
Tájékoztató 
földügyi igazgatási beadványok postai úton történő benyújtásáról

Tisztelt Ügyfelünk!

Az  egyes  földügyi  eljárások  részletes  szabályairól  szóló  384/2016.  (XII.  2.)  Korm.  rendelet  2.  §  (1)
bekezdése alapján a földügyi igazgatási eljárásokban a beadvány postai úton történő benyújtása esetén
a küldeményen fel  kell  tüntetni az ingatlanügyi  hatáskörében eljáró  illetékes fővárosi  és  megyei
kormányhivatalnak vagy az ingatlanügyi hatáskörében eljáró  járási hivatalnak a fővárosi és megyei
kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló MvM utasítás szerinti, e rendelet alapján
földügyi igazgatási, valamint telekalakítási hatósági feladatokat ellátó szervezeti egységét. A szervezeti
egység feltüntetésének hiányában a beadvány kezelésére a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének
általános  követelményeiről  szóló  335/2005.  (XII.  29.)  Korm.  rendelet  38/B.  §-a  irányadó,  vagyis  a
küldemények  az  egységes  kormányzati  ügykezelő  rendszer  központi  érkeztető  rendszerében  (KÉR)
kerülnek átvételre.

A  fővárosi  és  megyei  kormányhivataloknak  a  földügyi  igazgatási  szakmai  feladatokkal  összefüggő
iratkezelésre vonatkozó Egységes Iratkezelési Szabályzat kiadásáról szóló 1/2018. (VI. 21.) AM utasítás
mellékletének  1.  pontja  szerint  a  földügyi  igazgatási  feladatok  ellátásával  összefüggő  iratkezelés
vonatkozásában  az  egységes  kormányzati  ügyiratkezelő  rendszerben  nem  érkeztethető  és  nem
kézbesíthető küldemények közé tartoznak a „földügyi igazgatási eljáráshoz” kezelési jelzéssel ellátott
iratok. Ez a kezelési jelzés az 1/2018. (VI. 21.) AM utasítás 2. függelékében (mellékelve) meghatározott
iratok esetében alkalmazható.

Kérjük, hogy a postai úton küldendő beadványuk közvetlen megküldése érdekében a küldeményen a
„földügyi  igazgatási  eljáráshoz”  kezelési  jelzést,  valamint  az  ingatlanügyi  hatáskörében  eljáró
illetékes  megyei  kormányhivatalnak vagy az  ingatlanügyi  hatáskörében eljáró  járási  hivatalnak a
földügyi igazgatási, valamint telekalakítási hatósági feladatokat ellátó szervezeti egységét és annak
pontos címét tüntessék fel a borítékon. 

A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.)
MvM utasítás szerint  a Baranya Megyei Kormányhivatal földügyi igazgatási, valamint telekalakítási
hatósági feladatokat ellátó szervezeti egységeinek helyes elnevezései és elérhetőségei a következők:

Baranya  Megyei  Kormányhivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági  és  Földhivatali  Főosztály  
Földhivatali Osztály
Cím: 7623 Pécs, Szabadság u. 7.
Telefon: 06 (72) 795-285
Fax: 06 (72) 507-012
E-mail: ebf.foldhivatal@baranya.gov.hu
Vezető: Kollár Tamás osztályvezető
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Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földhivatali Osztály
Cím: 7623 Pécs, Nagy Lajos király útja 1-3.
Telefon: 06 (72) 795-120
Fax: 06 (72) 795-700
E-mail: pecs.foldhivatal@baranya.gov.hu
Vezető: Dr. Wéber Gabriella osztályvezető

Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Földhivatali Osztály
Cím: 7300 Komló, Berek u. 3.
Telefon: 06 (72) 896-166
Fax: 06 (72) 795-071
E-mail: komlo.foldhivatal@baranya.gov.hu
Vezető: Hardi Gábor osztályvezető

Baranya Megyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatal Földhivatali Osztály
Cím: 7700 Mohács, Széchenyi tér 3.
Telefon: 06 (69) 795-603
Fax: 06 (69) 795-004
E-mail: mohacs.foldhivatal@baranya.gov.hu
Vezető: Petre Csilla osztályvezető

