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1. Élelmiszer- és takarmányipari létesítmények engedélyezése 

 

Hatáskörrel rendelkező hatóság:  

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 

 

Az ügyintézés elkezdéséhez szükséges okmányok, dokumentumok: 

Kérelem, Technológiai leírás, HACCP 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály: 3300 Eger, Szövetkezet utca 4. a 

kérelemmel együtt 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Nincs Igazgatási szolgáltatási díj 

 

Az ügymenet leírása: 

- A kérelem és a benyújtott dokumentumok vizsgálata. 

- Helyszíni szemle keretében a technológiai, élelmiszerbiztonsági és higiéniai előírások 

betarthatóságának ellenőrzése. 

- Kedvező eredmény esetén a működési engedély kiadása. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény és 2008. évi XLVI. 
törvény szerint. 

 

Az ügyintézés határideje:  

teljes eljárásban 60 nap 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

 
178/2002/EK rendelete  

2008. évi XLVI. törvény  

852/2004/EK rendelete  

853/2004/EK rendelete  

854/2004/EK rendelete  

57/2010. (V. 7.) FVM rendelete 

64/2007. (VII. 23.) FVM–EüM együttes rendelet 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: 

http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/elelmiszer/nyomtatvanyok 

http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/elelmiszer/ugyentezes 

http://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-elelmiszer 

http://www.njt.hu/
http://www.njt.hu/
http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/elelmiszer/nyomtatvanyok
http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/elelmiszer/ugyentezes
http://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-elelmiszer
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http://portal.nebih.gov.hu/gyik/elelmiszer/gyakran-ismetelt-kerdesek/elelmiszerbiztonsag 

http://elelmiszerlanc.kormany.hu/utmutatok-tajekoztatok 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: Nincs ilyen. 

  

http://portal.nebih.gov.hu/gyik/elelmiszer/gyakran-ismetelt-kerdesek/elelmiszerbiztonsag
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/utmutatok-tajekoztatok
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2. Élelmiszer- és takarmányipari létesítmények nyilvántartásba vétele 

 

Hatáskörrel rendelkező hatóság:  

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

Kérelem 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 3300 Eger, Szövetkezet utca 4. 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Nincs Igazgatási szolgáltatási díj 

 

Az ügymenet leírása: 

- A kérelem és a benyújtott dokumentumok vizsgálata. 

- Kedvező eredmény estén a nyilvántartásba vételi döntés kiadása. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

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

 

Az ügyintézés határideje:  

8 illetve teljes eljárásban 60 nap 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

 
178/2002/EK rendelete  

2008. évi XLVI. törvény  

852/2004/EK rendelete  

853/2004/EK rendelete  

854/2004/EK rendelete  

57/2010. (V. 7.) FVM rendelete 

64/2007. (VII. 23.) FVM–EüM együttes rendelet 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: 

http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/elelmiszer/nyomtatvanyok 

http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/elelmiszer/ugyentezes 

http://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-elelmiszer 

http://portal.nebih.gov.hu/gyik/elelmiszer/gyakran-ismetelt-kerdesek/elelmiszerbiztonsag 

http://elelmiszerlanc.kormany.hu/utmutatok-tajekoztatok 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: 

Nincs ilyen. 

  

http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/elelmiszer/nyomtatvanyok
http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/elelmiszer/ugyentezes
http://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-elelmiszer
http://portal.nebih.gov.hu/gyik/elelmiszer/gyakran-ismetelt-kerdesek/elelmiszerbiztonsag
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/utmutatok-tajekoztatok
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3. Állatkísérletek engedélyezése 

 

Hatáskörrel rendelkező hatóság:  

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

Projektengedélyezés szerinti kérelem 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 3300 Eger, Szövetkezet u. 4.  

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Nincs Igazgatási szolgáltatási díj 

 

Az ügymenet leírása: 

- A kérelem és a benyújtott dokumentumok vizsgálata. 

- A kérelem megküldése véleményezésre az Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanács 

részére 

- Kedvező eredmény estén az engedély kiadása. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

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

 

Az ügyintézés határideje:  

teljes eljárásban 60 nap 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

 
1998. évi XXVIII. törvény  

 40/2013. (II. 14.) Korm. Rendelet  

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: 

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/elelmiszer_takarmanybiztonsag/nyomtatv

anyok/nyomtatvanyok.html 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: 

Nincs 

 

 

 

 

 

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/elelmiszer_takarmanybiztonsag/nyomtatvanyok/nyomtatvanyok.html
http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/elelmiszer_takarmanybiztonsag/nyomtatvanyok/nyomtatvanyok.html
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4. Kísérleti állatot tenyésztésének, szaporításának, beszállításának, 

tartásának engedélyezése 

 

Hatáskörrel rendelkező hatóság:  

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

Engedélyezési kérelem 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 3300 Eger, Szövetkezet u. 4.  

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Nincs Igazgatási szolgáltatási díj 

 

Az ügymenet leírása: 

- A kérelem és a benyújtott dokumentumok vizsgálata. 

- Helyszíni szemle. 

- Kedvező eredmény estén az engedély kiadása. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

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

 

Az ügyintézés határideje:  

teljes eljárásban 60 nap 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

 
1998. évi XXVIII. törvény  

 40/2013. (II. 14.) Korm. Rendelet  

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: 

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/elelmiszer_takarmanybiztonsag/nyomtatv

anyok/nyomtatvanyok.html 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: 

Nincs ilyen. 

