit 14t -145
ORSZAGOS ALLATEGESZSEGIJGYI INTEZET
I 149 Budapest, T6bomok utca 2

306016

30M63

oRszAcos BoRMrN6sir6

wrrzrr

1027 B.udapes! Bem tdr 2
327471

ORSZAGOS
I

ELELMISAR\'IZSGfu6 tr{TEZET

095 BudaDesL Mcster ut a

8

I

oRszAcos \iEzOcAzDAsAcr MrNdsiro mrEzer

306313

1024 Budapest, Keleti Kliroly utca 24

Beolvadt jogel6drSk):

beolvadas

ditumq

tiirzsk

rigi tdrzsk

czon.

azonositd

megnevezds

2007.09.01

324348

NEMZETI LOVARDA

2012.03.t6

597638

MAGYAR ELELM]SZER.BZTONSAGI HIVATAL
1097 Budapest, cyAli ft 2-6

1087 Budapes! Kerepesi rit 7

Irdnyit6 / f€lE&veleti szerv(ek):

i dnyiti /feligteleti
ftinkormdn

szent

kiirben:

LD

ki

lLtesliilet

/

/t,

GYIMINIS

irinyitis

1055 Budapest, Kossuth Lajos tdr I I

A TbtzskonPi kivonal kizokirdtnak csak
adta

h.

I 0 t 5 I 2 I 6_tlns M t_t I _2 o I

7o I 25

ak*o tinisil.

funkci6ja

ho @l o

Magar illankincstrh bilyegz^vel, valaninl olditdst'l,ol hitelesit,^e

2/5. oldol

Alapit6i jog gyakorl6ja:
KORrU/h{Y
1055 Budapest, Kossuth Lajos tdr

l-3

Vezet6:
Vezetd neve:

Knevezis m6dja: kinevezes/megbizis

Dr. Oravecz M6rton

vdge: haliuozztlan

Kinevez^ kezdete: 2011.0'7.05

tinylegestige:

Telephely(ek):
technikai sorszdm

te

. 8200 Veszprim, Mdnirok ttja I l/A
. 1095 Budap€st, Mest utca 8l
. I182 Budapest, Fogoly utca l3-15
. 1135 Budapest, Lehel utca43-47
. 7400 Kaposvfu, Cseri ft 18
. 1107 Budapest, Szillds utca 8
. I1,14 Budapest, Rem€ny utca 42
. 1024 BudaPest, Kitaibel P6l utca 4
. 8621 ZamSrdi, R6k6czi utca 38
. 1023 Budapes! Frankel l*6 it 4244
. 6821 Szdkkutas, I-k€rtllet 75
. 6034 HelvCciq Szab6 Srindor telep ll
. 4002 Debrecen, Kismacs tanya 4
. 3356 Kompolt, Fleischmann utca 12
. 9451 Rojtdkmuzsaj, Ritjtdki utca 36
. 2213 Monorierdo, Beton ft E6
. 7634 P6cs, Kod6 dill6 I
. 6800 H6dmez6v6srirhely, Rirosi 6t tl0
. 5000 Szolnok VlzPart k6rut 32
. 6000 Kecskem6t, Halasi tt 34
. 3534 Miskotc, Stadion utca 39/A
. 8000 Sz6kesfehdw6r, Csftv6ri irt 15-U
. 4030 Debrecen, Di6szegi tit 30
. 7100 Szeksz6rd, Tormay B€la utca 18
. 9700 SzombathelY , Zatati itt 3
. 1027 Budapesl Bem l'zsef t6r 2
. 1143 Budapesl T66omok utca 2
. 4031 Dcbrecen, Bomemissza utca 3-7
. lO24 Budapes! PEtrezselyem utca l0
' 2100 Gddtill6, Isaszegi tt 160
. 024 Budapest, Kis R6kus utca I 5/a
. 1024 Budapest, Kis R6kus utca 15/b
. 1225 Budapest, Batthyany utca 5
. 1039 Budapest, KinilYok ttja 261
. 781I Szalanta, Eszter6gpuszta HRSZ:0101

71.
4.
7.
9.
10.

t4.
15.

29.

36.
41.
42.
45.
48.
50.

54.
55.

57.
61.