Baranya Megyei Kormányhivatal Siklósi Járási Hivatal Földhivatali Osztály
Cím: 7800 Siklós, Dózsa u. 19.
Telefon: 06 (72) 896-311
Fax: 06 (72) 795-750
E-mail: siklos.foldhivatal@baranya.gov.hu
Vezető: Ozorai-Czégi Melinda osztályvezető

Baranya Megyei Kormányhivatal Szigetvári Járási Hivatal Földhivatali Osztály
Cím: 7900 Szigetvár, Kossuth tér 16.
Telefon: 06 (73) 795-100
Fax: 06 (73) 795-001
E-mail: szigetvar.foldhivatal@baranya.gov.hu
Vezető: Varga Ádám osztályvezető

Köszönjük együttműködésüket!
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1/2018. (VI. 21.) AM utasítás
a fővárosi és megyei kormányhivataloknak a földügyi igazgatási szakmai feladatokkal összefüggő

iratkezelésére vonatkozó Egységes Iratkezelési Szabályzat kiadásáról

2. függelék

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2015. (XII. 29.) Korm.
rendelet  2.  melléklet  j)  pontjában  meghatározott  kivételi  kör  alapján  a  Szabályzat  1.  pontjában
meghatározott  „Földügyi  igazgatási  eljáráshoz”  kezelési  jelzéssel  a  földügyi  igazgatási  eljárásokhoz
kapcsolódó alábbi iratok láthatóak el:

