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1. Ügytípus megnevezése: Hiteles tulajdonilap-másolat, földkönyv szolgáltatása, 
adatszolgáltatás az ingatlan-nyilvántartásból 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi 
Járási Hivatal Földhivatali Osztály 
Berekfürdő, Kenderes, Karcag, Kisújszállás, Kunmadaras 
hiteles tulajdonilap-másolat kiadásánál az illetékességi 
területen kívüli ingatlanok esetén TAKARNET 
rendszeren keresztül országos adatbázisból történik a 
tulajdoni lap másolat szolgáltatása  

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

A tulajdonilap-másolat szolgáltatása iránti kérelem, a 
tulajdoni lapba történő betekintés iránti kérelem. 
Természetes személy igénylő esetén a 
személyazonosításra szolgáló okmány, jogi személy 

illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
igénylő esetén a képviseleti jogosultság igazolására 
szolgáló okmány. 
Földkönyv, földkönyv kivonat, tulajdonosi adatokkal 
kiegészített földkönyv vagy földkönyv kivonat, területi 
összesítő szolgáltatása esetén kérelem. 
Ha a tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv vagy 
földkönyvi kivonat szolgáltatását, illetve az adatműveleti, 
adatfeldolgozási tevékenységet igénylő leválogatást, 
adatfeldolgozást természetes személyek vonatkozásában 
kérik, a kérelemben meg kell jelölni azt a törvényhelyet, 
amelyre figyelemmel az adatszolgáltatás teljesíthető. 
Ennek hiányában az adatok csak az érintett személyek 
közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba 
foglalt hozzájárulása esetén szolgáltathatók.  
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Fellebbezési eljárás megindításához fellebbezési kérelem. 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

A hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díja 
6 250 forint. 
A járási hivatal illetékességi területén fekvő ingatlan 
tulajdoni lapjának a tartalmába történő betekintés 
díjmentes. 
A megszűnt helyrajzi számú ingatlan tulajdoni lapjának 
adattartalmáról a felhasználási célt, valamint az igényelt 
adatokat tartalmazó kérelemre vagy megkeresésre az 
ingatlanügyi hatóság 6 250 forint igazgatási szolgáltatási 
díj megfizetése ellenében hatósági bizonyítványt 
állít ki. 
A papír alapon vagy számítógépes adathordozón (pl. 
pendrive, CD) a járási hivatal illetékességi területén fekvő 
ingatlanokról földkönyv vagy földkönyv kivonat díja 150 
forint/ingatlan, tulajdonosi adatokkal kiegészített 
földkönyv vagy földkönyv kivonat díja 200 

forint/ingatlan, a területi összesítő esetében a díjtétel 
településenként 2000 forint. 
Az ingatlan-nyilvántartásból adatműveleti, 
adatfeldolgozási tevékenységet igénylő leválogatás, 
illetve az elektronikus formában lekérdezett adatok 
utólagos feldolgozása a technikai lehetőségek 
függvényében, egyedi megállapodás alapján teljesíthető. 
A tulajdonilap-másolat kiállítását elutasító határozat 
elleni fellebbezés díja 12 500 forint. 
Az adatszolgáltatás iránti kérelmet elutasító döntés ellen 
benyújtott fellebbezés díja 10 000 forint. 
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 
módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat 
igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. 
törvény meghatározza a személyes díjmentesség és 
tárgyánál fogva díjmentes eseteket. 

Alapvető eljárási szabályok: Hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás iránti kérelem a 
kijelölt kormányablakokban és az 

ország bármely járási hivatalánál (Földhivatali 
Osztályánál illetve Földügyi Kirendeltségnél) 
előterjeszthető ügyfélfogadási időben személyesen, illetve 
postai úton is. A postai úton előterjesztett kérelmet 
legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell 
foglalni. Amennyiben a kérelem nem tartalmazza a 
kérelmező természetes személyazonosító adatait, a jogi 
személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
egyéb szervezet nevét és a képviseletében eljáró személy 
természetes személyazonosító adatait, a kérelemhez 
mellékelni kell a személyazonosság igazolására szolgáló 
okmány közjegyző által hitelesített másolatát, 
illetve a képviseleti jogosultság igazolására szolgáló 
okirat eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatát. 
Az adatszolgáltatás iránti kérelem teljesítése az ingatlan 
fekvése szerint illetékes járási hivatal hatáskörébe 
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tartozik, hiteles tulajdonilap-másolat kiadásánál az 
illetékességi területen kívüli ingatlanok esetén 
TAKARNET rendszeren keresztül országos adatbázisból 
történik a tulajdonilap-másolat szolgáltatása  

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Személyesen vagy postai úton a Földhivatali Osztálynál 
(5300 Karcag Ady Endre utca 4.) 
A szolgáltatási díjak megfizetésére bankkártyás fizetési 
lehetőség nincs, a Földhivatali Osztály és a Kirendeltség 
pénztárában ügyfélfogadási időben készpénzes fizetési 
lehetőség van. 
Hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás iránti kérelem a 
kijelölt kormányablakokban és az ország bármely járási 
hivatalánál előterjeszthető ügyfélfogadási időben 
személyesen, illetve postai úton is. 
A postai úton előterjesztett kérelmet legalább teljes 
bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. 
Amennyiben a kérelem nem tartalmazza a kérelmező 
természetes személyazonosító adatait, a jogi személy, 
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb 
szervezet nevét és a képviseletében eljáró személy 
természetes személyazonosító adatait, a kérelemhez 
mellékelni kell a személyazonosság igazolására szolgáló 
okmány közjegyző által hitelesített másolatát, illetve a 
képviseleti jogosultság igazolására szolgáló okirat eredeti 
vagy közjegyző által hitelesített másolatát. Az 
adatszolgáltatás iránti kérelem teljesítése az ingatlan 
fekvése szerint illetékes járási hivatal hatáskörébe 
tartozik, a hiteles tulajdonilap-másolat kiadásánál az 
illetékességi területen kívüli ingatlanok esetén 
TAKARNET rendszeren keresztül országos adatbázisból 
történik a tulajdoni lap másolat szolgáltatása  

Ügyfélfogadás ideje: hétfő 800- 1800, szerda 800- 1600,  

 csütörtök 1300- 1600, péntek 800- 1200 óra 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

A személyesen előterjesztett hiteles tulajdonilap-másolat 
szolgáltatási iránti kérelem az igazgatási szolgáltatási díj 
megfizetése után azonnal teljesíthető. 
A postai úton előterjesztett hiteles tulajdonilap-másolat 
szolgáltatása iránti kérelem, és az adatszolgáltatás iránti 
kérelem teljesítése a kérelem érkezését követő naptól 
számított 8 nap, amennyiben a díjfizetés is rendezett. A 
kérelem teljesítésére – amennyiben nem áll fenn 
költségmentesség – csak a díj megfizetése után van 
lehetőség, hiánypótlás esetén az ügyintézési határidő 
teljes eljárásban 60 nap.  Az ügyintézési határidőbe nem 
számít be az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016. évi CL. törvény 50. § (5) bekezdésében 
meghatározott időtartam. 
A fellebbezési eljárás során a döntést az ügy összes 
iratának a másodfokú hatósághoz érkezését követő 
naptól számított 60 napon belül kell meghozni. 
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Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az ingatlan-nyilvántartás nyilvános. Az ingatlan-
nyilvántartási tulajdoni lap tartalma korlátozás 

nélkül megismerhető: azt bárki megtekintheti, arról 
feljegyzést készíthet, hiteles másolatot kérhet. 
Papír alapú hiteles tulajdonilap-másolatot a járási 
hivatalok, a közjegyzők (tanúsítvány formájában) és a 
kijelölt kormányablakok adhatnak ki. 
Hiteles másolat a biztonsági elemekkel (biztonsági papír, 
pecsétcímke, átpántoló címke) felszerelt és hitelesítési 
záradékkal ellátott másolat. 
A tulajdoni lapról igényelhető másolatnak két típusa van: 
szemle (csak a fennálló bejegyzéseket tartalmazza), teljes 
másolat (valamennyi bejegyzést - a fennállót és törölt 
bejegyzést is- tartalmazza). 
A tulajdoni lapról kiállított hiteles másolat kizárólag 
papír alapon szolgáltatható. 
Az ügyfél írásbeli kérelmére a járási hivatal saját 
számítástechnikai eszközével az illetékességi 
területén fekvő ingatlan tulajdoni lapjának a tartalmába 
történő betekintést is biztosítja. 
A papír alapon vagy számítógépes adathordozón (pl. 
pendrive, CD) a járási hivatal illetékességi területén fekvő 
ingatlanokról földkönyvet vagy földkönyv kivonatot, 
tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyvet vagy 
földkönyv kivonatot, területi összesítőt szolgáltat. 
Az ingatlan-nyilvántartásból adatműveleti, 
adatfeldolgozási tevékenységet igénylő leválogatást, 
illetve az elektronikus formában lekérdezett adatok 
utólagos feldolgozását a technikai lehetőségek 
függvényében, egyedi megállapodás alapján teljesíti a 
járási hivatal. 
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 az előzőeken túl tartalmazza a tulajdonos 
nevét és az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett 
lakcímét. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

Nyomtatvány a www.foldhivatal.hu és a 
www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyiminiszterium/ 
kozigazgatasi-allamtitkarsag/hirek/foldhivatali-
formanyomtatvanyok honlapról letölthető, illetve 

a járási hivataloknál személyesen igényelhető. 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

- 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. 

http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyiminiszterium/
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jogszabályok jegyzéke: törvény  
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. 
törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. 
(XII.29.) FVM rendelet 
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 
módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat 
igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. 
törvény  
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény  
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. 
évi CXXII. törvény 

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. 
évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény. 
A föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld 
tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet 
tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és 
kibocsátásainak szabályairól szóló 47/2014. 
(II. 26.) Korm. 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 szóló 
176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet  
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 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az ügyfelet megilleti: törvény előtti egyenlőséghez, a 
tisztességes ügyintézéshez, az anyanyelv használatához, 
a határidőben hozott döntéshez, a jogorvoslathoz, az 
iratbetekintéshez, a képviselethez, a nyilatkozattételhez, a 
tájékoztatáshoz és az adatvédelemhez való jog. 
Az ügyfél kötelezettségei: az ügyfél köteles jóhiszemű 
magatartási, adatszolgáltatási, iratbemutatási, 
tájékoztatás adási, együttműködési kötelezettségének 
eleget tenni. 

 

 
2. Ügytípus megnevezése: Ingatlan-nyilvántartás vezetése  

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi 
Járási Hivatal Földhivatali Osztály 
 
Berekfürdő, Kenderes, Karcag, Kisújszállás, Kunmadaras 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Az ingatlanhoz kapcsolódó jog vagy tény keletkezése, 
módosulása, illetve megszűnése esetén meghatározott 
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nyomtatványon benyújtott kérelem vagy megkeresés. 
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanhoz kapcsolódó, 
az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 
(Inytv.)  16. § szerinti jogok, illetőleg annak jogosultjai 
jegyezhetők be, és a 17. § szerinti jogilag jelentős tények 
jegyezhetők fel. 
A hiány pótlására való felhívás és érdemi vizsgálat nélkül 
végzéssel kell visszautasítani a bejegyzés iránti kérelmet, 
ha a bejegyzés alapjául szolgáló okirathoz az ingatlan-
nyilvántartási eljárás megindításához szükséges 
formanyomtatvány kérelmet nem csatolták. 
A kérelemhez két eredeti és egy másolati példányban kell 
csatolni a bejegyzés alapjául szolgáló okiratot, illetve 
csatolni kell a bejegyzéshez és az illeték megállapításához 
szükséges egyéb iratokat (hatósági engedély, igazolás, 
jóváhagyás, vázrajz, jogi személy és jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet esetén az Inytv. 37. § (3) 
bekezdésében meghatározott iratok, jogi képviselő 
meghatalmazása, stb).  
A hiány pótlására való felhívás és érdemi vizsgálat nélkül 
végzéssel kell visszautasítani a bejegyzés iránti kérelmet, 
ha a kérelemhez a bejegyzés alapjául szolgáló okiratot 
nem csatolták, illetve a föld tulajdonjogának 
megszerzésére irányuló szerződésen a mezőgazdasági 
igazgatási szerv törvényben előírt jóváhagyásáról szóló 
záradék nem szerepel.  
Jogok bejegyzésének és tények feljegyzésének olyan 
közokirat, teljes bizonyító erejű magánokirat vagy 
ezeknek közjegyző által hitelesített másolata alapján van 
helye, amely a bejegyzés tárgyát képező jog, vagy tény 
keletkezését, módosulását, illetve megszűnését igazolja, 
továbbá tartalmazza a bejegyzett jogosulttól származó 
bejegyzési engedélyt. A bejegyzési engedélyt a jogosult 
külön, a bejegyzés alapjául szolgáló okirattal azonos 
alakisággal rendelkező okiratban is megadhatja. 
Bejegyzés alapjául szolgálhat a bíróság ítélete, illetve a 
hatóság határozata is, ha bejegyezhető jogra és tényre 
vonatkozik.  
A kérelemre induló olyan eljárásokban, amelyekben a 
jogváltozás bejegyzésének alapjául közjegyző által 
készített okirat vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos 
által ellenjegyzett magánokirat szolgál, a jogi képviselet 
kötelező. (Jogi képviselőnek kell tekinteni az ügyvédet, az 
ügyvédi irodát, a kamarai jogtanácsost és a felek 
képviseletében eljáró közjegyzőt. A tulajdonjog, 
haszonélvezeti jog, a használat joga, telki szolgalmi jog, 
vételi jog, eladási jog, jelzálogjog keletkezésére, 
módosulására, illetve megszűnésére vonatkozó 
bejegyzésnek közokirat, ügyvéd vagy kamarai 
jogtanácsos által ellenjegyzett magánokirat alapján van 
helye. Jelzálogjog alapítására, módosulására és 
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megszűnésére vonatkozó bejegyzés olyan magánokirat 
alapján is teljesíthető, amelyet a nyilatkozattevő 
hitelintézet – nevének feltüntetésével – szabályszerűen és 
nyilvánvalóan azonosítható módon írt alá.) 
A föld tulajdonjogának átruházására vagy a föld 
tulajdonjogát érintő más jogügylet írásba foglalására csak 
olyan papír alapú okmányon kerülhet sor, amely a mező- 
és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi 
CXXII. törvény végrehajtására kiadott rendeletben 

meghatározott biztonsági kellékekkel rendelkezik.  
Az ingatlan adatainak, valamint az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyzett jogosult nevének (cégnevének) 
és lakcímének (székhelyének vagy telephelyének) a 
megváltozását az ingatlanügyi hatóság az érdekelt 
bejelentése vagy megkeresés alapján, illetve az Inytv.-ben 
meghatározott esetekben hivatalból vezeti át az ingatlan- 
nyilvántartásban.  
A fellebbezési eljárás megindításához fellebbezési 
kérelmet kell benyújtani. 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az elsőfokú eljárásért változással érintett ingatlanonként 
6 600 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell 
fizetni. 
A jelzálogjog bejegyzése vagy módosítása iránti eljárás 
díja változással érintett ingatlanonként 
12 600 forint. 
Soron kívüli eljárás díja ingatlanonként 10 000 forint. 
A társasház-alapítás bejegyzésének díja társasházi 
tulajdoni különlaponként 6 600 forint, de 

legfeljebb összesen 100 000 forint. 
A társasház alapító okirat módosítása esetén – ha a 
módosítás a társasház tulajdoni különlapjait érinti – a 
módosítás ingatlan-nyilvántartási átvezetésének díja 
társasházi különlaponként 6 600 forint, de legfeljebb 
összesen 100 000 forint. 
Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban készített hiteles 
vagy hitelesítés nélküli másolatért, illetve 

kivonatért oldalanként 100 forint díjat kell fizetni. 
Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban hozott döntés ellen 
benyújtott fellebbezés díja 10 000 forint. 
 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 
módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat 
igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. 
törvény (a továbbiakban Díjtv.) meghatározza a 
személyes és a tárgyánál fogva díjmentes eljárások körét. 

Alapvető eljárási szabályok: Az ingatlan-nyilvántartás vezetése, az ingatlanokkal 
kapcsolatos ügyek intézése az ingatlan fekvése szerinti 
illetékes járási hivatal hatáskörébe tartozik.  A 
beadványokat az ingatlan fekvése szerint illetékes 
Karcagi Járási Hivatalhoz (Földhivatali Osztály) kell 
személyesen benyújtani, vagy postai úton megküldeni. 
Az ingatlan-nyilvántartási kérelem kormányablaknál 
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nem terjeszthető elő. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Személyesen vagy postai úton az illetékességi szabályok 
szerint a Földhivatali Osztálynál (5300 Karcag Ady Endre 
utca 4.)   
személyesen: hétfő 800- 1800, szerda 800- 1600,  csütörtök 
1300- 1600,  péntek 800- 1200 óra,  ügyfélfogadási időben 

Az ingatlan-nyilvántartási kérelem kormányablaknál 
nem terjeszthető elő. 
 

