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11. sz. melléklet 

 

Földhivatali Főosztály 

 

I. A szervezeti egység adatai 

1. § 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztályának (jelen mellékletben a 

továbbiakban: Főosztály) alapadatai a következők: 

a) megnevezés: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, 

b) székhely: 9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18-24., 

c) munkavégzés helyszíne: 9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18-24., 

d) elérhetőség: Tel.: (96) 529-420, Fax.: (96) 317-537, E-mail: gyor_m@takarnet.hu, honlap: 

www.foldhivatal.hu  

 

2.§ 

A Főosztály feladatait Győr-Moson-Sopron megye területén látja el, a Főosztály illetékességi területét 

a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, 

továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII.31) Kormányrendelet 

1. sz. mellékletének 8. pontja határozza meg. 

 

 

II. A szervezeti egység felépítése és vezetése 

3. § 

(1) A Főosztály az alábbi nem önálló szervezeti egységekre tagozódik: 

a) Ingatlan-nyilvántartási Osztály, 

b) Földmérési és Földügyi Osztály. 

(2) A Főosztályt főosztályvezető vezeti. 

(3) Az Ingatlan-nyilvántartási Osztályt a főosztályvezető-helyettes vezeti. 

(4) A Földmérési és Földügyi Osztályt osztályvezető vezeti. 

 

 

III. A szervezeti egység feladatai 

4. § 

(1) A Főosztály hatósági jogalkalmazói feladatai: 

a) ingatlanügyi hatósági; 

b) telekalakítási hatósági; 

c) mezőgazdasági igazgatási szervi. 

 (2) A Főosztály ellenőrzési feladatai: 

a)  földtulajdoni előírások ellenőrzése; 

b)  földhasználati előírások ellenőrzése; 

c)  földmérési tevékenység szakmai ellenőrzése; 

d)  az ingatlan-nyilvántartási adatok felhasználásának ellenőrzése. 

http://www.foldhivatal.hu/
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(3) A Főosztály felügyeleti feladatai: 

a) a járási hivatalok földügyi igazgatási tevékenységének felügyelete. 

(4) A Főosztály koordinációs feladatai: 

a) a több járást érintő földügyi igazgatási feladatok koordinálása; 

b) a földügyi igazgatást érintő megyei szinten egységes jogalkalmazási gyakorlat elősegítése; 

c) kapcsolattartás a Kormányhivatal főosztályaival, társhatóságokkal, ügyeletekkel. 

(5) A Főosztály funkcionális feladatai: 

a) a feladatkörét érintő adatok összegyűjtése, összegzése, beszámolók, jelentések készítése; 

b) a Főosztály működésével összefüggő statisztikai jelentések elkészítése; 

c) az irodaszer és gépkocsi igénylések összeállítása; 

d) jogszabály- és szabályzat tervezetek véleményezése. 

 

5. § 

(1) Az Ingatlan-nyilvántartási Osztály a hatósági jogalkalmazói feladatai körében: 

a) lefolytatja a másodfokú eljárást az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények 

feljegyzésére, módosítására, illetve törlésére, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett 

jogosult és az ingatlan adataiban (ide nem értve az ingatlan címét) bekövetkezett változások 

átvezetésére irányuló hatósági eljárásokban; 

b) lefolytatja a másodfokú eljárást az ingatlan-nyilvántartás tartalmáról történő 

adatszolgáltatással kapcsolatos hatósági eljárásokban; 

c) engedélyezi a rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos eljárás lefolytatását; 

d) lefolytatja a mező- és erdőgazdasági földek tulajdonjoga megszerzésével kapcsolatos 

hatósági jóváhagyási eljárásokat; 

e) a mező- és erdőgazdasági földek tulajdonjoga megszerzéséhez szükséges szerzési feltételek 

fennállásáról hatósági bizonyítványt ad ki a végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati 

adósságrendezési eljárás keretében árverés vagy pályáztatás útján történő értékesítési 

eljárásban való részvételhez; 

f) a mező- és erdőgazdasági földek tulajdonjoga megszerzéséhez szükséges szerzési feltételek 

fennállásáról hatósági bizonyítványt ad ki a közjegyzők részére a hagyatéki eljárásban, 

valamint a kérelmező ügyfél részére elbirtoklási per megindításához; 

g) a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén igazolást állít ki arról, hogy a 

mező- és erdőgazdasági föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés hatályosságához 

jóváhagyásra nincs szükség; 

h) lefolytatja a másodfokú eljárást a földművesek, mezőgazdasági termelőszervezetek és 

mezőgazdasági üzemközpontok nyilvántartásával kapcsolatos hatósági eljárásokban; 

i) lefolytatja a másodfokú eljárást a mező- és erdőgazdasági földekre vonatkozó szerzési 

feltételek, korlátozások és tilalmak betartásának ellenőrzésével kapcsolatos ügyekben; 

j) lefolytatja a másodfokú eljárást a mező- és erdőgazdasági földek átruházásához 

jogszabályban előírt biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzésével 

kapcsolatos ügyekben; 

k) lefolytatja a másodfokú eljárást a telekalakítási engedélyezési és egyesített telekalakítási 

eljárásokban. 