1.  változás-átvezetési  eljárások  iratai  (ingatlan  adatainak  változása,  jogosultak  címe/székhelye,
névváltozása), hiteles tulajdoni lap másolat;
2.   jogok, tények;
3.  bejegyzésnek,  feljegyzésének,  módosulásának,  törlésének  okiratai:  bejegyzés  alapjául  szolgáló
okiratok, így magánokiratok, közokiratok, bejegyzést, feljegyzést, módosulást, törlést elrendelő hatósági
és bírósági határozatok, törvény erejénél fogva keletkezett, módosult, megszűnt jogok tények be-, illetve
feljegyzése iránti megkeresések iratai, ideértve a különleges biztonsági elemekkel ellátott okiratok (föld
tulajdonjogának átruházása iránti szerződés), az ügyvéd által ellenjegyzéssel ellátott okiratok, valamint a
hatóság által jóváhagyó záradékkal ellátott okiratok;
4. jogok, tények bejegyzéséhez, feljegyzéséhez, módosulásához,  törléséhez szükséges,  jogszabály által
előírt  okiratok,  hatósági  határozatok,  igazolások,  bizonyítványok,  hatóság  által  záradékolt  okiratok,
melyek  nem  bejegyzés  alapjául  szolgáló  okiratok,  de  a  bejegyzéshez  a  jogszabályi  előírás  folytán
elengedhetetlenek;
5.  a  földvédelmi,  földminősítési,  földhasznosítási  kötelezettséggel  kapcsolatos  eljárás,  valamint  a
földhasználati  nyilvántartásbavételi  eljárás  megindítására  irányuló  kérelem  (bejelentés,  ideértve  a
változás és a használat megszűnésének bejelentését is) és mellékletei;
6.  a  földvédelmi,  földminősítési,  földhasznosítási  kötelezettséggel  kapcsolatos  eljárás,  valamint  a
földhasználati nyilvántartásbavételi eljárás során hiánypótlási felhívást követően benyújtott iratok;
7.  a  földvédelmi,  földminősítési,  földhasznosítási  kötelezettséggel  kapcsolatos  eljáráshoz,  valamint  a
földhasználati nyilvántartásbavételi eljáráshoz kapcsolódó küldemények;
8. a földvédelmi, földminősítési, földhasznosítási kötelezettséggel kapcsolatos eljárásokkal, valamint a
földhasználati  nyilvántartásbavételi  eljárással  összefüggésben  benyújtott  panaszok,  közérdekű
bejelentések, tájékoztatás-kérések;
9. a földvédelmi, földminősítési, földhasznosítási kötelezettséggel kapcsolatos eljárásokkal, valamint a
földhasználati nyilvántartással kapcsolatos adatszolgáltatásra irányuló kérelmek, megkeresések;
10. a földvédelmi, földminősítési, földhasznosítási kötelezettséggel kapcsolatos eljárásokkal, valamint a
földhasználati nyilvántartásbavételi eljárással összefüggésben benyújtott jogorvoslati kérelmek;
11. részarány-földkiadással, kárpótlással kapcsolatos beadványok;
12. parlagfű fertőzöttség ellenőrzésével, határszemle lefolytatásával kapcsolatos beadványok;
13. művelési ág változás bejelentésével kapcsolatos beadványok;
14.  a  földvédelmi  és  földminősítési  eljárásban,  illetve  az  adatszolgáltatásért  fizetendő  igazgatási
szolgáltatási  díj,  a  földvédelmi  járulék  és  bírság,  valamint  a  földhasználati  bírság  megfizetésével,
kezelésével,  visszatérítésével  kapcsolatos  iratok,  beadványok,  valamint  a  végrehajtási  eljárás  során
keletkező iratok, benyújtott beadványok;
15.  telekalakítási  dokumentáció,  ideértve  a  kisajátítási  eljárás  során  benyújtott  dokumentációt  is
(változási  vázrajz,  kérelem,  megbízás,  ingatlan-nyilvántartási  átvezetéshez,  bejegyzéshez  szükséges
okirat);
16. vizsgálatra, záradékolásra megküldött változási vázrajzok;
17.  felmérési,  térképezési  vagy  területszámítási  hiba  kiigazítása  iránti  kérelem  és  a  benyújtásához
szükséges szakvélemény;
18. hiteles térképmásolat;
19.  a  föld  tulajdonjoga  hatósági  jóváhagyáshoz  kötött  megszerzésének  jóváhagyása  iránti  eljárásban
benyújtott okiratok, ideértve a különleges biztonsági elemekkel ellátott okiratok (föld tulajdonjogának
átruházása iránti szerződés), az ügyvéd által ellenjegyzéssel ellátott okiratok, valamint a hatóság által
jóváhagyó záradékkal ellátott okiratok;
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20.  a  földhasználati  jogosultság  hatósági  jóváhagyáshoz  kötött  megszerzésének  jóváhagyása  iránti
eljárásban  benyújtott  okiratok  (ideértve  az  ügyvéd  által  ellenjegyzéssel  ellátott  okiratok,  valamint  a
hatóság által jóváhagyó záradékkal ellátott okiratok);
21. a föld tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges szerzési feltételek igazolására szolgáló hatósági
bizonyítvány kiadása iránti eljárásban benyújtott okiratok;
22.  a  föld  tulajdonjogának  illetve  a  földhasználati  jogosultság  megszerzéséhez  kapcsolódó  igazolás
kiadása iránti eljárásban benyújtott okiratok;
23. a földműves nyilvántartásbavételi, törlési, változásbejelentési eljárás megindítására irányuló kérelem
és annak mellékletei;
24.  a  földműves  nyilvántartásbavételi,  törlési,  változásbejelentési  eljárás  során  hiánypótlási  felhívást
követően benyújtott iratok;
25. a földműves nyilvántartásbavételi, törlési, változásbejelentési eljáráshoz kapcsolódó küldemények;
26.  a  földműves  nyilvántartásbavételi,  törlési,  változásbejelentési  eljárással  összefüggésben benyújtott
panaszok, közérdekű bejelentések, tájékoztatás-kérések;
27. a földműves nyilvántartással kapcsolatos adatszolgáltatásra irányuló kérelmek, megkeresések;
28.  a  földműves  nyilvántartásbavételi,  törlési,  változásbejelentési  eljárással  összefüggésben benyújtott
jogorvoslati kérelmek;
29. a földforgalmi ellenőrzéssel, kényszerhasznosításba adással, kényszerhasznosítóként bejelentkezéssel
kapcsolatosan benyújtott okiratok.
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