Ügyfélfogadás ideje: hétfő 800- 1800, szerda 800- 1600,  

 csütörtök 1300- 1600,  péntek 800- 1200 óra 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

A döntést a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező hatósághoz történő 
megérkezését követő naptól számított 60 napon belül kell 
meghozni. Sommás eljárás esetén – ha a hiánytalanul 
előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság 
rendelkezésére álló iratok alapján a tényállás tisztázott, és 
nincs ellenérdekű ügyfél – a döntést 8 napon belül kell 
meghozni. Abban ez esetben, ha a beadvány harmincnál 
több önálló ingatlant vagy harmincnál több érdekeltet 
érint, az érdemi határozatot – az általános ügyintézési 
határidőtől eltérően – 90 napon belül kell meghozni. A 
beadványt soron kívül kell elintézni, ha arról törvény 
rendelkezik, vagy ha az ingatlanügyi hatóság az ügyfél 
kérelmére indokolt esetben a beadvány soron kívüli 
elintézését írásban engedélyezi. Ha törvény soron kívüli 
változásvezetést ír elő, eltérő törvényi rendelkezés 
hiányában az ügyintézési határidő az általános szabályok 
szerinti ügyintézési határidő fele. Ha a kérelemnek, 
illetőleg mellékletének vagy a bejegyzés 

alapjául szolgáló okiratnak pótolható hiányossága van a 
kérelmezőt nyolc napon belül fel kell hívni a hiány 
pótlására, 8 napos határidő biztosításával, mely 
kérelemre egyszer 8 nappal  meghosszabbítható. Az 
igazgatási szolgáltatási díj meg nem fizetése esetén a 
kérelmezőt 15 napon belül fel kell hívni a hiány pótlására, 
15 napos határidő biztosításával.  Ha a kérelemnek, 
illetőleg mellékletének vagy a bejegyzés alapjául szolgáló 
okiratnak pótolható hiányossága van, de a kérelmet a 
rangsorban előrébb álló kérelem miatt függőben kell 
tartani, a hiánypótlási felhívást a rangsorban megelőző 
kérelem elbírálásának napjától számított nyolc napon, 
díjfizetés esetén tizenöt napon belül kell kiadni. 
Az ügyintézési határidő függőben tartás esetén az 
alábbiak szerint kezdődik:  
- a rangsorban hátrébb álló beadvány esetén a rangsorban 
előrébb álló beadvány elintézését követő napon, 
- tulajdonjog bejegyzési engedély megadására 
meghatározott, legfeljebb az okirat ingatlanügyi hatósági 
benyújtásától számított 6 hónapos határidő esetén a 
bejegyzett jogosult által a tulajdonjog bejegyzési engedély 
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ingatlanügyi hatósághoz történő beérkezését követő 
napon, de legkésőbb a hat hónapos határidő leteltét 
követő napon 

- ügyész értesítése esetén az ügyész intézkedéséről vagy 
annak mellőzéséről szóló tájékoztatás ingatlanügyi 
hatósághoz történő beérkezését követő napon, 
- a megkeresés alapjául szolgáló bírósági vagy más 
hatósági határozatban feltételhez kötött jogszerzés esetén 
a feltétel teljesítésére meghatározott határidő lejártáig, 
legfeljebb a megkeresés beérkezésétől számított 6 
hónapos határidő esetén a feltétel teljesülésének 
igazolását követő napon, de legkésőbb a hat hónapos 
határidő leteltét követő napon, 
- felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba 
kijavítására irányuló eljárás tényének feljegyzése esetén a 
kijavítás tárgyában hozott döntésben foglaltak ingatlan-
nyilvántartási átvezetését követő napon. 
 

Az ingatlanügyi hatóság kérelemre engedélyezheti a 
soron kívüli ügyintézést. A soron kívüli ügyintézés 
engedélyezése esetén a kérelem tárgyában a járási hivatal 
az engedély megadásától még nyitva álló törvényes 
ügyintézési határidő felén belül hoz határozatot vagy 
eljárást megszüntető végzést. Ha törvény soron kívüli 
változásvezetést ír elő, eltérő törvényi rendelkezés 
hiányában az ügyintézési határidő az általános szabályok 
szerinti ügyintézési határidő fele. 
Az ügyintézési határidőbe nem számítanak bele az 
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 
törvény 50. § (5) bekezdésében meghatározott 
időtartamok. 
A fellebbezési eljárás során a döntést az ügy összes 
iratának a másodfokú hatósághoz érkezését követő 
naptól számított 60 napon belül kell meghozni.  

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az ingatlan-nyilvántartási kérelmet a szükséges 
mellékletekkel együtt az ingatlan fekvése szerint illetékes 
Karcagi Járási Hivatalhoz (Földhivatali Osztály) kell 
benyújtani ügyfélfogadási időben személyesen vagy 
postai úton. 
Az ingatlan-nyilvántartási kérelem kormányablaknál 
nem terjeszthető elő. 
 
A Földhivatali Osztály határozata/végzése ellen a 
kézbesítéstől számított 15 napon belül a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc- 
biztonsági és Földhivatali Főosztályához lehet 
fellebbezni, amelyet az illetékes Karcagi Járási Hivatal  
Földhivatali Osztályánál (5300 Karcag Ady Endre utca 4.) 
kell benyújtani. 
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Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény 114. § alapján - az önálló fellebbezéssel nem 
támadható végzések kivételével – a döntés ellen 
közigazgatási pert indítható. Fellebbezéssel támadható 
döntés esetén közigazgatási per akkor indítható, ha az 
arra jogosultak valamelyike fellebbezett és a fellebbezést 
elbírálták.  A keresetlevelet a közléstől számított 30 
napon belül a kormányhivatalhoz kell benyújtani 3 
példányban, vagy ajánlott küldeményként 
postára adni. Jogi képviselővel eljáró fél, valamint a 
belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet 
esetén a keresetlevél benyújtására a http://e-
kormanyablak.kh.gov.hu linken keresztül van lehetőség. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

A formanyomtatvány a www.foldhivatal.hu és a 
www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyiminiszterium//
kozigazgatasi-allamtitkarsag/hirek/foldhivatali-
formanyomtatvanyok honlapról letölthető, illetve 

a járási hivataloknál személyesen igényelhető. 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

- 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. 
törvény 

- Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. 
törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. 
(XII.29.) FVM rendelet 
- Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 
módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat 
igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. 
törvény 

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény  
- A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 
2013. évi CXXII. törvény 

- A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 
2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi 
CCXII. törvény. 
- A föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld 
tulajdonjogát érintő más írásba foglalt 
jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági 
kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól szóló 47/2014. 
(II. 26.) Korm. 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 szóló 

http://e-kormanyablak.kh.gov.hu/
http://e-kormanyablak.kh.gov.hu/
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176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet 
- 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 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az ügyfelet megilleti: törvény előtti egyenlőséghez, a 
tisztességes ügyintézéshez, az anyanyelv használatához, 
a határidőben hozott döntéshez, a jogorvoslathoz, az 
iratbetekintéshez, a képviselethez, a nyilatkozattételhez, a 
tájékoztatáshoz és az adatvédelemhez való jog. 
Az ügyfél kötelezettségei: az ügyfél köteles jóhiszemű 
magatartási, adatszolgáltatási, iratbemutatási, 
tájékoztatás adási, együttműködési kötelezettségének 
eleget tenni. 

 

 

3. Ügytípus megnevezése: Rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos 
eljárás 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi 
Járási Hivatal Földhivatali Osztály 
 
Berekfürdő, Kenderes, Karcag, Kisújszállás, Kunmadaras 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítására irányuló 
kérelem; 
Jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező, de 
ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogra ügyleti 
képességgel bíró szervezet bejegyzési kéreleméhez az 
ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 
37. § (3) bekezdésében meghatározott okiratok. 
Amennyiben a változás vezetéséhez szükséges okirat 
beszerzése időmúlás vagy más ok miatt nem lehetséges a 
tulajdonváltozást igazoló bejegyzésre alkalmas okirat; az 
egyéb jog, tény keletkezését, módosulását, megszűnését 
igazoló bejegyzésre alkalmas okirat illetőleg az 

eljárás során tett elismerő nyilatkozat. A tényleges 
birtokos tulajdonjogának bejegyzéséhez a tényleges 
birtoklás tényét igazoló közokirat vagy teljes bizonyító 
erejű magánokirat; bejegyzésre nem alkalmas okirat, 
amely a felek tulajdon átruházásra irányuló 
megállapodását, az ingatlan megjelölését, az ellenértéket, 
illetve a szerzés ingyenességét tartalmazza, vagy az 
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonos vagy 
annak hagyatékátadó végzéssel (bírósági ítélettel) igazolt 
örököse vagy hatósági határozattal igazolt jogutóda által 
tett elismerő nyilatkozat arról, hogy a tényleges birtokos 
az ingatlan tulajdonjogának átruházásában a 
tulajdonossal már korábban megállapodott. A 
hagyatékátadó végzéssel egy tekintet alá esik a közjegyző 



12 

által kiállított öröklési bizonyítvány is. Az elismerő 
nyilatkozat szóban és írásban is megtehető. Írásban tett 
nyilatkozat esetén a Polgár Perrendtartásról szóló 2016. 
évi CXXX. törvény teljes bizonyító erejű magánokiratra 
vonatkozó szabályai az irányadók. A szóbeli 
nyilatkozatot az eljáró ingatlanügyi hatóság 
jegyzőkönyvbe foglalja. 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Változással érintett ingatlanonként 6 600 forint igazgatási 
szolgáltatási díjat kell fizetni. 
Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének módjáról, a 
díj megfizetésének elmulasztása és nem beazonosítható 
díjfizetés esetén alkalmazott intézkedésről, a 
díjmentesség feltételeiről az illetékekről szóló 1990. évi 
XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles 
tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 
1996. évi LXXXV. törvény rendelkezik.  
A bírósági felülvizsgálati nem peres eljárás illetéke 10 000 
forint. 

Alapvető eljárási szabályok: A rendezetlen tulajdoni állású ingatlanok esetében – az 
érdekeltek kérelmére – az ingatlan-nyilvántartási 
törvényben és végrehajtási rendeletében szabályozott 
különleges eljárás alkalmazható. 
A rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos 
eljárás azon ingatlanok esetében folytatható le, 
amelyeknél a járási hivatalhoz 2000. január 1. előtt 
benyújtott okirat hiányossága miatt a benyújtáskor 
hatályos jogszabály alapján a bejegyzési kérelem nem volt 
teljesíthető. 
Az eljárást lezáró döntésnek tartalmaznia kell az 
ingatlanügyi hatóságnak a rendezetlen tulajdoni állású 
ingatlanokkal kapcsolatos eljárás lefolytathatóságára 
vonatkozó döntését is. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

személyesen vagy postai úton a Földhivatali Osztálynál 
(5300 Karcag Ady Endre utca 4.)   
hétfő 800- 1800, szerda 800- 1600, csütörtök 1300- 1600, péntek 
800- 1200 óra ügyfélfogadási időben  
Az ingatlan-nyilvántartási kérelem kormányablaknál 
nem terjeszthető elő.  

Ügyfélfogadás ideje: hétfő 800- 1800, szerda 800- 1600,  

 csütörtök 1300- 1600, péntek 800- 1200 óra 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

A kormányhivatal végzésének a járási hivatalhoz történő 
megérkezését követő naptól számított 60 nap. 
Az ügyintézési határidőbe nem számítanak be az 
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 
törvény 50. § (5) bekezdésében meghatározott 
időtartamok. 
Abban ez esetben, ha a beadvány harmincnál több önálló 
ingatlant vagy harmincnál több érdekeltet érint, a döntést 
– az általános ügyintézési határidőtől eltérően – 90 napon  
belül kell meghozni. 
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Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az ingatlan-nyilvántartási kérelmet a szükséges 
mellékletekkel együtt az ingatlan fekvése 

szerint illetékes járási hivatalhoz kell benyújtani 
ügyfélfogadási időben személyesen vagy 

postai úton. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

A formanyomtatvány a www.foldhivatal.hu és a 

www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyiminiszterium/ 
kozigazgatasiallamtitkarsag/ 

hirek/foldhivatali-formanyomtatvanyok honlapról 
letölthető, illetve a járási hivataloknál személyesen 
igényelhető. 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

- 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. 
törvény,  
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. 
törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. 
(XII.29.) FVM rendelet, 
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 
módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat 
igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. 
törvény, 
- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény, 
- 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 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az ügyfelet megilleti: törvény előtti egyenlőséghez, a 
tisztességes ügyintézéshez, az anyanyelv használatához, 
a határidőben hozott döntéshez, a jogorvoslathoz, az 
iratbetekintéshez, a képviselethez, a nyilatkozattételhez, a 
tájékoztatáshoz és az adatvédelemhez való jog. 
Az ügyfél kötelezettségei: az ügyfél köteles jóhiszemű 
magatartási, adatszolgáltatási, iratbemutatási, 
tájékoztatás adási, együttműködési kötelezettségének 
eleget tenni. 
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FÖLDMŰVES NYILVÁNTARTÁS-, MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐSZÖVETKEZET 

NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSE, ADATSZOLGÁLTATÁS 

 

 

1. Földművesként való nyilvántartásba vétel 

2. Mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásba vétel 

3. Adatváltozás átvezetése/Nyilvántartásból történő törlés 

4. A földművesekről, a mezőgazdasági szervezetekről, valamint a mezőgazdasági 

üzemközpontokról vezetett nyilvántartásból szolgáltatható papír alapú adatlap-másolat 

 

1. Ügytípus megnevezése: Földművesként való nyilvántartásba vétel 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi 
Járási Hivatal Földhivatali Osztály 
 
Berekfürdő, Kenderes, Karcag, Kisújszállás, Kunmadaras 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Földművesként való nyilvántartásba vétel iránti kérelem, 
amely a földhivatal ügyfélszolgálatán, papír alapon, 
illetve a www.foldhivatal.hu honlapról szerkeszthető, 
illetve pdf formátumban letölthető 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás, illetve a jogorvoslat díjmentes. 
 

Alapvető eljárási szabályok: A Földforgalmi tv.-ben meghatározott: 
a) földművesnek minősülő természetes 

személyekről 
b) mezőgazdasági termelőszervezetnek, illetve 

újonnan alapított mezőgazdasági 
termelőszervezetnek minősülő, 

c) a mezőgazdasági üzemközpontnak minősülő 
gazdasági-, lakó, vagy irodaépülettel beépített 
ingatlanokról, vagy tanyákról  

vezetett nyilvántartás, a nyilvántartásba való 
bejegyzéssel, a változások bejelentésével és a 
nyilvántartásból való törléssel kapcsolatos eljárások 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

A nyilvántartásba vételi kérelem, a szükséges okiratokkal 
együtt benyújtható a kérelmező mezőgazdasági 
üzemközpontja, vagy lakóhelye, illetve székhelye fekvése 
szerint illetékes járási hivatalhoz személyesen, vagy 
postai úton. Az elektronikus kérelem benyújtására nincs 
lehetőség. 
  
Személyesen vagy postai úton a Földhivatali Osztálynál 
(5300 Karcag Ady Endre utca 4.) 
 

Ügyfélfogadás ideje: hétfő 8:00- 18:00, szerda 8:00- 16:00,  
 csütörtök 13:00- 16:00,  péntek 8:00- 12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

A kérelem, és a hiánytalanul csatolt okiratok esetén 
sommás eljárásban 8 nap. 
Amennyiben az előterjesztett kérelem és a csatolt 

http://www.foldhivatal.hu/
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okiratok hiányosan kerültek előterjesztésre teljes 
eljárásban 60 nap. 
A Földhivatali Osztály határozata/végzése ellen a 
kézbesítéstől számított 15 napon belül a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc- biztonsági és 
Földhivatali Főosztályához lehet fellebbezni, amelyet az 
illetékes Karcagi Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál 
(5300 Karcag Ady Endre utca 4.) kell benyújtani. 
 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Földművesként való nyilvántartásba vétel iránti kérelem, 
amely adattartalmát Rendelet 1. számú melléklete 
tartalmazza. (az adatlap papír alapon elérhető a járási 
hivatal ügyfél szolgálatán, vagy a később megjelölt 
helyről letölthető.)  
A kitöltött kérelem mellé benyújtandó okiratok, 
amennyiben  
szakirányú iskolai végzettség alapján: 
- a Kr. szerinti mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú 
képzettséget igazoló okirat megléte, vagy igazolja, hogy 
a külföldön szerzett szakképesítés a Kr.-ben 
meghatározott valamely szakképesítésnek megfelelő.  
- nem fogadható el a végzettség megszerzéséhez 
szükséges nyelvvizsga bizonyítvány hiányában kiállított 
igazolás 
- amennyiben a nyilvántartásba vételi kérelemhez olyan 
mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséget 
igazoló okirat kerül benyújtásra, amelyen a szakképesítés 
megnevezése vagy száma nem azonosítható a Kr.-ben 
meghatározott képzettségek valamelyikével, úgy a járási 
hivatal a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft-t vonja be 
szakértőként. (A szakértői véleményt 15 napon belül adja 
meg.) 
 
őstermelői igazolvány alapján: 
- a kérelem benyújtásának időpontjában érvényes 
őstermelő igazolvány másolata 
- igazolja, hogy a mezőgazdasági tevékenysége 
folytatásából a kérelem benyújtását megelőző 5 évből 
legalább 3 évben árbevétele származott (pl: lezárt 
értékesítési betétlap, számla, felvásárlási jegy) 
 
közös őstermelői igazolvány alapján: 
- a kérelem benyújtásának időpontjában érvényes 
őstermelő igazolvány másolata 
- igazolja, hogy a mezőgazdasági tevékenysége 
folytatásából a kérelem benyújtását megelőző 5 évből 
legalább 3 évben árbevétele származott (pl: lezárt 
értékesítési betétlap, számla, felvásárlási jegy) 
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családi gazdaság tagjaként: 
- a kérelem benyújtásának időpontjában érvényes 
őstermelő igazolvány másolata 
- igazolja, hogy a mezőgazdasági tevékenysége 
folytatásából a kérelem benyújtását megelőző 5 évből 
legalább 3 évben árbevétele származott (pl: lezárt 
értékesítési betétlap, számla, felvásárlási jegy) 
- családi gazdaság nyilvántartásba vételéről szóló 
határozat másolata 
 
őstermelőnek nem minősülő kérelmező: 
- igazolja, hogy a mezőgazdasági tevékenysége 
folytatásából a kérelem benyújtását megelőző 5 évből 
legalább 3 évben árbevétele származott (pl: lezárt 
értékesítési betétlap, számla, felvásárlási jegy) 
 
a nyilvántartásba már bejegyzett mezőgazdasági 
termelő szervezet tagja kérelmező: (abban az esetben, ha 
a kérelmező nem felel meg a fentebbi feltételeknek, 
azonban a nyilvántartásba már bejegyzett 
mezőgazdasági termelőszervezet olyan tagjának 
minősül, amelyben a kérelmező legalább 3 éve legalább 
25%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik és a 
mezőgazdasági termelőszervezetben személyes 
közreműködésként végzi a mezőgazdasági 
tevékenységet) 
- igazolja azt, hogy a nyilvántartásba már bejegyzett 
mezőgazdasági termelő szervezetben legalább 3 éve 
legalább 25%-os tulajdonosi részesedéssel rendelkezik, és 
a mezőgazdasági termelőszervezetben személyes 
közreműködésként végzi a mezőgazdasági 
tevékenységet 
 
A nyilvántartásba vétel iránti kérelemben megjelölt 
mezőgazdasági üzemközpont felett a kérelmező 
használati joggal rendelkezik, úgy a használati jog 
meglétét igazolni kell. 
 
