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Nagyatádi Járási Hivatala 

 

Tájékoztató 

 
 a Nagyatádi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya elérhetőségéről, tevékenységéről és az 

azokhoz kapcsolódó díjtételekről 

 

A járási hivatal a földügyi igazgatás helyi szerve, mely ingatlanügyi és telekalakítási hatóságként, 

valamint mezőgazdasági igazgatási szervként jár el a Földhivatali Osztály közreműködésével.  

A  földügyi igazgatás kiterjed az ingatlan-nyilvántartással, az állami alapmunkákkal, a földméréssel, 
térképészettel, távérzékeléssel, térinformatikai rendszerek működtetésével és az államhatárral 
kapcsolatos nemzetközi kötelezettségekkel, a földminősítéssel, a földvédelemmel, a 
földhasznosítási előírások érvényesülésével és a földhasználati nyilvántartással,  a földtulajdoni és a 
földhasználati előírások érvényesülésével, valamint a földforgalommal és a földművesekről, a 
mezőgazdasági termelőszervezetekről és a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett 
nyilvántartással összefüggő feladatok ellátására. 
 

I. A Nagyatádi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya elérhetőségei: 

 

Székhelye:   7500 Nagyatád, Baross Gábor u. 5.   

Postacíme:   7501 Pf. 11. 

Telefonszám:  82/553-250   

Fax:   82/553-251 

E-mail:   nagyatad@takarnet.hu 

 

Ügyfélfogadás: 

Hétfő:  08
00

-15
00

 óra 

Kedd:  nincs ügyfélfogadás   
Szerda:  8

00
-15

00 
 óra 

Csütörtök 8
00

-12
00  

óra 

Péntek:  8
00

-12
00  

óra 

Ügyfeleinket szakterületenként, az érkezésük sorrendjében, a hivatal ügyfélfogadó helyiségében 

szolgáljuk ki.   

 

II. Tevékenységek:  

 

1. Ingatlan-nyilvántartási szakterület: 

 

A szakterület fő tevékenysége az ingatlan-nyilvántartás tartalmában bekövetkezett adat, jog, tény 

változás bejegyzése, feljegyzése, módosítása, törlése. 
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Ügyfélfogadási időben lehetőség van a fentebb leírt változásokkal kapcsolatos okiratok 

benyújtására, tájékoztatás kérésére, és tulajdoni lap tartalmába történő betekintésre, valamint 

hiteles  tulajdoni lap másolat kérésére.  

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ügyfél kérelmére -a kérelem kötelező formanyomtatvány- vagy 

hatósági megkeresésre indul, és a nyilvántartásba csak az a jog jegyezhető be, tény jegyezhető fel, 

adatváltozás vezethető át, amelyet a kérelem vagy megkeresés megjelöl. A kérelemhez csatolni kell a 

bejegyzés alapjául szolgáló okiratokat (2 db eredeti és 1 db másolati példányban), és az ügytől függő 

egyéb mellékleteket. A kérelemre induló olyan eljárásokban, amelyekben a jogváltozás bejegyzésének 

alapjául közjegyző által készített okirat vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat szolgál, kötelező a 

jogi képviselet. 

Az ingatlan tulajdonosa, illetve a használó köteles bejelenteni a változás bekövetkezésétől, illetve a 

tudomásszerzéstől számított 30 napon belül az ingatlan határvonalában, az ingatlan területében, a 

földrészlet művelési ágában, a föld minőségében bekövetkezett változást, illetve köteles bejelenteni a 

nyilvántartás tárgyát képező épület, építmény létesítését, illetve lebontását, valamint a nevének 

(cégnevének), illetve lakcímének (székhelyének, telephelyének, levelezési címének) megváltozását is. 

A bejelentéshez szükséges a változást igazoló okirat pl. személyi igazolvány, cégbírósági végzés stb. 

Ha a változás az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmát is érinti, úgy az átvezetéshez a külön 

jogszabály előírásai szerint készített és a járási hivatal földhivatali osztálya által, érvényes záradékkal 

ellátott változási vázrajz is szükséges 

Ingatlan-nyilvántartási eljárási díjak: 

 Elsőfokú eljárás (kivéve jelzálogjog)    6600.- Ft/érintett ingatlan 

 Jelzálogjog bejegyzése, illetve módosítása  12600.- Ft/érintett ingatlan 

 Társasház alapítás, illetve társasházi alapító okirat  

 módosításának bejegyzése 

   6600.- Ft/társasházi különlap,  

   max. 100000.- Ft 

 Soron kívüli eljárás (ügyfél kérelmére)  10000.- Ft/érintett ingatlan  

 Határozat elleni fellebbezés    10000.- Ft/határozat 

 

Név, illetve lakcím változás bejelentéséért nem kell eljárási díjat fizetni. 

