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A járási hivatalok földhivatali osztályának  

hatáskörébe tartozó ügyek 

 
A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás Melléklet 70. §-ában foglaltak szerint: „A 

járási hivatalok szervezeti egységei ellátják a földművelésügyi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, az egyes földügyi 

eljárások részletes szabályairól szóló kormányrendeletben és egyéb külön 

jogszabályokban meghatározott, feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.” 

 
A feladatot ellátó járási hivatali szervezeti egységek megnevezése: Földhivatali 

Osztály. 

 
I. Általános szabályok 

 
1. Illetékességi terület 

 
 Ajkai Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 

 

Adorjánháza, Ajka, Apácatorna, Borszörcsök, Csehbánya, Csögle, Dabrony, 

Devecser, Doba, Egeralja, Farkasgyepű, Halimba, Iszkáz, Kamond, Karakószörcsök, 

Kerta, Kisberzseny, Kiscsősz, Kislőd, Kispirit, Kisszőlős, Kolontár, Magyarpolány, 

Nagyalásony, Nagypirit, Noszlop, Nyirád, Oroszi, Öcs, Pusztamiske, Somlójenő, 

Somlószőlős, Somlóvásárhely, Somlóvecse, Szőc, Tüskevár, Úrkút, Városlőd, Vid 

 

 Balatonfüredi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 

Alsóörs, Aszófő, Balatonakali, Balatoncsicsó, Balatonfüred, Balatonszepezd, 

Balatonszőlős, Balatonudvari, Csopak, Dörgicse, Lovas, Monoszló, Óbudavár, 

Örvényes, Paloznak, Pécsely, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Tihany, Vászoly, 

Zánka 

 

 Pápai Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 

Adásztevel, Bakonyjákó, Bakonykoppány, Bakonypölöske, Bakonyság, 

Bakonyszentiván, Bakonyszücs, Bakonytamási, Béb, Békás, Csót, Dáka, Döbrönte, 

Egyházaskesző, Ganna, Gecse, Gic, Homokbödöge, Kemeneshőgyész, 

Kemenesszentpéter, Kup, Külsővat, Lovászpatona, Magyargencs, Malomsok, 

Marcalgergelyi, Marcaltő, Mezőlak, Mihályháza, Nagyacsád, Nagydém, Nagygyimót, 

Nagytevel, Nemesgörzsöny, Nemesszalók, Németbánya, Nóráp, Nyárád, Pápa, 

Pápadereske, Pápakovácsi, Pápasalamon, Pápateszér, Takácsi, Ugod, Vanyola, 

Várkesző, Vaszar, Vinár 



4 
 

 Tapolcai Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 

Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatonhenye, 

Balatonrendes, Bazsi, Bodorfa, Csabrendek, Dabronc, Gógánfa, Gyepükaján, 

Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Hetyefő, Hosztót, Kapolcs, Káptalanfa, 

Káptalantóti, Kékkút, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, 

Lesencetomaj, Megyer, Mindszentkálla, Monostorapáti, Nemesgulács, Nemeshany, 

Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Rigács, Salföld, Sáska, Sümeg, Sümegprága, 

Szentbékkálla, Szentimrefalva, Szigliget, Taliándörögd, Tapolca, Ukk, Uzsa, 

Veszprémgalsa, Vigántpetend, Zalaerdőd, Zalagyömörő, Zalahaláp, Zalameggyes, 

Zalaszegvár 

 

 Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földhivatali Osztálya 

Bakonybél, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balatonalmádi, 

Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Barnag, Bánd, Berhida, Borzavár, 

Csajág, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Felsőörs, Hajmáskér, Hárskút, Herend, 

Hidegkút, Jásd, Királyszentistván, Küngös, Litér, Lókút, Márkó, Mencshely, 

Nagyesztergár, Nagyvázsony, Nemesvámos, Olaszfalu, Ősi, Öskü, Papkeszi, 

Pétfürdő, Pénzesgyőr, Porva, Pula, Sóly, Szápár, Szentgál, Szentkirályszabadja, 

Tés, Tótvázsony, Várpalota, Veszprém, Veszprémfajsz, Vilonya, Vöröstó, Zirc 

 

 
2. Az ügyfélfogadás rendje 

 
 Ajkai Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 

 

 Az ügyfélfogadás ideje: 
 

 Megtekinthető: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/jarasok/ajkai-jarasi- 

hivatal-1 

 Balatonfüredi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 

 Az ügyfélfogadás ideje: 
 

 Megtekinthető: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/jarasok/balatonfuredi- 

jarasi-hivatal-1 

 Pápai Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 

 Az ügyfélfogadás ideje: 
 

 Megtekinthető: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/jarasok/papai-jarasi- 

hivatal-1 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/jarasok/ajkai-jarasi-
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/jarasok/balatonfuredi-
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/jarasok/papai-jarasi-
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 Tapolcai Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 

 Az ügyfélfogadás ideje: 
 

 Megtekinthető: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/jarasok/tapolcai-jarasi- 

hivatal-1 

 Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földhivatali Osztálya 

 Az ügyfélfogadás ideje: 
 

 Megtekinthető: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/jarasok/veszpremi-jarasi- 

hivatal-1 

 

3. Az ügyintézés határidő 
 

Az ügyintézési határidő 

a) automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra, 

b) sommás eljárásban nyolc nap, 

c) teljes eljárásban hatvan nap. 

 Az ügyintézési határidőbe nem számít be: 
a) az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és 

b) – ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye – az ügyfél mulasztásának 

vagy késedelmének 

időtartama. 

 
Kiskorú ügyfél érdekeinek veszélyeztetettsége esetében, továbbá ha életveszéllyel 

vagy súlyos kárral fenyegető helyzet elhárítása indokolja, vagy ha a hatóság 

ideiglenes biztosítási intézkedést rendelt el, vagy ha a közbiztonság, közrend, 

nemzetbiztonság érdekében egyébként szükséges, az ügyet soron kívül kell 

elintézni. 

 
Az ettől eltérő különös szabályok az egyes ügyleírásoknál kerülnek 

meghatározásra. 

 

4. Alapvető eljárási szabályok 

 
A kérelem az illetékes hatóságnál vagy – ha azt törvény vagy kormányrendelet nem 

zárja ki – a kormányablaknál terjeszthető elő. Az eljárás a kérelemnek az eljáró 

hatósághoz történő megérkezését követő napon indul. 

 

Ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a kérelem tartalmazza az 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/jarasok/tapolcai-jarasi-
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/jarasok/veszpremi-jarasi-
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/jarasok/veszpremi-jarasi-
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ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatokat és elérhetőségét. 

 

A természetes személy ügyfél akkor rendelkezik eljárási képességgel, ha az ügy 

tárgyára tekintettel cselekvőképesnek minősül. 

 

A hatóság jogosult az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője természetes 

személyazonosító adatainak és az ügyfajtát szabályozó törvényben meghatározott 

személyes adatok, továbbá – ha törvény másként nem rendelkezik – a tényállás 

tisztázásához elengedhetetlenül szükséges más személyes adatok megismerésére 

és kezelésére. A kérelemre induló eljárásban vélelmezni kell, hogy a kérelmező 

ügyfél a tényállás tisztázásához szükséges személyes adatok – ideértve a 

különleges adatokat is – kezeléséhez hozzájárulást adott. 

A hatóság gondoskodik arról, hogy a törvény által védett titok (a továbbiakban: védett 

adat) ne kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson illetéktelen személy tudomására, és a 

személyes adatok védelme biztosított legyen. 

A hatóság az eljárása során annak lefolytatásához – jogszabályban meghatározott 

módon és körben – megismerheti azokat a védett adatokat, amelyek eljárásával 

összefüggnek, illetve amelyek kezelése az eljárás eredményes lefolytatása 

érdekében szükséges. 

 

Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, 

a) helyette törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által 

meghatalmazott személy, továbbá 

b) az ügyfél és képviselője együtt 

is eljárhat. 

Jogi személy törvényes képviselőjének eljárása személyes eljárásnak minősül. 

Az ellenérdekű ügyfelek képviseletét nem láthatja el ugyanaz a személy. 

 

A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton, vagy személyesen, 

írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az ügyféllel és az 

eljárásban résztvevőkkel. 

Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás formáját a hatóság 

tájékoztatása alapján az ügyfél választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási 

módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra áttérhet. 

Életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén a hatóság választja meg a 

kapcsolattartás módját. 

 

A hivatalbóli eljárás az első eljárási cselekmény elvégzésének napján kezdődik, 

megindításáról az ismert ügyfelet a hatóság értesíti. Az értesítés csak akkor 

mellőzhető, ha 
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a) az eljárás megindítása után a hatóság nyolc napon belül dönt, vagy az eljárást 

megszünteti, 

b) azt honvédelmi, nemzetbiztonsági, közbiztonsági okból törvény kizárja, vagy 

c) az az eljárás sikerét meghiúsítaná. 

 

Ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek 

a) nem felel meg, vagy 

b) megfelel, de a tényállás tisztázása során felmerült új adatra tekintettel az 

szükséges, 

az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő 

figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik 

– egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt. 

 

Ingatlan-nyilvántartási ügyekben az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. 

törvény 39. § (1) bekezdés alapján a hiány pótlására rendelkezésre álló határidő 

indokolt esetben kérelemre egy alkalommal nyolc nappal meghosszabbítható. A 

meghosszabbított hiánypótlási határidő számítása az eredeti határidő lejártát követő 

nappal kezdődik.  

Amennyiben a kérelemnek, illetve a benyújtott okiratnak az ingatlan-nyilvántartásról 

szóló 1997. évi CXLI. törvény 39. § (3) – (4) bekezdésében meghatározott 

hiányosságai vannak, úgy a kérelmet hiánypótlási felhívás kiadása nélkül határozattal 

el kell utasítani vagy végzéssel vissza kell utasítani. 

 
A termőföld más célú hasznosítására vonatkozó eljárásban az eljárási díj pótlására 8 

napon belül bocsát ki a földhivatali osztály hiánypótlási felhívást és az ügyfél a 

hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles az eljárási díjat 

megfizetni. [30/2015. (VI. 5.) FM rendelet 3. § (5) bekezdés] 

A hatóság az eljárást megszünteti, ha 

a) a kérelem visszautasításának lett volna helye, annak oka azonban az eljárás 

megindítását követően jutott a hatóság tudomására, 

b) a kérelmező ügyfél a hatóság felhívására nem nyilatkozik, és ennek hiányában 

a kérelem nem bírálható el, és az eljárást hivatalból nem folytatja, 

c) az eljárás okafogyottá vált, 

d) az ügyfél nem tesz eleget eljárási költség előlegezési kötelezettségének, 

e) az eljárás kérelemre indult, és valamennyi kérelmező ügyfél kérelmét 

visszavonta, illetve ahhoz az ellenérdekű ügyfelek hozzájárultak, és az eljárás 

hivatalból nem folytatható, 

f) a hatóság megállapítja, hogy az ügyben más hatóság már eljárt, vagy más 

hatóság kijelölésére került sor, vagy 

g) az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ (a 



8 
 

továbbiakban: előkérdés), amely bíróság vagy más szerv hatáskörébe tartozik, 

és az ügyfél a hatóságnak az eljárás megindítására vonatkozó felhívásának 

nem tesz eleget. 

 

Ingatlan-nyilvántartási ügyekben az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. 

törvény 40. § (1) bekezdése alapján el kell utasítani a kérelmet, ha a felhívás ellenére 

határidőn belül nem pótolják azokat a hiányosságokat, amelyek miatt a változás nem 

jegyezhető be. Erre a jogkövetkezményre a hiánypótlásról szóló felhívásban a 

kérelmezőt figyelmeztetni kell. 