A bejegyzéshez, törléshez, változás átvezetéséhez fűződő 
joghatály a kérelem iktatásának időpontjában áll be. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

www.foldhivatal.hu honlapról szerkeszthető, illetve pdf 
formátumban letölthető 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

elektronikus ügyintézésre, illetve időpont foglalásra 
nincs lehetőség 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

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

http://www.foldhivatal.hu/
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továbbiakban: Rendelet) 
- a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú 
képzettségekről szóló 504/2013. (XII.29.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Kr.) 
- a jogszabályban nem nevesített, de elfogadott 
szakirányú képesítésről a 
http://www.hermanottointezet.hu/földműves-
nyilvántartásba-vétel oldalon található további 
információ 
- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 
- a mező. és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 
2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) 
- a mező. és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 
2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi 
CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.) 
 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az ügyfelet megilleti: törvény előtti egyenlőséghez, a 
tisztességes ügyintézéshez, az anyanyelv használatához, 
a határidőben hozott döntéshez, a jogorvoslathoz, az 
iratbetekintéshez, a képviselethez, a nyilatkozattételhez, 
a tájékoztatáshoz és az adatvédelemhez való jog. 
Az ügyfél kötelezettségei: az ügyfél köteles jóhiszemű 
magatartási, adatszolgáltatási, iratbemutatási, 
tájékoztatás adási, együttműködési kötelezettségének 
eleget tenni. 

 

 
2. Ügytípus megnevezése: Mezőgazdasági termelőszervezetként való 

nyilvántartásba vétel 
Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi 
Járási Hivatal Földhivatali Osztály 
 
Berekfürdő, Kenderes, Karcag, Kisújszállás, Kunmadaras 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Mezőgazdasági termelőszervezetként való 
nyilvántartásba vétel iránti kérelem (amely a földhivatal 
ügyfélszolgálatán, papír alapon, illetve a 
www.foldhivatal.hu honlapról szerkeszthető, illetve pdf 
formátumban letölthető) 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás, illetve a jogorvoslat díjmentes. 
 

Alapvető eljárási szabályok: A Földforgalmi tv.-ben meghatározott: 
d) földművesnek minősülő természetes 

személyekről 
e) mezőgazdasági termelőszervezetnek, illetve 

újonnan alapított mezőgazdasági 
termelőszervezetnek minősülő, 

f) a mezőgazdasági üzemközpontnak minősülő 

http://www.hermanottointezet.hu/földműves-nyilvántartásba-vétel
http://www.hermanottointezet.hu/földműves-nyilvántartásba-vétel
http://www.foldhivatal.hu/
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gazdasági-, lakó, vagy irodaépülettel beépített 
ingatlanokról, vagy tanyákról  

vezetett nyilvántartás, a nyilvántartásba való 
bejegyzéssel, a változások bejelentésével és a 
nyilvántartásból való törléssel kapcsolatos eljárások 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

A nyilvántartásba vételi kérelem, a szükséges okiratokkal 
együtt benyújtható a kérelmező mezőgazdasági 
üzemközpontja, vagy lakóhelye, illetve székhelye fekvése 
szerint illetékes járási hivatalhoz személyesen, vagy 
postai úton.  
Az elektronikus kérelem benyújtására nincs lehetőség. 
  
Személyesen vagy postai úton a Földhivatali Osztálynál 
(5300 Karcag Ady Endre utca 4.). 

Ügyfélfogadás ideje: hétfő 8:00- 18:00, szerda 8:00- 16:00,  
 csütörtök 13:00- 16:00, péntek 8:00- 12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

A kérelem, és a hiánytalanul csatolt okiratok esetén 
sommás eljárásban 8 nap. 
Amennyiben az előterjesztett kérelem és a csatolt 
okiratok hiányosan kerültek előterjesztésre teljes 
eljárásban 60 nap. 
A Földhivatali Osztály határozata/végzése ellen a 
kézbesítéstől számított 15 napon belül a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc- biztonsági és 
Földhivatali Főosztályához lehet fellebbezni, amelyet az 
illetékes Karcagi Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál 
(5300 Karcag Ady Endre utca 4.) kell benyújtani. 
 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Mezőgazdasági termelőszervezetként, illetve újonnan 
alapított termelő szervezetként való nyilvántartásba vétel 
iránti kérelem, amely adattartalmát Rendelet 2. számú 
melléklete tartalmazza. (az adatlap papír alapon elérhető 
a járási hivatal ügyfél szolgálatán, vagy a később 
megjelölt helyről letölthető.)  
 
A kitöltött kérelem mellé benyújtandó okiratok: 
Mezőgazdasági termelőszervezet esetén 
a) igazolja, hogy a kérelem benyújtását megelőző 5 évből 
legalább 3 évben értékesítésből nettó árbevétele 
származott, továbbá, hogy az éves értékesítése – az 
eladott mező- és erdőgazdasági áruk beszerzési értékével 
és a közvetített mező- és erdőgazdasági szolgáltatások 
értékével csökkentett – nettó árbevételének több mint a 
fele a mezőgazdasági tevékenysége folytatásából 
származott 
b) a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője, vagy a 
cégvezetőjére vonatkozóan igazolja, hogy a szervezetben 
a fennálló tagsági viszonyához kapcsolódóan folytatja a 
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szervezet főtevékenysége szerinti mezőgazdasági 
tevékenységet, és  
c) mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettség 
igazolása a szervezet legalább egy vezető 
tisztségviselőjére vagy a cégvezetőjére vonatkozóan, 
vagy ennek hiányában – igazolja, hogy a szervezet 
legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője – 
a Rendelet 2. §-ban foglaltak figyelembe vételével 3 éves 
üzemi gyakorlattal rendelkezik. 
 
Állam vagy önkormányzat 100%-os tulajdonában álló 
szervezet esetén 
A b) pontban foglalt nyilatkozat helyett a tulajdonosi 
joggyakorló arra vonatkozó nyilatkozatát kell csatolni, 
hogy az adott szervezet az állam, illetve az 
önkormányzat 100%-os tulajdonában áll, ezért a 
Földforgalmi tv. 19. pont a) pont ac) alpontja szerinti 
feltételt nem kell vizsgálni. A c) pontban meghatározott 
igazolással a szervezet valamely vezető 
tisztségviselőjének vagy a cégvezetőjének kell 
rendelkeznie. 
 
A szervezet újonnan alapított mezőgazdasági 
szervezetként való nyilvántartásba vétele esetén 
- igazolja a b) és c) pontokban meghatározottakat 
- igazolja, hogy a szervezet  
nem rendelkezik az Európai Unió tagállamában, az 
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 
részes államban, valamint a nemzetközi szerződés 
alapján egy tekintet alá eső államban fekvő föld felett 
használati joggal, és 
nem különválással, kiválással, szervezeti 
formaváltással, egyéb jogutódlás folytán keletkezett. 
 
A nyilvántartásba vétel iránti kérelemben megjelölt 
mezőgazdasági üzemközpont felett a kérelmező 
használati joggal rendelkezik, úgy – kivéve az újonnan 
alapított termelő szervezet esetében – a használati jog 
meglétét igazolni kell. 
 
A bejegyzéshez, törléshez, változás átvezetéséhez fűződő 
joghatály a kérelem iktatásának időpontjában áll be. 
 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

www.foldhivatal.hu honlapról szerkeszthető, illetve pdf 
formátumban letölthető 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

elektronikus ügyintézésre, illetve időpontfoglalásra nincs 
lehetőség 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- a földművesekről, a mezőgazdasági 
termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági 

http://www.foldhivatal.hu/
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üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes 
szabályairól szóló 38/2014. (II.24.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 
- a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú 
képzettségekről szóló 504/2013. (XII.29.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Kr.) 
- a jogszabályban nem nevesített, de elfogadott 
szakirányú képesítésről a 
http://www.hermanottointezet.hu/földműves-
nyilvántartásba-vétel oldalon található további 
információ 
- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 
- a mező. és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 
2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) 
- a mező. és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 
2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi 
CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.) 
 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az ügyfelet megilleti: törvény előtti egyenlőséghez, a 
tisztességes ügyintézéshez, az anyanyelv használatához, 
a határidőben hozott döntéshez, a jogorvoslathoz, az 
iratbetekintéshez, a képviselethez, a nyilatkozattételhez, 
a tájékoztatáshoz és az adatvédelemhez való jog. 
Az ügyfél kötelezettségei: az ügyfél köteles jóhiszemű 
magatartási, adatszolgáltatási, iratbemutatási, 
tájékoztatás adási, együttműködési kötelezettségének 
eleget tenni. 

 

 

3. Ügytípus megnevezése: Adatváltozás átvezetése/Nyilvántartásból történő törlés 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi 
Járási Hivatal Földhivatali Osztály 
 
Berekfürdő, Kenderes, Karcag, Kisújszállás, Kunmadaras 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Az adatváltozás átvezetésére/nyilvántartásból való 
történő törlésre irányuló bejelentés, amely a földhivatal 
ügyfélszolgálatán, papír alapon, illetve a 
www.foldhivatal.hu honlapról szerkeszthető, illetve pdf 
formátumban letölthető 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás, illetve a jogorvoslat díjmentes. 
 

Alapvető eljárási szabályok: A Földforgalmi tv.-ben meghatározott: 
a) földművesnek minősülő természetes 

személyekről 
b) mezőgazdasági termelőszervezetnek, illetve 

http://www.hermanottointezet.hu/földműves-nyilvántartásba-vétel
http://www.hermanottointezet.hu/földműves-nyilvántartásba-vétel
http://www.foldhivatal.hu/
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újonnan alapított mezőgazdasági 
termelőszervezetnek minősülő, 

c) a mezőgazdasági üzemközpontnak minősülő 
gazdasági-, lakó, vagy irodaépülettel beépített 
ingatlanokról, vagy tanyákról  

vezetett nyilvántartás, a nyilvántartásba való 
bejegyzéssel, a változások bejelentésével és a 
nyilvántartásból való törléssel kapcsolatos eljárások 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Az adatváltozásra, illetve törlésre vonatkozó kérelem, a 
szükséges okiratokkal együtt benyújtható a kérelmező 
mezőgazdasági üzemközpontja, vagy lakóhelye, illetve 
székhelye fekvése szerint illetékes járási hivatalhoz 
személyesen, vagy postai úton. Az elektronikus kérelem 
benyújtására nincs lehetőség. 
  
Személyesen vagy postai úton a Földhivatali Osztálynál 
(5300 Karcag Ady Endre utca 4.) 
 

Ügyfélfogadás ideje: hétfő 8:00- 18:00, szerda 8:00- 16:00,  
 csütörtök 13:00- 16:00, péntek 8:00- 12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

A kérelem, és a hiánytalanul csatolt okiratok esetén 
sommás eljárásban 8 nap. 
Amennyiben az előterjesztett kérelem és a csatolt 
okiratok hiányosan kerültek előterjesztésre teljes 
eljárásban 60 nap. 
A Földhivatali Osztály határozata/végzése ellen a 
kézbesítéstől számított 15 napon belül a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc- biztonsági és 
Földhivatali Főosztályához lehet fellebbezni, amelyet az 
illetékes Karcagi Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál 
(5300 Karcag Ady Endre utca 4.) kell benyújtani. 
 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Adatváltozás: 
A nyilvántartásba vett földműves, mezőgazdasági 
termelőszervezet, illetve újonnan alapított 
mezőgazdasági szervezet, a nyilvántartásban szereplő 
adataiban utólag bekövetkező változást a változás 
bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles 
bejelenteni a járási hivatalnak a kitöltött 
formanyomtatvány benyújtásával. A formanyomtatvány 
adattartalmát a Rendelet 5. melléklete tartalmazza. A 
nyomtatvány papíralapon a járási hivatal 
ügyfélszolgálatán, vagy a www.foldhivatal.hu honlapról 
letölthető. 
Ha a nyilvántartásba vett földműves, mezőgazdasági 
termelőszervezet, illetve újonnan alapított 
mezőgazdasági termelőszervezet adataiban 
bekövetkezett változásról – változás bejelentés hiányában 

http://www.foldhivatal.hu/
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– a járási hivatal tudomást szerez, akkor az adatváltozást 
hivatalból átvezeti. 
 
Nyilvántartásból való törlés: 
a) kérelemre: 
A nyilvántartásba vett földműves, mezőgazdasági 
termelőszervezet, illetve újonnan alapított 
mezőgazdasági szervezet, a nyilvántartásból való törlését 
a járási hivataltól a kitöltött formanyomtatvány 
benyújtásával kérheti. A formanyomtatvány 
adattartalmát a Rendelet 5. melléklete tartalmazza. A 
földművesnek, mezőgazdasági termelőszervezetnek, 
illetve az újonnan alapított termelőszervezetnek a 
nyilvántartásból való törlése iránti kérelmét nem kell 
indokolnia. 
 
A földművesnek a nyilvántartásból való törlését a 
földműves elhalálozásának a tényére való hivatkozással 
bárki kérheti. A kérelemhez nem kell okiratot csatolni, 
amennyiben a földműves elhalálozása a személyiadat- és 
lakcímnyilvántartásban szereplő adatokból kétségtelenül 
megállapítható. 
 
b) hivatalból: 
A járási hivatal hivatalból törli a földművest, 
mezőgazdasági termelőszervezetet, illetve újonnan 
alapított termelőszervezetet a nyilvántartásból ha 
- utóbb megállapításra kerül, hogy a nyilvántartásba 
vétel időpontjában sem álltak fenn a bejegyzés 
jogszabályi feltételei (a jogellenes bejegyzést 
megállapítását követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 
napon belül), vagy 
- a földművesnek, mezőgazdasági termelőszervezetnek, 
illetve újonnan alapított termelőszervezetnek a 
tulajdonjoga, haszonélvezeti joga, vagyonkezelői joga 
vagy használati joga a nyilvántartásban szereplő 
mezőgazdasági üzemközpont felett megszűnt, vagy a 
mezőgazdasági üzemközpont bejegyzésének más 
feltétele a nyilvántartásba vétel időpontját követően 
szűnt meg, feltéve, hogy a földműves, mezőgazdasági 
termelőszervezet, illetve újonnan alapított 
mezőgazdasági termelőszervezet az ingatlan-
nyilvántartásból való törlésétől számított 30 napon belül 
mezőgazdasági üzemközpontként más ingatlant nem 
jelent be (a mezőgazdasági üzemközpontként más 
ingatlan bejelentésére nyitva álló 30 napos határidő 
eredménytelen elteltét követő 30 napon belül) 
- a járási hivatal a személyiadat- és 
lakcímnyilvántartásban szereplő adatokból vagy a 
földügyi igazgatási feladatkörébe tartozó más hatósági 
ügy kapcsán a rendelkezésére álló okiratok alapján a 
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földműves elhalálozásáról tudomást szerez. (az 
elhalálozás tényéről való tudomásszerzéstől számított 8 
napon belül) 
- ha a cégnyilvántartásban szereplő adatokból vagy a 
földügyi igazgatási feladatkörébe tartozó más hatósági 
ügy kapcsán a rendelkezésére álló okiratok alapján a 
mezőgazdasági termelőszervezet, illetve újonnan 
alapított termelőszervezet megszűnéséről tudomást 
szerez (a tudomásszerzéstől számított 8 napon belül) 
- ha a szervezet a Földforgalmi tv. 5. § 19. pont a) pont ac) 
alpontjában, illetve a 26. pont c) pontjában meghatározott 
vezető tisztségviselője vagy cégvezetője, vagy az 5. § 19. 

pojnt a) pont aa) alpontjában, 26. pont a) pontjában 
meghatározott alaptevékenysége vonatkozásában 
bekövetkezett változás miatt a szervezet 
nyilvántartásba vételének jogszabályi feltételei már 
nem állnak fenn (a tudomásszerzéstől számított 8 
napon belül) 
- az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetet 
törölni kell a nyilvántartásból akkor is, ha a Földforgalmi 
tv. szerinti jogosultságot szerez, de a jogosultság 
megszerzése feltételeként vállalt, a Földforgalmi tv. 42. § 
(5) bekezdésében meghatározott, a mezőgazdasági 
üzemközpont létesítésére vonatkozó kötelezettségét nem 
teljesíti, vagy teljesíti, de a mezőgazdasági üzemközpont 
adatait a megadott határidőben nem jelenti be a járási 
hivatalnak (a földhasználati szerződés hatályba lépését 
követő 1 év elteltétől számított 45 napon belül) 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

www.foldhivatal.hu honlapról szerkeszthető, illetve pdf 
formátumban letölthető 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

elektronikus ügyintézésre, illetve időpontfoglalásra nincs 
lehetőség 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- a földművesekről, a mezőgazdasági 
termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági 
üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes 
szabályairól szóló 38/2014. (II.24.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 
- a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú 
képzettségekről szóló 504/2013. (XII.29.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Kr.) 
- a jogszabályban nem nevesített, de elfogadott 
szakirányú képesítésről a 
http://www.hermanottointezet.hu/földműves-
nyilvántartásba-vétel oldalon található további 
információ 
- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 
- a mező. és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 
2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) 

http://www.foldhivatal.hu/
http://www.hermanottointezet.hu/földműves-nyilvántartásba-vétel
http://www.hermanottointezet.hu/földműves-nyilvántartásba-vétel
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- a mező. és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 
2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi 
CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.) 
 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az ügyfelet megilleti: törvény előtti egyenlőséghez, a 
tisztességes ügyintézéshez, az anyanyelv használatához, 
a határidőben hozott döntéshez, a jogorvoslathoz, az 
iratbetekintéshez, a képviselethez, a nyilatkozattételhez, 
a tájékoztatáshoz és az adatvédelemhez való jog. 
Az ügyfél kötelezettségei: az ügyfél köteles jóhiszemű 
magatartási, adatszolgáltatási, iratbemutatási, 
tájékoztatás adási, együttműködési kötelezettségének 
eleget tenni. 

