
Ügytípus E-ügyintézés Ügymenet leírása Ágazati jogszabály(ok) pontos megjelölése
A kérelem előterjesztéséhez kötelezően alkalmazandó-e 

formanyomtatvány
Kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek

Ügyfél nyilatkozatával pótolható-e hiányzó bizonyíték Ákr. 

64. § (1) bekezdése
Az eljárás lefolytatásáért fizetendő 

Eljárás fő szabály 

szerinti fajtája

Megengedett 

hiánypótlások száma 

Ákr. 44. §

A döntés kapcsolódó 

eljárásban meghozható 

döntés feltételét képezi-

e Ákr. 45. §

Törvény lehetővé teszi 

az eljárás 

felfüggesztését Ákr. 48. 

§

Jogszabály kizárja-e az 

eljárás szünetelését 

Ákr. 49. §

Ügyintézési határidő 

Ákr. 50. §

Függő hatályú döntés 

Ákr. 43. §

Szakhatóság 

közreműködése Ákr. 55. 

§

Szakkérdés vizsgálata
Jogszerű hallgatásnak 

van helye

Jogorvoslat fajtája Ákr. 

113. §

Jogszabályban 

meghatározott 

felügyeleti szerv 

megnevezése

1. Ingatlan-nyilvántartás adatbázisából történő adatszolgáltatás Lehetséges

A benyújtott kérelem alapján a kormányhivatal papír alapú  hiteles tulajdoni lap 

másolatot állít ki, melyet biztonsági elemekkel és hitelesítési záradékkal lát el. 

Megszűnt helyrajzi számú ingatlan tulajdoni lapjának adattartalmáról a 

felhasználási célt, valamint az igényelt adatokat tartalmazó kérelemre vagy 

megkeresésre az ingatlanügyi hatóság hatósági bizonyítványt állít ki. A papír 

alapon vagy számítógépes adathordozón (pl. pendrive, CD) az ingatlanügyi 

hatóságként eljáró kormányhivatal illetékességi területén fekvő ingatlanokról az 

ügyfél írásbeli kérelmére földkönyvet vagy földkönyv-kivonatot, tulajdonosi 

adatokkal kiegészített földkönyvet vagy földkönyv-kivonatot szolgáltat. A 

kormányhivatal betekintést enged a tulajdoni lap tartalmába, arról az ügyfél 

jegyzeteket készíthet. 

• 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 

• 1996. évi LXXXV. törvény az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat 

igazgatási szolgáltatási díjáról 

• 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

• 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 

• 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az eljárási költségekről, az 

iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek 

megfizetéséről, valamint a költségmentességről

• 176/2009. (XII.28.) FVM rendelet a számítógépes ingatlan-

nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes 

ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási 

szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás 

igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak 

megfizetésének részletes szabályairól

•  109/1999. (XII.29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról 

szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról

igen nincs nem igazgatási szolgáltatási díj teljes eljárás 1 nem nem Igen
Az általános ügyintézési 

határidő 60 nap.
Igen: végzés nem nem nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal 

3300 Eger, Barkóczy u. 7.

2.
Ingatlan-nyilvántartás vezetése - ingatlan-nyilvántartási ügyek 

intézése
Lehetséges

1. kérelem, megkeresés, bejelentés vagy az eljárás hivatalból történő indítása: 

ügy szignálása, iktatása, jogszabályban előírt esetben széljegyzése, 

2. a kérelem, megkeresés, bejelentés és a csatolt mellékletek alaki és tartalmi 

szempontból történő vizsgálata,  

3. közbenső intézkedések: értesítés eljárás megindításáról, jogszabályban előírt 

esetben függő hatályú döntés meghozatala, hiánypótlási felhívás kibocsátása, 

tényállás tisztázásához okiratok beszerzése, nyilvántartásokból lekérdezések 

végrehajtása, számlázás, 

4. döntéshozatal, változások átvezetése a nyilvántartásban, fellebbezés 

felterjesztése,

5. döntés közlése, 

6. végrehajtási eljárás indítása,  

7. irattározás

A kormányhivatal bejegyzi az ingatlan-nyilvántartásba azokat a jogokat és 

feljegyzi azokat a jogilag jelentős tényeket, amelyekre az ingatlan-

nyilvántartásról szóló törvény lehetőséget ad, illetve amelyet más törvény rendel 

el, továbbá átvezeti az ingatlanokat érintő adatváltozásokat. 

1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról        2013. évi 

V. törvény a Polgári Törvénykönyvről           2013. évi CXXII. 

törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról                                                         

2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek 

forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 

rendelkezésekről és átmeneti szabályokról                                                                    

2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról                

2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról 

2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról                     

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 

2017.évi LXXVIII. törvény az ügyvédekről                    

1997. évi XXX. törvény a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről                                                                    

109/1999. (XII.29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 

1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról                                                                         

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 

2009. évi XXXVII. törvény.                                                                                           

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény

Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az 

adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő 

közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013.(XII.12.) 