Az ügyfél kérelmével a tárgyában hozott döntés véglegessé válásáig rendelkezhet. 

 

Ingatlan-nyilvántartási ügyekben az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. 

törvény 26. § (9) bekezdése alapján a kérelem a szerződő feleknek – a bejegyzés 

alapjául szolgáló okirattal megegyező alakisággal rendelkező – közös nyilatkozatával, 

az ingatlanügyi hatóság határozatának véglegessé válásáig visszavonható vagy 

módosítható. Ha a bejegyzés folytán harmadik személy vált volna jogosulttá, a 

kérelem visszavonásához vagy módosításához az ő hozzájárulása is szükséges. 

 

A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely a tényállás 

tisztázására alkalmas. Nem használható fel bizonyítékként a hatóság által, 

jogszabálysértéssel megszerzett bizonyíték. 

 

A hatóság szabadon választja meg a bizonyítás módját, és a rendelkezésre álló 

bizonyítékokat szabad meggyőződése szerint értékeli. 

 

Ha az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője által használt idegen nyelvet az 

ügyintéző nem beszéli, tolmácsot kell alkalmazni. 

Az ügyben eljáró hatóság el nem járó tagja, valamint – ha az a tényállás tisztázáshoz 

elengedhetetlen – az ellenőrzés helyszínén tartózkodó, idegen nyelvet beszélő 

személy tolmácsként igénybe vehető. 

 

Aki az eljárás során valamely határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulasztott, 

igazolási kérelmet terjeszthet elő. 

 

Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is 

betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. 

 

A döntés határozat vagy végzés. A hatóság az ügy érdemében határozatot hoz, az 

eljárás során hozott egyéb döntések végzések. 

 

A hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A hatóság végzése ellen 
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önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a 

végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető 

végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható. 

 

A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a tevékenységét, hogy az az 

eljárás valamennyi résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és – a tényállás 

tisztázására vonatkozó követelmények sérelme nélkül, a fejlett technológiák 

alkalmazásával – az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen. 

 

Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és dönt a költség 

viseléséről, illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről. 

Az eljárási költség összegét az azt alátámasztó bizonyítékok figyelembevételével kell 

megállapítani. 

 

 

5. Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról, illetve az ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről 

 Az ügyfelet megillető jogok: 

– Az ügyfelet megilleti a tisztességes ügyintézéshez és a jogszabályokban 

meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog és az eljárás során az 

anyanyelv, nemzetiségi nyelv használatának joga. 

– A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője számára biztosítja, hogy 

jogaikról és kötelezettségeikről tudomást szerezzenek, és előmozdítja az 

ügyféli jogok gyakorlását. 

– Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet.  

– Az ügyfél kérelmével a tárgyában hozott döntés véglegessé válásáig 

rendelkezhet. Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését 

követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. Nem lehet 

betekinteni a döntés tervezetébe. Nem ismerhető meg az olyan irat vagy az 

irat olyan része, amelyből következtetés vonható le valamely védett adatra 

vagy olyan személyes adatra, amely megismerésének törvényben 

meghatározott feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a 

minősített adatot – megismerésének hiánya megakadályozná az 

iratbetekintésre jogosultat az e törvényben biztosított jogai gyakorlásában. 

– Az ügyfél, vagy akire a döntés rendelkezést tartalmaz, az elsőfokú döntés 

ellen akkor fellebbezhet, ha azt törvény kifejezetten megengedi. A fellebbezést 

a döntés közlésétől számított 15 napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet 

előterjeszteni. 
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Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:
– Az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi 

résztvevővel együttműködni. 

– Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a 

döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. 

 Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha jogszabály másként nem 

rendelkezik – a kérelmező ügyfél előlegezi. Több azonos érdekű ügyfél esetén 

az ügyfelek egyetemlegesen felelősek az eljárási költség előlegezéséért. 

 Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.

 A tulajdoni lapba való betekintés illetve a másolat kiadása előtt az ügyfél 

köteles igazolni személyazonosságát.

 
 

II. Egyes hatósági ügyek, ügyleírások 

1. Ingatlan-nyilvántartási adatbázisból történő adatszolgáltatás 

Hatáskörrel rendelkező szerv szervezeti egységének megnevezése: 

Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 

 
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

 kérelem formanyomtatvány, 

 személyazonosság igazolására alkalmas dokumentum (érvényes 

személyazonosító igazolvány vagy útlevél és lakcímet igazoló hatósági 

igazolvány). 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy postai úton. 

 
Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege: 

A betekintés ingyenes. 

 
Tulajdoni lapról kiállított papír alapú hiteles másolat ingatlanonként: 6.250,- Ft. 

Földkönyv vagy földkönyvkivonat ingatlanonként: 150,- Ft. 

Tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv vagy földkönyvkivonat ingatlanonként: 

200,- Ft. 

 
Területi összesítő településenként 2.000,-Ft 
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Hatósági bizonyítvány kiállítása a megszűnt helyrajzi számú ingatlan tulajdoni 

lapjának adattartalmáról: 6.250,- Ft. 

 

Az ügyintézés határideje: 
Az ügyintézési határidő 

a) automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra, 

b) sommás eljárásban nyolc nap, 

c) teljes eljárásban hatvan nap. 

 
Ügymenet leírása: 

A benyújtott kérelem alapján a földhivatali osztály hiteles tulajdoni lap másolatot állít 

ki, melyet biztonsági elemekkel (biztonsági papír, pecsétcímke, átpántoló címke) és 

hitelesítési záradékkal lát el. A tulajdoni lapról igényelhető másolatok két típusa: 

szemle (csak a fennálló bejegyzéseket tartalmazza), teljes másolat (valamennyi 

bejegyzést - fennállót és törölteket is - tartalmazza). 

 
Megszűnt helyrajzi számú ingatlan tulajdoni lapjának adattartalmáról a felhasználási 

célt, valamint az igényelt adatokat tartalmazó kérelemre vagy megkeresésre az 

ingatlanügyi hatóság hatósági bizonyítványt állít ki. 

 
A papír alapon vagy számítógépes adathordozón (pl. pendrive, CD) az ingatlanügyi 

hatóságként eljáró járási hivatal illetékességi területén fekvő ingatlanokról az ügyfél 

írásbeli kérelmére földkönyvet vagy földkönyv-kivonatot, tulajdonosi adatokkal 

kiegészített földkönyvet vagy földkönyv-kivonatot szolgáltat. A földkönyv vagy 

földkönyvi kivonat tartalmazza az ingatlanok címét, helyrajzi számát, és 

alrészletenkénti bontásban azok területnagyságát, művelési ágát, minőségi osztályát, 

valamint aranykorona értékét. A tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv ezen túl 

tartalmazza a tulajdonos nevét és az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett lakcímét. 

A földhivatali osztály betekintést enged a tulajdoni lap tartalmába, arról az ügyfél 

jegyzeteket készíthet. 

 

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról, illetve az ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatóság annak a természetes személy ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi és 

vagyoni viszonyai miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni, jogai 

érvényesítésének megkönnyítésére, vagy törvényben meghatározott más fontos 

okból költségmentességet engedélyezhet. 

A tulajdoni lapba való betekintésilletve a másolat kiadása előtt az ügyfél köteles 

igazolni személyazonosságát. 
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Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

 2016. évi CX. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  

 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 

 1996. évi LXXXV. törvény az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 
módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási 
díjáról 

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

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

 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet a számítógépes ingatlan-nyilvántartási 
rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási 
adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-
nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a 
díjak megfizetésének részletes szabályairól 

 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi 
CXLI. törvény végrehajtásáról 

 

Az ügy intézését segítő útmutatók: - 

 
Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: 

 
 „Tulajdoni lap másolat kérelem” nyomtatvány 

 

 „Tulajdoni lap betekintés kérelem” nyomtatvány 
 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 

 
 

2. Az ingatlan-nyilvántartás vezetése – ingatlan-nyilvántartási ügyek intézése 

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és 

tények feljegyzésére, módosítására, illetve törlésére, valamint az ingatlan-

nyilvántartásba bejegyzett jogosult és az ingatlan adataiban (ide nem értve az 

ingatlan címét) bekövetkezett változások átvezetésére irányuló közigazgatási 

hatósági eljárás. 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv szervezeti egységének megnevezése: 

 
Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 

 
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Eljárás megindítása: bejelentés, kérelem, megkeresés 

 kérelem (kötelező formanyomtatványon: jog vagy tény keletkezése, 

módosulása, megszűnése esetén) 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400140.TV
http://www.kormanyhivatal.hu/download/f/7c/b0000/Tulajdoni%20lap%20m%C3%A1solat%20k%C3%A9relem.doc#!DocumentBrowse
http://www.kormanyhivatal.hu/download/a/ba/31000/Tulajdoni%20lap%20betekint%C3%A9si%20k%C3%A9relem.doc#!DocumentBrowse
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 az ingatlan-nyilvántartás tartalmában változást okozó okirat: közokirat, 

magánokirat. 

 

 bejelentés (adatváltozás esetén) 

 
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy postai úton. Az ingatlan-nyilvántartási 
kérelem kormányablaknál nem terjeszthető elő.  

 
Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege: 

 Az elsőfokú eljárásért változással érintett ingatlanonként 6.600,- Ft. 

 A jelzálogjog bejegyzése, valamint - ide nem értve a jelzálogjog törlését - a 

bejegyzés módosítása iránti eljárás díja változással érintett ingatlanonként 

12.600,- Ft. 

 Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 46. §-ában 

meghatározott soron kívüli eljárás esetén ingatlanonként 10.000,- Ft, mely az 

eljárási díj mellett fizetendő. 

 

Az ügyintézés határideje: 
Az ügyintézési határidő 

a) automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra, 

b) sommás eljárásban nyolc nap, 

c) teljes eljárásban hatvan nap. 

A 30-nál több önálló ingatlant vagy 30-nál több érdekeltet érintő eljárás esetén 90 

nap. 

Soron kívüli eljárás esetén az eredeti határidő fele. 
 

Ügymenet leírása: 

A járási hivatal földhivatali osztálya bejegyzi azokat a jogokat és feljegyzi azokat a 

jogilag jelentős tényeket, amelyekre az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. 

törvény lehetőséget ad, illetve amelyet más törvény rendel el. 

 

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról, illetve az ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az ügyfél soron kívüli eljárást kezdeményezhet, mely indokolt esetben 

engedélyezhető. 

Jogorvoslati lehetőség: A hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A 

hatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény 
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megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek 

hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében 

gyakorolható. A járási hivatal földhivatali osztályának döntése ellen a kézbesítéstől 

számított 15 napon belül lehet fellebbezni. 