 

 

4. Ügytípus megnevezése: A földművesekről, a mezőgazdasági szervezetekről, 
valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett 
nyilvántartásból szolgáltatható papír alapú adatlap-
másolat 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi 
Járási Hivatal Földhivatali Osztály 
 
Berekfürdő, Kenderes, Karcag, Kisújszállás, Kunmadaras 
 
A földművesekről, a mezőgazdasági 
termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági 
üzemközpontokról vezetett nyilvántartásból 
szolgáltatható papír alapú adatlap-másolat kiadása iránti 
kérelem alapján az adatszolgáltatás az országos 
adatbázisból történik. 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

A földművesekről, a mezőgazdasági 
termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági 
üzemközpontokról vezetett nyilvántartásból 
szolgáltatható papír alapú adatlap-másolat kiadása iránti 
kérelem, amely a földhivatal ügyfélszolgálatán, papír 
alapon, illetve a www.foldhivatal.hu honlapról 
szerkeszthető, illetve pdf formátumban letölthető 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Igazgatási szolgáltatási díj nincs. 

Alapvető eljárási szabályok: A járási hivatal a földmérési és térinformatikai szerv által 
üzemeltetett járási hivatali információs rendszerből – 
lekérdezés útján megjelenített – adatlap másolatával 
teljesíthet adatszolgáltatást a nyilvántartásból.  
Az adatlap papír alapú vagy elektronikus másolatként 
szolgáltatható. 
Adatszolgáltatás nem teljesíthető a nyilvántartás 
számítógépes adatbázisába való helyszíni betekintéssel. 

http://www.foldhivatal.hu/
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Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

A földművesekről, a mezőgazdasági 
termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági 
üzemközpontokról vezetett nyilvántartásból 
szolgáltatható papír alapú adatlap-másolat kiadása iránti 
kérelem személyesen terjeszthető elő. 
 
Az elektronikus kérelem benyújtására nincs lehetőség. 
 
Személyesen vagy postai úton a Földhivatali Osztálynál 
(5300 Karcag Ady Endre utca 4.) 

Ügyfélfogadás ideje: hétfő 8:00- 18:00, szerda 8:00- 16:00,  
 csütörtök 13:00- 16:00, péntek 8:00- 12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

személyes ügyintézés miatt azonnal történik az 
adatszolgáltatás. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

- 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

A földművesekről, a mezőgazdasági 
termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági 
üzemközpontokról vezetett nyilvántartásból 
szolgáltatható papír alapú adatlap-másolat kiadása iránti 
kérelem személyesen terjeszthető elő. Az országos 
adatbázisból az adatszolgáltatás azonnal történik. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

www.földhivatal.hu honlapról szerkeszthető, illetve pdf 
formátumban letölthető 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

elektronikus ügyintézésre, illetve időpontfoglalásra nincs 
lehetőség 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- a földművesekről, a mezőgazdasági 
termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági 
üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes 
szabályairól szóló 38/2014. (II.24.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 
- a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú 
képzettségekről szóló 504/2013. (XII.29.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Kr.) 
- a jogszabályban nem nevesített, de elfogadott 
szakirányú képesítésről a 
http://www.hermanottointezet.hu/földműves-
nyilvántartásba-vétel oldalon található további 
információ 
- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 
- a mező. és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 
2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) 
- a mező. és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 
2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi 
CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.) 

http://www.földhivatal.hu/
http://www.hermanottointezet.hu/földműves-nyilvántartásba-vétel
http://www.hermanottointezet.hu/földműves-nyilvántartásba-vétel
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Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az ügyfelet megilleti: törvény előtti egyenlőséghez, a 
tisztességes ügyintézéshez, az anyanyelv használatához, 
a határidőben hozott döntéshez, a jogorvoslathoz, az 
iratbetekintéshez, a képviselethez, a nyilatkozattételhez, 
a tájékoztatáshoz és az adatvédelemhez való jog. 
Az ügyfél kötelezettségei: az ügyfél köteles jóhiszemű 
magatartási, adatszolgáltatási, iratbemutatási, 
tájékoztatás adási, együttműködési kötelezettségének 
eleget tenni. 

 

 

FÖLDVÉDELEM 

 

1. Termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezése 

2. Termőföld időleges más célú hasznosításának engedélyezése 

3. Az ingatlan művelési ág változásának ingatlan-nyilvántartási átvezetése iránti kérelem 

4. Parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatos helyszíni ellenőrzési feladatok 

 

 

1. Ügytípus megnevezése: Termőföld végleges más célú hasznosításának 
engedélyezése 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi 
Járási Hivatal Földhivatali Osztály 
 
Berekfürdő, Kenderes, Karcag, Kisújszállás, Kunmadaras 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Az ügyfél kérelme, melynek tartalmaznia kell:  

- az ügyfél és/vagy a képviselő nevét, lakcímét vagy 

székhelyét, 

- az érintett földrészletek helyrajzi számát,  

- a más célú hasznosításhoz szükséges teljes 

területigényt, 

- a más célú hasznosítás pontos célját és a kérelmező 

indoklását a termőföld igénybevételére 

vonatkozóan.  

A kérelemhez mellékelni kell: 

- 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. 

- A talaj humuszos termőrétegének mentését 

megalapozó talajvédelmi tervet, ha a végleges más 
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célú hasznosítás engedélyezése iránti kérelemben 

megjelölt teljes területigény a 400 m2-t meghaladja. 

- Az illetékes hegyközség hozzájárulását, ha a 

kérelem a borszőlő termőhelyi kataszterébe tartozó 

területet érint. 

- Ha a más célra hasznosítani kívánt föld 

tulajdonjogának megszerzésétől számított 5 év még 

nem telt el, ebben az esetben a tulajdonszerzés 

alapjául szolgáló okirat másolatát. 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az első fokon kérelemre indult földvédelmi eljárásért 

igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A díj mértéke az 

eljárás tárgyát képező földrészletek darabszáma alapján 

meghatározott összeg. 

A díj összege: 

- 1 földrészlet esetén 30 000 Ft, 

- 2-5 földrészlet esetén az első földrészlet után 

fizetendő 30 000 Ft, és a további földrészletek után 

egyenként további 7000 Ft, 

- 6-25 földrészlet esetén az első 5 földrészlet után 

fizetendő 58 000 Ft, és a további földrészletek után 

egyenként további 2000 Ft, 

- 26 vagy annál több földrészlet esetén az első 25 

földrészlet után fizetendő 98 000 Ft, és a további 

földrészletek után egyenként további 1000 Ft. 

Az eljárási díj megfizetése történhet az ingatlan fekvése 

szerint illetékes járási hivatal földhivatali osztály 

pénztárába történő készpénzbefizetéssel, készpénz-

átutalási megbízással (csekk) illetve átutalási 

megbízással. 

Alapvető eljárási szabályok: Termőföld végleges más célú hasznosításának minősül a 

termőföld olyan végleges igénybevétele, amellyel a 

termőföld a továbbiakban mezőgazdasági hasznosításra 

véglegesen alkalmatlanná válik. Ide tartozik a termőföld 

belterületbe vonásának engedélyezése és az erdőről, az 

erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi 

XXXVII. törvény hatálya alá nem tartozó üzem-, 

majorfásítás, valamint az út, vasút és egyéb műszaki 

létesítmény tartozékát képező fásítás igénybevétele. 

Termőföldet más célra csak kivételesen - elsősorban a 

gyengébb minőségű termőföld igénybevételével - lehet 

felhasználni. 

Az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra 

hasznosítani csak időlegesen, illetve helyhez kötött 

igénybevétel céljából lehet. 
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Helyhez kötött igénybevételnek kell tekinteni különösen: 

- a meglévő létesítmény bővítését, közlekedési és 

közmű kapcsolatainak kiépítését; 

- a bányaüzemet és a természeti kincsek 

kitermeléséhez szükséges egyéb létesítményt; 

- azt a területet, amelyet a Kormány a Magyar 

Közlönyben közzétett határozatával beruházási 

célterületté nyilvánított; 

- kiserőmű létesítését a betáplálásra alkalmas 

villamosenergia-elosztói hálózat 1000 méteres 

közvetlen környezetében. 

Talajvédelmi tervet nem kell csatolni a kérelemhez az 

olyan nyomvonalas beruházások megvalósításához, ahol 

a termőföld csak légvezeték biztonsági övezetével 

érintett. 

A termőföld más célú hasznosítása kizárólag a mező- és 

erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 

törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) 13. § (3) 

bekezdésében meghatározott célokra engedélyezhető, ha 

a más célra hasznosítani kívánt föld tulajdonjogának 

megszerzésétől számított 5 év még nem telt el, és a 

tulajdonos a tulajdonszerzés alapjául szolgáló okiratban 

a Földforgalmi tv. 13. § (1) bekezdése szerinti 

nyilatkozatot tett. 

A járulék teljes összegének megfizetése a végleges más 

célú hasznosítás esetén - a termőföld belterületbe 

vonásának esetét kivéve - az igénybevétel megkezdése 

napján esedékes. 

A termőföld más célú hasznosítására kiadott engedély - 

annak 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. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Személyesen vagy postai úton a Karcagi Járási Hivatal 
Földhivatali Osztályánál (5300 Karcag Ady Endre utca 
4.). 
 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8:00-18:00  
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Kedd: -  

Szerda: 8:00-16:00  

Csütörtök: 13:00-16:00  

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Ügyintézési idő: a kérelem benyújtását követő naptól 

számított 30 nap. 

Fellebbezési idő: a döntés kézbesítésétől számított 15 

nap. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az eljárásban a járási hivatal földhivatali osztály 

ügymenete az alábbi lépésekből áll: 

1. A kérelem benyújtását követően kerül sor a kérelem 

iktatására, amely magában foglalja az iratok 

nyilvántartásba vételét, iktatószámmal való ellátását. A 

járási hivatal földhivatali osztály eljárására irányadó 

ügyintézési határidő a kérelem benyújtását követő 

napon kezdődik.  

A járási hivatal földhivatali osztály megvizsgálja 

földvédelmi eljárásában fizetendő igazgatási 

szolgáltatási díj, valamint a földvédelmi eljárásban 

szakkérdés elbírálásában résztvevő hatóságok illetve a 

szakhatósági közreműködéséért fizetendő igazgatási 

szolgáltatási díj, illetve illeték megfizetését. 

2. A járási hivatal földhivatali osztály a kérelem 

beérkezésétől számított 8 napon belül: 

- függő hatályú végzést küld a kérelmező ügyfél 

részére, 

- megvizsgálja, hogy a beadvány megfelel-e a formai 

követelményeknek, 

- szükség esetén hiánypótlási felhívást ad ki, 

- továbbá visszautasítja azt a kérelmet, amelyre a 

termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. 

törvény (a továbbiakban: Tfvt.) 13. § (2) 

bekezdésében foglaltak értelmében, ugyanazon 

földrészleteknek azonos területére vonatkozólag 

végleges határozat időbeli hatályán belül termőföld 

más célú hasznosítására vonatkozó engedélyt már 

kiadták. Ez alól kivételt képeznek a Tfvt. 15. § (1a) 

bekezdésében és a 15/C. §-ban meghatározott 

esetek. 

3. A szakhatóság(ok)illetve a szakkérdés elbírálásában 

résztvevő hatóságok megkeresése. A helyszíni 

szemléről szóló értesítés megküldése az ügyfelek 
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részére. A helyszíni szemle megtartása és szükség 

esetén a tényállás további tisztázása. 

4. A helyszíni szemlét, illetve a tényállás tisztázását 

követően a járási hivatal földhivatali osztály a 

szakkérdések elbírálása és a szakhatósági 

állásfoglalások figyelembevételével, valamint a 

földvédelmi szempontok mérlegelésével a termőföld 

végleges más célú hasznosításának engedélyezéséről 

vagy annak visszautasításáról határozatot hoz. 

Engedélyező határozat esetén, a járási hivatal 

földhivatali osztály döntésében megállapításra kerül a 

földvédelmi járulék összege. 

5. A járási hivatal földhivatali osztály a döntését közli az 

ügyfelekkel, az illetékes települési önkormányzattal 

valamint az eljárásban résztvevő hatóságokkal és 

szakhatóságg(okk)al. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

Nem áll rendelkezésre az ügy indítására szolgáló 

formanyomtatvány. 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Nem áll rendelkezésre az ügy indítására szolgáló 

elektronikus program, illetve időpontfoglalásra nincs 

lehetőség. 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. 

törvény, 

- a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 

2013. évi CXXII. törvény, 

- az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. 

törvény, 

- az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. 

törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM 

rendelet, 

- a földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási 

díjának mértékéről és a díj megfizetésének részletes 

szabályairól szóló 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet, 

- az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 

384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, 

- a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet, 

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az ügyfelet megilleti: törvény előtti egyenlőséghez, a 

tisztességes ügyintézéshez, az anyanyelv használatához, 

a határidőben hozott döntéshez, a jogorvoslathoz, az 

iratbetekintéshez, a képviselethez, a nyilatkozattételhez, 
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a tájékoztatáshoz és az adatvédelemhez való jog.  

Kötelezettsége: A más célú hasznosítás megkezdésének 

napját az igénybevevő köteles a járási hivatal földhivatali 

osztálynak bejelenteni. 

A termőföld engedélyezett más célú felhasználásáig az 

ideiglenes hasznosítási kötelezettséget teljesíteni 

szükséges az érintett területen. 

Az ügyfél köteles jóhiszemű magatartási, 

adatszolgáltatási, iratbemutatási, tájékoztatási, 

együttműködési kötelezettségének eleget tenni. 

 

 
2. Ügytípus megnevezése: Termőföld időleges más célú hasznosításának 

engedélyezése 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi 
Járási Hivatal Földhivatali Osztály 
 
Berekfürdő, Kenderes, Karcag, Kisújszállás, Kunmadaras 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Az ügyfél kérelme, melynek tartalmaznia kell:  

- az ügyfél és/vagy a képviselő nevét, lakcímét vagy 

székhelyét,  

- az érintett földrészletek helyrajzi számát, 

- a más célú hasznosításhoz szükséges teljes 

területigényt, 

- a más célú hasznosítás pontos célját, tervezett 

időtartamát és a kérelmező indoklását a termőföld 

igénybevételére vonatkozóan. 

A kérelemhez mellékelni kell: 

- 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, 

- az eredeti állapot helyreállítását megalapozó 

talajvédelmi tervet, 

- az illetékes hegyközség hozzájárulását, ha a kérelem 

a borszőlő termőhelyi kataszterébe tartozó területet 

érint. 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az első fokon kérelemre indult földvédelmi eljárásért 

igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A díj mértéke az 

eljárás tárgyát képező földrészletek darabszáma alapján 



32 

meghatározott összeg. 

A díj összege: 

- 1 földrészlet esetén 30 000 Ft, 

- 2-5 földrészlet esetén az első földrészlet után 

fizetendő 30 000 Ft, és a további földrészletek után 

egyenként további 7000 Ft, 

- 6-25 földrészlet esetén az első 5 földrészlet után 

fizetendő 58 000 Ft, és a további földrészletek után 

egyenként további 2000 Ft, 

- 26 vagy annál több földrészlet esetén az első 25 

földrészlet után fizetendő 98 000 Ft, és a további 

földrészletek után egyenként további 1 000 Ft. 

Az eljárási díj megfizetése történhet az ingatlan fekvése 

szerint illetékes járási hivatal földhivatali osztály 

pénztárába történő készpénzbefizetéssel, készpénz-

átutalási megbízással (csekk) illetve átutalási 

megbízással. 

Alapvető eljárási szabályok: A termőföld-igénybevétel akkor minősül időleges más 

célú hasznosításnak, ha az érintett területen a lábon álló 

termény megsemmisül, terméskiesés következik be, az 

időszerű mezőgazdasági munkák akadályozására kerül 

sor, vagy a talajszerkezet károsodik. 

A termőföld időleges más célú hasznosítása csak 

meghatározott időre, legfeljebb 5 évre engedélyezhető. 

Ha a termőföld időleges más célú hasznosítása 5 évnél 

rövidebb időtartamra került engedélyezésre, és az 

igénybevevő - az engedély időbeli hatálya alatt - 

kérelmezi az engedély időtartamának 

meghosszabbítását, a járási hivatal földhivatali osztály a 

kérelemnek megfelelően módosíthatja az engedélyt 

azzal, hogy az időleges más célú hasznosítás az engedély 

meghosszabbításával sem haladhatja meg az 5 éves 

időtartamot. 

Az eredeti állapot helyreállítását - a helyreállítás 

bejelentését követő 15 napon belül - az ingatlanügyi 

hatóság helyszíni szemle megtartásával állapítja meg. 

A földvédelmi járulékot az eredeti állapot helyreállítását 

elfogadó határozat jogerőre emelkedését követő 30 

napon belül kell megfizetni. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Személyesen vagy postai úton a Karcagi Járási Hivatal 
Földhivatali Osztályánál (5300 Karcag Ady Endre utca 
4.). 
 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8:00-18:00  
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Kedd: -  

Szerda: 8:00-16:00  

Csütörtök: 13:00-16:00  

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Ügyintézési idő: a kérelem benyújtását követő naptól 

számított 30 nap. 

Fellebbezési idő: a döntés kézbesítésétől számított 15 
nap. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az eljárásban a járási hivatal földhivatali osztály 

ügymenete az alábbi lépésekből áll: 

1. A kérelem benyújtását követően kerül sor a kérelem 

iktatására, amely magában foglalja az iratok 

nyilvántartásba vételét, iktatószámmal való ellátását. 

A járási hivatal földhivatali osztály eljárására irányadó 

ügyintézési határidő a kérelem benyújtását követő 

napon kezdődik. A járási hivatal földhivatali osztálya 

megvizsgálja földvédelmi eljárásában fizetendő 

igazgatási szolgáltatási díj, valamint a földvédelmi 

eljárásban szakkérdés elbírálásában résztvevő 

hatóságok illetve a szakhatósági közreműködéséért 

fizetendő igazgatási szolgáltatási díj, illetve illeték 

megfizetését. 

2. A járási hivatal földhivatali osztály a kérelem 

beérkezésétől számított 8 napon belül: 

- függő hatályú végzést küld a kérelmező ügyfél 

részére, 

- megvizsgálja, hogy a beadvány megfelel-e a formai 

követelményeknek, 

- szükség esetén hiánypótlási felhívást ad ki, 

- továbbá visszautasítja azt a kérelmet, amelyre a 

termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. 

törvény (a továbbiakban: Tfvt.) 13. § (2) 

bekezdésében foglaltak értelmében, ugyanazon 

földrészleteknek azonos területére vonatkozólag 

végleges határozat időbeli hatályán belül termőföld 

más célú hasznosítására vonatkozó engedélyt már 

kiadták. Ez alól kivételt képez a Tfvt. 15. § (1a) 

bekezdésében és a 15/C. §-ban meghatározott 

esetek. 