Korm. rendelet

A föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő 

más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány 

biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól szóló 

47/2014.(II.26.) Korm. rendelet

igen

az ingatlan-nyilvántartás tartalmában változás átvezetésére 

alkalmas okirat: közokirat, magánokirat, hatósági megkeresés 

esetén végleges hatósági döntés 

nem igazgatási szolgáltatási díj teljes eljárás 1 nem Igen igen
Az általános ügyintézési 

határidő 60 nap.
Igen: végzés nem nem nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal 

3300 Eger, Barkóczy u. 7.

3. Irattár tartalmából adatszolgáltatás Lehetséges

Az ingatlan-nyilvántartás, vagy a széljegyzett ingatlan-nyilvántartási igény 

alapjául szolgáló okirat szerinti jogosult, illetve kötelezett teljes bizonyító erejű 

magánokiratba vagy közjegyzői okiratba foglalt engedélyével ismerhető meg 

minden olyan magán- és közokirat, hatósági határozat tartalma, amely a 

jogosult, illetve a kötelezett bejegyzése, törlése alapjául szolgált, vagy 

széljegyzés alapjául szolgált, és a tulajdonosok jegyzéke (névmutató). 

Az okiratokat megismerheti, és azokról másolatot kérhet továbbá az is, aki 

írásban igazolja, hogy az irat megismerése joga érvényesítéséhez, illetve 

jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez 

szükséges. 

Az ingatlan természetben meghatározott részére bejegyzett jogok, tények és 

átvezetett adatok alapjául szolgáló okiratnak az érintett természetbeni rész 

meghatározására vonatkozó tartalma korlátozás nélkül megismerhető akkor is, 

ha a tulajdoni lapon lévő bejegyzés nem hivatkozik arra, hogy a természetbeni 

rész meghatározását az okirat tartalmazza. 

Az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmát - a különös védelem alá tartozó 

személyes adatok kivételével - bárki megismerheti, arról feljegyzést készíthet, 

továbbá hiteles másolat vagy tanúsítvány kiadását kérheti. 

• 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

• 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 

• 1996. évi LXXXV. törvény az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat 

igazgatási szolgáltatási díjáról 

• 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

• 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 

• 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az eljárási költségekről, az 

iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek 

megfizetéséről, valamint a költségmentességről

• 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról 

szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról

nem nincs nem igazgatási szolgáltatási díj teljes eljárás 1 nem nem Igen
Az általános ügyintézési 

határidő 60 nap.
Igen: végzés nem nem nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal 

3300 Eger, Barkóczy u. 7.

4. Földhasználati nyilvántartás vezetése Lehetséges

A kormányhivatal az illetékességi területéhez tartozó földek – ide nem értve az 

erdő művelési ágban nyilvántartott földrészleteket – használatáról és 

földhasználókról a közhiteles ingatlan-nyilvántartás adataira épülő, de attól 

elkülönülő, önálló nyilvántartást vezet. 

Aki földet használ köteles a használatot annak megkezdésétől számított harminc 

napon belül az ingatlanügyi hatósághoz nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni, 

kivéve ha a földhasználati nyilvántartásba vételi eljárás a mező- és 

erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő 

egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. 

törvény 95/A. § (1) bekezdése szerint hivatalból indul meg. 

A földhasználati bejelentési eljárás során a földhivatal megvizsgálja, hogy a 

földhasználati bejelentésen szereplő adatok megfelelnek-e az ingatlan-

nyilvántartási adatbázisban szereplő adatokkal. Egyezőség és a szükséges 

okiratok megléte esetén, amennyiben azok mindenben megfelelnek a 

jogszabályi előírásoknak, a bejelentésben szereplő földhasználót bejegyzi a 

földhasználati nyilvántartási adatbázisba. 

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

forgalmáról 

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                     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 

155/2009. (XI.16.) FVM rendelet a földhasználati nyilvántartásból 

való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj 

mértékéről és a díjfizetés részletes szabályairól                                                     

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 

igen

a föld használatának átengedéséről szóló teljes bizonyító erejű 

magánokirat vagy közokirat 

Közös tulajdonban álló föld használata esetén: az ingatlan 

használati rendjét rögzítő, a tulajdonostársak által aláírt használati 

megosztásról szóló megállapodás vagy többlethasználati 

megállapodás eredeti példánya vagy annak közjegyző által 

hitelesített másolata, vagy a sorsolás eredményéről szóló 

jegyzőkönyv eredeti vagy hitelesített másolata és az ezekhez – 

szükség esetén – csatolt térképi kimutatás. 

igen tárgyi illetékmentes teljes eljárás 1 igen nem nem
Az általános ügyintézési 

határidő 60 nap.
Igen: végzés nem nem nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal 

3300 Eger, Barkóczy u. 7.

5. Földhasználati nyilvántartásból történő adatszolgáltatás Lehetséges

A földhasználati nyilvántartási adatbázisból a földhivatal kérelemre adatot 

szolgáltat földhasználati lap és földhasználati összesítő formájában  

• 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek 

forgalmáról 

• 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 

• 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 

• 155/2009. (XI.16.) FVM rendelet a földhasználati nyilvántartásból 

való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj 

mértékéről és a díjfizetés részletes szabályairól 

igen nincs igen Igazgatási szolgáltatási díj teljes eljárás 1 igen nem nem
Az általános ügyintézési 

határidő 60 nap.
Igen: végzés nem nem nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal 

3300 Eger, Barkóczy u. 7.

6. Parlagfű elleni védekezés LehetségesA járási hivatal időszaki ellenőrzése során vagy bejelentés alapján ellenőrzi, hogy a termőföld használója eleget tett-e a parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos kötelezettségének. Amennyiben mulasztást tapasztal, úgy a felderített parlagfű foltokat feltölti a PIR rendszerbe. 