 

A hatóság annak a természetes személy ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi és 

vagyoni viszonyai miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni, jogai 

érvényesítésének megkönnyítésére, vagy törvényben meghatározott más fontos 

okból költségmentességet engedélyezhet. 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 

 2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 
2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti 
szabályokról 

 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról 

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 

 2011. évi CLXX. törvény a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget 
tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról 

 2011. évi CLIV. törvény a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a 
megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes 
egészségügyi intézményeinek átvételéről 

 2010. évi CLVII. törvény a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami 
nyilvántartások fokozottabb védelméről 

 2010. évi LXXXVII. törvény a Nemzeti Földalapról 

 2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról 

 2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról 

 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról 

 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról 

 2006. évi X. törvény a szövetkezetekről 

 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 
végelszámolásról 

 2005. évi XVII. törvény a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 
módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban 
alkalmazandó szabályokról 

 2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekről 

 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 

 2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről 

 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 1997. évi XXX. törvény a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről 

 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási 
módokról és az azonosító kódok használatáról 

 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000157.TV
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 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról 

 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog 
gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés 
hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról 

 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a 
föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú 
okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól 
382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárásokról12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami 
támogatásokról 

 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 

 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről384/2016. (XII. 2.) az egyes földügyi 
eljárások részletes szabályairól 

 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet a számítógépes ingatlan-nyilvántartási 
rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási 
adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az 
ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról 
és a díjak megfizetésének részletes szabályairól 

 99/2007. (IX. 19.) FVM rendelet a birtok-összevonási célú termőföldvásárlás 
támogatásáról 

 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi 
CXLI. törvény végrehajtásáról 

 

Az ügy intézését segítő útmutatók: - 

 
Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: 

 
 „Ingatlan-nyilvántartási kérelem” nyomtatvány 

 

 Ingatlan-nyilvántartási változás bejelentés 
 

 Adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi 

 kérelem 
 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 
 
 

3. Irattár tartalmából adatszolgáltatás 

Hatáskörrel rendelkező szerv szervezeti egységének megnevezése: 

Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 

 
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

 

http://www.kormanyhivatal.hu/download/8/ca/31000/Ingatlan%20nyilv%C3%A1ntart%C3%A1si%20k%C3%A9relem.doc#!DocumentBrowse
http://www.kormanyhivatal.hu/download/4/0b/31000/Ingatlannyilv%C3%A1ntart%C3%A1si%20v%C3%A1ltoz%C3%A1s%20bejelent%C3%A9s.doc#!DocumentBrowse
http://www.kormanyhivatal.hu/download/5/0b/31000/K%C3%A9relem%20ad%C3%A1sv%C3%A9teli%20szerz%C5%91d%C3%A9s%20hirdetm%C3%A9nyi%20k%C3%B6zz%C3%A9t%C3%A9tel%C3%A9r%C5%91l.doc#!DocumentBrowse
http://www.kormanyhivatal.hu/download/5/0b/31000/K%C3%A9relem%20ad%C3%A1sv%C3%A9teli%20szerz%C5%91d%C3%A9s%20hirdetm%C3%A9nyi%20k%C3%B6zz%C3%A9t%C3%A9tel%C3%A9r%C5%91l.doc#!DocumentBrowse
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- kérelem formanyomtatvány 

- személyazonosság igazolására alkalmas dokumentum (érvényes 

személyazonosító igazolvány vagy útlevél és lakcímet igazoló hatósági 

igazolvány) 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

 
Személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy postai úton. 

 
Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege: 

Hiteles vagy hitelesítés nélküli másolat, illetőleg kivonat oldalanként 100,- Ft. 

Másolat anonimizált oldalak esetén oldalanként 200,- Ft. 

Az ügyintézés határideje: 
Az ügyintézési határidő 

a) automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra, 

b) sommás eljárásban nyolc nap, 

c) teljes eljárásban hatvan nap. 

 
Ügymenet leírása: 
Az ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap, illetve térkép tartalmát - a különös védelem alá 

tartozó személyes adatok kivételével - bárki megismerheti, arról feljegyzést készíthet, 

továbbá hiteles másolat vagy tanúsítvány kiadását kérheti. 

 

Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés, feljegyzés és a széljegyzett ingatlan-

nyilvántartási igény alapjául szolgáló okiratok tartalma - a hozzájárulás és az igazolt 

igény keretei között - akkor ismerhető meg, ha a kérelmező igazolja, hogy a 

megismeréshez az okirat tartalma által érintett jogosultak és kötelezettek 

hozzájárultak, vagy hogy az okirat megismerése joga érvényesítéséhez, illetve 

jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez 

szükséges. 

Az ingatlan természetben meghatározott részére bejegyzett jogok, tények és 

átvezetett adatok alapjául szolgáló okiratnak az érintett természetbeni rész 

meghatározására vonatkozó tartalma korlátozás nélkül megismerhető akkor is, ha a 

tulajdoni lapon lévő bejegyzés nem hivatkozik arra, hogy a természetbeni rész 

meghatározását az okirat tartalmazza. 

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról, illetve az ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatóság annak a természetes személy ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi és vagyoni 

viszonyai miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni, jogai 
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érvényesítésének megkönnyítésére, vagy törvényben meghatározott más fontos okból 

költségmentességet engedélyezhet. 

 
Az iratba való betekintés illetve a másolat kiadása előtt az ügyfél köteles igazolni 

személyazonosságát. 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 
- 2016. évi CX. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  
- 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 
- 1996. évi LXXXV. törvény az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási 
díjáról 

- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 
- 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
- 384/2016. (XII. 2.) az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól 
- 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi 

CXLI. törvény végrehajtásáról 
 

Az ügy intézését segítő útmutatók: -- 

 
Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: 

 
 „Iratmásolat megrendelő” nyomtatvány 

 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: -- 

 
 

 

4. A földhasználati nyilvántartás vezetése 

Hatáskörrel rendelkező szerv szervezeti egységének megnevezése:  

Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 

Földhasználati jogosultság megszerzésének hatósági jóváhagyása:  

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok: 

- A haszonbérleti szerződést a föld fekvése szerint illetékes települési 

önkormányzat jegyzője 15 napra kifüggeszti a települési önkormányzat 

polgármesteri hivatala, illetve közös önkormányzati hivatal esetében a közös 

önkormányzati hivatal hirdetőtáblájára, majd a szerződést szabályos 

záradékkal látja el. 

- A jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belül 

a beérkezett jognyilatkozatokról iratjegyzéket készít, és azt a haszonbérleti 

szerződés 3 eredeti példányával együtt megküldi az ingatlanügyi hatóság 

részére jóváhagyás céljából. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400140.TV
http://www.kormanyhivatal.hu/download/c/ca/31000/Iratmasolat%20megrendel%C5%91.doc#!DocumentBrowse
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Ügymenet leírása: 

 
A földhivatali osztály a szerződést az alábbiak szerint vizsgálja meg: 

- A haszonbérleti szerződés kifüggesztése szabályosan megtörtént-e, 

- előhaszonbérleti jog gyakorlására vonatkozó eljárási szabályok megsértése 

nem merült-e fel, 

- szerződés alakilag és tartalmilag is megfelel-e a mező- és erdőgazdasági 

földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 

rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvényben 

előírt feltételeknek, 

- a felek rögzítették-e, hogy a haszonbérlő előhaszonbérletre jogosult, a 

jogosultság mely törvényen és az ott meghatározott sorrend mely ranghelyén 

áll fenn, 

- a szerződés tartalmazza-e a haszonbérlőnek a mező- és erdőgazdasági 

földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 42. §-ában előírt tartalmú 

nyilatkozatait, 

- a haszonbérlő földművesnek, mezőgazdasági termelőszervezetnek minősül-e, 

- a járási hivatal illetékességi területén a haszonbérleti szerződés közlését 

megelőző 5 éven belül jogerősen földvédelmi bírságot az ingatlanügyi  

hatóság nem szabott-e ki a haszonbérlőre vonatkozóan, 

- a szerződés tárgyát képező ingatlanok használatba vételével a már 

birtokában, haszonélvezetében lévő föld területnagysága nem haladja-e meg 

a törvény szerinti birtokmaximumot. 

 
A mezőgazdasági igazgatási szerv az okiratok beérkezésétől számított 15 napon 

belül döntést hoz a haszonbérleti szerződés jóváhagyásának megtagadásáról. 

Ha a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 53. 

§-ában foglaltak nem állnak fenn, és a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyja a 
haszonbérleti szerződést a jegyzék szerinti sorrend alapján első helyen álló vagy a 

mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 54. § 

szerint kijelölt előhaszonbérletre jogosulttal, akkor a haszonbérleti szerződés 

szerinti haszonbérlő helyébe az előhaszonbérletre jogosult lép be. A jóváhagyásról 

a mezőgazdasági igazgatási szerv - a jegyző által megküldött okiratok beérkezése 

napját követő naptól számított 60 napon belül - önálló határozatot hoz, és ezzel 

egyidejűleg a haszonbérleti szerződést záradékkal látja el. 

A szerződés hatósági jóváhagyása nem jelenti a földhasználati nyilvántartásba való 

automatikus bejegyzést, vagyis a földhasználó a használatot annak megkezdésétől 

számított 30 napon belül köteles az ingatlanügyi hatósághoz nyilvántartásba vétel 

céljából bejelenteni. Kivéve, ha a földhasználati nyilvántartásba vételi eljárás a 

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

összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi 
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CCXII. törvény 95/A. § (1) bekezdése szerint hivatalból indul meg. 

 

Földhasználati nyilvántartás vezetése: 

 
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

- a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) 

Korm. rendelet által rendszeresített bejelentési adatlap, szükség esetén a föld 

használatának átengedéséről szóló teljes bizonyító erejű magánokirat vagy 

közokirat (érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél és lakcímet 

igazoló hatósági igazolvány) 

- közös tulajdonban álló föld használata esetén: az ingatlan használati rendjét 

rögzítő, a tulajdonostársak által aláírt használati megosztásról szóló 

megállapodás vagy többlethasználati megállapodás eredeti példánya vagy 

annak közjegyző által hitelesített másolata, vagy a sorsolás eredményéről 

szóló jegyzőkönyv eredeti vagy hitelesített másolata és az ezekhez – szükség 

esetén – csatolt térképi kimutatás. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy postai úton. 

Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege: 

Díjmentes 

Az ügyintézés határideje: 
Az ügyintézési határidő 

a) automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra, 

b) sommás eljárásban nyolc nap, 

c) teljes eljárásban hatvan nap. 

Ügymenet leírása: 

A földhivatali osztály az illetékességi területéhez tartozó földek – ide nem értve az 

erdő művelési ágban nyilvántartott földrészleteket – használatáról és 

földhasználókról a közhiteles ingatlan-nyilvántartás adataira épülő, de attól 

elkülönülő, önálló nyilvántartást vezet. 

Aki földet használ – a föld használatának hatósági jóváhagyását követően - köteles a 

használatot annak megkezdésétől számított 30 napon belül az ingatlanügyi 

hatósághoz nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni, kivéve, ha a földhasználati 

nyilvántartásba vételi eljárás a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 

2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti 

szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 95/A. § (1) bekezdése szerint hivatalból 
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indul meg. 

A földhasználati bejelentési eljárás során a földhivatal megvizsgálja, hogy a 

földhasználati bejelentésen szereplő adatok megfelelnek-e az ingatlan-nyilvántartási 

adatbázisban szereplő adatoknak. Egyezőség és a szükséges okiratok megléte 

esetén, amennyiben azok mindenben megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, a 

bejelentésben szereplő földhasználót bejegyzi a földhasználati nyilvántartási 

adatbázisba. 