3. A szakhatóság(ok) illetve a szakkérdés elbírálásában 

résztvevő hatóságok megkeresése. A helyszíni 

szemléről szóló értesítés megküldése az ügyfelek 
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részére. A helyszíni szemle megtartása és szükség 

esetén a tényállás további tisztázása. 

4. A helyszíni szemlét, illetve a tényállás tisztázását 

követően a járási hivatal földhivatali osztály a 

szakkérdések elbírálása és a szakhatósági 

állásfoglalások figyelembevételével, valamint a 

földvédelmi szempontok mérlegelésével a termőföld 

időleges más célú hasznosításának engedélyezéséről 

vagy annak visszautasításáról határozatot hoz. 

5. Engedélyező határozat esetén, a járási hivatal 

földhivatali osztály döntésében megállapításra kerül 

az időleges más célú hasznosítás befejezésének 

határideje. A járási hivatal földhivatali osztály a 

döntését közli az ügyfelekkel és az eljárásban 

résztvevő hatóságokkal és szakhatóságg(okk)al. 

6. A termőföld időleges más célú hasznosításának 

befejezését az igénybevevőnek a járási hivatal 

földhivatali osztályhoz be kell jelentenie. 

7. Az eredeti állapot helyreállítását - a helyreállítás 

bejelentését követő 15 napon belül - az ingatlanügyi 

hatóság helyszíni szemle megtartásával állapítja meg. 

Ha az eredeti állapot helyreállítása elfogadásra került, 

ezzel egyidejűleg a járási hivatal földhivatali osztály 

határozatot hoz a fizetendő földvédelmi járulékról.  

Ha a járási hivatal földhivatali osztály a helyreállítást 

nem fogadja el, határozatot hoz, melyben újabb 

határidő megjelölésével a helyreállítás érdekében 

szükséges további munkák elvégzését írja elő. A járási 

hivatal földhivatali osztály a döntését közli az 

ügyfelekkel és az eljárásban résztvevő hatóságokkal és 

szakhatóságg(okk)al. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

Nem áll rendelkezésre az ügy indítására szolgáló 

formanyomtatvány. 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Nem áll rendelkezésre az ügy indítására szolgáló 

elektronikus program, illetve időpontfoglalásra nincs 

lehetőség. 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. 

törvény, 

- a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 

2013. évi CXXII. törvény, 

- az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. 

törvény, 

- az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. 

törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM 
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rendelet, 

- a földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási 

díjának mértékéről és a díj megfizetésének részletes 

szabályairól szóló 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet, 

- az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 

384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, 

- a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet, 

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az ügyfelet megilleti: törvény előtti egyenlőséghez, a 

tisztességes ügyintézéshez, az anyanyelv használatához, 

a határidőben hozott döntéshez, a jogorvoslathoz, az 

iratbetekintéshez, a képviselethez, a nyilatkozattételhez, 

a tájékoztatáshoz és az adatvédelemhez való jog. 

Kötelezettsége: Az időlegesen más célra hasznosított 

termőföldön - az engedélyező határozatban megállapított 

határidő lejártáig - az igénybevevő köteles az ingatlan-

nyilvántartásban rögzített előző állapotot helyreállítani, 

és a termőföldet mező- vagy erdőgazdasági termelés 

céljára alkalmassá tenni.  

Az ügyfél köteles jóhiszemű magatartási, 

adatszolgáltatási, iratbemutatási, tájékoztatási, 

együttműködési kötelezettségének eleget tenni. 

 

 

3. Ügytípus megnevezése: Az ingatlan művelési ág változásának ingatlan-

nyilvántartási átvezetése iránti kérelem 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi 
Járási Hivatal Földhivatali Osztály 
 
Berekfürdő, Kenderes, Karcag, Kisújszállás, Kunmadaras 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Az ügyfél kérelme, melynek tartalmaznia kell:  

- a kérelmező nevét (megnevezését), természetes 

személyazonosító adatait, állampolgárságát, lakcímét 

(székhelyét vagy telephelyét), személyi azonosítóját 

(statisztikai azonosítóját, cégjegyzékszámát), ha a 

kérelmező helyett képviselő jár el, a kérelemnek 

tartalmaznia kell a képviselő nevét (megnevezését), 

lakcímét (székhelyét vagy telephelyét), 

- az érintett ingatlannak (település és helyrajzi szám 

szerint) az adatait, valamint a művelési ág változás 
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megjelölését a változás előtti és a változás utáni 

művelési ágak feltüntetésével. 

A kérelemhez mellékelni kell: 

- Változási vázrajzot, kivéve az alábbi esetekben: 

a) a változás egy földrészleten belül nem éri el a 400 

m2-t, 

b) egy földrészlet egész területe más művelési ágra 

változik, 

c) egy vagy több alrészlet területe teljes egészében 

azonos művelési ágra változik és így a földrészlet 

egy művelési ágba kerül, 

d) ha egy alrészlet egész területe más művelési ágra 

változik, kivéve, ha az alrészlet új művelési ága 

megegyezik valamely szomszédos alrészlet 

művelési ágával. 

- A változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez erdő 

művelési ág esetében az erdészeti hatóság végleges 

határozata, illetve az általa kiállított hatósági 

bizonyítvány szükséges. 

- Halastó művelési ág megállapítására vagy 

megváltoztatására irányuló eljárás esetén a vízügyi 

hatóság végleges vízjogi üzemeltetési engedélye 

szükséges. 

- Ha a termőföld igénybevételével járó tevékenység 

végzése, vagy létesítmény elhelyezése nem 

engedélyköteles tevékenység, a termőföld végleges 

más célú hasznosításával összefüggő, nem beruházási 

területre történő művelési ág változás átvezetéséhez 

szükséges: 

a) a termőföld végleges más célú hasznosításának 

engedélyezéséről rendelkező végleges határozat, 

b) az a) pontban foglalt engedélyben meghatározott 

földvédelmi járulék megfizetésének igazolása, 

c) a tevékenység jogszerű végzését, vagy a létesítmény 

jogszerű elhelyezését igazoló hatósági bizonyítvány, 

és 

d) a járási hivatal által hivatalból kiállított hatósági 

bizonyítvány, mely igazolja, hogy az a) pontban 

foglalt engedély és a c) pontban foglalt hatósági 

bizonyítvány szerint a terület végleges más célú 

hasznosítását megvalósították. 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az első fokon kérelemre indult földminősítési eljárásért 

az eljárással érintett földrészletek számától függetlenül, 

az érintett terület nagysága szerint számított 
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meghatározott díjat kell fizetni. A díj összege a 

földminősítési eljárással érintett: 

a) 10 000 m2-nél kisebb területnagyságú terület esetén 

20 000 Ft, 

b) 10 000-50 000 m2 közötti területnagyságú terület 

esetén 30 000 Ft, 

c) 50 001-100 000 m2 közötti területnagyságú terület 

esetén 36 000 Ft, 

d) minden további megkezdett 100 000 m2 

területnagyságú terület esetén további 20 000 Ft. 

Amennyiben a művelési ág változás átvezetése művelés 

alól kivett területre történik, abban az esetben az 

eljárásért a változással érintett ingatlanonként 6600 forint 

összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az 

eljárási díj megfizetése történhet az ingatlan fekvése 

szerint illetékes járási hivatal földhivatali osztály 

pénztárába történő készpénzbefizetéssel, készpénz-

átutalási megbízással (csekk) illetve átutalási 

megbízással.  

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, 

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. 

Alapvető eljárási szabályok: A művelési ág megváltozása esetén kérelemre vagy 

hivatalból lefolytatott földminősítési eljárás során a járási 
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hivatal földhivatali osztálya helyszíni szemle során 

meghatározza a természetbeni állapotnak megfelelő 

művelési ágat és minőségi osztályt, majd azt átvezeti az 

ingatlan-nyilvántartási adatbázisban. 

Abban az esetben, ha az ügyfél hatósági engedélyhez 

(jóváhagyáshoz) kötött művelési ág változást engedély 

(jóváhagyás) nélkül, vagy az engedélytől eltérően 

hajtotta végre, a járási hivatal földhivatali osztálynak a 

változás átvezetése után értesítenie kell a döntés 

közlésével azt az államigazgatási szervet, amelynek 

hatáskörébe tartozik az előírt engedély (jóváhagyás) 

megadása (pl. Natura 2000 területen történő gyep 

feltöréshez a természetvédelmi hatóság engedélyének 

hiánya esetén). 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Személyesen vagy postai úton a Karcagi Járási Hivatal 
Földhivatali Osztályánál (5300 Karcag Ady Endre utca 
4.). 
 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8:00-18:00  

Kedd: -  

Szerda: 8:00-16:00  

Csütörtök: 13:00-16:00  

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Ügyintézési idő: a kérelem benyújtását követő naptól 

számított 60 nap. 

Fellebbezési idő: a döntés kézbesítésétől számított 30 

nap. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az eljárásban a járási hivatal földhivatali osztály 

ügymenete az alábbi lépésekből áll:  

1. A kérelem benyújtását követően kerül sor a kérelem 

iktatására, amely magában foglalja az iratok 

nyilvántartásba vételét, iktatószámmal való ellátását. 

Az iktatással egyidejűleg megtörténik a széljegyzés, 

amely az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítását 

tanúsítja és meghatározza a kérelmek intézésének 

sorrendjét. Az ügyintézési határidő a benyújtást 

követő napon kezdődik. Amennyiben az eljárás 

díjköteles, a járási hivatal földhivatali osztály 

megvizsgálja a fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 

megfizetését. 

2. A járási hivatal földhivatali osztály a kérelem 

beérkezésétől számított 8 napon belül: 
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- függő hatályú végzést küld a kérelmező ügyfél 

részére, 

- megvizsgálja, hogy a beadvány megfelel-e a formai 

követelményeknek, 

- szükség esetén hiánypótlási felhívást ad ki, 

3. A helyszíni szemléről szóló értesítés megküldése az 

ügyfelek részére. Az ügyfél az általa kezdeményezett 

eljárásban nem köteles a helyszíni szemlén 

megjelenni, az a távollétében is lefolytatható, 

ugyanakkor az ingatlanra történő bejutást biztosítania 

kell és a tényállás tisztázásához, illetve az eljárás 

lefolytatásához szükséges nyilatkozatokat (szóban 

vagy írásban) meg kell tennie. A járási hivatal 

földhivatali osztálya az eljárás során helyszíni 

földminősítési eljárást folytat le. A helyszíni szemléről 

jegyzőkönyv (hivatalos feljegyzés) készül. 

Amennyiben szükséges, a tényállás további tisztázása. 

4. A járási hivatal földhivatali osztály a döntéséről 

határozatot hoz. A kérelemnek helyt adó határozat a 

tulajdoni lap másolatával is közölhető (egyszerűsített 

határozat). A határozat tartalmának megfelelő 

változás - kézbesítés előtt - bejegyzésre kerül a 

tulajdoni lapra, illetve megtörténik az átvezetése az 

állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban. 

5. A járási hivatal földhivatali osztály a döntésről értesíti 

az ingatlan tulajdonosa(i)t, jogosultja(i)t, az állam 

tulajdonosi jogait gyakorló szervet vagy a 

vagyonkezelőt, a földhasználót és engedélyköteles 

művelési ág változás esetén pedig azt az 

államigazgatási szervet, amelynek hatáskörébe 

tartozik az előírt engedély (jóváhagyás) megadása. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

Az ügy indítására rendelkezésre áll a jogszabály által 

meghatározott formanyomtatvány, mely a Földhivatali 

Portálon elérhető (Ingatlan-nyilvántartási adatváltozási 

bejelentés I-II.) 

www.foldhivatal.hu 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Nem áll rendelkezésre az ügy indítására szolgáló 

elektronikus program, illetve időpontfoglalásra nincs 

lehetőség. 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. 

törvény, 

- az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. 

törvény, 

- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 
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módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-

másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi 

LXXXV. törvény, 

- a földminősítés részletes szabályairól szóló 105/1999. 

(XII. 22.) FVM rendelet, 

- az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. 

törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) 

FVM rendelet, 

- a földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási 

díjának mértékéről és a díj megfizetésének részletes 

szabályairól szóló 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet, 

- az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól 

szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, 

- a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet, 

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az ügyfelet megilleti: törvény előtti egyenlőséghez, a 

tisztességes ügyintézéshez, az anyanyelv használatához, 

a határidőben hozott döntéshez, a jogorvoslathoz, az 

iratbetekintéshez, a képviselethez, a nyilatkozattételhez, 

a tájékoztatáshoz és az adatvédelemhez való jog. 

Kötelezettsége: A művelési ág változás bejelentését a 

változás bekövetkezésétől, illetve a tudomásszerzéstől 

számított harminc napon belül köteles megtenni az 

ingatlan tulajdonosa, az állam tulajdonosi jogait gyakorló 

szerv vagy a vagyonkezelő, illetőleg a földhasználó. 

Az ügyfél köteles jóhiszemű magatartási, 

adatszolgáltatási, iratbemutatási, tájékoztatási, 

együttműködési kötelezettségének eleget tenni. 

 

 

 

 

4. Ügytípus megnevezése: Parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatos 

helyszíni ellenőrzési feladatok 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi 
Járási Hivatal Földhivatali Osztály 
 
Berekfürdő, Kenderes, Karcag, Kisújszállás, Kunmadaras 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 
− 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

− 
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Alapvető eljárási szabályok: A parlagfű elleni közérdekű védekezés hatósági 

munkájában a járási hivatal földhivatali osztálya a 

parlagfűvel fertőzött területek felmérésével és a 

védekezés elrendeléshez szükséges adatok 

szolgáltatásával vesz részt. 

Külterületen a parlagfű elleni védekezés 

kötelezettségének betartását a járási hivatal földhivatali 

osztálya hivatalból vagy bejelentés alapján július 1-től 

helyszíni szemlék keretében ellenőrzi. Belterületen ez a 

jegyző hatásköre. 

A helyszíni ellenőrzést követően a fertőzött területek 

adatait tartalmazó jegyzőkönyvet a járási hivatal 

földhivatali osztálya további intézkedés megtétele 

céljából elektronikus úton megküldi a közérdekű 

védekezés elrendelésére jogosult növényvédelmi 

hatóságnak, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Agrárügyi 

Főosztály Növény-és Talajvédelmi Osztálynak (a 

továbbiakban: növényvédelmi hatóság). A parlagfű 

mentesítés elmulasztását pénzbírsággal, valamint a 

közérdekű védekezés elrendelésével - melynek költsége a 

tulajdonost/használót terheli - szankcionálja a 

növényvédelmi hatóság. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Parlagfűvel fertőzött területre vonatkozó bejelentés 
tehető személyesen a Földhivatali Osztálynál (5300 
Karcag Ady Endre utca 4.), telefonon (06/59-795-242), 
illetve elektronikus úton (karcagjh.foldhiv@jasz.gov.hu). 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8:00-18:00  

Kedd: -  

Szerda: 8:00-16:00  

Csütörtök: 13:00-16:00  

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Helyszíni ellenőrzés lefolytatása a bejelentést követő 5 

munkanapon belül, az ellenőrzésről készült jegyzőkönyv 

feltöltése és átadása növényvédelmi hatóság részére a 

helyszíni ellenőrzést követő 2 munkanapon belül 

történik. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 
− 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 
− 

 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 
− 
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Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Parlagfű Bejelentő Rendszer: pbr.nebih.gov.hu 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. 

törvény,  

- az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 

2008. évi XLVI. törvény, 

- a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól 

szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet, 

- a parlagfű elleni közérdekű védekezés 

végrehajtásának, valamint az állami, illetve a 

közérdekű védekezés költségei megállapításának és 

igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. 

(VIII. 30.) Korm. rendelet, 

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az ügyfelet megilleti: törvény előtti egyenlőséghez, a 

tisztességes ügyintézéshez, az anyanyelv használatához, 

a határidőben hozott döntéshez, a jogorvoslathoz, az 

iratbetekintéshez, a képviselethez, a nyilatkozattételhez, 

a tájékoztatáshoz és az adatvédelemhez való jog. 

Kötelezettsége: Adott év június 30-ig minden termőföld 

tulajdonos/használó köteles megakadályozni a 

tulajdonában/használatában lévő termőföld területen a 

parlagfű virágbimbójának kialakulását és ezt az állapotot 

köteles fenntartani a vegetációs időszak végéig. 

Az ügyfél köteles jóhiszemű magatartási, 

adatszolgáltatási, iratbemutatási, tájékoztatási, 

együttműködési kötelezettségének eleget tenni. 

 

 

 

 

FÖLDHASZNÁLAT 

 

1. Földhasználati szerződések hatósági jóváhagyása 

2. Földhasználati nyilvántartás vezetése 

3. Földhasználati adatszolgáltatás 

 

 

1. Ügytípus megnevezése: Földhasználati szerződések hatósági jóváhagyása 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi 
Járási Hivatal Földhivatali Osztály 
 
Berekfürdő, Kenderes, Karcag, Kisújszállás, Kunmadaras 
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Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

- földhasználati szerződés 3 példányban  
- a szerződéshez kapcsolódó jognyilatkozatok, osztatlan 
közös tulajdon esetén térképi kimutatás 
 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás díjmentes. 