2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 

221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet a parlagfű elleni közérdekű 

elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, 

illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és 

igénylésének részletes szabályairól                                                                     

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletéről 

nem nincs igen tárgyi illetékmentes teljes eljárás igen nem igen
Az általános ügyintézési 

határidő 60 nap.
Nem nem nem nem

Heves Megyei 

Kormányhivatal 

3300 Eger, Barkóczy u. 7.

7. Hasznosítási kötelezettség ellenőrzése Lehetséges

A kormányhivatal időszaki ellenőrzése során vagy bejelentés alapján ellenőrzi, 

hogy a termőföld földhasználója – ha nincs akkor a tulajdonos – eleget tesz-e 

hasznosítási, mellékhasznosítási vagy ideiglenes hasznosítási 

kötelezettségének. Amennyiben a határszemle során azt tapasztalja, hogy a 

földhasználó a termőföldet nem tartja mezőgazdasági művelésre alkalmas 

állapotban, felszólítja kötelezettségének teljesítésére. Nem teljesítés esetén 

bírságot szab ki. 

A  termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 24. § (1) a) és aa) 

pontja szerint bírságot köteles fizetni az aki elmulasztja a termőföld 

hasznosításával kapcsolatos általános vagy ideiglenes hasznosítási 

kötelezettségét. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 24. § 

(4) bekezdése szerint az (1) bekezdés a) pontja szerinti földvédelmi bírságot a 

földhasználóval szemben kell kiszabni. Ha a földhasználati nyilvántartásban 

nincs bejegyzett földhasználó, a földvédelmi bírságot a tulajdonossal szemben 

kell kiszabni. Ha az érintett földrészletnek a földhasználati nyilvántartás szerint 

több földhasználója van, illetőleg az érintett földrészlet közös tulajdonban áll, a 

földvédelmi bírság a földhasználókat, illetőleg tulajdonosokat egyetemlegesen 

terheli. 

A bírság megállapítása az alábbiak szerint történik: A termőföld védelméről szóló 

2007. évi CXXIX. törvény 2. mellékletének 1. és 2.1. pontja alapján: a 24. § (1) 

bekezdés a) pontjában foglalt esetekben a termőföld ingatlan-nyilvántartás 

szerinti AK értékének kétezerszerese azzal, hogy a bírság összege 20 000 Ft-

nál nem lehet kevesebb. 

 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 

 47/2017.(IX.9.) FM rendelet a földminősítés részletes szabályairól 

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 

109/1999. (XII.29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 

1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról 

Nem nincs igen tárgyi illetékmentes teljes eljárás igen nem igen
Az általános ügyintézési 

határidő 60 nap.
Nem nem nem nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal 

3300 Eger, Barkóczy u. 7.

8. Földminősítési eljárás, művelési ág változás Lehetséges

A földminősítés az az eljárás, amelynek során a földrészlet művelési ága, 

minőségi osztálya és kataszteri tiszta jövedelme (aranykorona értéke) 

megváltozik. (pl.: szőlőről szántóra vagy kertről legelőre stb.) 

A kormányhivatal helyszíni szemlét követően dönt a megváltozott művelési ágról, 

és elvégzi a termőföld megváltozott osztályba sorozását. 

Új művelési ágat keletkeztető változási vázrajz készítése előtt kezdeményezni 

kell a földminősítési eljárás lefolytatását. 

• 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról 

• 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 

• 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

• 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 

• 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról 

szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról 

• 47/2017.(IX.9.) FM rendelet a földminősítés részletes 

szabályairól 

• 30/2015.(VI.5.) FM rendelet a földvédelmi hatósági eljárás 

igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről és a díj megfizetésének 

részletes szabályairól

Nem

ingatlanügyi hatóság által érvényes záradékkal ellátott változási 

vázrajz, kivéve, ha

a változás egy földrészleten belül nem éri el a 400 m2-t, egy 

földrészlet teljes területe más művelési ágra változik,

egy vagy több alrészlet területe teljes egészében azonos művelési 

ágra változik és így a földrészlet egy művelési ágba kerül,

ha egy alrészlet egész területe más művelési ágra változik, kivéve, 

ha az alrészlet új művelési ága megegyezik valamely szomszédos 

alrészlet művelési ágával

igen igazgatási szolgáltatási díj teljes eljárás 1 igen nem nem
Az általános ügyintézési 

határidő 60 nap.
Igen: végzés nem igen nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal 

3300 Eger, Barkóczy u. 7.

Heves Megyei Kormányhivatal és Járási Hivatalainak Hatáskörbankja

Földhivatali Főosztály



9.
Termőföld más célú hasznosításával és újrahasznosításával 

kapcsolatos eljárás
Lehetséges

Újrahasznosítási eljárást kell lefolytatni, ha a nem termőföldként hasznosított 

ingatlan egészét vagy egy részét mező vagy erdőgazdálkodás céljára kívánják 

hasznosítani. A kormányhivatal eljárása során helyszíni szemlét követően dönt 

az újrahasznosításról. 