(2) Az Ingatlan-nyilvántartási Osztály az ellenőrzési feladatai körében: 

a) a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer (Takarnet) szolgáltatásait igénybe vevők 

adatlekérdezéseinek jogszerűségi és a biztonsági ellenőrzése. 
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(3) Az Ingatlan-nyilvántartási Osztály a felügyeleti feladatai körében: 

a) a járási hivatalok ingatlan-nyilvántartási és földforgalmi tevékenysége felett a felügyelet 

gyakorlásából eredő feladatokat látja el; 

b) ezen ügyekben előkészíti a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényből (továbbiakban: Ket.) eredő felügyeleti 

jogosítványok gyakorlásával – így különösen a hatóság hallgatásával, a nemzetközi 

jogsegéllyel, az ügyintézési határidő túllépésével és jogellenes meghosszabbításával, a 

kizárás esetén eljáró hatóság kijelölésével, a szakhatósági eljárással, a semmisségi ok 

észlelésével, az ügyészi felhívással –  kapcsolatos intézkedéseket; 

c) a járási földhivataloknál az ingatlan-nyilvántartási és földforgalmi tevékenységet érintő 

szakmai ellenőrzéseket folytat; 

d) kivizsgálja a feladatkörét érintő közérdekű bejelentéseket, panaszokat, egyéb beadványokat. 

(4) Az Ingatlan-nyilvántartási Osztály a koordinációs feladatai körében: 

a) feladatkörébe tartozóan szakmai értekezletet tart a járási hivatalok földhivatali osztályvezetői 

és ügyintézői számára; 

b) feladatkörét érintően közreműködik a Kormányhivatal képzési, továbbképzési feladatainak 

ellátásában; 

c) a biztonsági papír, átpántoló címke és biztonsági pecsétcímke kezelésére vonatkozó 

előírásoknak megfelelően ellátja a járási hivatalok koordinálását a tulajdoni lapról kiállított 

másolatok vonatkozásában, valamint ellátja azok ellenőrzését és műszaki támogatását a 

biztonsági elemek kezelésével és felhasználásával kapcsolatban (kiemelt felelőssége van a 

biztonsági elemek felhasználását illetően a járási hivatalok és a Földmérési és Távérzékelési 

Intézet információcseréjének, illetve a rendelések koordinálásában); 

d) folyamatosan figyelemmel kíséri a Főosztály feladatkörét érintő jogszabályváltozásokat és 

közreműködik azok egységes alkalmazásának kialakításában; 

e) jogalkalmazási kérdésekben segítséget nyújt a Földmérési és Földügyi Osztály 

kormánytisztviselői részére, közreműködik a Földmérési és Földügyi Osztály feladatkörét 

érintő jogszabályok értelmezésében; 

f) támogatja a járási hivatalok ingatlan-nyilvántartási és földforgalmi feladatkörébe tartozó 

tevékenységét, elősegíti a megyei szintű egységes joggyakorlat kialakítását, e körben 

különösen jogszabályi összefoglalókat készít, megválaszolja a járási hivatalok egyedi 

kérdéseit. 

(5) Az Ingatlan-nyilvántartási Osztály a funkcionális feladatai körében: 

a) a Főosztály feladatkörébe tartozó hatósági ügyekben keletkezett közigazgatási perekkel 

összefüggő beadványok előkészítése (előkészítő iratok, ellenkérelmek, fellebbezések, 

nyilatkozatok, stb.) és teljes jogi képviselet; 

b) a feladatkörét érintő statisztikai adatszolgáltatások, beszámolók, jelentések összeállítása. 

