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 rendelete

a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról

A Kormány a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
(a továbbiakban: MVH) feladatairól, hatáskörérõl, szer-
vezetérõl és mûködésérõl a következõket rendeli el:

1. §

(1) Az MVH a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt álló,
önálló jogi személyiséggel rendelkezõ, országos hatáskörû
központi hivatal, önállóan gazdálkodó központi költség-
vetési szerv.

(2) Az MVH a SAPARD Hivatal és az Agrár-
intervenciós Központ (a továbbiakban: AIK) általános
jogutódja.

(3) A miniszter, illetékes hatóságként felelõs az MVH-nak
a közösségi vívmányoknak megfelelõ akkreditációjáért.
E feladatkörben a miniszter — külön jogszabályban fog-
laltak szerint — jogosult az akkreditáció megadására,
illetve szükség esetén megvonására.

(4) Az MVH a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) költség-
vetési fejezetén belül önálló címként szerepel.

2. §

(1) Az MVH ellátja az egyes közösségi termékpálya
rendtartások szabályozási eszközeinek mûködtetésével
kapcsolatos feladatokat.

(2) Az MVH az Európai Mezõgazdasági Orientációs és
Garancia Alap (a továbbiakban: EMOGA) Garancia
Részlege tekintetében ellátja:

a)  az Európai Unió (a továbbiakban: EU) belpiaci
támogatásainak kezelésével,

b)  az EU külpiaci támogatásainak kezelésével,
c) az intervenciós rendszer mûködtetésével,
d)  a közvetlen kifizetések kezelésével és ehhez kap-

csolódóan az Integrált Igazgatási és Ellenõrzési Rendszer
(a továbbiakban: IIER) mûködtetésével, valamint

e) a vidékfejlesztési (kísérõ) intézkedések bonyolítá-
sával

összefüggõ feladatokat. A miniszter a kezeléssel, bírálattal
és bonyolítással összefüggõ eljárásokat — a közösségi jogi
szabályozásokkal összhangban — külön rendeletben hatá-
rozza meg.

(3) Az MVH az EMOGA Orientációs Részlege tekinte-
tében ellátja a vidékfejlesztési intézkedések bonyolításával
összefüggõ feladatokat. Ezen feladatok ellátására a minisz-
tériummal — mint irányító hatósággal — kötött megálla-
podás vonatkozik.

(4) Az MVH ellátja a Halászati Orientációs Pénzügyi
Eszközbõl (a továbbiakban: HOPE) folyósított támoga-
tások végrehajtásával összefüggõ feladatokat. Ezen fel-
adatok ellátására az irányító hatósággal kötött megállapo-
dás vonatkozik.

(5) Az MVH ellátja a SAPARD elõcsatlakozási prog-
ram teljesítésének szervezésével, valamint a SAPARD
támogatási rendszer mûködtetésével és végrehajtásával
összefüggõ végrehajtó és kifizetõ feladatokat.

(6) Az MVH ellátja az AIK e rendelet hatálybalépéséig
nemzeti hatáskörben végzett, valamint a miniszter által
rendeletben meghatározott körben és módon az egyes
nemzeti támogatások igénybevételével és végrehajtásával
összefüggõ feladatokat.

3. §

Az IIER mûködtetése az MVH feladatkörébe tartozik,
ezen belül az MVH mûködteti különösen

a)  a külön jogszabályban meghatározott gazda- és ügy-
félregisztert,

b)  a Mezõgazdasági Parcella Azonosító Rendszert
(MePAR), amely az EMOGA területalapú kifizetések ki-
zárólagos hivatkozási alapja.

4. §

(1) Az MVH feladatát központi szerve (a továbbiakban:
Központi Hivatal), illetõleg az önálló jogi személyiséggel
nem rendelkezõ területi szervei útján látja el.

(2) A Központi Hivatal és az MVH területi szerveinek
feladatait, tagolódását és részletes szervezeti felépítését
— a miniszter által jóváhagyott — Szervezeti és Mûködési
Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) határozza meg.

(3) Az MVH területi szervei a megyei kirendeltségek,
valamint a ,,Fõvárosi és Pest Megyei Kirendeltség’’
(a továbbiakban együtt: Kirendeltségek).

