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Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 

 
1. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 
 
 
1.1 Közszolgáltatás megnevezése: gondoskodik az élelmiszerlánc területén az iskolarendszeren 
kívüli hatósági jellegű képzések és vizsgáztatás szervezéséről, illetve végzéséről, az állatszállítást 
végző személyek esetében. 
 
Közszolgáltatás tartalma: Oktatás-szervezés és vizsgáztatás 
 
Igénybevétel rendje:a meghirdetett időpontokban 
 
Fizetendő díj mértéke, kedvezmények: Hirdetményekben közölve 
 
1.2. Közszolgáltatás megnevezése: végzi az Európai Unió élelmiszerekre és takarmányokra 
vonatkozó gyorsriasztási rendszerének (RASFF) hazai működtetését és a rendszeren keresztül 
Magyarországra érkező bejelentés alapján, továbbá a Magyarországon észlelt veszély esetén 
megteszi a szükséges intézkedéseket 
 
Közszolgáltatás tartalma: Vállalkozások és/vagy a lakosság értesítése a kifogásolt élelmiszerekről 
és takarmányokról 
 
Igénybevétel rendje: hatósági kezdeményezés vagy lakossági bejelentés 
 
Fizetendő díj mértéke, kedvezmények: a hatósági eljárás díj- és illetékmentes, amennyiben az adott 
eljárásra jogszabály igazgatási szolgáltatási díjat nem állapít meg. 
 
1.3. Közszolgáltatás megnevezése: gondoskodik a járványos állatbetegség megelőzéséhez, illetve 
felszámolásához szükséges ingyenes oltó- és kórjelző anyagokról, továbbá a járványok 
megelőzéséhez és elfojtásához szükséges műszaki, technikai feltételek, védőfelszerelések 
biztosításáról, valamint folyamatos karbantartásáról és cseréjéről 
 
Közszolgáltatás tartalma:  

I. Ingyenes diagnosztikum (tuberkulin) készleten tartása és kiszolgálása 
II. Fertőtlenítő gépjármű biztosítása járvány-helyzetekben ill. élelmiszeripari vállalkozások számára 

 
Igénybevétel rendje:  

I. Állatorvosokon keresztül 
II. Igazgatóság titkárságán keresztül 

 
Fizetendő díj mértéke, kedvezmények:  

I. A hatósági eljárás díj- és illetékmentes, amennyiben az adott eljárásra jogszabály igazgatási 
szolgáltatási díjat nem állapít meg. 

II. Az elszámolás a megtett km-en és a felhasznált fertőtlenítőszer mennyiségén alapul. 
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2. Földhivatali Osztály 

Szolgáltatások díjtáblázata  

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

-         a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (Tfvt.) 
-         földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási 
díjakról szóló 63/1999. (VII.21.) FVM-HM-PM együttes rendelet 
-         a földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és 
a díjfizetés részletes szabályairól szóló 155/2009. (XI. 16.) FVM rendelet (Díjrendelet) 
-         a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (Fétv.) 

-         a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 

-         a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet 

    
Földhivatali 

szolgáltatás/eljárás 
Eljárási díj Jogszabályhely Bevétel jogosultja (jogszabályhely) 

Ingatlan-nyilvántartás 

Ingatlan-nyilvántartási 
eljárásban hozott döntés 
(határozat, végzés) elleni 

fellebbezés 

10.000,- Ft 
Díjtörvény 32/A. 
§ (5) bekezdés 

- 50 % az ingatlan fekvése szerinti 
illetékességi területén kívül eljáró 

földhivatal (díjfizetés helye szerinti) 