Termőföld más célú hasznosításának minősül a termőföld olyan időleges vagy 

végleges igénybevétele, amellyel a termőföld a továbbiakban mezőgazdasági 

hasznosításra időlegesen vagy véglegesen alkalmatlanná válik. 

Termőföldet más célra hasznosítani csak az ingatlanügyi hatóság engedélyével 

lehet. 

Ügymenet:

1. kérelem, megkeresés, bejelentés vagy az eljárás hivatalból történő indítása: 

ügy szignálása, iktatása

2. a kérelem, megkeresés, bejelentés és a csatolt mellékletek alaki és tartalmi 

szempontból történő vizsgálata,  

3. közbenső intézkedések: értesítés eljárás megindításáról, jogszabályban előírt 

esetben függő hatályú döntés meghozatala, szakhatóság megkeresése, 

szakvélemény kérése,  hiánypótlási felhívás kibocsátása, tényállás 

tisztázásához okiratok beszerzése, nyilvántartásokból lekérdezések 

végrehajtása, számlázás, helyszíni szemle,

4. döntéshozatal, változások átvezetése a nyilvántartásokban, fellebbezés 

felterjesztése

5. döntés közlése, 

6. végrehajtási eljárás indítása,   

7. irattározás

2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 

30/2015. (VI.05.) FM rendelet a földvédelmi hatósági eljárás 

igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről és a díj megfizetésének 

részletes 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 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló 

kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Nem

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 12. §-ában 

és 15. §-ában foglaltak csatolása szükséges igen igazgatási szolgáltatási díj teljes eljárás 1 igen Igen nem
Az általános ügyintézési 

határidő 30 nap
Igen: végzés Igen Igen nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal 

3300 Eger, Barkóczy u. 7.

10.
Földhasználati jogosultság megszerzésének hatósági 

jóváhagyása
Lehetséges

Ügymenet:                                                                                                                     

1. kérelem: ügy szignálása, iktatása,

2. a kérelem és mellékletei alaki és tartalmi szempontból történő vizsgálata,  

3. közbenső intézkedések: értesítés eljárás megindításáról, jogszabályban előírt 

esetben függő hatályú döntés meghozatala, szakmai vélemény megkérése, 

hiánypótlási felhívás kibocsátása, tényállás tisztázásához okiratok beszerzése, 

nyilvántartásokból lekérdezések végrehajtása,  

4. döntéshozatal, 

5. döntés közlése, 

6. irattározás                                                                                                                 

A kormányhivatal a földhasználat szerződést az alábbiak szerint vizsgálja meg: 

• a haszonbérleti szerződés kifüggesztése szabályosan megtörtént-e, 

• előhaszonbérleti jog gyakorlására vonatkozó eljárási szabályok megsértése 

nem merült-e fel, 

• szerződés alakilag és tartalmilag is megfelel-e a mező- és erdőgazdasági 

földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 

rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvényben 

előírt feltételeknek, 

• a felek rögzítették-e, hogy a haszonbérlő előhaszonbérletre jogosult, a 

jogosultság mely törvényen és az ott meghatározott sorrend mely ranghelyén áll 

fenn, 

• a szerződés tartalmazza-e a haszonbérlőnek a mező- és erdőgazdasági 

földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 42. §-ában előírt tartalmú 

nyilatkozatait, 

• a haszonbérlő földművesnek, mezőgazdasági termelőszervezetnek minősül-e, 

• a kormányhivatal illetékességi területén a haszonbérleti szerződés közlését 

megelőző 5 éven belül jogerősen földvédelmi bírságot az ingatlanügyi hatóság 

nem szabott-e ki a haszonbérlőre vonatkozóan, 

• a szerződés tárgyát képező ingatlanok használatba vételével a már birtokában, 

haszonélvezetében lévő föld területnagysága nem haladja-e meg a törvény 

szerinti birtokmaximumot. 

A jóváhagyásról a mezőgazdasági igazgatási szerv a földhasználati szerződést 

záradékkal látja el. 

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

forgalmáról 

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. rendelet a földművelésügyi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

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                            57/2014.(IV.30.) 

VM rendelet az átlagos állatsűrűség megállapításának szabályairól 

szóló

Nem

• A haszonbérleti szerződést a föld fekvése szerint illetékes 

települési önkormányzat jegyzője 15 napra kifüggeszti a települési 

önkormányzat polgármesteri hivatala, illetve közös önkormányzati 

hivatal esetében a közös önkormányzati hivatal hirdetőtáblájára, 

majd a szerződést szabályos záradékkal látja el. 