Alapvető eljárási szabályok: A mezőgazdasági igazgatási szerv a hatósági 
jóváhagyáshoz kötött haszonbérleti szerződéseket, a 
haszonbérleti szerződésnek nem minősülő földhasználati 
szerződéseket, a haszonbérleti szerződés módosítását, 
amennyiben az a szerződés időtartamának 
hosszabbítására vagy a bérleti díj csökkentésére irányul, 
valamint az olyan haszonbérleti szerződéseket, melynek 
létesítése során nem áll fenn előhaszonbérleti jog, alaki, 
tartalmi, érvényességi és hatályosulási feltételeknek, 
illetve a vonatkozó jogszabályi feltételeknek való 
megfelelőség szempontjából vizsgálja és jóváhagyja, 
illetve a jóváhagyást megtagadja. 
Nem kell a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása 
a) az állam, illetve az önkormányzat tulajdonában álló 
föld földhasználati jogosultságának az 
átengedéséhez; 
b) a tulajdonostársak közötti használati megosztáshoz; 
c) ha a földműves földhasználó közeli hozzátartozója a 
használatba adó; 
d) a föld használati jogosultságának jogszabályban 
foglalt módon, támogatás feltételeként más földműves 
vagy mezőgazdasági termelőszervezet részére való 
átadásával megvalósuló földhasználati szerződéshez; 
e) a mezőgazdasági termelőszervezet, mint földhasználó, 
és az annak legalább 25%-ban tulajdonos tagja, illetve 
annak közeli hozzátartozója, továbbá legalább 3 éve 
foglalkoztatott alkalmazottja, mint használatba adó 
közötti földhasználati szerződéshez; 
f) a 40. § (2)-(4) bekezdésben meghatározott 
földhasználati szerződéshez; 
g) tanya földhasználati jogosultságának az 
átengedéséhez. 
A mezőgazdasági igazgatási szerv kérelemre igazolást 
állít ki arról, hogy a földhasználati jogosultság 
megszerzéséről szóló szerződés hatályosságához az e 
törvény előírásai alapján nem kell a jóváhagyása. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

A földhasználati szerződést a mezőgazdasági igazgatási 
szerv részére, amennyiben elő haszonbérleti jog áll fenn, 
a jegyző küldi meg.  
Minden egyéb esetben a földhasználati jogosultságot 
szerző fél terjeszti elő (a földhasználati szerződés 
megkötésétől számított 8 napon belül) személyesen vagy 
postai úton a Földhivatali Osztálynál (5300 Karcag Ady 
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Endre utca 4.) 
 

Ügyfélfogadás ideje: hétfő 8:00- 18:00, szerda 8:00- 16:00,  
 csütörtök 13:00- 16:00, péntek 8:00- 12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Az ügyintézés határideje: 
- általánosan 60 nap 
- szerződés módosításának jóváhagyása estén 30 nap. 
A döntéssel szemben jogorvoslatként csak a döntés 
bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető a 
kézhezvételtől számított 30 napon belül. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

A felülvizsgálati kérelmet elbíráló szerv a Debreceni 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság. 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

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 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 a hatósági jóváhagyáshoz 
kötött szerződésen alapuló használat esetén az 
ingatlanügyi hatóság a hozzá érkező, jóváhagyási 
záradékkal ellátott szerződés alapján a földhasználati 
nyilvántartásba történő bejegyzés iránti eljárást 
hivatalból folytatja le. 
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Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

A ügyintézéshez nincs jogszabályban rögzített 
formanyomtatvány. 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

elektronikus ügyintézésre, illetve időpontfoglalásra nincs 
lehetőség 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

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

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény szerint 

 

 

 
2. Ügytípus megnevezése: Földhasználati nyilvántartás vezetése 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi 
Járási Hivatal Földhivatali Osztály 
 
Berekfürdő, Kenderes, Karcag, Kisújszállás, Kunmadaras 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

I. Földhasználati nyilvántartásba történő bejelentéshez: 
1. Bejelentési adatlap minden esetben. 
2. A bejelentési adatlaphoz csatolni kell: 
a) a hatósági jóváhagyáshoz kötött földhasználati 
szerződés esetén a szerződésnek a jóváhagyó 
záradékával ellátott egyik eredeti példányát, vagy annak 
a mezőgazdasági igazgatási szerv, illetve a közjegyző 
által hitelesített másolatát, 
b) a hatósági jóváhagyáshoz nem kötött földhasználati 
szerződés esetén a szerződés eredeti példányát vagy 
annak közjegyző által hitelesített másolatát, 
c) közös tulajdonban álló föld használata esetén a 71. §-
ban meghatározott használati megosztásról szóló 
megállapodás vagy többlethasználati megállapodás 
eredeti példányát vagy annak közjegyző által hitelesített 
másolatát, vagy a 76. §-ban meghatározott sorsolás 
eredményéről szóló jegyzőkönyv eredeti vagy hitelesített 
másolatát és az ezekhez – szükség esetén - csatolt térképi 
kimutatást. 
II. Földhasználati nyilvántartásból való törléshez: 
1. Földhasználati törlés-bejelentési adatlapok. 
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2. Ha a használat felmondással vagy a felek közös 
megegyezésével szűnik meg, a földhasználó, vagy a 
használatba adó által benyújtott törlés-bejelentési 
adatlaphoz az írásbeli felmondást és annak elfogadásáról 
szóló nyilatkozatot vagy a közös megegyezést tartalmazó 
okiratot is mellékelni kell. A felmondást elfogadó 
nyilatkozat hiányában a törlés-bejelentési adatlaphoz 
mellékelni kell azt a jogerős bírói ítéletet, amely 
bizonyítja, hogy a szerződéses jogviszony jogszerűen 
került felmondásra, vagy a felmondás a szerződéses 
jogviszonyt megszüntette. 
3. Amennyiben a törlési kérelem nem a teljes 
földhasználati nyilvántartásba bejelentett földrészletre 
vonatkozik, akkor a törölni kívánt terület nagyságát és a 
földrészleten belüli elhelyezkedését feltüntető vázlatot is 
csatolni szükséges. 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Az eljárás díjmentes. 

Alapvető eljárási szabályok: A földhasználati nyilvántartás közhiteles nyilvántartás. 
A földhasználati nyilvántartás számítógépes 
adatbázisban rögzített, az azt kezelő számítástechnikai 
eszközzel olvasható és kinyomtatható formában is 
megjeleníthető földhasználati lapból, továbbá 
okirattárból áll. 
Aki termőföldet használ, köteles a használatot annak 
megkezdésétől számított harminc napon belül az 
ingatlanügyi hatóságnak nyilvántartásba vétel céljából 
bejelenteni. 
A Földforgalmi törvényben meghatározott földhasználati 
szerződést közokiratba vagy teljes bizonyító erejű 
magánokiratba kell foglalni. E rendelkezés megsértésével 
megkötött szerződés semmis. 
A tulajdonostársak mindegyike jogosult a saját tulajdoni 
hányadának megfelelő terület használatára, valamint a 
saját tulajdoni hányadának megfelelő terület vagy annak 
egy meghatározott része használatának másik 
tulajdonostárs vagy harmadik személy részére történő 
átengedésére. E jogosultság gyakorlása, valamint a 
földhasznosítási kötelezettség teljesítése érdekében a 
tulajdonostársak kötelesek a közös tulajdonban álló 
földön belül az egyes tulajdonostársak részére a tulajdoni 
hányaduknak megfelelő vagy attól eltérő mértékű 
területek elhelyezkedését kijelölni (a továbbiakban: 
használati rend). 
A közös tulajdonban álló földön a használati rend 
kialakításához, a tulajdonostársak tulajdoni hányad 
alapján számított többségi döntése szükséges azzal, hogy 
ha a tulajdonostársak tulajdoni hányad alapján számított 
legalább egytizede a használati megosztásról szóló 
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ajánlatban foglaltakkal nem ért egyet, akkor a használati 
rend kialakításához a tulajdonostársak tulajdoni hányad 
alapján számított kétharmados döntése szükséges. A 
használati rendet a használati megosztásról szóló 
megállapodásban kell rögzíteni. A közös tulajdonban álló 
földön fennálló haszonélvezeti jog esetében a 
tulajdonostárs alatt a haszonélvezőt is érteni kell. 
A használati megosztásról szóló megállapodásban 
rögzíteni kell a megállapodás időtartamát, vagy ha azt a 
tulajdonostársak határozatlan időre hozták létre, akkor 
ennek tényét. A használati megosztásról szóló 
megállapodásban a használati rend meghatározása során 
több tulajdonostárs tulajdoni hányadának megfelelő 
vagy attól eltérő mértékű terület is kijelölhető, ha a 
tulajdoni hányaduknak megfelelő vagy attól eltérő 
mértékű területet közülük valamelyik tulajdonostárs 
használja vagy annak használatát harmadik személy 
részére kívánják átengedni. A használati 
megállapodásban rögzíteni kell azt is, ha a 
tulajdonostársak a tulajdoni hányaduktól való eltérésben 
állapodnak meg, ilyenkor a többlethasználat miatti 
ellenszolgáltatás módjáról és mértékéről, illetve az 
ellenszolgáltatás mellőzéséről is rendelkezni kell. 
A használati megosztásról szóló megállapodást egységes 
okiratba kell foglalni. A megállapodást valamennyi 
tulajdonostársnak alá kell írnia, ide nem értve azt a 
tulajdonostársat, akinek esetében a használati 
megosztáshoz való hozzájárulást a törvényben 
meghatározott valamely körülmény miatt megadottnak 
kell tekinteni. A használati megosztásról szóló 
megállapodás valamennyi tulajdonostársra kiterjed. 
A használati megosztásról szóló megállapodásban részes 
tulajdonostársaknak az állami ingatlan-nyilvántartási 
térképi adatbázisból szolgáltatott - 30 napnál nem 
régebbi – hiteles szemle másolaton egyértelmű jelzéssel, 
a használati megosztásról szóló megállapodásnak 
megfelelően, azzal azonosítható módon ábrázolni kell az 
egyes tulajdonostársak részére 
kijelölt területet. A térképi kimutatást a használati 
megállapodásban részes tulajdonostársaknak alá kell 
írni. 
Nem kell térképi kimutatást készíteni, ha a használati 
megosztásról szóló megállapodás alapján, egy 
tulajdonostárs használja a föld teljes területét, vagy a 
tulajdonostársak elkülönült használata a földnek az 
ingatlan-nyilvántartási térképen azonosítható alrészlete 
teljes területére vonatkozik. 
A használati megosztásról szóló megállapodást a 
tulajdonostárs, a használati megállapodásra vonatkozó 
rendelkezések megsértése esetén a bíróság előtt 
megtámadhatja. 
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Az ingatlanügyi hatóság a bejelentést elmulasztó 
földhasználót legfeljebb 30 napos határidő 
megállapításával írásban felszólítja a bejelentési 
kötelezettsége teljesítésére. Ha a földhasználó 
határidőben nem tesz eleget a felszólításnak, az 
ingatlanügyi hatóság földhasználati bírsággal sújtja, 
aminek mértéke a föld ingatlan-nyilvántartás szerinti 
aranykorona (a továbbiakban: AK) értékének 
ezerszerese, azzal, hogy nem lehet kevesebb a behajtható 
köztartozás legkisebb összegénél. 
A föld elkülönített közös használata esetében, illetve a 
közös tulajdonban álló föld esetében a bírság 
megfizetésére a mulasztó földhasználók, illetve a 
tulajdonostársak egyetemlegesen kötelezhetők. 
 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Személyesen vagy postai úton a Karcagi Járási Hivatal 
Földhivatali Osztályánál (5300 Karcag Ady Endre utca 4.) 
 

Ügyfélfogadás ideje: hétfő 8:00- 18:00, szerda 8:00- 16:00,  
 csütörtök 13:00- 16:00, péntek 8:00- 12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Az általános ügyintézési határidő 60 nap. 
Sommás eljárásnak nincs helye. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász - Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

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 harminc 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 indul meg.  
A földhasználati bejelentési eljárás során a földhivatal 
megvizsgálja, hogy a földhasználati bejelentésen szereplő 
adatok megfelelnek-e az ingatlan-nyilvántartási 
adatbázisban szereplő adatokkal. Egyezőség és a 
szükséges okiratok megléte esetén, amennyiben azok 
mindenben megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, a 
bejelentésben szereplő földhasználót bejegyzi a 
földhasználati nyilvántartási adatbázisba. 
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Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

www.foldhivatal.hu honlapról szerkeszthető, illetve pdf 
formátumban letölthető 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

elektronikus ügyintézésre, illetve időpontfoglalásra nincs 
lehetőség 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

-2013. 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 szóló 2013. évi CCXII. törvény; 
- 356/2007. (XII.23.) Korm. rendelet a földhasználati 
nyilvántartás részletes szabályairól; 
-155/2009. (XI.16.) FVM rendelet a földhasználati 
nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó 
igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díjfizetés 
részletes szabályairól; 
-Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény szerint 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az ügyfelet megillető jogok: Az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerint. 
 
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. 

 

 

 
3. Ügytípus megnevezése: Földhasználati adatszolgáltatás 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi 
Járási Hivatal Földhivatali Osztály 
 
Berekfürdő, Kenderes, Karcag, Kisújszállás, Kunmadaras 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Kérelem formanyomtatványon (földhasználati lap 

másolat kiadása iránti kérelem, földhasználati összesítő 

kiadása iránti kérelem). 

http://www.foldhivatal.hu/
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Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

- a földhasználati lap másolat díja 800 Ft/oldal 

- a földhasználati összesítő díja 4000 Ft 

Alapvető eljárási szabályok: A járási hivatal földhivatali osztály az illetékességi 

területéhez tartozó termőföldekről, valamint a mező- 

vagy erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földek 

használatáról-ide nem értve az erdő művelési ágban 

nyilvántartott földrészleteket - önálló nyilvántartást 

vezet, amelynek alapja a közhiteles ingatlan-

nyilvántartás. 

A földhasználati nyilvántartás számítógépes 

adatbázisából földhasználati lap másolatával teljesíthető 

adatszolgáltatás. Adatszolgáltatás nem teljesíthető a 

földhasználati nyilvántartás számítógépes adatbázisába 

való helyszíni betekintéssel.  

A földhasználati lap 

a) papír alapú másolatként, 

b) elektronikus másolatként 

szolgáltatható. 

A papír alapú földhasználati lap másolatot a járási 

hivatal, illetve az integrált ügyfélszolgálat 

(kormányablak) szolgáltatja. Az elektronikus 

földhasználati lap másolatot kizárólag a járási hivatal 

szolgáltathatja. A földhasználati összesítőt - papír alapon 

vagy elektronikusan - a járási hivatal a földmérési és 

térinformatikai államigazgatási szerv által üzemeltetett 

országos földügyi nyilvántartási rendszerből való 

lekérdezés útján szolgáltatja.  

 

Az adatszolgáltatás során az alábbi földhasználati lap 

másolat típusok szolgáltathatók: 

a) a földhasználati lap teljes másolata, amely valamennyi 

nyilvántartott adatot (fennálló és törölt bejegyezéseket) 

tartalmazza; 

b) földhasználati lap teljes szemle-másolata, amely 

valamennyi fennálló adatot tartalmazza; 
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c) a földhasználati lap részleges másolata, amely a 

kérelemben megjelölt földrészletre leválogatott 

valamennyi nyilvántartott adatot (fennálló és törölt 

bejegyzéseket) tartalmazza; 

d) a földhasználati lap részleges szemle-másolata, amely 

a kérelemben megjelölt földrészletre leválogatott 

valamennyi fennálló adatot tartalmazza. 

A földhasználati lap teljes másolata és a földhasználati 

lap teljes szemle-másolata kizárólag hatóság részére 

közigazgatási eljáráshoz, közérdekű bejelentés és panasz 

elbírálására irányuló eljáráshoz, valamint bíróság, 

ügyészség és nyomozó hatóság részére jogszabályban 

meghatározott feladata ellátása céljából, illetve a 

földhasználó részére a saját földhasználati lapjairól 

szolgáltatható. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Személyesen vagy postai úton a Karcagi Járási Hivatal 
Földhivatali Osztályánál (5300 Karcag Ady Endre utca 4.) 
 

Ügyfélfogadás ideje: hétfő 8:00- 18:00, szerda 8:00- 16:00,  

 csütörtök 13:00- 16:00, péntek 8:00- 12:00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Ügyintézési határidő 8 nap, a kérelmek döntő 

többségben azonnal elintézhetőek. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász - Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

A földhasználati nyilvántartási adatbázisból a földhivatal 

kérelemre adatot szolgáltat földhasználati lap és 

földhasználati értesítő formájában (papír alapon vagy 

elektronikusan). 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

www.foldhivatal.hu honlapról szerkeszthető, illetve pdf 

formátumban letölthető 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

elektronikus ügyintézésre, illetve időpont foglalásra 

nincs lehetőség 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

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

forgalmáról; 

http://www.foldhivatal.hu/
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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 szóló 2013. évi CCXII. törvény; 

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

nyilvántartás részletes szabályairól; 

-155/2009. (XI.16.) FVM rendelet a földhasználati 

nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó 

igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díjfizetés 

részletes szabályairól; 

-Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény szerint 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény szerint. 

 

 

 

 

 

FÖLDMÉRÉSI ÜGYEK, TELEKALAKÍTÁS 

 

1. Földmérés – térképmásolat szolgáltatás 

2. Földmérés - adatszolgáltatás 

3. Földmérés – vizsgálat záradékolási eljárás 

4. Telekalakítás 

 

 

1. Ügytípus megnevezése: Földmérés – térképmásolat szolgáltatás 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi 
Járási Hivatal Földhivatali Osztály 
 
Berekfürdő, Kenderes, Karcag, Kisújszállás, Kunmadaras 
 
Hiteles térképmásolat kiadásánál az illetékességi 
területen kívüli ingatlanok esetén TAKARNET 
rendszeren keresztül országos adatbázisból történik a 
tulajdoni lap másolat szolgáltatása 
 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Térképmásolatot a 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet 29. 
mellékletében meghatározott igénylőlapon kell igényelni. 
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Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

Hiteles másolat egy érintett földrészletről 3.000.-Ft 

Szomszédos földrészletek (ha 1 dm2-en belül) első 
földrészlet 3.000.-Ft, a továbbiak 1500.-Ft/db. 

Alapvető eljárási szabályok: Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból papír 
alapú hiteles másolat szolgáltatása. 
Ha az adatszolgáltatást a hivatal megtagadja, önálló 
jogorvoslattal megtámadható döntést hoz a hivatal. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Személyesen vagy postai úton a Karcagi Járási Hivatal 
Földhivatali Osztályánál (5300 Karcag Ady Endre utca 4.) 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8.00 – 18.00 
Szerda: 8.00 – 16.00 
Csütörtök: 13.00 – 16.00 
Péntek: 8.00 – 12.00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Ügyintézési határidő. 8 nap 
Fellebbezési határidő: 15 nap 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

http://www.foldhivatal.hu/ 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

http://www.foldhivatal.hu/content/view/23/27/ 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti 
tevékenységről 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási 
rendtartásról 

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

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

25/2013. (IV. 16.) VM rendelet az ingatlan-nyilvántartási 
célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes 
szabályairól 

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

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási 
rendtartásról 

 

 

 

 
2. Ügytípus megnevezése: Földmérés - adatszolgáltatás 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi 
Járási Hivatal Földhivatali Osztály 
 
Berekfürdő, Kenderes, Karcag, Kisújszállás, Kunmadaras 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Földmérési és térképészeti adatokat az igénylés céljától 
függően a 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet 27. és 28. 
mellékletében meghatározott igénylőlapon kell igényelni. 