 

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról, illetve az ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A földhasználó a használatot annak megkezdésétől számított 30 napon belül köteles 

az ingatlanügyi hatósághoz nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni, kivéve ha a 

földhasználati nyilvántartásba vételi eljárás a mező- és erdőgazdasági földek 

forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és 

átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 95/A. § (1) bekezdése szerint 

hivatalból indul meg. A földhasználati adatok változását követő 30 napon belül a 

tulajdonos köteles bejelenteni a változást az ingatlanügyi hatósághoz. 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 
- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  
- 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 
- 2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 

2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti 
szabályokról 

- 356/2007. (XII.23.) Korm. rendelet a földhasználati nyilvántartás részletes 
szabályairól 

- 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

- 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egyes földügyi eljárások részletes 
szabályairól 

- 155/2009. (XI.16.) FVM rendelet a földhasználati nyilvántartásból való 
adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a 
díjfizetés részletes szabályairól 

 

Az ügy intézését segítő útmutatók: -- 

 
Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: 

 
 „Földhasználati bejelentés adatlap” nyomtatvány 

 „Földhasználati bejelentés 1 pótlap” nyomtatvány 

 „Földhasználati bejelentés 2 pótlap” nyomtatvány 

 „Földhasználati változás adatlap” nyomtatvány 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400140.TV
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900155.FVM
http://www.kormanyhivatal.hu/download/6/0b/31000/F%C3%B6ldhaszn%C3%A1lati%20bejelent%C3%A9si%20adatlap.doc#!DocumentBrowse
http://www.kormanyhivatal.hu/download/7/0b/31000/F%C3%B6ldhaszn%C3%A1lati%20bejelent%C3%A9s%201%20p%C3%B3tlap.doc#!DocumentBrowse
http://www.kormanyhivatal.hu/download/8/0b/31000/F%C3%B6ldhaszn%C3%A1lati%20bejelent%C3%A9s%202%20p%C3%B3tlap.doc#!DocumentBrowse
http://www.kormanyhivatal.hu/download/9/0b/31000/F%C3%B6ldhaszn%C3%A1lati%20v%C3%A1ltoz%C3%A1s%20adatlap.doc#!DocumentBrowse
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 „Földhasználati változás 1v pótlap” nyomtatvány 

 „Földhasználat törlés” nyomtatvány 

 Haszonbérleti-szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló kérelem 
 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: -- 

 

 
5. A földhasználati nyilvántartásból történő adatszolgáltatás 

Hatáskörrel rendelkező szerv szervezeti egységének megnevezése: 

Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 

 
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

 
Kérelem formanyomtatványon (földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelem, 

földhasználati összesítő kiadása iránti kérelem). 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy postai úton. 

Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege: 

Földhasználati lap másolat díja oldalanként 800,- Ft., földhasználati összesítő díja 

4000,- Ft. Földhasználati lap kiadása iránti kérelmet elutasító határozat elleni 

fellebbezési eljárás díja 5000,- Ft. 

 

Az ügyintézés határideje: 

 
Az ügyintézési határidő 

a) automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra, 

b) sommás eljárásban nyolc nap, 

c) teljes eljárásban hatvan nap. 

 
Ügymenet leírása: 

A földhasználati nyilvántartási adatbázisból a földhivatal kérelemre adatot szolgáltat 

földhasználati lap és földhasználati értesítő formájában (papír alapon vagy 

elektronikusan). 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 
- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  
- 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 

http://www.kormanyhivatal.hu/download/a/0b/31000/F%C3%B6ldhaszn%C3%A1lati%20v%C3%A1ltozas%201%20p%C3%B3tlap.doc#!DocumentBrowse
http://www.kormanyhivatal.hu/download/c/0b/31000/F%C3%B6ldhaszn%C3%A1lati%20t%C3%B6rl%C3%A9s%20bejelent%C3%A9si%20adatlap.doc#!DocumentBrowse
http://www.kormanyhivatal.hu/download/f/0b/31000/K%C3%A9relem%20haszon%20b%C3%A9rletiszerz%C5%91d%C3%A9s%20hirdetm%C3%A9nyi%20k%C3%B6zz%C3%A9t%C3%A9tel%C3%A9r%C5%91l.doc#!DocumentBrowse
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400140.TV
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- 2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 
2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti 
szabályokról 

- 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhasználati nyilvántartás részletes 
szabályairól 

- 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

- 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egyes földügyi eljárások részletes 
szabályairól 

- 155/2009. (XI. 16.) FVM rendelet a földhasználati nyilvántartásból való 
adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a 
díjfizetés részletes szabályairól 

 

Az ügy intézését segítő útmutatók: -- 

 
Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: 

 
 „Földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelem” nyomtatvány 

 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: -- 

 

 

6. A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a 

mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv szervezeti egységének megnevezése: 

 
Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 

 
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

- kérelem formanyomtatványon, 
- természetes személy esetén: mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú 

végzettséget igazoló okirat egy eredeti példányát vagy annak a közjegyző, illetve a 

kiállító intézmény által hitelesített másolatát, illetve a külföldi bizonyítványok és 

oklevelek elismeréséért felelős hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány eredeti 

példányát, amely tanúsítja, hogy a külföldön megszerzett szakképesítés a 

jogszabályban meghatározott valamely szakképesítésnek megfelelő szakképesítés. 

Szakirányú képzettséget igazoló okirat hiányában a mezőgazdasági vagy erdészeti 

szakirányú képzettségekről szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendeletben felsorolt 

igazolásokat szükséges csatolni. 

- jogi személy esetén az 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 6-8. §-ban foglalt 

igazolások megküldése szükséges. 

 

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900155.FVM
http://www.kormanyhivatal.hu/download/e/ca/31000/F%C3%B6ldhaszn%C3%A1lati%20lap%20m%C3%A1solat%20kiad%C3%A1s%20k%C3%A9relme.doc#!DocumentBrowse
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Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

 
Személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy postai úton. 

 
Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege: 

 
A nyilvántartási eljárás díj- és illetékmentes. 

 
Az ügyintézés határideje: 
Az ügyintézési határidő 

a) automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra, 

b) sommás eljárásban nyolc nap, 

c) teljes eljárásban hatvan nap. 

Ügymenet leírása: 

A járási hivatal földhivatali osztálya a földművesnek minősülő természetes 

személyekről, mezőgazdasági termelőszervezetnek, illetve újonnan alapított 

mezőgazdasági termelőszervezetnek minősülő szervezetekről, a mezőgazdasági 

üzemközpontnak minősülő gazdasági- lakó-, vagy irodaépülettel beépített 

ingatlanokról, vagy tanyákról nyilvántartást vezet. A nyilvántartásba vétel iránti 

eljárás a földműves, illetve a mezőgazdasági termelőszervezet kérelmére indul. 

 
A nyilvántartásba vétel iránti kérelem mellékleteként csatolandó okiratok az ügyfél 

nyilatkozatával nem pótolhatóak. 

 
 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

- 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 

- 2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 
szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és 
átmeneti szabályokról 

- 38/2014. (II.24.) Korm. rendelet a földművesekről, a mezőgazdasági 
termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról 
vezetett nyilvántartás részletes szabályairól 

- 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a mezőgazdasági vagy erdészeti 
szakirányú képzettségekről szóló 

- 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

- 155/2009. (XI.16.) FVM rendelet a földhasználati nyilvántartásból való 
adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a 
díjfizetés részletes szabályairól 
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Az ügy intézését segítő útmutatók: -- 

 
Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: 

 „Földművesként való nyilvántartásba vétel iránti kérelem” 

 „Mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásba vétel iránti kérelem” 

 „Újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásba vétel 

 iránti kérelem” 
 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: -- 

 

7. A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a 

mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartásból történő 

adatszolgáltatás 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv szervezeti egységének megnevezése: 

Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 

 
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Kérelem formanyomtatvány 

 
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Személyesen az ügyfélszolgálaton, postai úton vagy elektronikusan.  

Adatszolgáltatás nem teljesíthető a nyilvántartás számítógépes adatbázisába való 

helyszíni betekintéssel. 

 

Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege: 

Az eljárás díj- és illetékmentes. 
 
Az ügyintézés határideje:  
Az ügyintézési határidő 

a) automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra, 

b) sommás eljárásban nyolc nap, 

c) teljes eljárásban hatvan nap. 

 
Ügymenet leírása: 

A mezőgazdasági igazgatási szerv a nyilvántartás számítógépes adatbázisából papír 

alapú vagy elektronikus másolattal díj- és illetékmentesen szolgáltat adatot. Az 

adatlap-másolat típusai: adtalap teljes másolat (a nyilvántartott és a nyilvántartásból 

törölt adatokat is tartalmazza), adatlap szemlemásolat (csak a nyilvántartott adatokat 

http://www.kormanyhivatal.hu/download/0/1b/31000/F%C3%B6ldm%C5%B1vesk%C3%A9nt%20val%C3%B3%20nyilv%C3%A1ntart%C3%A1sba%20v%C3%A9tel%20k%C3%A9relme.doc#!DocumentBrowse
http://www.kormanyhivatal.hu/download/1/1b/31000/Mez%C5%91gazdas%C3%A1gi%20tszk%C3%A9nt%20val%C3%B3%20nyilv%C3%A1ntart%C3%A1sba%20v%C3%A9tel%20k%C3%A9relme.doc#!DocumentBrowse
http://www.kormanyhivatal.hu/download/2/1b/31000/%C3%9AjMez%C5%91gazdas%C3%A1gi%20tszk%C3%A9nt%20val%C3%B3%20nyilv%C3%A1ntart%C3%A1sba%20v%C3%A9teli%20k%C3%A9relemi.doc#!DocumentBrowse
http://www.kormanyhivatal.hu/download/2/1b/31000/%C3%9AjMez%C5%91gazdas%C3%A1gi%20tszk%C3%A9nt%20val%C3%B3%20nyilv%C3%A1ntart%C3%A1sba%20v%C3%A9teli%20k%C3%A9relemi.doc#!DocumentBrowse
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tartalmazza). 

 
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  

- 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 

- 2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 
szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és 
átmeneti szabályokról 

- 38/2014. (II.24.) Korm. rendelet a földművesekről, a mezőgazdasági 
termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról 
vezetett nyilvántartás részletes szabályairól 

- 155/2009. (XI.16.) FVM rendelet a földhasználati nyilvántartásból való 
adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a 
díjfizetés részletes szabályairól 

- 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

- 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egyes földügyi eljárások részletes 
szabályairól 

 

Az ügy intézését segítő útmutatók: -- 

 
Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: 

 „Papír alapú adatlap-másolat kiadása iránti kérelem” 

Az adatváltozás nyilvántartásba történő átvezetésére irányuló bejelentés 

A nyilvántartásból való törlés iránti kérelem 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: -- 

 
 

8. Ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység során 

készített munkarészek vizsgálata és záradékolása 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv szervezeti egységének megnevezése: 

 

Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

 
Kérelem nyomtatvány és az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti 

tevékenység részletes szabályairól szóló 8/2018. (VI. 29.) AM rendeletben foglalt 

iratok és munkarészek. 

 

http://www.kormanyhivatal.hu/download/3/1b/31000/Pap%C3%ADr%20alap%C3%BA%20adatlap-m%C3%A1solat%20kiad%C3%A1si%20k%C3%A9relem.doc#!DocumentBrowse
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Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

 
Személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy postai úton. 

 
Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege: 

A munka jellegétől függő díjtételeket a földmérési és térképészeti állami alapadatok 

kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. 

(VII.21.) FVM-HM-PM együttes rendelet 2. számú melléklet tartalmazza. 

 

Az ügyintézés határideje: 

 
Az általános ügyintézési határidő 25 nap. 

 
Ügymenet leírása: 

 
A földhivatali osztály elvégzi az egységes ingatlan-nyilvántartás részét képező 

ingatlan-nyilvántartási térkép alapadatainak változását, megszüntetését vagy 

bővítését eredményező ingatlan-nyilvántartási célú földmérési munkák vizsgálatát, 

záradékolását, majd e térképi változások állami adatok közé történő beillesztését. 