 

  

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/elelmiszer_takarmanybiztonsag/nyomtatvanyok/nyomtatvanyok.html
http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/elelmiszer_takarmanybiztonsag/nyomtatvanyok/nyomtatvanyok.html
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5. Az állat-egészségügyi szolgáltató létesítmények, egyes 

állategészségügyi felügyelet alatt álló létesítmények és szolgáltatók 

(gyepmesteri telep, ebrendészeti telep, kereskedői telep, 

gyűjtőállomás, állatrakodó, etető-itató állomás, pihentető állomás, 

engedélyköteles állati eredetű melléktermék kezelését, feldolgozását, 

hulladékként történő ártalmatlanítását végző vállalkozás, 

állatszállítók, állatkereskedők, állati eredetű melléktermék szállítók) 

engedélyezése és/vagy nyilvántartásba vétele. 

 

Hatáskörrel rendelkező hatóság:  

Heves Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

Kérelem 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): 

 

Heves Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Személyesen: 3300 

Eger, Szövetkezet u. 4.; postai úton: 3300 Eger, Szövetkezet u. 4.; 3301 Eger, Pf. 132. 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Nincs 

 

Az ügymenet leírása: 

 

1. Kérelem alaki, formai és tartalmi követelményeinek ellenőrzése 

2. Helyszíni szemle 

3. Egyéb rendelkezésre álló adatok, információk ellenőrzése 

4. Engedély kiadása/Nyilvántartásba vétel 

5. Nyilvántartásba rögzítés 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. alapján. 

 

Az ügyintézés határideje: 

8, illetve teljes eljárásban 60 nap 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

- Az élelmiszerláncról ás hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tv. 

- A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

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

- Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 
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- A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó 

állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 

- Az Európai Parlament és a Tanács 1069/2009/EK Rendelete 

- A Bizottság 142/2011/EU Rendelete (2011. február 25.) 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: 

 

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/elelmiszer_takarmanybiztonsag/nyomta 

tvanyok/nyomtatvanyok.html 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/elelmiszer_takarmanybiztonsag/nyomta%20tvanyok/nyomtatvanyok.html
http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/elelmiszer_takarmanybiztonsag/nyomta%20tvanyok/nyomtatvanyok.html
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6. Hatósági bizonyítvány kiállítása a sertések állatjóléti támogatási és 

kifizetési kérelméhez, az egyes Tenyészet Információs Rendszerben 

rögzített adatokról (tenyészet és tartási hely; éves átlagos 

állatlétszám; aktuális állatlétszám) 

 

Hatáskörrel rendelkező hatóság:  

Heves Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

Kérelem; bizonyos állatfajok (juh, kecske, sertés, baromfi) esetében az állattartó által vezetett 

állomány-nyilvántartás; lóútlevél;   

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): 

 

Heves Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Személyesen: 3300 

Eger, Szövetkezet u. 4.; postai úton: 3300 Eger, Szövetkezet u. 4.; 3301 Eger, Pf. 132. 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Nincs 

 

Az ügymenet leírása: 

 

1.       Kérelem alaki, formai és tartalmi követelményeinek ellenőrzése 

2. A rendelkezésre álló adatok, információk ellenőrzése 

3. Hatósági bizonyítvány kiadása 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. alapján. 

 

Az ügyintézés határideje: 

8, illetve teljes eljárásban 60 nap 

  

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

- Az élelmiszerláncról ás hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tv. 

- A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

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

- A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 

28.) FVM rendelet 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: 
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Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: 
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7. Pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmek elbírálása és benyújtása a 

Magyar Államkincstárhoz az egyes állatbetegségek és zoonózisok 

felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel 

kísérésükre irányuló nemzeti programok finanszírozásának 

szabályairól szóló aktuális jogszabály (Salmonella, madárinfluenza, 

klasszikus és afrikai sertéspestis) valamint az egyes állatbetegségek 

megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások 

igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM 

rendelet alapján. 

 

Hatáskörrel rendelkező hatóság:  

Heves Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

Kérelem formanyomtatvány a MÁK Közleménye(i) alapján; nyilatkozat; költséget igazoló bizonylatok 

(számlák), oltóanyag felhasználását igazoló bizonylat; mintaazonosító lap másolatban. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): 

 

Heves Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Személyesen: 3300 

Eger, Szövetkezet u. 4.; postai úton: 3300 Eger, Szövetkezet u. 4.; 3301 Eger, Pf. 132. 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Nincs 

 

Az ügymenet leírása: 

 

1. Kérelem alaki, formai és tartalmi követelményeinek ellenőrzése 

2. A mellékelt számlák, bizonylatok ellenőrzése 

3.  Egyéb rendelkezésre álló adatok, információk ellenőrzése 

4. Az igazolást követően az igénylés felterjesztése a Magyar Államkincstárhoz 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. alapján. 

 

Az ügyintézés határideje: 

8, illetve teljes eljárásban 60 nap 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

- Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tv. 

- A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 
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- Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások 

igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet  

- Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és 

figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2017. évi finanszírozásának szabályairól szóló 

45/2017. (IX. 18.) FM rendelet  

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: 

 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek
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8. Rongált alapponthálózati pont helyreállítására és elpusztult 

alapponthálózati pont pótlására irányuló eljárás. 