Okirat másolat kiadás (100 Ft/oldal), csak az ingatlan-nyilvántartás, illetve a széljegyzett okirat 

szerinti jogosult, illetőleg kötelezett által benyújtott -teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy 

közjegyzői okiratba foglalt- kérelem esetén teljesíthető.  

A járási hivatal meghatározott formanyomtatványon kitöltött kérelem alapján biztosítja a tulajdoni lapba 

történő betekintést (díjmenetesen), illetve állít ki papíralapú hiteles tulajdoni lap másolatot (díja: 

6250.- Ft). Ha az ügyfél az ilyen irányú kérelmét postai úton terjeszti elő, a kérelmet legalább teljes 

bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A betekintés nem, de a tulajdoni lap kiadás az ország 

összes ingatlanára vonatkozóan működik. 

A biztonsági okmánnyal összefüggő feladatellátás keretében a járási hivatal, a föld tulajdonjogának 

átruházására irányuló, vagy a föld tulajdonjogát érintő más jogügylet ingatlan-nyilvántartási 

bejegyezhetőségéhez biztonsági elemekkel ellátott papír alapú okmánynak a jogi képviselők részére 

történő értékesítését is elvégzi. Az biztonsági okmány ára 60 Ft +27 % Áfa / lap. 

 

 

2. Földmérési szakterület: 

 

A járási hivatal lakossági célra az egyes államigazgatási eljárásokhoz kötelező érvénnyel 

felhasználandó másolatot térképmásolat (a hitelesített díja 3000.- Ft)  -, valamint újabb változások 

létrehozásához – földmérő vállalkozók részére - földmérési munkák adatait szolgáltatja, 

adatszolgáltatási díjak ellenében. 
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A hivatal hatósági feladata a földmérő vállalkozások által készített sajátos célú, az ingatlan-

nyilvántartási térkép tartalmát érintő (pl. épületek építése és lebontása, az ingatlanok megosztása és 

egyesítése, vagy határvonaluk módosítása, stb.) földmérési munkák vizsgálata és záradékolása. 

A felmérési, térképezési és területszámítási hibák hivatalból, illetve kérelemre történő 

kivizsgálása, majd esetleges kijavítása a hatósági földmérés feladata. A földrészletek 

határvonalának kitűzése nem tartozik a hatósági feladatai közé a járási hivatalnak.  A felmérési és 

térképezési hiba kijavításánál a jogi szabályozás értelmében a meglévő birtoklási viszonyokat a járási 

hivatal nem változtathatja meg. Vitás esetben a jogerős bírósági végzésben rögzített határvonal kerül 

a földhivatali nyilvántartásba. 

Alapfeladat még a földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatos ügyek intézése, az ingatlan-

nyilvántartást érintő földmérési feladatok ellátása, elsősorban az ingatlan-nyilvántartási térképet érintő 

változások előzetes és végleges vezetése, valamint az ingatlan-nyilvántartás tartalmát nem érintő 

térképi változásokkal összefüggő bejelentési kötelezettség betartásának ellenőrzése.  

Kapacitás esetén az ügyfél megrendelésére meghatározott szolgáltató (földmérési) tevékenységet is 

végezhet (pl. épület feltüntetés, stb.). 

 

Ingatlan-nyilvántartási térkép segítségével ingatlan helyrajzi számának beazonosítása: 800.- Ft/hrsz. 

 

Telekalakítási engedélyezési eljárás: 

A telekalakítási eljárás kérelemre induló eljárás. A kérelem tartalma szerint a telekalakítási eljárás 

típusai a következők: a) telekalakítási engedélyezési eljárás, b) egyesített telekalakítási eljárás. 

 

A telekalakítási engedélyezési eljárásnál a földmérővel elkészített, a földhivatali osztály által 

záradékolt változási vázrajzot és a telekalakítási engedélyezési eljárásra vonatkozó kérelmet kell a 

járási hivatalhoz benyújtani, melyek alapján a hatóság döntést hoz (engedélyez vagy elutasít). Az 

engedélyező szakaszt követi az ingatlan-nyilvántartási átvezetési szakasz, amikor a jogerős 

telekalakítási engedély birtokában külön kérelmezni lehet a telekalakítással elvégzett változások 

ingatlan-nyilvántartási átvezetését.  