• A jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 

napon belül a beérkezett jognyilatkozatokról iratjegyzéket készít, 

és azt, valamint a haszonbérleti szerződést megküldi az 

ingatlanügyi hatóság részére jóváhagyás céljából. 

• A haszonbérleti szerződésnek nem minősülő földhasználati 

szerződések, a haszonbérleti szerződés módosítása, valamint az 

olyan haszonbérleti szerződések, melynek létestése során nem áll 

fenn előhaszonbérleti jog, a földhasználati szerződést - annak 

aláírásától számított 8 napon belül - a földhasználati jogosultságot 

szerző félnek a mezőgazdasági igazgatási szerv részére kell 

megküldeni jóváhagyás céljából.

igen tárgyi illetékmentes teljes eljárás 1 igen nem nem
Az általános ügyintézési 

határidő 60 nap.
Igen: végzés Nem Igen nem Közigazgatási per

Heves Megyei 

Kormányhivatal 

3300 Eger, Barkóczy u. 7.

11.

A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszövetkezetekről, 

valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett 

nyilvántartásba vétellel kapcsolatos eljárás

Lehetséges

A kormányhivatal a földművesnek minősülő természetes személyekről, 

mezőgazdasági termelőszervezetnek, illetve újonnan alapított mezőgazdasági 

termelőszervezetnek minősülő szervezetekről, a mezőgazdasági 

üzemközpontnak minősülő gazdasági-, lakó-, vagy irodaépülettel beépített 

ingatlanokról, vagy tanyákról közhiteles hatósági nyilvántartást vezet. 

A nyilvántartásba vétel iránti eljárás a földműves, illetve a mezőgazdasági 

termelőszervezet kérelmére indul. 

Ha a járási hivatal földhivatali osztálya megállapítja, hogy a kérelem hiányos, 

vagy annak mellékleteként nem kerültek csatolásra a földművesekről, a 

mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági 

üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. 

(II.24.) Korm. rendeletben meghatározott okiratok, a kérelmezőt a kérelem 

benyújtásától számított 8 napon belül – határidő megjelölésével – a hiányosság 

pótlására szólítja fel. 

A nyilvántartásba vétel iránti eljárást meg kell szüntetni, ha a kérelmező a 

megadott határidőn belül a hiányosságot nem pótolta, és a hiánypótlás 

teljesítésére megadott határidő lejárta előtt annak meghosszabbítását sem 

kérelmezte. 

Hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül el kell utasítani a kérelmet, ha a 

kérelem és az ahhoz csatolt okirat(ok) tartalma ellentmondó, vagy azok a 

közhiteles nyilvántartások tartalmával ellentétesek. 

A járási hivatal a nyilvántartásba vétel megtörténtét és időpontját a kérelmen 

feltünteti.

A nyilvántartásba vétel megtörténtét a kormányhivatal az adatlap másolatának 

megküldésével közli a kérelmezővel.

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

forgalmáról 

2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek 

forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 

rendelkezésekről és átmeneti szabályokról                                                             

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

mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági 

üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól 

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

erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 

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 

igen

természetes személy esetén a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 5. 

§, 5/A. §, 7/A. § és 8. §-ban foglaltak csatolása szükséges,

szervezet esetén a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 6-8. §-ban 

foglaltak csatolása szükséges. 
nem tárgyi illetékmentes teljes eljárás 1 igen nem nem

Az általános ügyintézési 

határidő 60 nap.
Igen: végzés nem nem nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal 

3300 Eger, Barkóczy u. 7.

12.

A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszövetkezetekről, 

valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett 

nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változások 

bejelentésével kapcsolatos eljárás

Lehetséges

A nyilvántartásba vett földműves, mezőgazdasági termelőszervezet, illetve 

újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet a nyilvántartásban szereplő 

adataiban utólag bekövetkező változást a változás bekövetkezésétől számított 

15 napon belül köteles bejelenteni a kormányhivatalnak . 

A bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás 

közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles 

nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle a földműves, mezőgazdasági 

termelőszervezet, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet kéri 

– a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül értesíti a járási hivatalt, 

amely az értesítés alapján az adatváltozást hivatalból átvezeti.

Ha a kormányhivatal megállapítja, hogy a változás-bejelentési kérelem hiányos, 

vagy annak mellékleteként nem kerültek csatolásra a földművesekről, a 

mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági 

üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. 

(II.24.) Korm. rendeletben meghatározott okiratok, a kérelmezőt a kérelem 

benyújtásától számított 8 napon belül – határidő megjelölésével – a hiányosság 

pótlására szólítja fel. 

A változás bejelentési iránti eljárást meg kell szüntetni, ha a kérelmező a 

megadott határidőn belül a hiányosságot nem pótolta, és a hiánypótlás 

teljesítésére megadott határidő lejárta előtt annak meghosszabbítását sem 

kérelmezte. 

Hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül el kell utasítani a kérelmet, ha a 

kérelem és az ahhoz csatolt okirat(ok) tartalma ellentmondó, vagy azok a 

közhiteles nyilvántartások tartalmával ellentétesek. 