 

Hatáskörrel rendelkező hatóság: Heves Megyei Kormányhivatal (ügyintéző szervezeti egység: 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály) 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: - 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): az észlelés után bejelentésre 

vagy hivatalból indul az eljárás.  

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: A megrongált alappont helyreállításának, elpusztult 

alappont pótlásának költsége a földterület használóját vagy annak hiányában az ingatlan tulajdonosát 

terheli. 

 

Az ügymenet leírása: Az alappontok ütemterv szerinti helyszínelése és karbantartása során észlelt 

vagy állampolgári bejelentéssel a kormányhivatal tudomásra jutott alappont pusztulással, 

áthelyezéssel, rongálással kapcsolatos ügyek intézése, kapcsolattartás a földmérési és térinformatikai 

államigazgatási szervvel. Alappont pusztulás esetén a földmérési és térinformatikai államigazgatási 

szerv végzésében foglaltaknak megfelelő pótlási felszólítás, rongálódás esetén helyreállítási 

felszólítás megküldése a földterület jogszerű használójának, annak hiányában az ingatlan 

tulajdonosának. Amennyiben az érintett földhasználók vagy tulajdonosok kötelezettségüknek 

határidőn belül nem tesznek eleget, a kormányhivatal rendelkezik az alappont helyreállításáról és a 

helyreállításra kötelezett felé a költségek megfizetéséről. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

2012. évi XLVI. törvény földmérési és térképészeti tevékenységről, 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

Az ügyintézés határideje: 60 nap 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

2012. évi XLVI. törvény földmérési és térképészeti tevékenységről,  

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,  

51/2014. (IV. 29.) VM rendelet az alapponthálózati pontokkal kapcsolatos szabályokról,  

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

kijelöléséről 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: - 
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Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: - 
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9. Felmérési, térképezési, területszámítási hiba kijavítására irányuló 

másodfokú eljárás. 

 

Hatáskörrel rendelkező hatóság: Heves Megyei Kormányhivatal (ügyintéző szervezeti egység: 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály) 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: Fellebbezés előterjesztése 

(indokolással) az arra nyitva álló határidőn belül, az előírt fellebbezési díj megfizetése, annak 

igazolása. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül 

összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva 

lehet. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): A fellebbezés az első fokon 

eljárt járási hivatalnál (annak földhivatali osztályánál) terjeszthető elő írásban, postai úton, vagy 

személyesen, az elsőfokú döntés közlésétől számított 15 napon belül. 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 10 000 forint. 

 

Az ügymenet leírása: 

Az elsőfokú döntést hozó hatóság a fellebbezés alapján döntését megvizsgálja, és amennyiben a 

megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a fellebbezésnek megfelelően azt nem módosítja, 

javítja vagy egészíti ki, a fellebbezést az ügy összes iratával, a fellebbezési határidő leteltét követően 

felterjeszti a jogszabályban kijelölt másodfokú hatósághoz. 

A másodfokú hatóság a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt megelőző eljárást 

megvizsgálja. Az eljárás során a rendelkezésre álló munkarészek vizsgálata mellett helyszíni szemle 

lefolytatására is sor kerül, melyről az érintettek előzetesen végzéssel értesülnek. A helyszíni szemle 

célja a helyszíni állapot vizsgálata, bemérése, annak során jegyzőkönyv felvételére is sor kerül. A 

helyszíni szemle során az érintett földrészlet(ek) határvonalának kitűzésére nem kerül sor, az nem 

része az eljárásnak, nem hatósági feladat. 

A másodfokú hatóság az elsőfokú döntést helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti. 

A felmérési, térképezési, területszámítási hiba kijavítása nem érinti és nem változtatja meg a fennálló 

természetbeni határvonalat és a birtoklási viszonyokat, kizárólag a térképi határvonalakat érintheti. 

Amennyiben a kijavítás ellentétes a fennálló birtoklási viszonyokkal, úgy a kijavítás a természetbeni 

határvonalat nem változtathatja meg, arra csak a kiigazítással érintett szomszédos földrészlet 

tulajdonosának hozzájárulása esetén, véglegessé vált közigazgatási határozat vagy jogerős bírósági 

ítélet alapján van lehetőség. 

A hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban szereplő térképi ábrázolás és a földrészlet 

ingatlan-nyilvántartási adatai felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba jogcímén történő 

kijavítása az érintett földrészlet területe csökkenését is eredményezheti. 