 

Az egyesített telekalakítási eljárás az, amikor a telekalakítási engedélyezési eljárást és az 

ingatlanügyi hatósági eljárást egyszerre kezdeményezik. Egyszerre kerül benyújtásra a telekalakítási 

dokumentáció a telekalakítási engedélyre vonatkozó kérelemmel, valamint az ingatlan-nyilvántartási 

bejegyzéshez szükséges kérelem és annak kötelező mellékletei és okiratai.  

 

A telekalakítás engedélyezésére irányuló első fokú eljárás során 2-5 érintett ingatlan esetén 

ingatlanonként: 12 000 Ft, 6-15 érintett ingatlan esetén: 60 000 Ft, valamit a hatodik ingatlantól 

ingatlanonként további 10 000 Ft, 16-25 érintett ingatlan esetén: 160 000 Ft, valamit a tizenhatodik 

ingatlantól ingatlanonként további 1000 Ft, 26, illetve több érintett ingatlan esetén: 170 000 Ft, valamit 

a huszonhatodik ingatlantól ingatlanonként további 500 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell 

fizetni. 

 

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

kiinduló állapot szerinti földrészletek számát, b) telekfelosztás, telekcsoport újraosztása esetén a 

kialakuló földrészletek számát kell figyelembe venni. A döntés ellen benyújtott fellebbezés díja 30 000 

forint. 

Az eljárási díj nem tartalmazza az eljárás során szükséges más hatóságok szakhatósági 

állásfoglalásáért fizetendő díjait, melyet - külön jogszabályok alapján - ezen felül kell megfizetni. 

 

Osztatlan közös tulajdonú földrészletek megszüntetése a vonatkozó jogszabályok és a központi 

költségvetésben rendelkezésre álló anyagi források szerint, országosan, folyamatosan megy végbe. 

Az érintettek az illetékes önkormányzatnál kifüggesztett hirdetmények által, illetve postai úton kerülnek 

tájékoztatásra az eljárások megindításáról. 
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3. Földhasználati szakterület: 

 

Aki földet használ, a külterületi, zártkerti és a belterületi földként (szántó, rét, legelő (gyep), szőlő, 

kert, gyümölcsös, nádas, fásított terület) nyilvántartott földrészletekre –függetlenül a használt terület 

nagyságától- köteles a használatot annak megkezdésétől számított 30 napon belül az ingatlanügyi 

hatósághoz nyilvántartásba vétel céljából – az erre rendszeresített adatlapon – bejelenteni. 

Bejelentési kötelezettség áll fenn a földhasználó, illetve földrészlet adataiban történő változás, illetve a 

földhasználat megszűnése esetén is. A bejelentés elmulasztása, vagy a határidőn túli bejelentés 

földhasználati bírság kiszabását vonja maga után. 

Földek részhasználata esetén a földhasználat bejegyzésének előfeltétele a használati megosztási 

megállapodás és használati rendet ábrázoló térképi kimutatás. 

A földhasználati nyilvántartási eljárás (bejegyzés, törlés, adatváltozás, adatregisztráció) mentes az 

igazgatási szolgáltatási díj- és illetékfizetési kötelezettség alól. 

A járási hivatal a földhasználati nyilvántartás számítógépes adatbázisából kérelem – rendeletben előírt 

nyomtatványforma – esetén földhasználati lap másolatot (díja: 800 Ft/oldal), illetve földhasználati 

összesítőt (díja: 4000 Ft) állít ki.  

 

 

4. Földvédelmi szakterület: 

 

A földet használónak a föld művelési ágának megváltoztatását - a változástól számított 30 napon 

belül- be kell jelentenie a járási hivatalnak. A bejelentés elmulasztása földvédelmi bírság kiszabását 

vonhatja maga után. A bejelentéshez nincs előírt nyomtatványforma. A művelési ág változás 

tulajdoni lapon történő átvezetését megelőzően, minden esetben szükség van a földminősítés 

elvégzésére, mely díjköteles eljárás (egyesített földminősítési eljárás, ami magába foglalja a 

földminősítési eljárást és a változásvezetési eljárást is). A földminősítés során a földrészlet művelési 

ága, minőségi osztálya és kataszteri tiszta jövedelme (aranykorona értéke) kerül megállapításra, külön 

jogszabály rendelkezései szerint.  

Az első fokon kérelemre induló eljárásért (valamint az igénybe vehető valamennyi jogorvoslatért) az 

üggyel érintett földrészletek darabszáma, valamint a földrészlet területnagysága figyelembe vételével 

kell megállapítani az igazgatási szolgáltatási díjat, mely magába foglalja a művelési ág ingatlan-

nyilvántartási átvezetéséhez szükséges díjat is.  