A kormányhivatal a változás nyilvántartásba történő átvezetésének megtörténtét 

és időpontját a bejelentésen feltünteti.

A kormányhivatal a változások átvezetésének megtörténtét az adatlap 

másolatának megküldésével közli a bejelentővel.

Ha a nyilvántartásba vett földműves, mezőgazdasági termelőszervezet, illetve 

újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet adataiban bekövetkezett 

változásról – változásbejelentés hiányában – a kormányhivatal tudomást szerez, 

akkor az adatváltozást hivatalból átvezeti.

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

forgalmáról 

2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek 

forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 

rendelkezésekről és átmeneti szabályokról                                                             

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

mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági 

üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól 

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

erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 

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 

igen

természetes személy esetén a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 5. 

§, 5/A. §, 7/A. § és 8. §-ban foglaltak szükség szerinti csatolása 

szükséges,

szervezet esetén a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 6-8. §-ban 

foglaltak szükség szerinti csatolása szükséges

nem tárgyi illetékmentes teljes eljárás 1 igen nem nem
Az általános ügyintézési 

határidő 60 nap.
Igen: végzés nem nem nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal 

3300 Eger, Barkóczy u. 7.

13.

A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszövetkezetekről, 

valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett 

nyilvántartásból való törléssel  kapcsolatos eljárás

Lehetséges

A 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 14. §-ban meghatározott esetekben a 

kormányhivatal hivatalból, vagy kérelemre törli a földművest a nyilvántartásból.

A 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 15. §-ban meghatározott esetekben a 

kormányhivatal hivatalból, vagy kérelemre törli a mezőgazdasági 

termelőszervezetet, illetve az újonnan alapított mezőgazdasági 

termelőszervezetet a nyilvántartásból.

A kérelem alapján végzett törlés esetén a nyilvántartásból való törlés 

megtörténtét és időpontját a törlés iránti kérelmen fel kell tüntetni.

A hivatalbóli törlés esetén alakszerű határozatot kell hozni.

A kormányhivatal a nyilvántartásból való törlés megtörténtét a „Törölt” 

megjegyzéssel ellátott adatlap másolatával közli. Hivatalbóli törlés esetén a 

„Törölt” megjegyzéssel ellátott adatlap másolatához csatolni kell a törlésről szóló 

határozatot.

A 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 14–15. §-ban meghatározott esetekben a 

nyilvántartásból való törléssel az adatlap megszűnik.

Ha a kormányhivatal ellenőrzése során vagy bejelentés alapján észleli, hogy a 

törlésre tévesen került sor, az adatlapot helyre kell állítani.

A 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 17. §-a tartalmazza az adatlapon az újonnan 

alapított mezőgazdasági termelőszervezet státuszra való utalást törlésére 

vonatkozó szabályokat.

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

forgalmáról 

2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek 

forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 

rendelkezésekről és átmeneti szabályokról                                                             

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

mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági 

üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól 

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

erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 

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 

igen nincs igen tárgyi illetékmentes teljes eljárás 1 igen nem nem
Az általános ügyintézési 

határidő 60 nap.
Igen: végzés nem nem nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal 

3300 Eger, Barkóczy u. 7.

14.

A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszövetkezetekről, 

valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett 

nyilvántartásból történő adatszolgáltatás

LehetségesA mezőgazdasági igazgatási szerv a nyilvántartás számítógépes adatbázisából díj- és illetékmentesen szolgáltat adatot. Az adatlap-másolat típusai: adatlap teljes másolat (a nyilvántartott és a nyilvántartásból törölt adatokat is tartalmazza), adatlap szemle-másolat (csak a nyilvántartott adatokat tartalmazza). 

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

forgalmáról 

2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek 

forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 

rendelkezésekről és átmeneti szabályokról 

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

mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági 

üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes 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 

igen nincs igen tárgyi illetékmentes teljes eljárás 1 igen nem nem
Az általános ügyintézési 

határidő 60 nap.
Igen: végzés nem nem nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal 

3300 Eger, Barkóczy u. 7.

15.

Ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti 

tevékenység során készített munkarészek viszgálata és 

záradékolása

Lehetséges

A földhivatali osztály elvégzi az egységes ingatlan-nyilvántartás részét képező 

ingatlan-nyilvántartási térkép alapadatainak változását, megszüntetését vagy 

bővítését eredményező ingatlan-nyilvántartási célú földmérési munkák 

vizsgálatát, záradékolását, majd e térképi változások állami adatok közé történő 

beillesztését. 

A változási vázrajz záradékolása csak akkor lehetséges, ha az mindenben 

megfelel az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység 

részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet által előírt 

rendelkezéseknek. 