Az ügyfél a véglegessé vált másodfokú döntés ellen közigazgatási pert indíthat. 
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Fontos tudnivaló, hogy a tulajdonos vagy vagyonkezelő bejelentése alapján a járási hivatalnál abban 

az esetben indul meg a felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítására irányuló elsőfokú 

eljárás, amennyiben a bejelentéséhez ingatlanrendező földmérő jogosultsággal rendelkező személy 

által készített szakvéleményt mellékel. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről 

1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 

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 

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

részletes szabályairól 

 

Az ügyintézés határideje: 60 nap 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről 

1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 

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

részletes szabályairól 

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

megjelöléséről 

1996. évi LXXXV. törvény az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a 

hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: 

http://www.foldhivatal.hu/content/view/16/20/ 

http://www.foldhivatal.hu/content/view/20/23/ 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.foldhivatal.hu/content/view/16/20/
http://www.foldhivatal.hu/content/view/20/23/
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10. A mező-és erdőgazdasági hasznosítású földek (a továbbiakban: 

föld) tulajdonjoga hatósági jóváhagyáshoz kötött megszerzésének 

jóváhagyása 

 

Hatáskörrel rendelkező hatóság: Heves Megyei Kormányhivatal (ügyintéző szervezeti egység: 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály)  

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: Az adásvételi szerződés négy példánya, 

amelyek közül egy példánynak biztonsági kellékekkel rendelkező papír alapú okmányon (a 

továbbiakban: biztonsági okmány) kiállítottnak kell lennie. Amennyiben az adásvételi szerződés nem 

tartalmazza a tulajdonszerzés feltételeként meghatározott nyilatkozatokat, akkor a külön, teljes 

bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozat négy példánya is szükséges. Az 

adásvételi szerződés nem biztonsági okmányon szerkesztett, anonimizált példányának tartalmaznia 

kell a jegyző záradékát a hirdetményi közlésről. Ha elővásárlásra jogosult elfogadó jognyilatkozatot 

tesz, akkor szükséges csatolni a teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt 

elfogadó jognyilatkozatot is. A jegyző által készített és a kormányhivatal részére megküldendő 

iratjegyzéknek tartalmaznia kell az elfogadó jognyilatkozatot benyújtó természetes személy adatait, 

illetve azt is, ha nem került elfogadó jognyilatkozat benyújtásra. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): személyesen vagy postai úton 

érkezett kérelemre vagy hatósági megkeresésre. 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: díjmentes. 

 

Az ügymenet leírása: A föld tulajdonjoga hatósági jóváhagyáshoz kötött megszerzésének 

jóváhagyására irányuló eljárásban a mezőgazdasági igazgatási szerv a megküldött okiratok közül az 

adásvételi szerződést és az elfogadó jognyilatkozatokat előzetesen kizárólag azok alaki és tartalmi 

kellékei alapján, az érvényességi és hatályosulási feltételeknek való megfelelőség szempontjából 

vizsgálja és ellenőrzi. A mezőgazdasági Igazgatási szerv az okiratok beérkezésétől számított 15 

napon belül dönt az adásvételi szerződés jóváhagyásának megtagadásáról, vagy megkeresi a helyi 

földbizottságot (jelenleg a helyi földbizottság feladatkörében eljáró Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági 

és Vidékfejlesztési Kamara Heves Megyei Szervezetét) az állásfoglalás beszerzése céljából. A helyi 

földbizottság állásfoglalását a települési önkormányzat jegyzője annak kézhezvételét követő 3 napon 

belül a települési önkormányzat polgármesteri hivatala, illetve közös önkormányzati hivatal esetében a 

közös önkormányzati hivatal hirdetőtábláján 5 napra kifüggeszti. Az állásfoglalás ellen – a 

hirdetőtáblán való kifüggesztést követő 5 napon belül – az eladó, a vevő, illetve a határidőben 

elfogadó nyilatkozatot tevő elővásárlásra jogosult kifogást terjeszthet elő a települési önkormányzat 

képviselőtestületénél. A kifogást a jegyzőhöz kell benyújtani. A kifogás benyújtásáról és annak 

időpontjáról a jegyző haladéktalanul értesíti a mezőgazdasági igazgatási szervet. A helyi földbizottság 

állásfoglalásának beérkezését követően amennyiben a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyó 

döntést hoz, az adásvételi szerződést záradékolja, ellenkező esetben az adásvételi szerződés 
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jóváhagyását megtagadja. A helyi földbizottságok megalakulásáig a helyi földbizottságok feladatait a 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara területi szervei látják el. Azokban a tulajdonszerzési esetekben, 

amelyek hirdetményi közlést (kifüggesztést) nem, de hatósági jóváhagyást igényelnek (pl. föld 

csereszerződés) a jogot szerző félnek kell kérnie a mezőgazdasági igazgatási szervtől a 

tulajdonszerzés hatósági jóváhagyását.  

A föld tulajdonjogának a tulajdonos elismerésén alapuló elbirtoklással történő megszerzésének 

jóváhagyására irányuló eljárásban a szerző félnek kell kérnie a mezőgazdasági igazgatási szervtől a 

tulajdonszerzés jóváhagyását; a mezőgazdasági igazgatási szerv a meghozott döntésről hatósági 

bizonyítványt állít ki. Ha az elbirtoklás bekövetkezésének megállapítása iránt a felek bírósághoz 

fordulnak, a szerző félnek a kereset benyújtását megelőzően be kell szereznie a mezőgazdasági 

igazgatási szerv igazolását arról, hogy a tulajdonszerzése törvény szerinti feltételei fennállnak; a 

kérelem alapján meghozott döntéséről a mezőgazdasági igazgatási szerv hatósági bizonyítványt állít 

ki.  