 

6.§ 

(1) A Földmérési és Földügyi Osztály a hatósági jogalkalmazói feladatai körében: 

a) az alapponthálózati pontok vonatkozásában ellátja az adatbázisából történő adatszolgáltatást, 

gyakorolja az alapponthálózati pontok felett a tulajdonosi jogokat, valamint intézkedik a 

pusztult alapponthálózati pont pótlásával kapcsolatos eljárás megindítása, a pusztult pontok 

esetében a helyreállításra kötelezett felé a költségek megfizetése, szükség esetén a 

szabálysértési eljárás megindítása, a rongált alapponthálózati pontok helyreállításával 
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kapcsolatos eljárás megindítása és az új alapponthálózati pont elhelyezése esetén a 

kártalanítás megállapítása iránt; 

b) ellátja az állandó földmérési jelek helyszínelését, karbantartását; 

c) gyakorolja az állandó földmérési jelek által elfoglalt területre vonatkozó közérdekű használati 

jogot, valamint eljár az azzal kapcsolatos ügyekben; 

d) ellátja az állami földmérési térképi adatbázisból, valamint az állami ingatlan-nyilvántartási 

térképi adatbázisból történő adatszolgáltatást; 

e) ellátja az állami alapmunkákkal kapcsolatban a Kormányhivatalra háruló hatósági feladatokat; 

f) ellátja a közigazgatási határok központi nyilvántartásával kapcsolatos, rá háruló feladatokat; 

g) vezeti a jogszabályokban meghatározott nyilvántartásokat; 

h) létesíti és működteti az illetékességi területére vonatkozó adat- és térképtárat; 

i) adatot szolgáltat a Földmérési és Távérzékelési Intézet részére a közigazgatási és 

fekvéshatárok adatbázisához; 

j) lefolytatja a másodfokú eljárást a járási hivatal hatáskörébe tartozó földmérési és térképészeti 

ügyekben; 

k) a bejelentésre kötelezett földmérési munkákról nyilvántartást vezet; 

l) eljár a művelési ág változásokkal kapcsolatos osztályba sorolásokat érintő másodfokú 

hatósági eljárásokban; 

m) elvégzi a járási mintaterek kijelölését, karbantartását, a járási mintatér-jegyzék vezetését; 

n) első fokon lefolytatja a földminősítési eljárást, ha a különböző becslőjárásba vagy osztályozási 

vidékbe tartozó települések határa területrész átadása-átvétele következtében megváltozik; 

o) gyakorolja a földminősítési mintatér elhelyezését biztosító használati jogot; 

p) lefolytatja a termőföld mennyiségi védelmének érvényre juttatására irányuló másodfokú 

hatósági és szakhatósági eljárásokat, megkeresés esetén nyilatkozatot ad a földvédelmi 

szakkérdések vonatkozásában, illetve szakértőként közreműködik más hatóság eljárásában; 

q) eljár a termőföld időleges és végleges más célú hasznosításával, engedély nélküli más célú 

hasznosításával kapcsolatos másodfokú hatósági eljárásokban; 

r) a nemzetgazdasági szempontból kiemeltté nyilvánított beruházások esetén eljár a termőföld 

időleges és végleges más célú hasznosításával kapcsolatos első fokú hatósági, illetve 

szakhatósági eljárásokban; 

s) eljár a más célra hasznosított termőföld újrahasznosítására irányuló bejelentés 

jóváhagyásával kapcsolatos másodfokú hatósági eljárásokban; 

t) a terepi és a térképi állapot összhangjának biztosítása érdekében helyszínelési munkákat 

végez és szükség esetén eljárást kezdeményez; 

u) közreműködik a megye területén lévő települések rendezési terveinek véleményezési 

eljárásaiban; 

v) véleményt készít a megyei és az országos rendezési tervhez; 

w) részt vesz a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a 

településrendezési eszközök egyeztetési eljárásában; 

x) lefolytatja a földhasználati nyilvántartás vezetésével kapcsolatos másodfokú hatósági 

eljárásokat. 

(2) A Földmérési és Földügyi Osztály az ellenőrzési feladatai körében: 

a) közreműködik a földhasznosítási előírások érvényesülésének ellenőrzésében, különösen a 

határszemle koordinálásában, valamint kapcsolatot tart a feladat végrehajtásában 

közreműködő többi hatósággal és intézménnyel, továbbá eljár az ezzel kapcsolatos 

másodfokú ügyekben; 
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b) ellenőrzi a jogszabályok, szabványok, szakmai szabályzatok betartását; 

c) megkeresés alapján a több megye területén földmérési tevékenységet végző gazdálkodó 

szervezet esetén – amennyiben a földmérő szervezet székhelyén kívül végez a 

szakfelügyeleti ellenőrzés hatálya alá tartozó munkát, – a szakfelügyeleti ellenőrzésbe 