63.
64.
66.
67.

69.

70.
74.
6.
8.
76.

ll.
19.

1

32.
33.

3

A

34.
37.

bilyegzdvel, wlaminl aldirdsdeal hitelesitre
T6t2skdiyei kiwrul kbzokirotnak csak akkor nindsill, ha azl a Magr'or illonkincsAir

adta

h.

to5tl 286_tthnnd-rI Nl

7ol 25
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,t

. 7400 Kaposv6r, Kisiv6ni it HITSZ: 0297
. 7095 lregszemcse, kulteriilet HRSZ: 0315
. 5540 Szarvas, I.ktilkertilet 5
. 4461 Nyftteleh -cyulatany4 [jsor I
. 3881 Abaqiszint6, Aranyosi 6t 4l
. 9700 Szombathely, Komdrom utca 34
. 8929 Pitlttske, Teleki-kasdly, Alizmajor I
. 9431 Fert6d, Hod6ly major killterulet HRSZ;03t2ll
. 2463 Tordas, Szabadsrig [t 2
. 3526 Miskotc, Blaskovics Lrisd6 utca 24
. 2481 Velence, Orszig rit 23
. 9762Tnakajd, Amtr.6zy seriny 2
. 7400 Kaposv6r, Cseri majorHRSZ;9345
. E200 Vcszptim, D6zsa Gydrgy utca 33
. 5144 Jr6sz.boldoghriz4 Rrik6czi Ferenc utca I
. 8600 Si6fok, Vil,orl6s utca 15
' I024 Budapes! Petsezselyem utca ?
. 12l I Budapes! Weiss Manfrdd utca 4
. lllS Budapest, Budatirsi rit 14l-145

38.
39.

40.
46.
47.

49.

5t.
52.
53.
56.

5t.
62.
6E.

72.
75.
77.
?E.

79.

L

El6rhet6s6gt
telefon:

fa

mobil:

336-93-02

e-mail

Levelez6si clm ;

Cim:

1525 Budapest,

Pf: 30

Tdrsul{s tagioi:
S26mit6g6pes nyilvdntartis technikai. besorol6si rdatai:

Szervtipus:

Szeldor:

KsEgazditkoditifornak.d:

02

K6z?onti katltsigvetesi sz€rv

:E'

fffi:ll

;:,ttr#"ll,Tbiztosit6si

k.ltsdsvot6si szeryek

KSH ter leti sztimjel:
KSHjdrdskod, ndv:

OO2

F'eJezet:

xtr. FOLDM[^ELESOGYI I\,I\ISZTERIUM

Kdzpontosito

0103179
Budapest 02. ker.

illermdry,-sz(Wejtdsiknrbetattozik:

igen

Kbzpontositot illetmdnyszdmfejtis knrbe l@lovis ddtuna:
Kiizpontositoll ill et mirynzdnlej t dst vigz6 kincsldri meEyei
igazgatdsdg

Z-OOZ.Ot.Ot

0l

kidja/new:

Nelt6 finanszirozdsi kijrbe

ta ozik:

Neuifinanszirozrhi kijfie larlozis

Budapesti ds Pest Megyeilgaz4at6sig

igen
iOOl.O+.Ot

ddtum",

Ad6alanvisi ggal 6sszefiig96 adatokr

Ad6szdu: t5598347-2-41

Adiki

eles befitelszerz| tev.
nem

Kientel, Ad6zdk lgazgot6sdga kizd,rolagos illetikessigi k(,rdbe tarloz|
Kozassigiaddszdm: HU1559E347

szerv:

kezdete:

2007.01.01

A Tdrzskdntri kivonat kbzokiratnak csak ok*or mindsil, ha azl a Mdg)ar
itlankincstdr bllyegzdrel, valantint aLiinixival hitelesitre
adta ki.
I

0

t t ! J36_lhio@t_r

t

-20

I

70 I 2 5

5. oldal

TAol1niny hal yq ald lqtozik:

nem

Tdnylegesen vigzell levdt@tysigek TD(OR '08 besorolds szerinl:

rfuion

fuusa TtulOR

16 tevekenys€g

E413

egy6b tevikenysdg

0162
6209

ery6b tev€kenysdg
egrdb tevdkenysdg
egydb tevdkenysdg
egydb tev€kenys6g

'1120
9

t0l

9311

megrevezis
IJzleti €let szab6lyozisa, hat€konys6gr6aak tisztonzEse
AII atteny€sztds i szrlg6ttat6s