A föld tulajdonjogáról végintézkedéssel történő rendelkezés esetén – a hagyatéki eljárás keretében – 

a közjegyző küldi meg a végintézkedést a föld tulajdonjogának megszerzését illetően jóváhagyás 

céljából a mezőgazdasági igazgatási szervnek; a mezőgazdasági igazgatási szerv a meghozott 

döntésről hatósági bizonyítványt állít ki. A tulajdonjog átruházásáról szóló egyezség megkötését 

követően, de még az egyezség bírósági vagy közjegyzői jóváhagyása előtt, az eljáró bíróság vagy 

közjegyző megkeresésére a mezőgazdasági igazgatási szerv megvizsgálja, hogy a szerző fél 

tulajdonszerzésének a Földforgalmi törvény szerinti feltételei fennállnak-e; a mezőgazdasági 

igazgatási szerv a meghozott döntésről hatósági bizonyítványt állít ki. A mezőgazdasági igazgatási 

szerv kérelemre igazolást állít ki arról, hogy a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződés 

hatályosságához a Földforgalmi törvény előírásai alapján nem kell a jóváhagyása.  

 

Nem kell a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása: 

 - az állam tulajdonszerzéséhez;  

- az állam, illetve az önkormányzat tulajdonában álló föld elidegenítéséhez;  

- föld tulajdonjogának ajándékozás jogcímén történő átruházásához;  

- a közeli hozzátartozók közötti tulajdonjog átruházásához;  

- a tulajdonostársak közötti tulajdonjog átruházáshoz, ha ezzel a közös tulajdon megszűntetésére 

kerül sor;  

- a földnek jogszabályban foglalt módon, támogatás feltételeként más földműves részére való 

átadásával megvalósuló adásvételhez;  

- a telekalakítási engedélyezési eljárás keretében történő tulajdonszerzéshez;  

- a bevett egyház vagy annak belső egyházi jogi személye tartási, életjáradéki, gondozási, 

ajándékozási szerződés alapján, valamint végintézkedéssel történő tulajdonszerzéséhez; 

- jelzálog-hitelintézet a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló törvényben foglalt 

korlátozásokkal és időtartamra történő tulajdonszerzéséhez;  

- a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat közfoglalkoztatás és településfejlesztés 

céljára történő tulajdonszerzéséhez. 

 

A jóváhagyás tárgyában hozott döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. A véglegessé vált, sérelmes 

döntés ellen az ügyfél  közigazgatási pert indíthat.  

 

Alapvető eljárási szabályok:  

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  
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2013. évi CXXII. tv. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról  

2013. évi CCXII. tv. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel 

összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról 

 

Az ügyintézés határideje: 80 nap 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  

2013. évi CXXII. tv. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról  

2013. évi CCXII. tv. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel 

összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról 

474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az 

adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási 

szabályokról  

504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről 

38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint 

a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól  

47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő 

más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak 

szabályairól 

57/2014. (IV. 30.) VM rendelet az átlagos állatsűrűség megállapításának szabályairól 

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 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: www.foldhivatal.hu  

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: - 
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11. Földhasználati nyilvántartási ügyekben hozott döntések elleni 

fellebbezések elbírálása 

 

Hatáskörrel rendelkező hatóság: Heves Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya (a továbbiakban: megyei kormányhivatal földhivatali 

osztálya) 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: fellebbezés  

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): Személyesen vagy postai úton 

az első fokú ingatlanügyi hatóságnál (első fokon eljárt járási hivatal földhivatali osztályánál), a döntés 

közlésétől számított 15 napon belül 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: díjmentes. 

 

Az ügymenet leírása: Az első fokon eljárt járási hivatal földhivatali osztálya a fellebbezési határidő 

leteltét követően, legkésőbb 8 napon belül felterjeszti a fellebbezést az ügy iratanyagával együtt a 

megyei kormányhivatal földhivatali osztályához. A megyei kormányhivatal földhivatali osztálya a 

döntést a fellebbezés alapján helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha a másodfokú 

döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy egyébként a tényállás további tisztázása szükséges, a 

másodfokú döntést hozó hatóság a kiegészítő bizonyítási eljárás lefolytatását maga végzi el, és ennek 

alapján dönt.  

 

Alapvető eljárási szabályok: 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 

törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról 

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

kijelöléséről 

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

356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól 

 

Az ügyintézés határideje: 60 nap 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 

törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról 

356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: www.foldhivatal.hu 
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Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: www.foldhviatal.hu 
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12.  Földmérési szakfelügyeleti tevékenység 

 

Hatáskörrel rendelkező hatóság: Heves Megyei Kormányhivatal (ügyintéző szervezeti egység: 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály) 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

Földmérési és térképészeti szakfelügyeleti ellenőrzés 

Földmérési és térképészeti tevékenységet folytató szerv/személy ellenőrzése esetén a földmérési és 

térképészeti tevékenység végzésével kapcsolatos okiratok, továbbá a munkanyilvántartás (indokolt 

esetben egyéb – az ellenőrzéssel érintett – iratok és munkarészek). 

Az állami alapadatokat felhasználó jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 

szervezetek és természetes személyek esetében az állami alapadatok adatbázisai jogszerű 

felhasználásának ellenőrzése során az állami alapadat szolgáltatásával kapcsolatos dokumentumok, 

az adatfelhasználás feltételeit meghatározó okirat, egyéb irat (indokolt esetben egyéb – az 

ellenőrzéssel érintett – iratok). 