bekapcsolódik, mint a munkavégzés helye szerint illetékes megyei szakfelügyeleti feladatokat 

ellátó szervezet; 

d) a szakfelügyeleti ellenőrzés során feltárt hibák kijavítására, illetve a hiányosságok 

megszüntetésére kötelezi az ellenőrzött földmérő szervezetet; 

e) ellátja az ingatlanrendező földmérő minősítéssel kapcsolatos rá háruló feladatokat és szükség 

esetén a minősített ingatlanrendező földmérő munkájával kapcsolatban kezdeményezi a 

jogszabályban meghatározott eljárást; 

f) megindítja a bírságolási eljárást az állami alapadat-adatbázisokat jogosulatlanul 

felhasználóval, valamint a jogosulatlan földmérési munkavégzővel szemben; 

g) szakfelügyeleti jogkörében ellenőrzi az állami alapadatok adatbázisainak jogszerű 

felhasználását. 

(3) A Földmérési és Földügyi Osztály a felügyeleti feladatai körében: 

a) ellátja az illetékességi területéhez tartozó járási hivatalok földmérési és térképészeti 

tevékenysége tekintetében a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai 

és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Ksztv.) 2. § (1) 

bekezdés e), g) és h) pontja szerinti hatásköröket, továbbá a Ksztv. 2. § (1) bekezdés c) 

pontja szerinti törvényességi ellenőrzést; 

b) feladatkörét érintően részt vesz a járási hivatalok szakmai ellenőrzésében; 

c) ellátja a földmérési és térképészeti szakfelügyeletet, biztosítja a földmérési és térképészeti 

tevékenység összhangját és a szakmai követelmények érvényesülését a járási hivatalokban; 

d) ellenőrzi a jogszabályok, szabványok, szakmai szabályzatok betartását a járási hivataloknál. 

(4) A Földmérési és Földügyi Osztály a koordinációs feladatai körében: 

a) az illetékességi területén kiszabott bírság befizetésében jelentkező hátralék összegéről és a 

befizetett bírságok továbbutalásáról a rendelkezésre álló adatok alapján félévente, július 10. 

napjáig, illetve január 10. napjáig tájékoztatja a térképészetért felelős minisztert; 

b) nyilvántartást vezet a kiszabott földvédelmi járulékokról és bírságokról; 

c) koordinálja és ellenőrzi a földvédelmi statisztikai program folyamatos vezetését; 

d) együttműködik a földhivatal többi szakterületével és a társhatóságokkal annak érdekében, 

hogy ne kerüljön sor földvédelmi engedély hiányában termőföld más célú hasznosítására, 

valamint az esetleges hatásköri vitákra; 

e) összeállítja a feladatkörét érintő statisztikai adatszolgáltatásokat; 

f) folyamatosan figyelemmel kíséri az Osztály feladatkörét érintő jogszabályváltozásokat, 

szakmai utasításokat, szabályozásokat, és tevékenyen részt vesz azok értelmezésében és 

érvényre juttatásában; 

g) feladatkörébe tartozó ügyekben az ügyfelek, társhatóságok részére tájékoztatást nyújt; 

h) megkeresésre közreműködik a feladatkörét érintő jogszabálytervezetek véleményezésében, 

jelentéseket, beszámolókat készít; 

i) megyei szinten koordinálja, segíti, felügyeli és ellenőrzi a részarány földkiadás során 

keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos, a Járási Földhivatali 

Osztályok által ellátandó feladatok jogszerű végrehajtását; 
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j) közreműködik a parlagfű elleni közérdekű védekezésben, továbbá koordinálja a járási feladat-

végrehajtást, melynek keretében kapcsolatot tart a feladat végrehajtásában közreműködő 

többi hatósággal és intézménnyel is; 

k) koordinálja és szakmai iránymutatásokkal segíti a törvény által előírt hasznosítási, valamint 

ideiglenes és mellékhasznosítási kötelezettség teljesítésének folyamatos ellenőrzését, felel a 

határszemle ellenőrzések megszervezéséért, végrehajtásának irányításáért; 

l) támogatja, segíti és ellenőrzi a járási hivatalok földmérési, földvédelmi, földhasználati és 

földminősítési feladatkörébe tartozó tevékenységét, elősegíti a megyei szintű egységes 

joggyakorlat kialakítását, és e körben szakmai értekezleteket szervez, összefoglalókat készít, 

megválaszolja a járási hivatalok egyedi kérdéseit. 