Földmérési célból az igénylőnek a földmérési és 
térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges 
szakképzettségről szóló 19/2013. (III. 21.) 
VM rendeletben meghatározott szakképzettségek 
valamelyikével rendelkezni kell, melyet földmérő 
igazolvánnyal kell igazolni. 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

A 63/1999.(VII.21.) FVM-HM-PM együttes rendelet 

szerint a céltól függően 

Alapvető eljárási szabályok: Az ingatlanügyi hatóság az ingatlan-nyilvántartási, és 

nem ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és 

térképészeti munkák (megosztás, épületfeltüntetés, 

telekhatár kitűzés, házhelyosztás, kisajátítási és 

megvalósulási térképek készítése) kötelező alapjául 

szolgáló térképtári adatszolgáltatást végez. Az 

adatszolgáltatás képesítéshez kötött. 

Ha az adatszolgáltatást a hivatal megtagadja, önálló 

jogorvoslattal megtámadható döntést hoz a hivatal. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Személyesen vagy postai úton a Karcagi Járási Hivatal 
Földhivatali Osztályánál (5300 Karcag Ady Endre utca 
4.).  

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8.00 – 18.00 
Szerda: 8.00 – 16.00 
Csütörtök: 13.00 – 16.00 
Péntek: 8.00 – 12.00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Ügyintézési határidő: 8 nap 

Abban az esetben, ha a kérelmező fizetési kötelezettségét 

az erre vonatkozó felhívástól számított nyolc napon túl 

teljesíti, az adatszolgáltató - 63/1999.(VII.21.) FVM-HM-

PM 5. § (3) bekezdése alapján – a befizetéstől számított 

harminc napon belül tesz eleget a kérelemnek. 
Fellebbezési határidő: 15 nap 
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Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

http://www.foldhivatal.hu/ 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

http://www.foldhivatal.hu/content/view/23/27/ 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti 

tevékenységről 

2016. évi CL. 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 

129/2015. (V. 27.) Korm. rendelet a földmérési és 

térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. 

törvényben meghatározott bírságok kiszabásának 

részletes szabályairól 

66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei 

kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalokról 

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

eljárások részletes szabályairól 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről 

345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet a központi 

címregiszterről és a címkezelésről 

52/2014. (IV. 29.) VM rendelet a földmérő igazolványról, 

az ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a 

földmérési szakfelügyelői feladatokról 

25/2013. (IV. 16.) VM rendelet az ingatlan-nyilvántartási 

célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes 

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

térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges 

szakképzettségről 

15/2013. (III. 11.) VM rendelet a térképészetért felelős 

miniszter felelősségi körébe tartozó állami alapadatok és 

térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi 

rendszeréről, alapadat-tartalmáról, létrehozásának, 

felújításának, kezelésének és fenntartásának módjáról, és 

az állami átvétel rendjéről 

178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet a kisajátítási terv 

elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, 

valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet 

megfizetésének egyes kérdéseiről 

63/1999. (VII. 21.) FVM–HM–PM együttes rendelet a 

földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, 

szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási 
rendtartásról 

 

 

 

 
3. Ügytípus megnevezése: Földmérés – vizsgálat záradékolási eljárás 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi 
Járási Hivatal Földhivatali Osztály 
 
Berekfürdő, Kenderes, Karcag, Kisújszállás, Kunmadaras 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Földmérési munka végzésére jogosultsággal rendelkező 

földmérő által benyújtott 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet 

26. mellékletében meghatározott kérelem. 

Kisajátítás esetén a 178/2008. (VII.3.) Korm. rendeletben 

meghatározottak. 

A vizsgálatra és záradékolásra benyújtott dokumentációt 

papír alapú munkarészek és digitális állomány formájában 

kell benyújtani. 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

A 63/1999.(VII.21.) FVM-HM-PM együttes rendelet 

szerint a céltól függően 

Alapvető eljárási szabályok: Az eljárásban az egységes ingatlan-nyilvántartás részét 

képező ingatlan-nyilvántartási térkép alapadatainak 

változását, bővítését eredményező ingatlan-nyilvántartási 

célú földmérési munkák vizsgálata, záradékolása, előzetes 

nyilvántartásba vétele, majd ezen térképi változások 
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állami adatok közé történő beillesztése, vagy az állami 

alapadatok bővítését nem eredményező munkarészek 

nyilvántartásba vétele történik meg. 

A Járási Hivatal döntése ellen az ügyfél fellebbezéssel 

élhet. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Személyesen vagy postai úton a Karcagi Járási Hivatal 
Földhivatali Osztályánál (5300 Karcag Ady Endre utca 
4.). 
 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8.00 – 18.00 
Szerda: 8.00 – 16.00 
Csütörtök: 13.00 – 16.00 
Péntek: 8.00 – 12.00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Ügyintézési határidő: 25 nap 
 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

http://www.foldhivatal.hu/ 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

Nincs 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti 

tevékenységről 

2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási 

rendtartásról 

1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 

1993. évi II. törvény a földrendező és a földkiadó 

bizottságokról 

129/2015. (V. 27.) Korm. rendelet a földmérési és 

térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. 

törvényben meghatározott bírságok kiszabásának 

részletes szabályairól 

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

eljárások részletes szabályairól 
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383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről 

374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a részarány 

földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon 

megszüntetésének részletes szabályairól 

345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet a központi 

címregiszterről és a címkezelésről 

178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet a kisajátítási terv 

elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, 

valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet 

megfizetésének egyes kérdéseiről 

1/2014. (IV. 29.) VM rendelet az alapponthálózati 

pontokkal kapcsolatos szabályokról 

52/2014. (IV. 29.) VM rendelet a földmérő igazolványról, 

az ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a 

földmérési szakfelügyelői feladatokról 

39/2014. (XII. 18.) FM rendelet az állami alapadatok 

adatbázisainak selejtezési és archiválási rendjéről, 

valamint a földügyi és távérzékelési levéltárról 

25/2013. (IV. 16.) 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 

15/2013. (III. 11.) VM rendelet a térképészetért felelős 

miniszter felelősségi körébe tartozó állami alapadatok és 

térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi 

rendszeréről, alapadat-tartalmáról, létrehozásának, 

felújításának, kezelésének és fenntartásának módjáról, és 

az állami átvétel rendjéről 

166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet a telekalakítási 

engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról 1. § 

(1a) 

44/2006. (VI. 13.) FVM rendelet az önálló ingatlanok 

helyrajziszámozásáról és az alrészletek megjelöléséről 

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

végrehajtásáról 63/1999. (VII. 21.) FVM–HM–PM 

együttes rendelet a földmérési és térképészeti állami 

alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes 

igazgatási szolgáltatási díjakról 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási 
rendtartásról 

 

 

 

 
4. Ügytípus megnevezése: Telekalakítás 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi 
Járási Hivatal Földhivatali Osztály 
 
Berekfürdő, Kenderes, Karcag, Kisújszállás, Kunmadaras 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

A földügyi szakigazgatás hivatalos honlapján közzétett 

formanyomtatvány, valamint a 384/2016. (XII. 2.) 

Kormányrendelet 21 §, 1. melléklete szerinti 

dokumentáció, mely tartalmazza: 

- az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és 

térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 

rendeletben meghatározott záradékolt változási 

vázrajzot, 

- a telekalakítási helyszínrajzot, 

- a digitális adatállományokat (telekalakítási helyszínrajz 

PDF formátumban) nem újraírható adathordozón. 

Egyesített telekalakítási eljárásban ingatlan-

nyilvántartási kérelem (formanyomtatvány jogok, tények 

keletkezése, módosulása, megszűnése) és változás 

bejegyzés alapjául szolgáló okirat, közokirat. 

A változási vázrajzot mindazoknak alá kell írniuk, akik a 

változás alapjául szolgáló okiratot aláírják. 
Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási 

szolgáltatási díjáról szóló 166/2009. (XII. 9.) FVM 

rendelet 

 

2-5 érintett ingatlan esetén 12.000.- Ft ingatlanonként 

6-15 érintett ingatlan esetén 60.000.- Ft valamint a 6. 

ingatlantól ingatlanonként további 10.000Ft 

16-25 érintett ingatlan esetén 160.000.- Ft 

valamint a 26. ingatlantól ingatlanonként további 1.000Ft 

26 illetve több ingatlan esetén 170.000.-Ft valamint a 26. 

ingatlantól ingatlanonként további 500.-Ft 

 

Az engedélyezési eljárásban érintett ingatlanként: 
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- telekegyesítés, telekhatár-rendezés esetén a kiinduló 

állapot szerinti földrészletek számát, 

- telekfelosztás, telekcsoport újraosztása esetén a 

kialakuló földrészletek számát kell figyelembe venni. 

 
Alapvető eljárási szabályok: A telekalakítás célja lehet: 

- telekcsoport újraosztása 

- telekfelosztás 

- telekegyesítés 

- telekhatár-rendezés. 

Az ingatlanügyi hatóság az eljárás során- amennyiben 

szükséges - megkeresi az egyes közérdeken alapuló 

kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. 

melléklet 18. pontjában felsorolt - az ügy szerint érintett - 

szakhatóságokat, valamint a földművelésügyi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 79/E §.-79/I §.-ban 

felsorolt - az ügy szerint érintett –vizsgálandó 

szakkérdésben érintetteket, és dönt a szakkérdések 

tekintetében. A kiadott állásfoglalások alapján hozza meg 

döntését a telekalakítás engedélyezéséről. A telekalakítás 

ingatlan-nyilvántartási átvezetésére jogerős telekalakítást 

engedélyező határozat alapján kerülhet sor. 

A Járási Hivatal döntése ellen az ügyfél a közléstől 

számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet. 
Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

- Személyesen, postai úton a Karcagi Járási Hivatal 

Földhivatali Osztályánál (5300 Karcag Ady Endre 

utca 4.). 

- telekalakítási eljárás esetében: Kormányablakon 

keresztül is lehetséges 

- egyesített telekalakítás esetében: 

Kormányablakon keresztül nincs lehetőség (az 

ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. 

törvény 26 §. kizárja) 

A telekalakítás engedélyezése iránti kérelmet benyújthat: 

 

 a telekalakítással érintett bármelyik földrészlet 

bármelyik tulajdonosa 

- közös tulajdonban álló földrészlet esetén bármelyik 

tulajdonostárs 

- aki a telekalakítással érintett földrészlet tekintetében 

tulajdoni igényt érvényesít 

- az elbirtoklás megállapítása iránt polgári peres eljárást 

kezdeményező 

- a tulajdonostársaknak a földrészlet területnagyság 
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szerinti többsége, ha a telekalakítás során legalább nyolc 

új építési telek keletkezik, valamint 

- az a személy, aki a telekalakításról a tulajdonossal 

írásban megállapodott. 

- az a személy, aki a telekalakításról a tulajdonossal 

írásban megállapodott. 

 

Egyesített telekalakítási eljárás iránti kérelmet az 

nyújthat be, aki az ingatlan-nyilvántartásról szóló 

törvényben foglaltak szerint az ingatlan-nyilvántartási 

eljárás megindítására egyébként jogosult. Az egyesített 

telekalakítási eljárás megindítására irányuló kérelemnek 

meg kell felelnie az ingatlan-nyilvántartásról szóló 

törvény szerinti előírásoknak is. 
Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8.00 – 18.00 

Szerda: 8.00 – 16.00 
Csütörtök: 13.00 – 16.00 
Péntek: 8.00 – 12.00 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

az általános közigazgatási rendtartásról 2016. évi CL. 

törvény 

telekalakítási ügyintézési határidő: 60 nap 

egyesített telekalakítási ügyintézési határidő 

- telekalakítási ügyintézési határidő: 60 nap 

- ingatlan-nyilvántartási átvezetésére 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 a Korm. rendeletben leírtak szerint 

módosulhat. 
Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

http://www.foldhivatal.hu/ 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 
http://www.foldhivatal.hu/content/view/148/154/ 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 
az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 

384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 

 

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről 383/2016. (XII. 2.) Korm. 
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rendelet  

 

a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási 

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

 

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján 

eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 

29.) Korm. rendelet 

 

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény 
Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási 
rendtartásról 

 

 

 

 

CSALÁDI GAZDASÁGOK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE ÉS A NYILVÁNTARTÁSOK 

VEZETÉSE 

 

Ügytípus megnevezése: Családi gazdaságok nyilvántartásba vétele és a nyilvántartások 

vezetése  

Hatáskörrel rendelkező 

szerv megnevezése, 

illetékességi területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási 

Hivatal Földhivatali Osztály  

 

Berekfürdő, Karcag, Kenderes, Kisújszállás, Kunmadaras 

Ügyintézéshez 

szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

A családi gazdálkodó természetes személyazonosító adatai, 

lakcíme, adóazonosító jele, adószáma, legmagasabb iskolai 

végzettsége és a végzettséget igazoló okirat száma. 

A gazdálkodó család tagjainak természetes személyazonosító 

adatai, lakcíme, illetve rokoni jogviszonya kódja. 

A családi gazdaság részét képező termőföldekhez kapcsolódó 

következő adatoknak a termőföld fekvése szerinti 

településenként való megadása: 

• a termőföld helyrajzi száma, 

• a termőföld művelési ága, 

• a termőföld területe hektárban, 

• a termőföld külterületi vagy belterületi fekvése. 

A családi gazdaság részét képező termőföldek összterülete. 

 

• nyilatkozat arról, hogy a törvény szerint élethivatásszerűen 
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mezőgazdasági, illetve mezőgazdasági kiegészítő 

tevékenységet kíván folytatni, 

• a szakirányú, legalább középfokú képzettségét igazoló 

okiratot bemutatása, 

•  ennek hiánya esetén a legalább 3 éven át folytatott 

mezőgazdasági termelő tevékenységet igazoló őstermelői 

vagy egyéni vállalkozói igazolvány és az adóbevallás 

másolatát csatolja, vagy legalább 3 éve – a családi gazdálkodó 

által csatolt nyilvántartási szám alatt – mezőgazdasági termelő 

tevékenység tekintetében szerepel az egyéni vállalkozók 

nyilvántartásában és adóbevallása másolatát csatolja, 

•  nyilatkozat arról, hogy lakóhelye legalább három éve a 

családi gazdaság központjaként megjelölt településen van, 

•  nyilatkozat arról, hogy a vagyoni, elszámolási viszonyukat a 

gazdálkodó család tagjai szerződésben megkötötték, 

• őstermelői vagy egyéni vállalkozói igazolván, vagy igazolás 

arról,hogy a mezőgazdasági termelő tevékenység tekintetében 

családi gazdálkodó szerepel az egyéni vállalkozók 

nyilvántartásában 

• nyilatkozat arról, hogy a szerződést kötő családtagok által a 

családi gazdaság rendelkezésére bocsátott 

termőföldterületekre vonatkozó bejelentett adatok 

megegyeznek a nevükre szóló földhasználati lapokon szereplő 

adatokkal. 

Eljárási illetékek 

(igazgatási szolgáltatási 

díjak) meghatározása: 

A nyilvántartásba vételi kérelem és a meglévő családi gazdaság 

adatainak módosítása esetén az illeték 3.000 Ft. A családi 

gazdaság területváltozásának bejelentése illetékmentes.  

Alapvető eljárási 

szabályok: 

Jogosultak köre:  

Kérelmező az a családi gazdálkodó, aki:  

• rendelkezik érvényes őstermelői igazolvánnyal, vagy egyéni 

vállalkozói igazolvánnyal,  

• élethivatásszerűen mezőgazdasági vagy mezőgazdasági 

kiegészítő tevékenységet folytat,  

• rendelkezik mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú 

végzettséggel, vagy ennek hiányában igazolja, hogy legalább 

három éve folytat mezőgazdasági és kiegészítő tevékenységét 

és ebből árbevétele származik,  

• legalább három év óta a bejelentett állandó lakhelye a családi 

gazdaság központjaként megjelölt településen van.  

A járási hivatal a családi gazdálkodó és a gazdálkodó család 

tagjai közös kérelmének alapján nyilvántartásba veszi a családi 

gazdaságokat, azok földterületét, valamint vezeti a gazdaságban 

történő változásokat, módosításokat.  

A nyilvántartásba vételről a járási hivatalhatározatot bocsát ki.  

Az eljárást megindító 

irat benyújtásának 

Az eljárást megindító kérelem illetve a módosítási kérelem 

benyújtható postai úton, illetve személyesen a járási hivatalnál, a 
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módja (helye, ideje): kormányablakban, a települési ügysegédnél.  

A nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló adatokban történt 

változást a családi gazdálkodó 15 napon belül köteles bejelenteni 

és igazolni.  

Ügyfélfogadás ideje: 

Hétfő: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés 

határideje (elintézési, 

fellebbezési határidő): 

8 nap 

Fellebbezés 

elbírálására jogosult 

szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Az ügyek intézését 

segítő útmutatók, az 

ügymenetre vonatkozó 

tájékoztatás: 

A családi kötelékben együtt gazdálkodók alapíthatnak családi 

gazdaságot. A termőföldet közösen művelik, egymással a 

megtermelt javak elosztásáról szerződéses viszonyban állnak. A 

családi gazdaság nyilvántartásba vételét a családi gazdálkodó a 

gazdálkodó család tagjai közös kérelmének benyújtásával kérheti. 

Az ügyintézéshez 

használt letölthető 

formanyomtatványok: 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok az alábbi linken 

elérhetőek:  

https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/foldmu

v_ig/nyomtatvanyok_fm/cs aladi_gazdasag_nyomtatvany.html  

és a Nyomtatványok menüpont I. számú pontjában 

megtalálhatóak.  