Bejelentésre kötelezett földmérési munkák nyilvántartásának vezetése 

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 23. § (4) és (5) 

bekezdésében meghatározott bejelentésre kötelezett földmérési munka bejelentése az előírt 

nyomtatványon, melléklettel. 

Az állami földmérési alaptérképi adatbázis állami átvételi vizsgálata és minősítése 

Kérelem (megkeresés), a vonatkozó jogszabályok, szakmai szabályzatok által leadandó 

munkarészek. 

Az ingatlanrendező földmérő minősítéssel kapcsolatos eljárás során szakmai véleményezés 

Az ingatlanrendező földmérő minősítés megadása, és annak meghosszabbítása iránti kérelem az 

előírt adatlapon és előírt mellékleteivel (a földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő 

minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról szóló 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet 8-

9. §). 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): 

Földmérési és térképészeti szakfelügyeleti ellenőrzés 

Az ellenőrzés hivatalból, esetlegesen kérelemre indul. Kérelemre induló földmérési és térképészeti 

szakfelügyeleti ellenőrzés esetén a kérelem benyújtása az ügyintéző szervezeti egységhez írásban, 

postai úton, vagy személyesen. 

Bejelentésre kötelezett földmérési munkák nyilvántartásának vezetése 

A bejelentésre kötelezett földmérési munka bejelentése az ügyintéző szervezeti egységhez írásban, 

postai úton, vagy személyesen. 

Az állami földmérési alaptérképi adatbázis állami átvételi vizsgálata és minősítése 

Az ügyintéző szervezeti egységhez írásban, postai úton, személyesen, a munkarészek tekintetében a 

vonatkozó jogszabályok, szakmai szabályzatok előírásai szerint. 

Az ingatlanrendező földmérő minősítéssel kapcsolatos eljárás során szakmai véleményezés 

Az ingatlanrendező földmérő minősítés megadása, és annak meghosszabbítása iránti kérelem 

benyújtása a lakóhely szerinti kormányhivatal ügyintéző szervezeti egységéhez írásban, postai úton, 

vagy személyesen. 
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Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Az ingatlanrendező földmérő minősítéssel 

kapcsolatos eljárás díja 5000 Ft, mely a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv részére 

fizetendő. 

 

Az ügymenet leírása: 

Földmérési és térképészeti szakfelügyeleti ellenőrzés 

Az ellenőrzés kiterjed: 

Földmérési és térképészeti tevékenységet folytató szerv/személy esetén: 

- a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges jogosultság, 

- a 2012. évi XLVI. törvény 23. § (4) és (5) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség 

ismeretének, teljesítésének, 

- a jogszabályok, szabványok, szakmai szabályzatok betartásának, 

- a minőségi követelmények biztosításának, illetve a munkák minőségtanúsításának (ideértve a 

minőségbiztosítási előírások betartását is), 

- az előírt munkarész-megőrzési kötelezettség betartásának, 

- a földmérési adatok és az állami földmérési térképi adatbázisokból, valamint az ingatlan-

nyilvántartási térképi adatbázisokból szolgáltatott adatok jogszerű felhasználására vonatkozó 

előírások betartásának ellenőrzésére. 

Az állami alapadatokat felhasználó jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 

szervezetek és a természetes személyek esetében az állami alapadatok adatbázisai jogszerű 

felhasználásának ellenőrzésére. 

Értesítés a szakfelügyeleti ellenőrzésről. Az ellenőrzés lefolytatása, arról jegyzőkönyv felvétele. 

Amennyiben az ellenőrzés hibákat, hiányosságokat tár fel, a jegyzőkönyvben az előírt, megfelelő 

határidő biztosításával kötelezés történik ezek megszüntetésére. Amennyiben a feltárt hibák, 

hiányosságok megszüntetése az előírt határidőn belül nem történik meg, a kormányhivatalnak a 

vonatkozó jogszabályi előírások szerint szükséges eljárnia. 

A nem Heves megyei székhelyű, földmérési tevékenységet végző gazdálkodó szervezet 

szakfelügyeleti ellenőrzése során – amennyiben az Heves megye területén is végez a szakfelügyeleti 

ellenőrzés hatálya alá tartozó munkát – az ellenőrzésbe a Heves Megyei Kormányhivatal megyei 

szakfelügyelője megkeresés útján bevonásra kerül. 

Bejelentésre kötelezett földmérési munkák nyilvántartásának vezetése 

A bejelentett földmérési munka nyilvántartásba vétele, annak visszaigazolása a bejelentő felé. A 

munka vizsgálata során a járási hivatal ellenőrzi, hogy a munka bejelentése megtörtént-e, és a 

készítő figyelembe vette-e a visszaigazolásban előírtakat. 

Az állami földmérési alaptérképi adatbázis állami átvételi vizsgálata és minősítése 

Az állami átvételi vizsgálatot a kormányhivatal ügyintéző szervezeti egysége folytatja le a vonatkozó 

jogszabályok, szakmai szabályzatok előírásai szerint. 

Az ingatlanrendező földmérő minősítéssel kapcsolatos eljárás során szakmai véleményezés 

A kormányhivatal ügyintéző szervezeti egysége a szakfelügyeleti véleménnyel ellátott kérelmet az 

Ingatlanrendező Minősítő Bizottság titkárához továbbítja. 