 

7. § 

(1) Az Ingatlan-nyilvántartási Osztály a hatósági jogalkalmazási tevékenység során az alábbi 

munkafolyamatot követi: 

a) a munkaköre alapján felelős szakügyintéző (továbbiakban: ügyintéző) a hatósági döntéseket 

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Inytv.), valamint a 

mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban: 

Földforgalmi törvény) és az egyéb vonatkozó jogszabályok, ha ezek eltérő szabályt nem 

állapítanak meg, a Ket. rendelkezéseinek alkalmazásával készítik elő. Az ügyintézési határidő 

az ingatlan-nyilvántartási eljárásokban 30, a földforgalmi eljárásokban 60 nap, kivéve, ha 

konkrét ügytípusra a jogszabály ettől eltérő határidőt állapít meg. A határidők számítására az 

Inytv.-ben és a Földforgalmi törvényben foglaltakat kell alkalmazni; 

b) az elsőfokú eljárás kérelemre (szóban vagy írásban), megkeresésre vagy hivatalból indul. A 

másodfokú eljárás fellebbezésre indul. Fellebbezést az ügyfél nyújthatja be az elsőfokú 

határozat ellen, valamint azon végzések esetében, amikor a Ket. önálló fellebbezés jogát 

biztosítja. A kérelem, valamint a fellebbezés beérkezését követően az ügyintéző 

haladéktalanul, valamint az eljárás során folyamatosan ellenőrzi, hogy az eljárásra a 

Kormányhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik-e; 

c) az ügyintéző, ha a Kormányhivatal hatáskörének vagy illetékességének a hiányát állapítja 

meg, előkészíti a Ket. 22. §-a szerinti áttételt; 

d) ha az eljárás a Kormányhivatal hatáskörébe és illetékességébe tartozik az ügyintéző - 

amennyiben a Ket. 29. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti értesíti kötelezettsége fennáll - 

értesíti az ügyfelet/ügyfeleket; 

e) az ügyintéző előkészíti a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítását a Ket. 30. §-ában 

meghatározott feltételek fennállása esetén; 

f) az ügyintéző előkészíti az eljárást megszüntető döntést a Ket. 31. §-ában meghatározott 

feltételek bekövetkezése esetén; 

g) az ügyintéző előkészíti az eljárást felfüggesztő döntést az Inytv. 47. §-ában meghatározott 

feltételek fennállása esetén; 

h) a hatósági eljárás során a Ket. 40. §-a szerinti képviseletnek van helye. A jogképességet és 

képviseleti jogosultságot az ügyintéző az eljárás során folyamatosan vizsgálja; 

i) az ügyintéző a Ket. 116. §-ában foglaltakra tekintettel előkészíti az eljáró hatóság kijelölését 

tartalmazó döntést a Ket. 42-43. §-ában foglaltak fennállása esetén; 

j) a döntés előkészítése során az ügyintéző köteles a tényállást tisztázni. Ha a rendelkezésére 

álló adatok nem elegendőek, köteles hivatalból vagy kérelemre bizonyítási eljárást lefolytatni. 

Hatósági eljárásban bizonyíték különösen: az ügyfél nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a 
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szemléről készült jegyzőkönyv, a szakértői vélemény, a hatósági ellenőrzésen készült 

jegyzőkönyv és a tárgyi bizonyíték. A jegyzőkönyvre és a hivatalos feljegyzésre a Ket. 39. §-

ában foglaltakat kell alkalmazni; 

k) az ügyintéző az eljárás során szakértőt, tolmácsot a Ket. 58-60. §-ában foglaltak szerint vehet 

igénybe; 

l) a Ket. 61. §-ában meghatározott esetekben az ügyintéző előkészíti az eljárási bírság 

kiszabását tartalmazó döntést; 

m) az eljárás során az ügyintéző biztosítja az ügyfél részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény 5:166. §-ban és a Ket. 68. §-ában foglaltak betartása mellett az ügy 

irataiba való betekintést, valamint a Ket. 39/A. §-a szerint az adatok zártan kezelését; 

n) az ügyintéző előkészíti az ügy érdemében hozandó határozatot és az eljárás során felmerülő 

egyéb kérdésekben kibocsátandó végzést. A hatóság döntéseinek a Ket. 72. §-ában 

meghatározottakat kell tartalmaznia; 

o) az ügyintéző gondoskodik a Ket. szabályai szerint a döntés közléséről, nyilvános 

közzétételéről; 

p) az ügyintéző az I. fokon meghozott döntése ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat estén 

gondoskodik annak a Ket. 102. §-ában foglaltak szerinti felterjesztéséről, a fellebbezésről 

kialakított álláspont előkészítéséről; 

q) az ügyintézés során a döntéseket a szakmai szabályok betartása mellett a lehető legrövidebb 

időn belül kell előkészíteni; 

r) az ügyintézők közreműködnek a hatósági statisztikai adatgyűjtésben; 

s) az ügyintéző kiemelt figyelmet fordít a cselekvőképességében korlátozott, és a 

cselekvőképtelen személyek jogainak érvényesítésére. 