 

A változási vázrajz záradékolása csak akkor lehetséges, ha az mindenben megfelel 

az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes 

szabályairól szóló 8/2018. (VI. 29.) AM rendelet által előírt rendelkezéseknek. 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 
- 2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről 
- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  
- 178/2008. (VII.3.) Korm. rendelet a kisajátítási terv elkészítéséről, 

felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos 
értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről 

- 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

- 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egyes földügyi eljárások részletes 
szabályairól8/2018. (VI. 29.) AM rendelet az ingatlan-nyilvántartási célú 
földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól 

- 19/2013. (III. 21.) VM rendelet a földmérési és térképészeti tevékenység 
végzéséhez szükséges szakképzettségről 

- 63/1999. (VII.21.) FVM-HM-PM együttes rendelet a földmérési és térképészeti 
állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási 
szolgáltatási díjakról 

- 44/2006. (VI.13.) FVM rendelet az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és 
az alrészletek megjelöléséről 

 

Az ügy intézését segítő útmutatók: -- 

 
Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: -- 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400140.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800178.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300025.VM&amp;celpara&amp;xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300019.VM&amp;celpara&amp;xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900063.FVM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600044.FVM
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Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: -- 

 
 

 

9. Telekalakítási engedélyezés eljárás 

Hatáskörrel rendelkező szerv szervezeti egységének megnevezése: 

Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 

 
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

 
kérelem formanyomtatvány 

 
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

 
Személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy postai úton. 

 
Eljárási igazgatási szolgáltatási díj és illeték összege: 

A telekalakítási engedélyezési eljárásért fizetendő díj mértékét a telekalakítási 

engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról 166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet 

határozza meg. 

 
Az eljárásban részt vevő szakhatóságok díjait és illetékeit a szakági jogszabályok 

tartalmazzák. 

 

Az ügyintézés határideje: 

 
Az ügyintézési határidő 

a) automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra, 

b) sommás eljárásban nyolc nap, 

c) teljes eljárásban hatvan nap. 

Egyesített telekalakítási eljárás esetén a változásátvezetési eljárási szakasz 

ügyintézési határideje: 15 nap 

 

A Kormány által rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé 

nyilvánított ügy tárgyát képező építési beruházás tervezett megvalósítása érdekében 

lefolytatott egyesített telekalakítási eljárás telekalakítási engedélyezési eljárási 

szakaszának ügyintézési határideje 15 nap, a változásátvezetési eljárási szakasz 

ügyintézési határideje 5 nap. 

 

Ügymenet leírása: 
A földhivatal az eljárás során megkeresi az egyes földügyi eljárások részletes 
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szabályairól szóló 531/2017. (XII. 29) Korm. rendelet 1. melléklet 18. táblázatában 

felsorolt szakhatóságokat. A szakhatóságok állásfoglalása alapján hozza meg 

döntését a telekalakítás engedélyezéséről. A telekalakítás ingatlan-nyilvántartási 

átvezetésére ezt követően kerülhet sor. 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 
- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  
- 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
- 384/2016. (XII.2) Korm. rendelet az egyes földügyi eljárások részletes 

szabályairól 
- 19/2013. (III. 21.) VM rendelet a földmérési és térképészeti tevékenység 

végzéséhez szükséges szakképzettségről 
- 166/2009. (XII.9.) FVM rendelet a telekalakítási engedélyezési eljárás 

igazgatási szolgáltatási díjáról 
- 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet a telekalakításról 
- 8/2018. (VI. 29.) AM rendelet az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és 

térképészeti tevékenység részletes szabályairól 
- 44/2006. (VI.13.) FVM rendelet az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és 

az alrészletek megjelöléséről 
 

Az ügy intézését segítő útmutatók: -- 

 
Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: 

 
 „Telekalakítás kérelem” nyomtatvány 

 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: -- 

 
 

10. Adatszolgáltatás ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti 

tevékenység végzése céljából 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv szervezeti egységének megnevezése: 

 
Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 

 
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

 
kérelem formanyomtatvány 

 
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

- személyesen az ügyfélszolgálaton 

- postai úton 

 
Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege: 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400140.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300019.VM&amp;celpara&amp;xcelparam
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900166.FVM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300025.VM&amp;celpara&amp;xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600044.FVM
http://www.kormanyhivatal.hu/download/0/da/31000/Telekalak%C3%ADt%C3%A1si%20k%C3%A9relem.doc#!DocumentBrowse
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A díjakat a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról 

és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII.21.) FVM-HM-PM 

együttes rendelet 1. számú melléklet 4. A földrészletek méréséhez, kitűzéséhez és 

megosztásához, valamint egyéb önálló ingatlanok alaprajzainak készítéséhez, 

módosításához szükséges adatok összevont díjtételei megnevezésű táblázat 

tartalmazza. 

 

Az ügyintézés határideje: 
Az ügyintézési határidő 

a) automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra, 

b) sommás eljárásban nyolc nap, 

c) teljes eljárásban hatvan nap. 

 
Abban az esetben, ha a kérelmező fizetési kötelezettségét az erre vonatkozó 

felhívástól számított nyolc napon túl teljesíti, az adatszolgáltató – a földmérési és 

térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási 

szolgáltatási díjakról szóló 63/1999.(VII.21.) FVM-HM-PM 5. § (3) bekezdése alapján 

– a befizetéstől számított harminc napon belül tesz eleget a kérelemnek. 

 
Ügymenet leírása: 

 
A földhivatali osztály az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti 

munkák (megosztás, épületfeltüntetés, telekhatár kitűzés, házhelyosztás, kisajátítási 

és megvalósulási térképek készítése) kötelező alapjául szolgáló térképtári 

adatszolgáltatást végez. 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 
- 2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről 
- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  
- 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet a kisajátítási terv elkészítéséről, 

felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos 
értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről 

- 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az 
egyes földügyi eljárások részletes szabályairól 

- 8/2018. (VI. 29.) VM rendelet az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és 
térképészeti tevékenység részletes szabályairól 

- 19/2013. (III. 21.) VM rendelet a földmérési és térképészeti tevékenység 
végzéséhez szükséges szakképzettségről 

- 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet a földmérési és térképészeti 
állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási 
szolgáltatási díjakról 

 

Az ügy intézését segítő útmutatók: -- 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400140.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800178.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300025.VM&amp;celpara&amp;xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300019.VM&amp;celpara&amp;xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900063.FVM
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Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: 

 
 „Földmérési és térképészeti adatok igénylése” nyomtatvány 

 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: -- 

 
 

11. Térképmásolat szolgáltatás 

 
Hatáskörrel rendelkező szerv szervezeti egységének megnevezése: 

 
Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 

 
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

 
kérelem formanyomtatvány 

 
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

 
Személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy postai úton. 

 
Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege: 

Hiteles térképmásolat (helyszínrajz) egy belterületi, külterületi vagy különleges 

külterületi földrészletről: 3.000,- Ft. 

Amennyiben a helyszínrajz (1 dm2-en belül) több érintett földrészletet területi adattal 

együtt ábrázol, az adatszolgáltatási díj az első földrészletnél a teljes díjtétel, minden 

továbbinál az eredeti díj 50%-a. 

[Részletesen: 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet 1. számú melléklet 

3. táblázat] 

 
Az ügyintézés határideje: 
Az ügyintézési határidő 

a) automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra, 

b) sommás eljárásban nyolc nap, 

c) teljes eljárásban hatvan nap. 

 
Ügymenet leírása: 

A földhivatali osztály az ingatlan-nyilvántartási térképről papír alapon szolgáltat 

térképmásolatot hitelesítve, TakarNet-en keresztül az ország egész területéről. 

 

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról, illetve az ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

http://www.kormanyhivatal.hu/download/1/da/31000/F%C3%B6ldm%C3%A9r%C3%A9si%20%C3%A9s%20t%C3%A9rk%C3%A9p%C3%A9szeti%20adatok%20ig%C3%A9nyl%C3%A9se.doc#!DocumentBrowse
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A hatóság annak a természetes személy ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi és 

vagyoni viszonyai miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni, jogai 

érvényesítésének megkönnyítésére, vagy törvényben meghatározott más fontos 

okból költségmentességet engedélyezhet. 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 
- 2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről 
- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  
- 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
- 63/1999. (VII.21.) FVM-HM-PM együttes rendelet a földmérési és térképészeti 

állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási 
szolgáltatási díjakról 

 

Az ügy intézését segítő útmutatók: -- 

 
Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: 

 
 „Térképmásolat megrendelő” nyomtatvány 

 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: -- 

 

 

12. Parlagfű elleni védekezés 

 
Hatáskörrel rendelkező szerv szervezeti egységének megnevezése: 

Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Bejelentés (nincs formanyomtatvány) 

 
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

- személyesen az ügyfélszolgálaton, 

- postai úton, 

- telefonon,  

- e-mail-ben, 

- a parlagfű bejelentésére szolgáló internetes felületen. 

 
Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege: 

Díjmentes 

 
Az ügyintézés határideje: 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400140.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900063.FVM
http://www.kormanyhivatal.hu/download/c/7c/b0000/T%C3%A9rk%C3%A9pm%C3%A1solat%20megrendel%C5%91.doc#!DocumentBrowse
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Az ügyintézési határidő 

a) automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra, 

b) sommás eljárásban nyolc nap, 

c) teljes eljárásban hatvan nap. 

 
Ügymenet leírása: 

A Földhivatali Osztály időszaki ellenőrzése során vagy bejelentés alapján ellenőrzi, 

hogy a termőföld használója eleget tett-e a parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos 

kötelezettségének. Amennyiben mulasztást tapasztal, úgy a felderített parlagfű 

foltokat feltölti a parlagfű figyelő rendszerbe, melynek alapján más hatóságok 

megindíthatják eljárásukat. 

 
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

- 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 
- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  
- 47/2017. (IX. 2.) FM rendelet a földminősítés részletes szabályairól 
- 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet a parlagfű elleni közérdekű elleni 
közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű 
védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól 
- 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 109/1999. (XII.29.) FVM 

rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 
végrehajtásáról 

 
 

13. Hasznosítási kötelezettség ellenőrzése 

Hatáskörrel rendelkező szerv szervezeti egységének megnevezése: 

Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 

 
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Bejelentés (formanyomtatvány nem szükséges) 

 
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Személyesen ügyfélszolgálaton, postai úton, vagy telefonon, e-mail-ben. 

 
Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege: 

Díjmentes 

 
Az ügyintézés határideje: 
Az ügyintézési határidő 

a) automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra, 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900109.FVM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900109.FVM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900109.FVM
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b) sommás eljárásban nyolc nap, 

c) teljes eljárásban hatvan nap. 

 
Ügymenet leírása: 

A földhivatali osztály időszaki ellenőrzése során vagy bejelentés alapján ellenőrzi, 

hogy a termőföld földhasználója – ha nincs akkor a tulajdonos – eleget tesz-e 

hasznosítási, mellékhasznosítási vagy ideiglenes hasznosítási kötelezettségének. 

Amennyiben a határszemle során azt tapasztalja, hogy a földhasználó a termőföldet 

nem tartja mezőgazdasági művelésre alkalmas állapotban, felszólítja 

kötelezettségének teljesítésére. Nem teljesítés esetén bírságot szab ki. 

 
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 24. § (1) bekezdés a) pont 

aa) alpontja szerint bírságot köteles fizetni az aki elmulasztja a termőföld 

hasznosításával kapcsolatos általános vagy ideiglenes hasznosítási kötelezettségét. 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 24. § (4) bekezdése szerint 

az (1) bekezdés a) pontja szerinti földvédelmi bírságot a földhasználóval szemben 

kell kiszabni. Ha a földhasználati nyilvántartásban nincs bejegyzett földhasználó, a 

földvédelmi bírságot a tulajdonossal szemben kell kiszabni. Ha az érintett 

földrészletnek a földhasználati nyilvántartás szerint több földhasználója van, illetőleg 

az érintett földrészlet közös tulajdonban áll, a földvédelmi bírság a földhasználókat, 

illetőleg tulajdonosokat egyetemlegesen terheli. 

 
A bírság megállapítása az alábbiak szerint történik: 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 2. mellékletének 1. és 2.1. 

pontja alapján: a 24. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt esetekben a termőföld 

ingatlan-nyilvántartás szerinti AK értékének kétezerszerese azzal, hogy a bírság 

összege 20 000 Ft-nál nem lehet kevesebb. 