Iratmásolat 100,- Ft/oldal 
Díjtörvény 32/A. 
§ (6) bekezdés 

- 50 % egyenlő arányban az 
eljárásban résztvevő többi földhivatal 

Földvédelem 

Első fokú földvédelmi 
eljárás, valamint az 

igénybe vehető 
jogorvoslati eljárás 

a) egy földrészlet 
esetében 30 000 Ft, 

30/2015. FVM 
rendelet 2. § 

30/2015. FVM 
rendelet 3. § 

100 % Kormányhivatal (25 %-a 
bevételi különbségek kiegyenlítésére 

használható fel) 

b) 2-5 db földrészlet 
esetén 30 000 

Ft, valamint 
földrészletenként további 
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7000 Ft, 

c) 6-25 db földrészlet 
esetén 58 000 

Első fokú újrahasznosítási 
eljárás, valamint az 

igénybe vehető 
jogorvoslati eljárás 

Ft, valamint 
földrészletenként további 

2000 Ft, 

d) 26 db vagy annál több 
földrészlet 

esetén 98 000 Ft, 
valamint 

földrészletenként további 
1000 Ft 

  
a) 10 000 m2 

területnagyságot el nem 

Tfvt. 30/A. § (1) 
bekezdés 

100 % Kormányhivatal (25 %-a 
bevételi különbségek kiegyenlítésére 

használható fel) 

  
érő földrészlet esetében 

20 000 Ft, 

Földminősítési eljárás 
(elsőfokú kérelem, 

jogorvoslat) 

b) 10 000-50 000 m2 
területnagyság 

magában foglalja az 
ingatlan-nyilvántartásban a 

földminősítési eljárás 
eredményeként 

esetében 30 000 Ft, 

bekövetkezett változás 
átvezetésének díját (Tfvt. 

30/A. § (3) bekezdés) 

c) 50 001-100 000 m2 
területnagyság 

  esetében 36 000 Ft, 

  

d) 100 001 m2 feletti 
területnagyság esetén 36 
000 Ft, valamint minden 

további 100 000 m2 
területnagyság esetén 

további 20 000 Ft 
Legfeljebb 220.000,- Ft 
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Földhasználat 

A földhasználati lap 
másolat kiadása iránti 

kérelmet elutasító 
határozat elleni fellebbezés 

5.000,- Ft 
155/2009. (XI. 

16) FVM rendelt 
4. § 

100 % Kormányhivatal 

Földmérés 

Az NKP Nonprofit Kft. 
támogatása nélkül készített 
földmérési és térképészeti 

állami alapadatok 
(alappontok, forgalomból 
kivont adatok) igazgatási 

szolgáltatási díjai. 

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

rendelet 1. számú 
mellékletének táblázatai 

tartalmazzák 

63/1999. 
(VII.21.) FVM-

HM-PM 
együttes 
rendelet 

 - 50%  Kormányhivatal 

 - 50 % új állami alapadatok 
előállítására kell fordítani (63/1999.  

(VII.21.)  FVM-HM-PM  együttes 
rendelet 5. § (5) bekezdés) 

Az NKP Nonprofit Kft. 
támogatásával készített 

földmérési és térképészeti 
állami alapadatok 

(térképmásolatok, digitális 
térképek) igazgatási 
szolgáltatási díjai. 

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

rendelet 1. számú 
mellékletének táblázatai 

tartalmazzák 

63/1999. 
(VII.21.) FVM-

HM-PM 
együttes 
rendelet 

-   70% NKP Nonprofit Kft. (63/1999.  
(VII.21.)  FVM-HM-PM  együttes 

rendelet 5. § (6) bekezdése és NKP 
Nonprofit Kft.-vel 2005. augusztus 23. 
napján kötött megállapodás alapján) 

Az NKP Nonprofit Kft. által 
értékesített Veszprém 

megyei digitális ingatlan-
nyilvántartási tértérképek 

díjai 

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

rendelet 8. táblázata 
tartalmazza illetve egyedi 

szerződések alapján 

63/1999. 
(VII.21.) FVM-

HM-PM 
együttes 
rendelet 

Telekalakítási 
engedélyezési eljárás ellen 
indult fellebbezési eljárás 

díja 

30.000,- Ft 

166/2009. 
(XII.9.) FVM 

rendelet. 1. § (3) 
bekezdés 

100 % Kormányhivatal 
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Jogosulatlan földmérési 
tevékenységért kiszabott 

bírság 
100.000,- Ft 

129/2015. 
(V.27.) 

korm.rendelet 5. 
§ 

100% Kormányhivatal 

Állami alapadatbázisok 
jogosulatlan 

felhasználásáért kiszabott 
bírság 

100.000,- Ft 

129/2015. 
(V.27.) 

korm.rendelet 6. 
§ 

100% Kormányhivatal 

 