(2) Az Ingatlan-nyilvántartási Osztály az ellenőrzési tevékenység során az alábbi munkafolyamatot 

követi: 

a) az ügyintézők az ellenőrzési tevékenységet az Inytv., valamint a Földforgalmi törvény és az 

egyéb vonatkozó jogszabályok, ha ezek eltérő szabályt nem állapítanak meg, a  Ket. 

rendelkezéseinek alkalmazásával készítik elő;  

b) az ellenőrzési eljárás bejelentésre vagy hivatalból indul; 

c) az ügyintéző, az ellenőrzés megindításáról, a vonatkozó jogszabályi előírásokról, a helyszíni 

vizsgálat időpontjáról az ellenőrzés alá vont személyt értesíti; 

d) szükség esetén az ügyintéző az ellenőrzés alá vont személytől iratokat, adatokat, 

nyilatkozatot kér; 

e) szükség esetén az ügyintéző a hatáskörrel rendelkező államigazgatási szervhez fordul a 

jogkövetkezmény alkalmazása céljából.  

(3) Az Ingatlan-nyilvántartási Osztály a felügyeleti tevékenység során az alábbi munkafolyamatot 

követi: 

a) az ügyintéző közreműködik a járási hivataloknál lefolytatandó felügyeleti ellenőrzések 

tervezésében és kivitelezésében; 

b) az ügyintéző jogszabálysértés észlelése esetén javaslatot tesz felügyeleti eljárás 

lefolytatására; 

c) az ügyintéző előkészíti a felügyeleti intézkedést. 

(4) Az Ingatlan-nyilvántartási Osztály a koordinációs tevékenység során az alábbi munkafolyamatot 

követi: 

a) az ügyintézők a főosztályvezető vagy osztályvezető utasításai szerinti munkafolyamatokat 

végzik; 
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b) az ügyintéző részt vesz a szakmai értekezletek, körlevelek, jelentések előkészítésében, azok 

tartalmára javaslatot tesz. 

(5) Az Ingatlan-nyilvántartási Osztály a funkcionális tevékenysége során az alábbi munkafolyamatot 

követi: 

a) az ügyintézők a főosztályvezető vagy osztályvezető utasításai, illetve a Kormányhivatali 

szabályzatokban meghatározott munkafolyamatokat végzik; 

b) a peres képviselet tekintetében az ügyintéző a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. 

törvény XX. fejezetében foglalt előírások szerint elkészíti a bírósági beadványokat, részt vesz 

a tárgyalásokon, nyilatkozatokat tesz, gondoskodik a bírósági döntésnek megfelelő 

intézkedések megtételéről. 

 

8. § 

(1) A Földmérési és Földügyi Osztály a hatósági jogalkalmazási tevékenység során az alábbi 

munkafolyamatot követi: 

a) az ügyintéző a hatósági döntéseket a Ket. rendelkezéseinek alkalmazásával készítik elő, 

kivéve, ha jogszabály eltérő eljárási szabályokat állapít meg. Az ügyintézési határidő 21 nap, 

melynél rövidebb határidőt bármely jogszabály, hosszabbat pedig törvény vagy 

kormányrendelet állapíthat meg. (Így pl. a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. 

törvény alapján a földvédelmi ügyintézési határidő 30 nap, amely szakkérdés elbírálása 

esetén 10 nappal meghosszabbodik.) A határidők számítására a Ket. 65. §-ában és az 

ágazati jogszabályokban foglaltakat kell alkalmazni; 

b) az elsőfokú eljárás kérelemre (szóban vagy írásban) vagy hivatalból indul. A másodfokú 

eljárás fellebbezésre indul. Fellebbezést az ügyfél nyújthatja be az elsőfokú határozat ellen, 

valamint azon végzések esetében, amikor a Ket. önálló fellebbezés jogát biztosítja. A kérelem 

valamint a fellebbezés beérkezését követően az ügyintéző haladéktalanul, valamint az eljárás 

során folyamatosan ellenőrizi, hogy az eljárásra a Kormányhivatal hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkezik-e; 

c) az ügyintéző, ha a Kormányhivatal hatáskörének vagy illetékességének a hiányát állapítja 

meg, előkészíti a Ket. 22. §-a szerinti áttételt;  

d) ha az eljárás a Kormányhivatal hatáskörébe és illetékességébe tartozik az ügyintéző - 

amennyiben a Ket. 29. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti értesíti kötelezettsége fennáll - 