Amennyiben a nem Heves megyei lakóhelyű, kérelmét a lakóhely szerinti kormányhivatalhoz 

benyújtott kérelmező által felsorolt referencia munkák Heves megyei területét (is) érintik, a lakóhely 

szerinti kormányhivatal elektronikus úton megkeresi a referencia munkavégzés igazolása tekintetében 
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a Heves Megyei Kormányhivatal ügyintéző szervezeti egységét, mely a referencia munkavégzésről 

igazolást ad ki a megkereső kormányhivatal felé. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről 

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

kijelöléséről 

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

valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról 

 

Az ügyintézés határideje: 60 nap 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről 

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

kijelöléséről 

129/2015. (V. 27.) Korm. rendelet a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. 

törvényben meghatározott bírságok kiszabásának részletes szabályairól 

178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, 

valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről 

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 

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 

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

megjelöléséről 

63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet a földmérési és térképészeti állami alapadatok 

kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: 

http://www.foldhivatal.hu/content/view/16/20/ 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: 

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

 

 

 

 

 

 

http://www.foldhivatal.hu/content/view/16/20/
http://www.foldhivatal.hu/content/view/23/27/
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13. Földminősítési ügyekben hozott döntések elleni fellebbezések 

elbírálása 

 

Hatáskörrel rendelkező hatóság: Heves Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya (a továbbiakban: megyei kormányhivatal földhivatali 

osztálya) 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: Fellebbezés  

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): Személyesen vagy postai úton 

az első fokú ingatlanügyi hatóságnál (első fokon eljárt járási hivatal földhivatali osztályánál), a döntés 

közlésétől számított 15 napon belül 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: földvédelmi ügyekben hozott első fokú döntés 

elleni fellebbezés díja: A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX tv. 30/A. § (3) bekezdésében 

meghatározott összeg. 

 

Az ügymenet leírása: Az első fokon eljárt járási hivatal földhivatali osztálya a fellebbezési határidő 

leteltét követően, legkésőbb 8 napon belül felterjeszti a fellebbezést az ügy iratanyagával együtt a 

megyei kormányhivatal földhivatali osztályához. A megyei kormányhivatal földhivatali osztálya a 

döntést a fellebbezés alapján helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha a másodfokú 

döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy egyébként a tényállás további tisztázása szükséges, a 

másodfokú döntést hozó hatóság a kiegészítő bizonyítási eljárás lefolytatását maga végzi el, és ennek 

alapján dönt.  

 

Alapvető eljárási szabályok: 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

2007. évi CXXIX törvény a termőföld védelméről 

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

kijelöléséről 

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

47/2017. (IX. 29.) FM rendelet a földminősítés részletes szabályairól 

 

Az ügyintézés határideje: 60 nap 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

2007. évi CXXIX törvény a termőföld védelméről 

47/2017. (IX. 29.) FM rendelet a földminősítés részletes szabályairól 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: www.foldhivatal.hu 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: www.foldhviatal.hu 
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14.  Földműves nyilvántartás vezetése során hozott döntések elleni 

fellebbezések elbírálása 

 

Hatáskörrel rendelkező hatóság: Heves Megyei Kormányhivatal (ügyintéző szervezeti egység: 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály) 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: Fellebbezés előterjesztése 

(indokolással) az arra nyitva álló határidőn - a döntés közlésétől számított tizenöt napon - belül. 

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő 

okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): A fellebbezés az első fokon 

eljárt járási hivatalnál (annak földhivatali osztályánál) terjeszthető elő írásban, postai úton, vagy 

személyesen, az elsőfokú döntés közlésétől számított 15 napon belül. 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: díjmentes. 

 

Az ügymenet leírása: Az első fokon eljárt járási hivatal földhivatali osztálya a fellebbezési határidő 

leteltét követően, legkésőbb 8 napon belül felterjeszti a fellebbezést az ügy iratanyagával együtt a 

Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztályához. A 

Földhivatali Osztály a döntést a fellebbezés alapján helybenhagyja, megváltoztatja vagy 

megsemmisíti. 

Ha a másodfokú döntés meghozatalához új nincs elég adat, vagy az első fokú döntés meghozatalát 

követően új tény merül fel, a másodfokú döntést hozó hatóság kiegészítő bizonyítási eljárás 

lefolytatását maga végzi el, és ennek alapján dönt. A másodfokú döntést közölni kell a fellebbezővel 

és azzal, akivel az első fokú döntést közölték. A másodfokú döntést hozó hatóság a fellebbezés 

elbírálása érdekében megküldött iratokat a döntés meghozatalát követően visszaküldi a döntéssel 

együtt az első fokú döntést hozó hatósághoz, amely intézkedik a döntés kézbesítése iránt. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

38/2014. (III. 24.) Kormányrendelet a földművesekről, mezőgazdasági termelőszövetkezetekről, 

valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól 

 

Az ügyintézés határideje: 60 nap 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

 

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

kijelöléséről 
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2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról  

2013. évi CCXI. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 

törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról 

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

38/2014. (III. 24.) Kormányrendelet a földművesekről, mezőgazdasági termelőszövetkezetekről, 

valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól 

504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: www.foldhivatal.hu  

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: - 
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15. Földvédelmi ügyekben hozott döntések elleni fellebbezések 

elbírálása 

Hatáskörrel rendelkező hatóság: Heves Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya (a továbbiakban: megyei kormányhivatal földhivatali 

osztálya) 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: Fellebbezés  

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): Személyesen vagy postai úton 

az első fokú ingatlanügyi hatóságnál (első fokon eljárt járási hivatal földhivatali osztályánál), a döntés 

közlésétől számított 15 napon belül 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: földvédelmi ügyekben hozott első fokú döntés 

elleni fellebbezés díja: A földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről és a 

díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet 2. § (1) bekezdésében 

meghatározott összeg. 