A határidőre meg nem fizetett járulék adók módjára behajtandó köztartozás. 

 
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

- 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról 
- 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 
- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  
- 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet a földminősítés részletes szabályairól 
- 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 
- 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi 
CXLI. törvény végrehajtásáról 

 
 
 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900109.FVM
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14. Földminősítési eljárás 

Hatáskörrel rendelkező szerv szervezeti egységének megnevezése: 

Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 

 
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy postai úton 

 
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

- kérelem (a kérelemnek nincs hivatalos formanyomtatványa, de ajánlott a 

Földhivatali Osztály által készített „Művelési ág változás bejelentése” nyomtatványon 

benyújtani a kérelmet) 

- változási vázrajzot, ha nem a teljes területet érinti. (a változási vázrajzot 5 

példányban ajánlott benyújtani, ha záradékolt vázrajzot adnak be, azt is el kell 

fogadni) 

- hatósági bizonyítvány, végleges határozat (nem kötelező benyújtani, ha van, 

ajánlott másolatot készíteni.) 

 

Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege:Az első fokon kérelemre indult 

földminősítési eljárásért – ide nem értve a (4) bekezdésben meghatározott esetet – 

az eljárással érintett földrészletek számától függetlenül, az érintett terület nagysága 

szerint számított, a (2) bekezdésben meghatározott, de legfeljebb 220 000 Ft 

összegű igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni. 

(2) A díj összege a földminősítési eljárással érintett 

a) 10 000 m2-nél kisebb területnagyság esetén 20 000 Ft, 

b) 10 000–50 000 m2 közötti területnagyság esetén 30 000 Ft, 

c) 50 001–100 000 m2 közötti területnagyság esetén 36 000 Ft, 

d) minden további megkezdett 100 000 m2 területnagyság esetén további 20 000 Ft. 

(3) A földminősítési eljárásban igénybe vehető valamennyi jogorvoslati eljárásért az 

(1) bekezdésben foglaltak szerint, a (2) bekezdésben meghatározott összegű díjat 

kell fizetni. 

(4) Díjmentes az a földminősítési eljárás, amelynek tárgya 

a) újrahasznosítás eredményeként mező-, illetve erdőgazdasági művelésre 

alkalmassá tett földrészlet, 

b) az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott olyan 

belterületi fekvésű földrészlet, amely nem újrahasznosítás eredményeként válik 

mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földdé, 

c) az ingatlan-nyilvántartásban szántó művelési ágban nyilvántartott olyan földrészlet, 

amelynek művelési ága ültetvény-újratelepítés eredményeként – legfeljebb 3 éven 

belül – szőlő vagy gyümölcsös művelési ágú földrészletre változik, 
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d) az ingatlan-nyilvántartásban erdő művelési ágban nyilvántartott olyan földrészlet, 

amely az erdészeti hatóság döntése alapján már nem minősül erdőnek, és a 

földrészlet művelési ága fásított terület művelési ágra változik, vagy 

e) az ingatlan-nyilvántartásban nem erdő művelési ágban nyilvántartott olyan 

földrészlet, amely az erdészeti hatóság döntése alapján erdőnek minősül, és a 

földrészlet művelési ága erdő vagy fásított terület művelési ágra változik. 

(5) A díjat a földminősítési eljárás lefolytatását kérelmezőnek kell megfizetnie. 

 
A változási vázrajz hatósági vizsgálatáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj (V jelű 

számla): 

a) 5 új alrészletig 400 Ft/alrészlet 

b) minden további kialakuló alrészlet 100 Ft/alrészlet 

 
Az ügyintézés határideje: 
Az ügyintézési határidő 

a) automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra, 

b) sommás eljárásban nyolc nap, 

c) teljes eljárásban hatvan nap. 

 
Ügymenet leírása: 

A földminősítés az az eljárás, amelynek során a földrészlet művelési ága, minőségi 

osztálya és kataszteri tiszta jövedelme (aranykorona értéke) megváltozik. (pl.: 

szőlőről szántóra vagy kertről legelőre stb.) 

(A földhivatali osztály a művelési ág változást minden esetben egyesített eljárásként 

kezeli. Magába foglalja a földminősítési eljárást, a változás vázrajz hatósági 

vizsgálatát, valamint az ingatlan-nyilvántartási átvezetést.) 

Termőföld művelési ágának, vagy minőségének megváltozása esetén a földhivatali 

osztály földminősítési eljárást folytat le, melynek során helyszíni szemlét követően 

dönt a megváltozott művelési ágról, és elvégzi a termőföld megváltozott osztályba 

sorozását. 

Új művelési ágat keletkeztető változási vázrajz készítése előtt kezdeményezni kell a 

földminősítési eljárás lefolytatását. 

 
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

- 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról 
- 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 
- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  
- 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 
- 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900109.FVM
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CXLI. törvény végrehajtásáról 
- 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet a földminősítés részletes szabályairól 

 

 
15. Termőföld más célú hasznosításával és újrahasznosításával kapcsolatos 

eljárás 

Hatáskörrel rendelkező szerv szervezeti egységének megnevezése: 

Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 

 
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy postai úton 

 
Az ügyintézés határideje: 

Az általános ügyintézési határidő 30 nap. 

 
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

- kérelem (a kérelemnek nincs hivatalos formanyomtatványa, de ajánlott a 

Földhivatali Osztály által készített „Termőföld végleges más célú hasznosítási 

kérelem” nyomtatványon benyújtani), 

- változási vázrajz vagy térképmásolat, megjelölve a más célra hasznosítani 

kívánt terület alakja és nagysága, 

- talajvédelmi tervet kell mellékelni, amennyiben a humuszos termőréteg 

mentéséhez az 1000 m2-nél nagyobb területnagyságú termőföld talajszintjének 

végleges megváltoztatásával járó beruházásnak nem minősülő tevékenység 

megvalósítására vagy a humuszos termőréteg mentéséhez termőföldön történő, 400 

m2-t meghaladó területigényű beruházás megvalósítására irányul, 

- az illetékes hegyközség hozzájárulását, ha a kérelem a borszőlő termőhelyi 

kataszterébe tartozó területet érint. 

 
A más célú hasznosítás iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) az érintett földrészlet vagy földrészletek megjelölését (település, fekvés, helyrajzi 

szám); 

b) a más célú hasznosításhoz szükséges teljes területigényt; 

c) a más célú hasznosítás pontos célját. 

 
A kérelemhez csatolni kell: 

a) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból szolgáltatott, 30 napnál nem 
régebbi hiteles szemlemásolatot, amelyen egyértelmű jelzéssel ábrázolni kell a más 
célú hasznosításra tervezett területet, valamint az ehhez tartozó területszámítást, 
kivéve, ha a kérelem kizárólag az érintett földrészlet vagy földrészletek teljes 
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területére vonatkozik; 

b) a termőföld védelméről szóló törvény 21. § (5) bekezdésében foglalt 
kötelezettségvállaló nyilatkozatot a járulékmentesség igénybevételéhez; 

c) a talaj humuszos termőrétegének mentését megalapozó talajvédelmi tervet, ha a 
végleges más célú hasznosítás engedélyezése iránti kérelemben megjelölt teljes 
területigény és cél a termőföld védelméről szóló törvény 50. § (2) 
bekezdésének b) pontjában foglaltak megvalósítására irányul; 

d) a termőföld védelméről szóló törvény 50. § (2) bekezdés d) pontjában 
meghatározott, az eredeti állapot helyreállítását megalapozó talajvédelmi tervet; 

e) az illetékes hegyközség hozzájárulását, ha a kérelem a borszőlő termőhelyi 
kataszterébe tartozó területet érint; 

f) a termőföld védelméről szóló törvény 10. § (4) bekezdése szerinti esetben a 
tulajdonszerzés alapjául szolgáló okirat másolatát. 
 

Termőföld más célú hasznosításának minősül a termőföld olyan időleges vagy 

végleges igénybevétele, amellyel a termőföld a továbbiakban mezőgazdasági 

hasznosításra időlegesen vagy véglegesen alkalmatlanná válik. 

 
Termőföldet más célra hasznosítani csak az ingatlanügyi hatóság engedélyével 

lehet. Az engedély hiánya esetén a más hatóságok által kiadott engedélyek nem 

mentesítik az igénybevevőt a termőföld védelméről szóló törvényben foglalt 

jogkövetkezmények alól. Az ingatlanügyi hatóság más célú hasznosítási engedélye 

nem mentesít a szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének 

kötelezettsége alól. 

 
Termőföldet más célra csak kivételesen – elsősorban a gyengébb minőségű 

termőföld igénybevételével – lehet felhasználni. 

 
Az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, 

illetőleg helyhez kötött igénybevétel céljából lehet. A termőföldnek hulladéklerakó 

céljára történő igénybevétele esetén a környezetvédelmi és természetvédelmi 

követelmények betartása mellett, mezőgazdasági művelésre alkalmatlan vagy 

átlagosnál gyengébb minőségű termőföld más célú hasznosítása engedélyezhető. 

 
Helyhez kötött igénybevételnek kell tekinteni különösen: 

a) a meglévő létesítmény bővítését, közlekedési és közmű kapcsolatainak kiépítését; 

b) a bányaüzemet és a természeti kincsek kitermeléséhez szükséges egyéb 

létesítményt; 

c) azt a területet, amelyet a Kormány a Magyar Közlönyben közzétett határozatával 

beruházási célterületté nyilvánított; 

d) kiserőmű létesítését a betáplálásra alkalmas villamosenergia-elosztói hálózat 1000 
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méteres közvetlen környezetében. 

 
Az igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelelő legkisebb területre kell 

korlátozni. 

 
A termőföld más célú hasznosítására kiadott engedély – a véglegessé válásának 

napját követő naptól számított – 4 évig hatályos. Ha a termőföld más célú 

hasznosítására kiadott engedély időbeli hatálya alatt az engedély szerinti 

hasznosítás megkezdésére nem kerül sor, az engedély hatályát veszti. Az engedély 

jogosultjának kérelmére hatályon kívül kell helyezni az engedélyt, ha az engedély 

jogosultja arról nyilatkozik, hogy az engedélyben foglalt jogosultságáról lemond, 

feltéve, ha a termőföld engedélyezett más célú hasznosítását nem kezdte meg. 

 
Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege: 

 1 földrészlet esetében 30 000 Ft, 

 2-5 db földrészlet esetén 30 000 Ft, valamint földrészletenként további 7000 

Ft, 

 6-25 db földrészlet esetén 58 000 Ft, valamint földrészletenként további 2000 

Ft, 

 26 db vagy annál több földrészlet esetén 98 000 Ft, valamint földrészletenként 

további 1000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. 

 
A termőföld más célú hasznosítása esetén egyszeri földvédelmi járulékot kell fizetni. 

A járulék összegének megállapításáról a végleges más célú hasznosítást 

engedélyező határozatban kell rendelkezni. A járulék teljes összegének megfizetése 

végleges más célú hasznosítás esetén az igénybevétel megkezdése napja. 

 
A földvédelmi járulék mértéke 

A termőföld végleges más célú hasznosításáért az igénybevétellel érintett termőföld 

aranykorona (AK) értéke az alábbi táblázat szerinti szorzatának megfelelő 

forintösszeget kell járulékként fizetni, de legalább 20 000 forintot. 

 
 

Minőségi osztályok (AK szorzószáma) 

I. 184 000 

II. 152 000 

III. 120 000 
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IV. 88 000 

V. 56 000 

VI. 35 000 

VII. 20 000 

VIII. 4 000 

 

A járulék felét kell fizetni, ha a termőföldet engedély alapján és annak megfelelően 

a) mezőgazdasági tevékenység céljára, 

b) haltenyésztésre is alkalmas víztározó létesítésére hasznosítják. 