értesíti az ügyfelet/ügyfeleket; 

e) az ügyintéző előkészíti a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítását a Ket. 30. §-ában 

meghatározott feltételek fennállása esetén; 

f) az ügyintéző előkészíti az eljárást megszüntető döntést a Ket. 31. §-ában meghatározott 

feltételek bekövetkezése esetén; 

g) az ügyintéző előkészíti az eljárást felfüggesztő döntést a Ket. 32. §-ában meghatározott 

feltételek fennállása esetén;  

h) a hatósági eljárás során a Ket. 40. §-a szerinti képviseletnek van helye. A jogképességet és 

képviseleti jogosultságot az ügyintéző az eljárás során folyamatosan vizsgálja; 

i) az ügyintéző a Ket. 116. §-ában foglaltakra tekintettel előkészíti az eljáró hatóság kijelölését 

tartalmazó döntést a Ket. 42-43. §-ában foglaltak fennállása esetén; 

j) a döntés előkészítése során az ügyintéző köteles a tényállást tisztázni. Ha a rendelkezésére 

álló adatok nem elegendőek, köteles hivatalból vagy kérelemre bizonyítási eljárást lefolytatni. 

Hatósági eljárásban bizonyíték különösen: az ügyfél nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a 

szemléről készült jegyzőkönyv, a szakértői vélemény, a hatósági ellenőrzésen (helyszíni 
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szemle) készült jegyzőkönyv és a tárgyi bizonyíték. A jegyzőkönyvre és a hivatalos 

feljegyzésre a Ket. 39. §-ában foglaltakat kell alkalmazni; 

k) amennyiben jogszabály előírja, beszerzi a szakhatósági állásfoglalás(oka)t, illetve a 

szakkérdésekben a véleményeket; 

l) az ügyintéző az eljárás során szakértőt, tolmácsot a Ket. 58-60. §-ában foglaltak szerint vehet 

igénybe; 

m) a Ket. 61. §-ában meghatározott esetekben az ügyintéző előkészíti az eljárási bírság 

kiszabását tartalmazó döntést; 

n) az eljárás során az ügyintéző biztosítja az ügyfél részére a Ket. 68. §-ában foglaltak betartása 

mellett az ügy irataiba való betekintést, valamint a Ket. 39/A. §-a szerint az adatok zártan 

kezelését; 

o) az ügyintéző a Ket. 46-49. §-ai szerint idézi vagy értesíti az eljárás résztvevőit; 

p) az ügyintéző előkészíti az ügy érdemében hozandó határozatot és az eljárás során felmerülő 

egyéb kérdésekben kibocsátandó végzést, illetve véleményt. A hatóság döntéseinek a Ket. 

72. §-ában meghatározottakat kell tartalmaznia; 

q) az ügyintéző gondoskodik a Ket. szabályai szerint a döntés közléséről, nyilvános 

közzétételéről; 

r) az ügyintéző az I. fokon meghozott döntése ellen benyújtott fellebbezés estén gondoskodik 

annak a Ket. 102. §-ában foglaltak szerinti felterjesztésről, a fellebbezésről kialakított álláspont 

előkészítéséről; 

s) az ügyintézés során a döntéseket a szakmai szabályok betartása mellett a lehető legrövidebb 

időn belül kell előkészíteni; 

t) az ügyintézők közreműködnek a hatósági statisztikai adatgyűjtésben; 

u) az ügyintéző kiemelt figyelmet fordít a cselekvőképességében korlátozott, és a 

cselekvőképtelen személyek jogainak érvényesítésére. 

(2) A Földmérési és Földügyi Osztály az ellenőrzési tevékenység során az alábbi munkafolyamatot 

követi: 

a) az év elején elkészített terve alapján átfogóan ellenőrzi a járási hivatalt, szükség esetén egy 

adott témakörben célellenőrzést tart, továbbá folyamatosan vizsgálja a földvédelmi 

engedélyek jogszerűségét és teljesíti a szakfelügyeleti feladatköréhez kapcsolódóan előírt 

ellenőrzési feladatokat; 

b) jegyzőkönyvben rögzíti a feltárt hiányosságokat és jogsértéseket, továbbá megteszi a 

szükséges, illetve jogszabályban előírt intézkedéseket a helytelen gyakorlat felszámolására; 

c) utóellenőrzést tart. 