(4) A 2. § (1), (2) és (6) bekezdésében és a 3. §-ban
meghatározott feladatok végrehajtásában a Kirendeltsé-
gek a megye (fõváros) területén járnak el. A 2. §
(3)—(5) bekezdésében meghatározott feladatok végre-
hajtásában a Kirendeltségek illetékességét e rendelet mel-
léklete határozza meg.
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5. §

(1) A Központi Hivatal igazgatóságokból áll. A 2. §
(6) bekezdés szerinti feladatokat, az MVH külön igazgató-
sága keretében látja el.

(2) Hatósági eljárásban — külön jogszabályban megha-
tározottak szerint — elsõ fokon a Kirendeltség vagy a
Központi Hivatal jár el. Másodfokon, amennyiben elsõ
fokon a kirendeltség járt el, a Központi Hivatal, amennyi-
ben elsõ fokon a Központi Hivatal, akkor a Központi
Hivatal elnöke jár el.

6. §

(1) Az MVH-t az elnök vezeti, akit határozatlan idõ-
tartamra a miniszter nevez ki, és ment fel.

(2) Az MVH elnökhelyettesét határozatlan idõtartamra
az MVH elnökének javaslatára a miniszter nevezi ki, és
menti fel.

(3) Az MVH elnöke felett a munkáltatói jogokat a
miniszter gyakorolja. Az MVH elnökhelyettese felett — a
kinevezés és a felmentés kivételével — a munkáltatói jogo-
kat az MVH elnöke gyakorolja.

7. §

(1) Ez a rendelet 2003. július 1-jén lép hatályba azzal,
hogy az (5) bekezdés a Magyar Köztársaságnak az Európai
Unióhoz történõ csatlakozásáról szóló nemzetközi szerzõ-
dést kihirdetõ törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatá-
lyát veszti.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az Agrárintervenciós Központ létesítésérõl szóló
108/1997. (XII. 29.) FM rendelet, az azt módosító 4/2003.
(I. 30.) FVM rendelet, a SAPARD Hivatal létesítésérõl
szóló 12/2001. (II. 15.) FVM rendelet és az azt módosító
54/2001. (VIII. 17.) FVM rendelet.

(3) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy
a)  a 3. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti azonosító

rendszerre (MePAR) vonatkozó rendelkezéseket,
b)  a 2. § (6) bekezdés szerinti feladatokat, illetve az

EMOGA-ból és a HOPE-ból finanszírozott támogatások
a közösségi jogi szabályozások szerinti feltételeit és be-
nyújtási rendjét a Magyar Köztársaságnak az Európai
Unióhoz történõ csatlakozásáról szóló nemzetközi szerzõ-
dést kihirdetõ törvény hatálybalépésig terjedõ hatállyal

rendeletben szabályozza.

(4) A miniszter az MVH alapító okiratát a rendelet
hatálybalépése napján adja ki. Az MVH elnöke a rendelet

hatálybalépését követõ 30 napon belül jóváhagyásra meg-
küldi az MVH SZMSZ-ét a miniszternek.

(5) Az irányító hatóság a támogatások eredményére
vonatkozó adatok gyûjtését, a hatékony és eredményes
pénzügyi lebonyolítást, az értékelések megszervezését,
valamint a nyilvánossággal összefüggõ kötelezettségek tel-
jesítését látja el.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,
miniszterelnök

Melléklet

a 81/2003. (VI. 7.) Korm. rendelethez

Az egyes megyei kirendeltségek területi illetékessége
az EMOGA Orientációs Részlegébõl és a HOPE-ból

finanszírozott támogatások esetén

1. Az MVH Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kirendelt-
sége:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Heves megye

Nógrád megye

2. Az MVH Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kirendelt-
sége:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Hajdú-Bihar megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye

3. Az MVH Csongrád megyei Kirendeltsége:

Békés megye
Csongrád megye

Bács-Kiskun megye

4. Az MVH Fõvárosi és Pest megyei Kirendeltsége:
Budapest

Pest megye

5. Az MVH Veszprém megyei Kirendeltsége:
Veszprém megye

Komárom-Esztergom megye
Fejér megye

6. Az MVH Somogy megyei Kirendeltsége:

Baranya megye
Tolna megye

Somogy megye
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7. Az MVH Zala megyei Kirendeltsége:
Gyõr-Moson-Sopron megye
Vas megye
Zala megye
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