2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti 

tevékenységről                                                                             

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

felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással 

kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről 

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                                                                   

19/2013. (III. 21.) VM rendelet a földmérési és térképészeti 

tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről 

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

térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és 

egyes igazgatási szolgáltatási díjakról  44/2006. (VI.13.) FVM 

rendelet az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az 

alrészletek megjelöléséről 

15/2013. (III.11.) VM rendelet állami alapadatok és térképi 

adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszeréről, alapadatok-

tartalmáról, létrehozásának, felújításának, kezelésének és 

fenntartásának módjáról,és az állami átvétel rendjéről

nemaz ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV. 16.) VM rendeletben foglalt iratok és munkarészek. igen igazgatási szolgáltatási díj teljes eljárás 1 igen nem nem
Az általános ügyintézési 

határidő 25 nap.
Igen: végzés nem nem nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal 

3300 Eger, Barkóczy u. 7.



16.
Adatszolgáltatás ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és 

térképészeti tevékenység végzése céljából
Lehetséges

A földhivatali osztály az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti 

munkák (megosztás, épületfeltüntetés, telekhatár kitűzés, házhelyosztás, 

kisajátítási és megvalósulási térképek készítése) kötelező alapjául szolgáló 

térképtári adatszolgáltatást végez. 

2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti 

tevékenységről 

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

felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással 

kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről384/2016. (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 

19/2013. (III. 21.) VM rendelet a földmérési és térképészeti 

tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről 

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

térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és 

egyes igazgatási szolgáltatási díjakról 

igen nincs igen igazgatási szolgáltatási díj teljes eljárás 1 igen nem nem
Az általános ügyintézési 

határidő 60 nap.
Igen: végzés nem nem nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal 

3300 Eger, Barkóczy u. 7.

17.
Földhasználati jogosultság megszerzésének hatósági 

jóváhagyása
Lehetséges

Ügymenet:                                                                                                                     

1. kérelem: ügy szignálása, iktatása,

2. a kérelem és mellékletei alaki és tartalmi szempontból történő vizsgálata,  

3. közbenső intézkedések: értesítés eljárás megindításáról, jogszabályban előírt 

esetben függő hatályú döntés meghozatala, szakmai vélemény megkérése, 

hiánypótlási felhívás kibocsátása, tényállás tisztázásához okiratok beszerzése, 

nyilvántartásokból lekérdezések végrehajtása,  

4. döntéshozatal, 

5. döntés közlése, 

6. irattározás                                                                                                                 

A járási hivatal a földhasználat szerződést az alábbiak szerint vizsgálja meg: 

• a haszonbérleti szerződés kifüggesztése szabályosan megtörtént-e, 

• előhaszonbérleti jog gyakorlására vonatkozó eljárási szabályok megsértése 

nem merült-e fel, 

• szerződés alakilag és tartalmilag is megfelel-e a mező- és erdőgazdasági 

földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 

rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvényben 

előírt feltételeknek, 

• a felek rögzítették-e, hogy a haszonbérlő előhaszonbérletre jogosult, a 

jogosultság mely törvényen és az ott meghatározott sorrend mely ranghelyén áll 

fenn, 

• a szerződés tartalmazza-e a haszonbérlőnek a mező- és erdőgazdasági 

földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 42. §-ában előírt tartalmú 

nyilatkozatait, 

• a haszonbérlő földművesnek, mezőgazdasági termelőszervezetnek minősül-e, 

• a járási hivatal illetékességi területén a haszonbérleti szerződés közlését 

megelőző 5 éven belül jogerősen földvédelmi bírságot az ingatlanügyi hatóság 

nem szabott-e ki a haszonbérlőre vonatkozóan, 

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

forgalmáról 

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. rendelet a földművelésügyi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

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                            57/2014.(IV.30.) 

VM rendelet az átlagos állatsűrűség megállapításának szabályairól 

szóló

Nem

• A haszonbérleti szerződést a föld fekvése szerint illetékes 

települési önkormányzat jegyzője 15 napra kifüggeszti a települési 

önkormányzat polgármesteri hivatala, illetve közös önkormányzati 

hivatal esetében a közös önkormányzati hivatal hirdetőtáblájára, 

majd a szerződést szabályos záradékkal látja el. 

• A jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 

napon belül a beérkezett jognyilatkozatokról iratjegyzéket készít, 

és azt, valamint a haszonbérleti szerződést megküldi az 

ingatlanügyi hatóság részére jóváhagyás céljából. 

• A haszonbérleti szerződésnek nem minősülő földhasználati 

szerződések, a haszonbérleti szerződés módosítása, valamint az 

olyan haszonbérleti szerződések, melynek létestése során nem áll 

fenn előhaszonbérleti jog, a földhasználati szerződést - annak 

aláírásától számított 8 napon belül - a földhasználati jogosultságot 

szerző félnek a mezőgazdasági igazgatási szerv részére kell 

megküldeni jóváhagyás céljából.

igen tárgyi illetékmentes teljes eljárás 1 igen nem nem
Az általános ügyintézési 

határidő 60 nap.
Igen: végzés Nem Igen nem Közigazgatási per

Heves Megyei 

Kormányhivatal 

3300 Eger, Barkóczy u. 7.

18. Térképmásolat szolgáltatás LehetségesA földhivatali osztály az ingatlan-nyilvántartási térképről papír alapon szolgáltat térképmásolatot hitelesítve, TakarNet-en keresztül az ország egész területéről. 