Az igénybe vehető 

elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

- 

Az ügytípusokhoz 

kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

• 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet a családi gazdaságok 

létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, 

valamint kiemelt támogatásukról, 

• Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (Ákr.); 

• A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 

fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a 

területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 

2010. évi CXXVI. törvény; 

• Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) 

bekezdés;  

• A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi 

CXXII. törvény 5. § 

•  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi 

CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és 

átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 4. §; 

https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/foldmuv_ig/nyomtatvanyok_fm/csaladi_gazdasag_nyomtatvany.html
https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/foldmuv_ig/nyomtatvanyok_fm/csaladi_gazdasag_nyomtatvany.html
https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/foldmuv_ig/nyomtatvanyok_fm/csaladi_gazdasag_nyomtatvany.html
https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/foldmuv_ig/nyomtatvanyok_fm/csaladi_gazdasag_nyomtatvany.html


65 

Tájékoztatás az 

ügyfelet megillető 

jogokról és az ügyfelet 

terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető általános 

jogokat és az ügyfelet terhelő általános kötelezettségeket az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(a továbbiakban: Ákr.) határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása alapján, 

hatáskörét a jogszabály keretei között, rendeltetésszerűen 

gyakorolva jár el.  

• 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.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei között a 

hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az 

egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény előtti 

egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, 

indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű időben 

jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője számára 

biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, 

és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során bármikor 

nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés véglegessé 

válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal az 

ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más érdekelteknek 

biztosítja az iratbetekintési jogot, ugyanakkor gondoskodik a 

törvény által védett titkok megőrzéséről és a személyes adatok 

védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a 

továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (a 

továbbiakban együtt: írásban), vagy személyesen, írásbelinek 

nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: 

szóban) 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 
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hatóságnál rendelkezésre álló – módra áttérhet. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és kérdést 

intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, valamint az a 

természetes személy, aki a nemzetiségek jogairól szóló törvény 

hatálya alá tartozik, a hatóságnál használhatja nemzetiségi 

nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől számított 

15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen 

eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás 

indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy 

szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat – 

ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 66. § (2) bekezdésében 

vagy (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn 

–, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 105. § 

(2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási 

kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható.  

• 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. A 

bizonyítási eljárással járó költségeket a bizonyítást 

indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a hatóság az 

okozott többletköltségek megtérítésére kötelezi, illetve eljárási 

bírsággal sújthatja. Az eljárási bírság legkisebb összege 

esetenként tízezer forint, legmagasabb összege – ha törvény 

másként nem rendelkezik – természetes személy esetén 

ötszázezer forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  

 

A MEZEI ŐRSZOLGÁLAT NYILVÁNTARTÁSA, SZAKMAI FELÜGYELET, VALAMINT 

A MEGALAKULÁSÁHOZ ÉS MŰKÖDTETÉSÉHEZ TÁMOGATÁS NYÚJTÁSA 
 

Ügytípus megnevezése: 
A mezei őrszolgálat nyilvántartása, szakmai felügyelet, 

valamint a megalakulásához és működtetéséhez támogatás 

nyújtása  
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Hatáskörrel rendelkező 

szerv megnevezése, 

illetékességi területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási 

Hivatal Földhivatali Osztály 

 

Berekfürdő, Karcag, Kenderes, Kisújszállás, Kunmadaras 

Ügyintézéshez 

szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

A mezei őrszolgálat megalakításhoz, fenntartásához és 

működtetéséhez szükséges kérelem. 

Eljárási illetékek 

(igazgatási szolgáltatási 

díjak) meghatározása: 

- 

Alapvető eljárási 

szabályok: 

A települési önkormányzat a közigazgatási területéhez tartozó 

termőföldek – ide nem értve az erdőt, a halastavat – őrzéséről 

mezei őrszolgálatot hozhat létre és tarthat fenn. Az 

önkormányzat a mezei őrszolgálat létrehozását a járási hivatalnak 

köteles bejelenteni, a járási hivatal az őrszolgálatot közhiteles 

hatósági nyilvántartásba veszi.  

A mezei őrszolgálat szakmai felügyeletét a járási hivatal és a 

rendőrség látja el.  

A fenntartó köteles a mezőőr foglalkoztatásáról, illetve a 

foglalkoztatás megszüntetéséről a járási hivatalt és a rendőrséget 

a foglalkoztatást, illetve annak megszüntetését megelőzően öt 

napon belül írásban értesíteni.  

A járási hivatal a mezőőr számára az előírt vizsga és eskü letétele 

után szolgálati naplót ad ki.  

Az önkormányzati mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és 

működési költségeit a földhasználó, ha ez ismeretlen, a 

tulajdonos által kifizetett mezőőri járulékból és a központi 

költségvetés által biztosított hozzájárulásból kell fedezni.  

A megalakítási, fenntartási és működési költségek felét, de 

legfeljebb a külön jogszabályban meghatározott összeget a 

központi költségvetés biztosítja hozzájárulásként az 

agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 

fejezetéből. A járási hivatal megvizsgálja az önkormányzat 

kérelme alapján az igényjogosultságot és ennek alapján 

határozatban dönt a hozzájárulás kifizethetőségéről, vagy a 

kérelem elutasításáról.  

Az eljárást megindító 

irat benyújtásának 

módja (helye, ideje): 

A kérelem benyújtható postai úton, illetve személyesen a járási 

hivatalnál. 

Ügyfélfogadás ideje: 

Hétfő: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

https://szerkesztoseg.kormanyhivatal.hu/download/b/a8/83000/64_2009%20rendelet.rtf
https://szerkesztoseg.kormanyhivatal.hu/download/b/a8/83000/64_2009%20rendelet.rtf
https://szerkesztoseg.kormanyhivatal.hu/download/b/a8/83000/64_2009%20rendelet.rtf
https://szerkesztoseg.kormanyhivatal.hu/download/b/a8/83000/64_2009%20rendelet.rtf
https://szerkesztoseg.kormanyhivatal.hu/download/b/a8/83000/64_2009%20rendelet.rtf
https://szerkesztoseg.kormanyhivatal.hu/download/b/a8/83000/64_2009%20rendelet.rtf
https://szerkesztoseg.kormanyhivatal.hu/download/b/a8/83000/64_2009%20rendelet.rtf
https://szerkesztoseg.kormanyhivatal.hu/download/b/a8/83000/64_2009%20rendelet.rtf
https://szerkesztoseg.kormanyhivatal.hu/download/b/a8/83000/64_2009%20rendelet.rtf
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határideje (elintézési, 

fellebbezési határidő): 

törvény szabályai szerint teljes eljárásban 60 nap. 

Fellebbezés 

elbírálására jogosult 

szerv: 

 

Az ügyek intézését 

segítő útmutatók, az 

ügymenetre vonatkozó 

tájékoztatás: 

A települési (községi, városi, megyei jogú városi, fővárosi kerületi, 

fővárosi) önkormányzat a közigazgatási területéhez tartozó 

termőföldek - ide nem értve az erdőt, a halastavat - őrzéséről mezei 

őrszolgálat létesítésével gondoskodhat. Több települési 

önkormányzat közös mezei őrszolgálatot hozhat létre. A 

hegyközség által létesített hegyőrségre és a hegyőrre – a 

törvényben foglalt eltérésekkel - a mezei őrszolgálatra és a 

mezőőrre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 

A mezei őrszolgálat létrehozását a mezőgazdasági igazgatási 

szervnek be kell jelenteni, amely az őrszolgálatot közhiteles 

hatósági nyilvántartásba veszi. A bejelentésnek tartalmaznia kell 

az őrszolgálat létszámát, az őrzött terület mértékét és a 

földrészletek helyrajzi számát. 

Az ügyintézéshez 

használt letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető 

elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

- 

Az ügytípusokhoz 

kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

• a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei 

őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény, 

• 1997. évi CLIX. törvény a mezőőrök és a hegyőrök szolgálati 

viszonyáról szólóm 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet  

• a mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és 

működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételének 

rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V. 22.) FVM–PM 

együttes rendelet  

• a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres 

biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes 

szabályokról szóló 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet  

• 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 

Tájékoztatás az 

ügyfelet megillető 

jogokról és az ügyfelet 

terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető általános 

jogokat és az ügyfelet terhelő általános kötelezettségeket az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(a továbbiakban: Ákr.) határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása alapján, 

hatáskörét a jogszabály keretei között, rendeltetésszerűen 

gyakorolva jár el.  
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• 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.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei között a 

hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az 

egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény előtti 

egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, 

indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű időben 

jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője számára 

biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, 

és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során bármikor 

nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés véglegessé 

válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal az 

ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más érdekelteknek 

biztosítja az iratbetekintési jogot, ugyanakkor gondoskodik a 

törvény által védett titkok megőrzéséről és a személyes adatok 

védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a 

továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (a 

továbbiakban együtt: írásban), vagy személyesen, írásbelinek 

nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: 

szóban) 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. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és kérdést 

intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, valamint az a 

természetes személy, aki a nemzetiségek jogairól szóló törvény 

hatálya alá tartozik, a hatóságnál használhatja nemzetiségi 

nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől számított 

15 napon belül fellebbezéssel élhet.  
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Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen 

eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás 

indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy 

szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat – 

ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 66. § (2) bekezdésében 

vagy (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn 

–, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 105. § 

(2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási 

kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható.  

• 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. A 

bizonyítási eljárással járó költségeket a bizonyítást 

indítványozó fél előlegezi. 

• Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a hatóság az 

okozott többletköltségek megtérítésére kötelezi, illetve eljárási 

bírsággal sújthatja. Az eljárási bírság legkisebb összege 

esetenként tízezer forint, legmagasabb összege – ha törvény 

másként nem rendelkezik – természetes személy esetén 

ötszázezer forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
 

 

AZ ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY ÉS AZ ÉRTÉKESÍTÉSI BETÉTLAP HASZNÁLATA 

JOGSZERŰSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE. AZ ŐSTERMELŐ ÁLTAL KÖZÖLT ÉS 

NYILVÁNTARTÁSBA VETT ADATOK ÉS NYILATKOZATOK VALÓDISÁGÁNAK 

ELLENŐRZÉSE  

 

Ügytípus megnevezése: 

Az őstermelői igazolvány és az értékesítési betétlap használata 

jogszerűségének ellenőrzése. Az őstermelő által közölt és 

nyilvántartásba vett adatok és nyilatkozatok valódiságának 

ellenőrzése (az értékesítés és a termelés helyszínén)  

Hatáskörrel rendelkező 

szerv megnevezése, 

illetékességi területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási 

Hivatal Földhivatali Osztály 

 

Berekfürdő, Karcag, Kenderes, Kisújszállás, Kunmadaras 



71 

Ügyintézéshez 

szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

 érvényes őstermelő igazolvány, 

 adatnyilvántartó lap vagy annak másolati példánya, 

 értékesítési betétlap, 

 személyazonosító igazolvány, 

 lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

Eljárási illetékek 

(igazgatási szolgáltatási 

díjak) meghatározása: 

Az eljárás hivatalból indul. 

Alapvető eljárási 

szabályok: 

A mezőgazdasági őstermelő érvényes igazolványának birtokában 

mezőgazdasági őstermelőként, kizárólag azt a saját őstermelői 

tevékenységéből származó őstermelői terméket értékesítheti, ami 

szerepel a Nyilvántartásban. 

Az őstermelői termék értékesítésének helyszínén a mezőgazdasági 

őstermelő köteles az igazolvány száma mellett az őstermelői 

termékét vagy az értékesítés helyszínét a „Saját őstermelői 

tevékenységből származó termék” felirattal a vásárló 

tájékoztatására alkalmas módon ellátni. 

A mezőgazdasági őstermelő a Nyilvántartásba általa bejegyeztetett 

tevékenységet egyéni vállalkozóként nem végezheti. Amennyiben 

a mezőgazdasági őstermelő egyéni vállalkozói tevékenységet is 

folytat, akkor ugyanolyan terméket - egy időben, ugyanazon a 

helyszínen - kizárólag mezőgazdasági őstermelőként vagy 

kizárólag egyéni vállalkozóként értékesíthet. 

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) 

hivatala, valamint a NÉBIH (a továbbiakban együtt: ellenőrző 

hatóság) annak a mezőgazdasági őstermelőnek, aki egyben egyéni 

vállalkozó is, az őstermelői tevékenységét az egyéni vállalkozókról 

szóló nyilvántartásban szereplő adatai összevetésével is 

ellenőrizheti. 

Az eljárást megindító 

irat benyújtásának 

módja (helye, ideje): 

Az eljárás hivatalból indul.  

Ügyfélfogadás ideje: 

Hétfő: 8:00-18:00 

Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-16:00 

Csütörtök: 13:00-16:00 

Péntek: 8:00-12:00 

Az ügyintézés 

határideje (elintézési, 

fellebbezési határidő): 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény szabályai szerint teljes eljárásban 60 nap. 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 
 

Az ügyek intézését 

segítő útmutatók, az 

ügymenetre vonatkozó 

tájékoztatás: 

A járási hivatal ellenőrzi elárusító helyeken az őstermelői 

igazolvány használatának jogszerűségét. Az ellenőrzés során 

ellenőrzi az áru származását, megtekinti az őstermelő 

igazolványát, adatlapját. és ha az őstermelői igazolványban 
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feltüntetett tevékenység és az árusító helyen lévő áru eltérő, akkor 

az igazolványt visszatartja, visszavonja. Abban az esetben, ha az 

őstermelői igazolványban feltüntetett tevékenység és az árusító 

helyen lévő áru eltér, akkor az ellenőr jogosult az őstermelő 

igazolványt visszavonni. Továbbá akkor is jogosult az őstermelői 

igazolvány visszavonására, ha az ellenőrzés során megállapítást 

nyer, hogy őstermelő által értékesíteni kívánt, illetve értékesített 

áru mennyisége több, mint az őstermelő termelési lehetősége, 

kapacitása.  

Az ellenőrző hatóság az igazolvány használata jogszerűségének, 

valamint a Nyilvántartásban szereplő adatok valódiságának 

ellenőrzése során jogosult:  

a) a mezőgazdasági őstermelő által értékesíteni kívánt, vagy 

értékesített őstermelői termék származását ellenőrizni;  

b) a mezőgazdasági őstermelő igazolványát és értékesítési 

betétlapját, valamint a személyazonosító igazolványát vagy 

egyéb, a személyazonosság igazolására alkalmas okmányát 

elkérni, abba betekinteni;  

c) az őstermelői tevékenység végzésének helyszínén és az 

értékesítés helyszínén ellenőrzést tartani;  

d) az igazolványt visszatartani az őstermelői tevékenység 

jogszerűségének vizsgálatára irányuló eljárás jogerős 

lezárásáig, ha a Nyilvántartásban szereplő és az értékesítés 

helyszínén lévő őstermelői termékek köre egymástól eltér;  

e) az igazolványt visszavonni, ha az ellenőrzés során 

megállapítást nyer, hogy a mezőgazdasági őstermelő 

őstermelői tevékenységre vonatkozó adatai eltérnek a 

Nyilvántartásban szereplő adatoktól, vagy az egyéni 

vállalkozói tevékenysége között a Nyilvántartásba bejegyzett 

tevékenység is szerepel, vagy az értékesíteni kívánt vagy 

értékesített termék mennyisége legalább 10%-kal több, mint 

amennyi a Nyilvántartásban szerepel, vagy a saját gazdasága 

adatai alapján lehetősége van termelni, illetve olyan terméket 

értékesített vagy kívánt értékesíteni, amit nem jelentett be.  

Az ellenőrző hatóság az igazolvány visszavonásáról szóló 

döntésével egyidejűleg meghatározza az új igazolvány 

kiadásának legkorábbi időpontját. A visszavonás időtartamát az 

ellenőrző hatóság - a jogsértés súlyától függően - két hónaptól két 

évig terjedő időtartamra határozhatja meg. A visszavonás 

időtartamába - ha az igazolvány az őstermelői tevékenység 

jogszerűségének e rendeletben foglaltak szerinti vizsgálatára 

irányuló eljárás jogerős lezárásáig visszatartásra került - a 

visszatartás időtartamát be kell számítani.  

Az ügyintézéshez 

használt letölthető 

formanyomtatványok: 

 



73 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás: 

- 

Az ügytípusokhoz 

kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

• A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. 

(XII. 26.) Korm. rendelet,  

• 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 

• 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 

• az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény  

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

A hatósági eljárás szabályait, így az ügyfelet megillető általános 

jogokat és az ügyfelet terhelő általános kötelezettségeket az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(a továbbiakban: Ákr.) határozza meg.  

  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása alapján, 

hatáskörét a jogszabály keretei között, rendeltetésszerűen 

gyakorolva jár el.  

• 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.  

• A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei között a 

hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

• A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az 

egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a 

jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény előtti 

egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, 

indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, a 

jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű időben 

jár el. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője számára 

biztosítja, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, 

és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során bármikor 

nyilatkozatot vagy észrevételt tegyen. 

• Az ügyfél kérelmével a tárgyban hozott döntés véglegessé 

válásig rendelkezhet..  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal az 

ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más érdekelteknek 

biztosítja az iratbetekintési jogot, ugyanakkor gondoskodik a 

törvény által védett titkok megőrzéséről és a személyes adatok 

védelméről.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a 
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továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (a 

továbbiakban együtt: írásban), vagy személyesen, írásbelinek 

nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: 

szóban) 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. 

• Az ügyfél a tárgyaláson bizonyítási indítványt tehet és kérdést 

intézhet a meghallgatott személyhez.  

• A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, valamint az a 

természetes személy, aki a nemzetiségek jogairól szóló törvény 

hatálya alá tartozik, a hatóságnál használhatja nemzetiségi 

nyelvét.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől számított 

15 napon belül fellebbezéssel élhet.  

  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen 

eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 

megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás 

indokolatlan késleltetésére.  

• Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy 

szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat – 

ide nem értve, ha vele szemben az Ákr. 66. § (2) bekezdésében 

vagy (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ok áll fenn 

–, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az Ákr. 105. § 

(2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási 

kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható.  

• 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. A 

bizonyítási eljárással járó költségeket a bizonyítást 

indítványozó fél előlegezi. 

•  Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a hatóság az 

okozott többletköltségek megtérítésére kötelezi, illetve eljárási 

bírsággal sújthatja. Az eljárási bírság legkisebb összege 

esetenként tízezer forint, legmagasabb összege – ha törvény 

másként nem rendelkezik – természetes személy esetén 

ötszázezer forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 

egymillió forint. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
 