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 eljárás során szükséges más hatóságok szakahatósági állásfoglalásáért fizetendő díjat külön 

jogszabályok tartalmazzák. 

 

A földet használó köteles a földet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés 

folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését (pl. 

parlagfű) és terjedését megakadályozni (hasznosítási kötelezettség). A hasznosítási kötelezettség 

elmulasztása földvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után. 

Az elsőfokú ingatlanügyi hatósági (járási hivatal) engedéllyel lehet termőföldet más célra 

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

az igénybevevőt az e törvényben foglalt jogkövetkezmények alól. Az ingatlanügyi hatóság engedélye 

nem mentesít a szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól. A más 

célú hasznosítás lehet időleges vagy végleges. 

Külterületi föld belterületbe vonása iránti kérelmet kizárólag önkormányzat terjeszthet elő. 

Termőföld más célú hasznosítása után a vonatkozó törvényben meghatározott földvédelmi járulékot 

kell fizetni. Engedély nélküli, illetve engedélytől eltérő hasznosítás esetén a járási hivatal elrendeli az 

eredeti állapot helyreállítását és földvédelmi bírságot szab ki. 
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5. Földművesek, mezőgazdasági termelőszervezetek, mezőgazdasági üzemközpontok 

nyilvántartása  

 

A járási hivatal további feladata a földművesek, mezőgazdasági termelőszervezetek és 

üzemközpontok nyilvántartásának felállítása, a változások bejelentésével kapcsolatos eljárások 

lefolytatása, valamint a nyilvántartásból történő adatszolgáltatás.  

A nyilvántartásba vételre a föld tulajdonjoga vagy használati jogosultsága megszerzésének a hatósági 

jóváhagyása iránti eljárásokkal kapcsolatban van szükség.  

Közhiteles hatósági nyilvántartás, melyből adatlap-másolat iránti kérelemre adatszolgáltatás 

teljesíthető. 

A nyilvántartási eljárás és az adatszolgáltatás is díj- és illetékmentes eljárás.  

 

 

6. Mezőgazdasági igazgatási szervként hatósági engedélyezési és ellenőrzési feladatok: 

 

A járási hivatal látja el a föld (erdő-, illetve erdőnek nem minősülő föld) használati jogának 

megszerzésére irányuló jogügyletek esetében, a hatályos földforgalmi szabályozás alapján, a 

hatósági engedélyezési és ellenőrzési feladatokat. A hatósági engedélyezésre abban az esetben 

kerül sor, amennyiben a föld tulajdonosa, haszonélvezeti jog fennállása esetén a haszonélvező a föld 

használatát, hasznosítását más természetes vagy jogi személy javára haszonbérlet, feles bérlet, 

részesművelés jogcímén átengedi, földhasználati szerződést köt. 

A föld és tanya tulajdonszerzésére irányuló jogügyletek esetében, utólagosan, az engedélyezést 

követően a tulajdonjogot szerző nyilatkozataival kapcsolatos ellenőrzési feladatok ellátása, továbbá, 

amennyiben a tulajdonos vagy földhasználó kötelezettségszegést követett el, a jogszerű eljárás 

lefolytatását követően, esetlegesen a kényszerhasznosítás elrendelése is a járási hivatal feladata. 

A hatósági jóváhagyáshoz kötött földhasználati szerződések esetén, csak annak jóváhagyását 

követően jegyezhető be a földhasználó a földhasználati nyilvántartásba.  

Az eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól. 

 

     

III.  

A földhivatali eljárás során alkalmazandó nyomtatványok a www.foldhivatal.hu honlapról 

letölthetőek, vagy a járási hivatalokban beszerezhetőek. 

 

 

IV. 

Illetékesség 

 

A Nagyatádi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya illetékességi területe a Nagyatádi Járás és a Csurgói 

Járás területére, 36 településre terjed ki: 

Bakháza, Beleg, Berzence, Bolhás, Csurgó, Csurgónagymarton, Görgeteg, Gyékényes, Háromfa, 

Iharos, Iharosberény, Inke, Kaszó, Kisbajom, Kutas, Lábod, Nagyatád, Nagykorpád, Ötvöskónyi, 

Őrtilos, Pogányszentpéter, Porrog, Porrogszentkirály, Porrogszentpál, Rinyabesenyő, 

Rinyaszentkirály, Segesd, Somogybükkösd, Somogycsicsó, Somogyszob, Somogyudvarhely, Szabás, 

Szenta, Tarany, Zákány, Zákányfalu. 

 

 

 

http://www.foldhivatal.hu/