2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti 

tevékenységről 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

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

térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és 

egyes igazgatási szolgáltatási díjakról 

igen nincs igen igazgatási szolgáltatási díj teljes eljárás 1 igen nem nem
Az általános ügyintézési 

határidő 60 nap.
Igen: végzés nem nem nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal 

3300 Eger, Barkóczy u. 7.

19. Telekalakítási engedélyezési eljárás Lehetséges

1. kérelem: ügy szignálása, iktatása,

2. a kérelem és mellékletei alaki és tartalmi szempontból történő vizsgálata,  

3. közbenső intézkedések: értesítés eljárás megindításáról, jogszabályban előírt 

esetben függő hatályú döntés meghozatala, szakhatóság megkeresése, 

hiánypótlási felhívás kibocsátása, tényállás tisztázásához okiratok beszerzése, 

nyilvántartásokból lekérdezések végrehajtása,  

4. döntéshozatal, fellebbezés felterjesztése,

5. döntés közlése, 

6. irattározás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

A földhivatal az eljárás során megkeresi az illetékes szakhatóságokat, majd a 

szakhatóságok állásfoglalása alapján hozza meg döntését a telekalakítás 

engedélyezéséről. A telekalakítás ingatlan-nyilvántartási átvezetésére ezt 

követően kerülhet sor. 

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 

19/2013. (III. 21.) VM rendelet a földmérési és térképészeti 

tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről 

166/2009. (XII.9.) FVM rendelet a telekalakítási engedélyezési 

eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról  85/2000. (XI. 8.) FVM 

rendelet a telekalakításról 

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 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló 

kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

igen
A 384/2016.(XII.2.) Korm.rendelet 2. számú mellékletében 

foglaltak
igen igazgatási szolgáltatási díj teljes eljárás 1 igen nem nem

Az általános ügyintézési 

határidő 60 nap
Igen: végzés igen igen nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal 

3300 Eger, Barkóczy u. 7.

20. Termőföld tulajdonjog megszerzésének hatósági jóváhagyása Lehetséges

Ügymenet:                                                                                                                     

1. kérelem: ügy szignálása, iktatása,

2. a kérelem és mellékletei alaki és tartalmi szempontból történő vizsgálata,  

3. közbenső intézkedések: értesítés eljárás megindításáról, jogszabályban előírt 

esetben függő hatályú döntés meghozatala, szakmai vélemény megkérése, 

hiánypótlási felhívás kibocsátása, tényállás tisztázásához okiratok beszerzése, 

nyilvántartásokból lekérdezések végrehajtása,  

4. döntéshozatal, 

5. döntés közlése, 

6. irattározás                                                                                                                 

A kormányhivatal a termőföld adás-vételi szerződést az alábbiak szerint 

vizsgálja meg: 

• a termőföld adás-vételi szerződés kifüggesztése szabályosan megtörtént-e, 

• elővételi jog gyakorlására vonatkozó eljárási szabályok megsértése nem 

merült-e fel, 

• szerződés alakilag és tartalmilag is megfelel-e a mező- és erdőgazdasági 

földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 

rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvényben 

előírt feltételeknek, 

• figgelembe veszi a helyi földbizottság állásfoglalását

• a szerződés tartalmazza-e a vevőnek a mező- és erdőgazdasági földek 

forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 13-15. §-ában előírt tartalmú 

nyilatkozatait, 

• a vevő földművesnek, mezőgazdasági termelőszervezetnek minősül-e, 

• a kormányhivatal illetékességi területén a termőföld adás-vételi szerződés 

közlését megelőző 5 éven belül jogerősen földvédelmi bírságot az ingatlanügyi 

hatóság nem szabott-e ki a vevőre vonatkozóan, 

• a szerződés tárgyát képező ingatlanok megvételével a már tulajdonában, 

haszonélvezetében lévő föld területnagysága nem haladja-e meg a törvény 

szerinti földszerzési maximumot. 

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

forgalmáról 

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. rendelet a földművelésügyi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

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                            57/2014.(IV.30.) 

VM rendelet az átlagos állatsűrűség megállapításának szabályairól 

szóló

Nem

• Az  adás-vételi szerződést a föld fekvése szerint illetékes 

települési önkormányzat jegyzője 60 napra kifüggeszti a települési 

önkormányzat polgármesteri hivatala, illetve közös önkormányzati 

hivatal esetében a közös önkormányzati hivatal hirdetőtáblájára, 

majd a szerződést szabályos záradékkal látja el. 

• A jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 

napon belül a beérkezett jognyilatkozatokról iratjegyzéket készít, 

és azt, valamint az adás-vételi szerződést megküldi az ingatlanügyi 

hatóság részére jóváhagyás céljából. 

igen tárgyi illetékmentes teljes eljárás 1 igen nem nem
Az általános ügyintézési 

határidő 60 nap.
Igen: végzés Nem Igen nem Közigazgatási per

Heves Megyei 

Kormányhivatal 

3300 Eger, Barkóczy u. 7.