A járulék 50 százalékkal növelt összegét kell megfizetni, ha öntözésre, illetőleg 

talajvédelmi létesítményekkel berendezett termőföldet hasznosítanak más célra. 

 
Nem kell járulékot fizetni, ha az ingatlanügyi hatóság a termőföld más célú 

hasznosítását 

a) talajvédelmet szolgáló létesítmény megvalósítása, 

b) öntözőcsatorna és belvízcsatorna létesítése, 

c) közüzemi lakossági ivóvízellátást, valamint szennyvízelvezetést és -tisztítást 

szolgáló műtárgyak és azok védőterülete létesítése, 

d) védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv részére, 

jogszabályban, vagy e szerv alapító okiratában foglalt, valamint közösségi vagy hazai 

költségvetési forrás felhasználásával megvalósuló természetvédelmi célú feladatok 

ellátása, 

e) legfeljebb 2 hektár területnagyságú termőföld igénybevételével járó állami vagy 

önkormányzati szociális intézmény, egészségügyi- és sportlétesítmény építése, 

temető létesítése, bővítése, 

f) vízkárelhárítási töltés és műtárgyai létesítése vagy bővítése, 

g) állandó jellegű vízkárelhárítási és öntözési célú tározó létesítése vagy bővítése, 

h) belterületbe vonás esetén állami, önkormányzati bérlakásépítés megvalósítása, 

i) belterületbe vonás esetén új község alakítása, településegyesítés megszüntetése, 

j) termálvíz-hasznosító létesítményekből kibocsátott használt termálvizek átmeneti 

tározására és természetközeli tisztítására szolgáló – lehetőség szerint többcélú – 

állandó jellegű tározók létesítése és bővítése, 

k) – amennyiben mezőgazdasági vízszolgáltatás céljából veszik igénybe – 

mezőgazdasági vízellátást szolgáló saját célú vízilétesítmény létesítése és 

üzemeltetése, 

l) csapadékvíz összegyűjtésére szolgáló tározó létesítése, üzemeltetése, bővítése, 

m) kis teljesítményű erőmű építése 
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céljából engedélyezi. 

  
Továbbá nem kell járulékot fizetni, ha az ingatlanügyi hatóság a termőföld más célú 

hasznosítását 

a) a külön jogszabály szerinti ügyfél-nyilvántartásban regisztrált mezőgazdasági 

termelő magánszemély tulajdonos (haszonélvező) részére, mezőgazdasági 

tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó, legfeljebb 1000 m2 területnagyságú 

területre, 

b) magánszemély tulajdonos (haszonélvező) részére, legfeljebb 400 m2 nagyságú 

területre engedélyezi. 

 
Ügymenet leírása: 

Más célú hasznosítási eljárást kell lefolytatni, ha a termőföld ingatlant, vagy annak 

egy részét időlegesen vagy véglegesen a termőföld céljától különböző célra kívánják 

hasznosítani. A földhivatali osztály az eljárása során beszerzi a szükséges 

szakhatósági állásfoglalásokat, majd helyszínelést követően dönt arról, hogy a más 

célú hasznosítás engedélyezhető-e. Ezután a hatóság megállapítja a földvédelmi 

járulékot. 

 
Amennyiben a más célú hasznosítást az eljárás lefolytatását megelőzően megkezdik, 

a földhivatali osztály hivatalból eljárást indít. Az engedély nélküli más célú 

hasznosítási eljárás során kivizsgálja, hogy a más célú hasznosítást mikor és ki 

kezdte meg, felszólítja a hasznosítót az eredeti állapot helyreállítására és 

megállapítja a földvédelmi bírságot. 

Újrahasznosítási eljárást kell lefolytatni, ha a nem termőföldként hasznosított 

ingatlan egészét vagy egy részét mező vagy erdőgazdálkodás céljára kívánják 

hasznosítani. A földhivatali osztály eljárása során helyszíni szemlét követően dönt az 

újrahasznosításról. 

 
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

- 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 
- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  
- 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet a földvédelmi hatósági eljárás igazgatási 
szolgáltatási díjának mértékéről és a díj megfizetésének részletes szabályairól 
- 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet a földminősítés részletes szabályairól 
- 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 
- 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi 
CXLI. törvény végrehajtásáról 

 
 
 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900109.FVM
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Termőföld időleges más célú hasznosításával kapcsolatos eljárás 
 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 

 
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Személyesen ügyfélszolgálaton, vagy postai úton 

 
Az ügyintézés határideje: 

Az általános ügyintézési határidő 30 nap. 

 
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

- kérelem (a kérelemnek nincs hivatalos formanyomtatványa, de ajánlott a 

Földhivatali Osztály által készített „Termőföld időleges más célú hasznosítási 

kérelem” nyomtatványon benyújtani), 

- változási vázrajz vagy térképmásolat, megjelölve a más célra hasznosítani 

kívánt terület alakja és nagysága, 

- a humuszos termőréteg mentéséhez termőföldön történő, 400 m2-t 

meghaladó területigényű beruházás megvalósítására irányul,az illetékes hegyközség 

hozzájárulását, ha a kérelem a borszőlő termőhelyi kataszterébe tartozó területet 

érint. 

 
A más célú hasznosítás iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) az érintett földrészlet vagy földrészletek megjelölését (település, fekvés, 

helyrajzi szám); 

b) a más célú hasznosításhoz szükséges teljes területigényt; 

c) a más célú hasznosítás pontos célját. 

 
A kérelemhez csatolni kell: 

a) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból szolgáltatott, 30 napnál 
nem régebbi hiteles szemlemásolatot, amelyen egyértelmű jelzéssel ábrázolni 
kell a más célú hasznosításra tervezett területet, valamint az ehhez tartozó 
területszámítást, kivéve, ha a kérelem kizárólag az érintett földrészlet vagy 
földrészletek teljes területére vonatkozik; 

b) a termőföld védelméről szóló törvény 21. § (5) bekezdésében foglalt 
kötelezettségvállaló nyilatkozatot a járulékmentesség igénybevételéhez; 

c) a talaj humuszos termőrétegének mentését megalapozó talajvédelmi tervet, ha a 
végleges más célú hasznosítás engedélyezése iránti kérelemben megjelölt 
teljes területigény és cél a termőföld védelméről szóló törvény 50. § (2) 
bekezdésének b) pontjában foglaltak megvalósítására irányul; 

d) a termőföld védelméről szóló törvény 50. § (2) bekezdés d) pontjában 
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meghatározott, az eredeti állapot helyreállítását megalapozó talajvédelmi 
tervet; 

e) az illetékes hegyközség hozzájárulását, ha a kérelem a borszőlő termőhelyi 
kataszterébe tartozó területet érint; 

f) a termőföld védelméről szóló törvény 10. § (4) bekezdése szerinti esetben a 
tulajdonszerzés alapjául szolgáló okirat másolatát. 
 

 
A termőföld-igénybevétel akkor minősül időleges más célú hasznosításnak, ha az 

érintett területen 

a) a lábon álló termény megsemmisül, 

b) terméskiesés következik be, 

c) az időszerű mezőgazdasági munkák akadályozására kerül sor, vagy 

d) a talajszerkezet károsodik. 

 
A termőföld időleges más célú hasznosítása csak meghatározott időre, 
legfeljebb5 évre engedélyezhető. Az időlegesen más célra hasznosított termőföldet 
az igénybevevő az engedélyező határozatban megállapított határidő vagy határnap 
lejártáig köteles az eredeti állapotába helyreállítani. Az engedélyező határozatban 
elő kell írni, hogy az eredeti állapot helyreállítását a talajvédelmi hatóság által 
jóváhagyott, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 50. § (2) 
bekezdés d) pontjában foglalt talajvédelmi terv szerint kell végrehajtani. 

 
Ha az ingatlanügyi hatóság a termőföld időleges más célú hasznosítását 5 évnél 

rövidebb időtartamra engedélyezte, és az igénybevevő – az engedély időbeli hatálya 

alatt – kérelmezi az engedély időtartamának meghosszabbítását, az ingatlanügyi 

hatóság a kérelemnek megfelelően módosíthatja az engedélyt azzal, hogy az időleges 

más célú hasznosítás az engedély meghosszabbításával sem haladhatja meg az 5 

évet. 

 
Az engedély jogosultja az eredeti állapot helyreállítását – annak elvégzését követő 8 

napon belül – köteles az ingatlanügyi hatóságnak bejelenteni. 

 
Az eredeti állapot helyreállítását az ingatlanügyi hatóság a talajvédelmi hatósággal 

közös helyszíni ellenőrzéssel állapítja meg. 

 
Ha a helyszíni ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy az eredeti állapot 

helyreállására a határozatban előírtak szerint került sor, az ingatlanügyi hatóság az 

eredeti állapot helyreállítását határozattal elfogadja, ezzel egyidejűleg rendelkezik a 

fizetendő földvédelmi járulékról és – ha a termőföld védelméről szóló törvény úgy 

rendelkezik – a bírság megfizetéséről. 

 
Ha a helyszíni ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy az eredeti állapot 
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helyreállására nem az előírtaknak megfelelően került sor, az ingatlanügyi hatóság az 

eredeti állapot helyreállítása érdekében szükséges további munkák elvégzésére 

kötelezi az igénybevevőt. 

 
Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege: 

 1 földrészlet esetében 30 000 Ft, 

 2-5 db földrészlet esetén 30 000 Ft, valamint földrészletenként további 7000 

Ft, 

 6-25 db földrészlet esetén 58 000 Ft, valamint földrészletenként további 2000 

Ft, 

 26 db vagy annál több földrészlet esetén 98 000 Ft, valamint földrészletenként 

további 1000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. 

 
A földvédelmi járulék mértéke 

A termőföld más célú hasznosítása esetén egyszeri földvédelmi járulékot kell fizetni. 

A járulék összegének megállapításáról a végleges más célú hasznosítást 

engedélyező határozatban kell rendelkezni. A járulék teljes összegének megfizetése 

időleges más célú hasznosítás esetén az eredeti állapot helyreállítását elfogadó 

határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül. 

 
Az igénybevétellel érintett termőföld más célú időleges hasznosítása esetén a járulék 

mértéke a minőségi osztályra tekintet nélkül az első évre vonatkozóan a termőföld 

AK értéke ezerszeres szorzatának megfelelő forintösszeg, azzal, hogy a járulék 

összege 20 000 forintnál nem lehet kevesebb. A szorzót évente ezerrel növelni kell 

mindaddig, amíg a terület az eredeti állapotának helyreállítása elfogadásra kerül. 

A járulék mértékének megállapításakor minden olyan megkezdett évet egész évnek 

kell tekinteni, amelyben a terület mezőgazdasági termeléssel nem hasznosítható. 

 
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 24. § (1) bekezdés e) pontja 

szerint földvédelmi bírságot köteles fizetni az, aki időleges más célú hasznosítást 

követően a termőföldet 

- az ingatlan-nyilvántartás szerinti minőségi osztálynál alacsonyabb minőségi 

osztályú termőföldként teszi termelésre alkalmassá, 

- a határozatban megállapított határidő eltelte után teszi termelésre alkalmassá. 

 
A bírság mértéke: 

Abban az esetben, ha a termelésbe visszabocsátott termőföld minőségi osztálya az 

ingatlan-nyilvántartás szerintinél 

a) egy osztállyal gyengébb, akkor a két minőségi osztály szerint számított 

földvédelmi járulék különbözetének háromszorosa; 
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b) legalább két osztállyal gyengébb, akkor az ingatlan-nyilvántartásban szereplő 

minőségi osztály alapján számított földvédelmi járulék háromszorosa. 