(3) A Földmérési és Földügyi Osztály a felügyeleti tevékenység során az alábbi munkafolyamatot 

követi: 

a) az osztály ügyintézője közreműködik a járási hivataloknál lefolyatandó felügyeleti ellenőrzések 

tervezésében és kivitelezésében; 

b) az osztály ügyintézője jogszabálysértés észlelése esetén javaslatot tesz felügyeleti eljárás 

lefolytatására; 

c) az osztály ügyintézője előkészíti a felügyeleti intézkedést. 

(4) A Földmérési és Földügyi Osztály a koordinációs tevékenység során az alábbi munkafolyamatot 

követi: 

a) az osztály ügyintézője a főosztályvezető vagy osztályvezető utasításai szerinti 

munkafolyamatokat végzi; 
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b) az osztály ügyintézője részt vesz a szakmai értekezletek, körlevelek, jelentések 

előkészítésében, azok tartalmára javaslatot tesz. 

 

9. § 

A Főosztálynál foglalkoztatottak a jelen fejezetben kifejtett feladatokat látják el és gyakorolják az 

ahhoz kapcsolódó hatásköröket. 

 

10. § 

(1) A Főosztály vezetői munkaköreit jelen melléklet 3. § (2)-(4) bekezdései határozzák meg. 

(2) A Főosztály nem vezető munkakörei: 

a) ingatlan-nyilvántartási és földforgalmi szakügyintéző, 

b) földmérési szakügyintéző, 

c) földmérési ügyintéző, 

d) földmérési szakügyintéző/ földmérési szakfelügyelő, 

e) földvédelmi és földminősítési szakügyintéző/ földhasználati nyilvántartási szakügyintéző, 

f) igazgatási szakügyintéző, 

g) igazgatási ügyintéző 

 (továbbiakban együtt: ügyintéző). 

 

11. § 

A Főosztály vezetőjének feladatait jelen Ügyrend 12. §-a határozza meg. 

 

12. § 

A Főosztály ügyintézőjének feladatai: 

a) a Főosztály ügyintézője a jogszabályok, a Kormányhivatal egyes szabályzatai és munkaköri 

leírásában foglaltak alapján a kormánytisztviselőtől elvárható szakmai színvonalon és 

felelősséggel részt vesz az Ügyrendben meghatározott főosztályi feladatok végrehajtásában, 

a döntés-előkészítésben, valamint a kiadmányozási szabályzat szerint döntéseket hoz; 

b) amennyiben a feladatai ellátása során tapasztalt jogszabálysértés miatt indokolt, 

kezdeményezi a feladat- és hatáskörrel rendelkező illetékes állami szerv eljárásának 

megindítását, melynek során kiadmányozásra előkészíti az iratot; 

c) intézi a feladatkörét érintő közérdekű bejelentésekkel, kérelmekkel, panaszokkal kapcsolatos 

ügyeket; 

d) ellátja a kormánymegbízott, a főigazgató, az igazgató és a főosztályvezető által, valamint a 

jogszabályok rendelkezéseiben meghatározott egyéb feladatokat; 

e) közreműködik a Kormányhivatal munka- és ellenőrzési tervének végrehajtásában; 

f) kijelölése esetén részt vesz a munkacsoport létrehozásáról szóló utasításban foglaltak szerint 

a munkacsoport munkájában; 

g) részt vesz a munkakörébe tartozó kötelező képzésekben, továbbképzéseken; 

h) közreműködik a Kormányhivatal képzési, továbbképzési feladatainak ellátásában; 

i) adatokat gyűjt, szolgáltat és rögzít a hivatal számítógépes nyilvántartó rendszerében; 

j) vezeti a panaszügyek nyilvántartását; 

k) felelős a beszámolókhoz, jelentésekhez kapcsolódó adatok összegyűjtéséért, összegzéséért; 

l) elkészíti a Főosztály működésével összefüggő statisztikai jelentéseket; 

m) közreműködik a Főosztály munkatársai által készített szakmai információk Kormányhivatal 

honlapján történő elhelyezésében; 
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n) összeállítja és leadja az irodaszer és gépkocsi igénylést; 

o) közreműködik az éves munkatervben meghatározott feladatok elvégzésében, valamint 

végrehajtja a vezetőitől kapott – rendszeres és eseti jellegű – megbízásokat; 

p) közreműködik a döntések közlésében; 

q) részt vesz a leltározási és selejtezési feladatokban. 

 

 