 

Az ügymenet leírása: Az első fokon eljárt járási hivatal földhivatali osztálya a fellebbezési határidő 

leteltét követően, legkésőbb 8 napon belül felterjeszti a fellebbezést az ügy iratanyagával együtt a 

megyei kormányhivatal földhivatali osztályához. A megyei kormányhivatal földhivatali osztálya a 

döntést a fellebbezés alapján helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha a másodfokú 

döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy egyébként a tényállás további tisztázása szükséges, a 

másodfokú döntést hozó hatóság a kiegészítő bizonyítási eljárás lefolytatását maga végzi el, és ennek 

alapján dönt.  

 

Alapvető eljárási szabályok: 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

2007. évi CXXIX törvény a termőföld védelméről 

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

kijelöléséről 

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

 

Az ügyintézés határideje: 60 nap 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

2007. évi CXXIX törvény a termőföld védelméről 

30/2015. (VI. 5.) FM rendelet a földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről 

és a díj megfizetésének részletes szabályairól 
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Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: www.foldhivatal.hu 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: www.foldhviatal.hu 

 

Hatósági ügy megnevezése: Ingatlan-nyilvántartási hatósági ügyekben hozott döntések elleni 

fellebbezések elbírálása 

 

Hatáskörrel rendelkező járási hivatal: Heves Megyei Kormányhivatal (ügyintéző szervezeti egység: 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály, a továbbiakban: megyei 

kormányhivatal földhivatali osztálya) 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: fellebbezés  

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): Személyesen vagy postai úton 

az első fokú ingatlanügyi hatóságnál (első fokon eljárt járási hivatal földhivatali osztályánál), a döntés 

közlésétől számított 15 napon belül 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban hozott döntés 

elleni fellebbezés díja 10.000.-Ft. 

 

Az ügymenet leírása: Az első fokon eljárt járási hivatal földhivatali osztálya a fellebbezési határidő 

leteltét követően, legkésőbb 8 napon belül felterjeszti a fellebbezést az ügy iratanyagával együtt a 

megyei kormányhivatal földhivatali osztályához. A megyei kormányhivatal földhivatali osztálya a 

döntést a fellebbezés alapján helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti.  Ha a másodfokú 

döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy egyébként a tényállás további tisztázása szükséges, a 

másodfokú döntést hozó hatóság a kiegészítő bizonyítási eljárás lefolytatását maga végzi el, és ennek 

alapján dönt.  

 

Alapvető eljárási szabályok: 

2016. évi CL. törvény  az általános közigazgatási rendtartásról szóló  

1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról  

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

kijelöléséről 

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

 

Az ügyintézés határideje: 60 nap 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

2016. évi CL. törvény  az általános közigazgatási rendtartásról  

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről  

1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról  

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

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

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

végrehajtásáról 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: www.foldhivatal.hu 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: www.foldhviatal.hu 
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16. Másodfokú telekalakítási eljárás 

 

Hatáskörrel rendelkező hatóság: Heves Megyei Kormányhivatal (ügyintéző szervezeti egység: 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály) 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: Fellebbezés előterjesztése 

(indokolással) az arra nyitva álló határidőn belül, az előírt fellebbezési díj megfizetése, annak 

igazolása. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül 

összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva 

lehet. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): A fellebbezés az első fokon 

eljárt járási hivatalnál (annak földhivatali osztályánál) terjeszthető elő írásban, postai úton, vagy 

személyesen, az elsőfokú döntés közlésétől számított 15 napon belül. 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 30000 forint. 

 

Az ügymenet leírása: Az elsőfokú döntést hozó hatóság a fellebbezés alapján döntését 

megvizsgálja, és amennyiben a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a fellebbezésnek 

megfelelően azt nem módosítja, javítja vagy egészíti ki, a fellebbezést az ügy összes iratával, a 

fellebbezési határidő leteltét követően felterjeszti a jogszabályban kijelölt másodfokú hatósághoz. 

A másodfokú hatóság a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt megelőző eljárást 

megvizsgálja, és az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017.(XII.29.)Korm. rendelet 1. melléklet 18. pont 12. alpontja szerinti 

szakkérdésben általa beszerzett szakmai véleményre is tekintettel – amennyiben szükséges, más 

szakkérdést is megvizsgálva – az elsőfokú döntést helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti. 

Az ügyfél a véglegessé vált másodfokú döntés ellen közigazgatási pert indíthat. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről 

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 

 

Az ügyintézés határideje: 60 nap 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

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

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

85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet a telekalakításról 
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Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: 

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

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

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: 

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

 

 

 

http://www.foldhivatal.hu/content/view/148/154/
http://www.foldhivatal.hu/content/view/23/27/
http://www.foldhivatal.hu/content/view/23/27/