 
Ha a határozatban megállapított határidő eltelte után teszi termelésre alkalmassá a 

termőföldet, akkor az engedélyező határozatban előírt határidő lejárta és a tényleges 

helyreállítás időpontja közötti időre a más célú időleges hasznosításáért fizetendő 

földvédelmi járulék háromszorosa a bírság. 

 
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

- 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 
- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  
- 30/2015. (VI. 05.) FM rendelet a földvédelmi hatósági eljárás igazgatási 
szolgáltatási díjának mértékéről és a díj megfizetésének részletes szabályairól 
- 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet a földminősítés részletes szabályairól 
- 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 
- 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi 
CXLI. törvény végrehajtásáról 

 
Újrahasznosítási eljárás 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

VMKH Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földhivatali Osztálya 

 
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Személyesen ügyfélszolgálaton, vagy postai úton (nincs formanyomtatvány) 

 
Az ügyintézés határideje: 

Az általános ügyintézési határidő 30 nap. 

 
A más célú hasznosítás megszüntetését követően, illetve a más célú hasznosítás 4 

évet meghaladó szüneteltetése esetén az igénybevevő, illetve az igénybevevő 

személyének eredménytelen megállapítása esetén a terület tulajdonosa (ezen alcím 

alkalmazásában a továbbiakban együtt: igénybevevő) köteles a területet, de legalább 

a terület felét – a választása szerint – mező-, illetve erdőgazdasági művelésre 

alkalmassá tenni (a továbbiakban: újrahasznosítás). 

 
A más célú hasznosítás megszüntetését, illetve a más célú hasznosítás 

szüneteltetése esetén a 4 éves időtartam beálltát követő 60 napon belül az 

igénybevevő köteles a tervezett újrahasznosítást az ingatlanügyi hatóságnak 

bejelenteni, kivéve, ha a terület újrahasznosításáról erdő telepítésével kíván 

gondoskodni. 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900109.FVM
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A bejelentésben meg kell jelölni: 

a) az érintett földrészletet (település, fekvés, helyrajzi szám), 

b) az újrahasznosítás tervezett célját a kialakítandó művelési ágak megnevezésével, 

c) az újrahasznosítás megvalósításának tervezett időpontját. 

 
A bejelentéshez csatolni kell: 

a) újrahasznosítási tervet, 

b) a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 50. § (2) bekezdés d) 

pontjában előírt talajvédelmi tervet, 

c) a tervezett újrahasznosítással kialakítandó terület adatait ábrázoló ingatlan- 

nyilvántartási térképi adatbázisból nyomtatott olyan méretarányú térképmásolatot, 

amelynek tartalma áttekinthető és tartalmazza a méretarány tényezőt. 

 

Az újrahasznosítási terv tartalmazza: 

a) az újrahasznosítás tervezett céljának megvalósításához szükséges 

munkafolyamatok leírását, 

b) a földrészletnek az ingatlan-nyilvántartás szerinti jogi jellegéből adódó speciális 

feladatokat, azok ütemezését és módszerét. 

 
A bejelentés jóváhagyásáról az ingatlanügyi hatóság határozattal dönt, melyben 

megállapítja az újrahasznosítás célját és határidejét, és előírja az újrahasznosítás 

megvalósítása érdekében az igénybevevő kötelezettségeit. 

 
Az igénybevevő az újrahasznosítást – annak elvégzését követő 8 napon belül – 

köteles az ingatlanügyi hatóságnak bejelenteni. 

 
Az újrahasznosításról az ingatlanügyi hatóság a talajvédelmi hatósággal közös 

helyszíni ellenőrzés során győződik meg. Amennyiben a helyszíni ellenőrzés során 

megállapításra kerül, hogy a terület újrahasznosítása határozatban előírtak szerint 

valósult meg, az ingatlanügyi hatóság az újrahasznosítást határozattal elfogadja, 

amelyben megállapítja az újrahasznosított terület művelési ágát és minőségi 

osztályát. 

Ha a helyszíni ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a terület 

újrahasznosítására nem, vagy nem a határozatban előírtaknak megfelelően került 

sor, az ingatlanügyi hatóság újabb határozatot hoz, amelyben határidő 

megjelölésével az újrahasznosítás érdekében szükséges további munkák 

elvégzésére kötelezi az igénybevevőt. 

 
Ha az ingatlanügyi hatóság hivatalból vagy más eljárás kapcsán észleli, hogy az 

igénybevevő az újrahasznosítást előzetes bejelentés hiányában, illetve a 

bejelentésnek az ingatlanügyi hatóság általi jóváhagyása nélkül valósította meg, az 
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ingatlanügyi hatóság – az újrahasznosításról való tudomásszerzést követő 15 napon 

belül – határidő megjelölésével felhívja az igénybevevőt, hogy az újhasznosítással 

érintett földrészletre vonatkozóan dokumentálja az újrahasznosítás megvalósítása 

érdekében elvégzett munkafolyamatokat, az újrahasznosítással kialakult új 

terepviszonyokat, valamint csatolja az újrahasznosított terület adatait ábrázoló 

ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból nyomtatott olyan méretarányú 

térképmásolatot, amelynek tartama áttekinthető és tartalmazza a méretarány 

tényezőt. 

 
A dokumentumok benyújtásától számított 30 napon belül az ingatlanügyi hatóság a 

talajvédelmi hatósággal közös helyszíni ellenőrzést tart. 

Az ingatlanügyi hatóság földvédelmi bírság kiszabása mellett dönt az újrahasznosítás 

elfogadásáról és megállapítja az újrahasznosított terület művelési ágát és minőségi 

osztályát, vagy ennek hiányában a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. 

törvény 6. § (10) bekezdésében meghatározottak szerint a további munkák 

előírásáról dönt. 

 
Az ingatlanügyi hatóság az újrahasznosítási eljárását megszünteti, valamint a 

földvédelmi bírság megfizetéséről szóló határozatát visszavonja, ha az 

újrahasznosítás megvalósulásától az eljárás megindításáig 5 év telt el. Az 5 éves 

időtartam beálltának bizonyítása az igénybevevőt terheli. 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 24. § (1) bekezdése szerint 

földvédelmi bírságot köteles fizetni aki az újrahasznosítást az ingatlanügyi hatóság 

jóváhagyása nélkül valósította meg. 

 
A bírság mértéke: 

Minimum 20 000 forint. 

 
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

- 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 
- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  
- 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet a földminősítés részletes szabályairól 
- 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 
- 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi 
CXLI. törvény végrehajtásáról 

 
Engedély nélküli más célú hasznosítás 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv szervezeti egységének megnevezése: 

Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900109.FVM
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Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Személyesen ügyfélszolgálaton, vagy postai úton 

 
A termőföld engedély nélküli más célú hasznosításának minősül, ha a más célú 

hasznosítás megkezdésekor az engedélyezés még nem történt meg, vagy az 

igénybevevő az engedély előírásaitól eltérően hasznosítja más célra a termőföldet.Az 

engedély nélküli más célú hasznosítás miatt indult eljárást az ingatlanügyi 

hatóságnak az igénybevevővel szemben kell lefolytatnia. Az igénybevevő 

személyének megállapítása céljából az ingatlanügyi hatóság a tulajdonost, 

haszonélvezet fennállása esetén a haszonélvezőt is nyilatkozat megtételére hívhatja 

fel. Ha az igénybevevő személyének megállapítására irányuló eljárás eredménytelen 

vagy az igénybevevő jogutód nélkül megszűnt, igénybevevőnek a tulajdonost, 

haszonélvezet fennállása esetén pedig a haszonélvezőt kell tekinteni. 

 
Az igénybevevő személyének megállapítását követően az ingatlanügyi hatóság az 

igénybevevőt értesíti az engedély nélküli más célú hasznosításra vonatkozó eljárás 

megindításáról. 

 
Az igénybevevőt az engedély nélkül más célra hasznosított termőföld eredeti 

állapotba történő helyreállítására kell kötelezni, kivéve, ha az ingatlanügyi hatóság 

kérelemre a végleges más célú hasznosítás folytatásához hozzájárul (a 

továbbiakban: utólagos engedély). A termőföld végeleges más célú hasznosításának 

utólagos engedélyezésére akkor kerülhet sor, ha a más célú hasznosítás előzetes 

engedélyezésének a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11. §-ban 

és a 15/B. § (3) bekezdésében meghatározott feltételei egyébként fennállnak. 

 
Az igénybevevő a végleges más célú hasznosítás utólagos engedélyezése iránti 

kérelmét az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül terjesztheti elő. Az 

utólagos engedélyezés iráni kérelemhez csatolni kell a tulajdonos, haszonélvezet 

fennállása esetén a haszonélvező hozzájáruló nyilatkozatát is. Közös tulajdonban 

lévő termőföld esetén valamennyi tulajdonostárs egyhangú hozzájáruló nyilatkozata 

szükséges. Amennyiben az igénybevevő a kért mellékleteket nem csatolja, az 

ingatlanügyi hatóság az eredeti állapot helyreállításáról dönt. 

 
Az ingatlanügyi hatóság a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása miatt 

indult eljárást megszünteti, ha az építési beruházás megvalósítását eredményezte és 

az 10 éve bekövetkezett. A 10 éves időtartam beálltának bizonyítása az 

igénybevevőt, illetőleg a tulajdonost, haszonélvezet fennállása esetén a 

haszonélvezőt terheli. 

Építési beruházásnak minősül az építmény, építményrész, épületegyüttes 



48 
 

megépítése, átalakítása, valamint bővítése érdekében végzett, termőföld 

igénybevételével járó építési tevékenység. 

 
Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege: 

 1 földrészlet esetében 30 000 Ft, 

 2-5 db földrészlet esetén 30 000 Ft, valamint földrészletenként további 7000 

Ft, 

 6-25 db földrészlet esetén 58 000 Ft, valamint földrészletenként további 2000 

Ft, 

 26 db vagy annál több földrészlet esetén 98 000 Ft, valamint földrészletenként 

további 1000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. 

 
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 24. § f) pontja szerint 

földvédelmi bírságot köteles fizetni az, aki a termőföldet engedély nélkül hasznosítja 

más célra. Engedély nélküli más célú hasznosítás esetén a bírság megállapításáról 

az eredeti állapot helyreállítását elfogadó határozatban, illetőleg a más célú 

hasznosítás folytatásához hozzájáruló határozatban kell rendelkezni. A bírság 

mértékét a termőföld védelméről szóló törvény 2. melléklete tartalmazza: 

A 24. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt esetben a más célú hasznosítás 

utólagos engedélyezése esetén az 1. melléklet 4.1. pontjában, számított földvédelmi 

járulék háromszorosa. 

4.1. pont: a más célú hasznosítás utólagos engedélyezése esetén a járulék 

számításánál az 1. pontban foglaltakat kell alkalmazni. 

1. pont: A termőföld végleges más célú hasznosításáért az igénybevétellel 

érintett termőföld aranykorona (AK) értéke e táblázat szerinti szorzatának megfelelő 

forintösszeget kell járulékként fizetni, de legalább 20 000 forintot. 

 
 

Minőségi osztályok (AK szorzószáma) 

I. 184 000 

II. 152 000 

III. 120 000 

IV. 88 000 

V. 56 000 

VI. 35 000 
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VII. 20 000 

VIII. 4 000 

 

A bírságot az azt kiszabó határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül kell 

megfizetni. 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 
- 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 
- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 
- 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet a földvédelmi hatósági eljárás igazgatási 
szolgáltatási díjának mértékéről és a díj megfizetésének részletes szabályairól 
- 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet a földminősítés részletes szabályairól 
- 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 
- 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi 
CXLI. törvény végrehajtásáról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900109.FVM