Egy6b inform6ci6+echnol6giai szol96ltat6s
Mfi szaki vizsgAlat, elemzes
Kiinyvtdri, levdltiri tevdkenys6g
Sportldt€sitminy mfkddtetdse

A kivonatot FOLDUUWLESUCVT fTIINISZTERIUM (1055 Budapest, Kossuth Lajos tdr 1 l) k6r6s6re, a fenti
iktat6szimri ttirzskdnyvi nyilvantarkisi hatiirozat melldkletek6nt adtuk ki.
Budapest, 2017 . jaruLr 25.

Dr. Dancs6 J6xef

a

Maryar Alhmkincstiir elntike nev6ben

6s megbizls6b6l.

...d,i...

I***....... :?h*.
\r-

Falics Zsuzsanna

jogi referens

aldit.isdval hitelesitve
A T6Esk6nyvi kflonot kizokiratnak csalt akkot min6sil, ha azl a Mag)ar illankincstb' bilyegzdwl, valarninl
adta

H

I05t!286

ihtu fl

20r7012t
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NfrI Maglrar

ellamkincstfr

Ugyintdzes helye

1054 Budapest, Hold utca 4

Iktat6szim

lJgint'zh:.

Illydsnd dr. Sov6t Erika
+36-t/327 -537 0

Tirgy:

Telefonsziim:

88-TlW -2t 2-2/ 20 t7 - s983 49
Tdrzskiinyvi nyilvantartris
adatm6dosit6sa

Melldklet:

Tiirzskainyvi kivonat

HATAROZAT
A(z) FoLDMUVELE,SUGYI MINISZTERIUM (1055 Budapest, Kossuth Lajos t6r ll) etral
benyrijtott, ,2017 . janfir 25. napjin, a 88-TNY-212- 112017 -598349 iktat6sz6mon
NEMZETI ELELMISZERLANC-BIZTONSAGI HIVATAL megnevez6sii (ttirzsktinyvi nyilvdntaruis
'rkeztetett,
szitma 598349) szervre vonatkoz6an benyrijtott v6ltozris-bej elent6si kdrelemnek helyt adok. A
bektildtttt okiratok

a

jogszabilyi el6ir6soknak megfelelnek.

A Magyar Allamkincst6r 6ltal vezetett ktizhiteles tbrzskdnyvi nyilv6ntarkisban nelezett szerv adatain a
k6rt m6dositr{sokat 20 1 7.0 1.0 1 hat ilyosul6si diitummal 6tvezettem.

K6relmezett m6dosit6sok: Korm6nyzati firnkci6 6s telephely ttirl6se. Telephely felv6tele. Alapit6
okhat: IfPF 1621312017 .
A(z) NEMZETI ELSU\4ISZERLANC-SZTONSACI fflVetet szerv tdrzskdnyvi nyilvrintartrisban
szerepld m6dositott adatait a Ttlrzsk6nyvi kivonat tartalmazza, melyeket az adatm6dosit6sr6l sz6l6
hatArozattal egy0tt eredeti p6ldrinyban adok ki.

Az eljirls sonln tigyfelet terhel6 illet6k, dij

6s egy6b eljrlrrisi ktilts6g nem

meriilt fel.

Jelen hatdrozatom a kdzigazgatAsi hat6s6gi eljrir6s 6s szolg6ltat6s 6ltal6nos szab6lyair6l sz6l6 2004.
dvi CXL. tdrr|ny 72. g (4) bekezd6s6n alapul.
Budapest, 2017 . januflr 25.

Dr. Dancs6 J6zsef a Magyar Allamkincstrir elndke nevdben 6s megblzisdb6l.
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Kapj6k:

1.
2.

FoI-DM0VELES0GYI NflIUSZTERffM (1055 Budapest, Kossuth Lajos tdr I l)
Masrar Atlamkincstrir (1054 Budapest, Hold utca 4)

tostt2t5_utn_ldD'tt

2ot7or2t
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