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Államigazgatási ügyek, ügyleírások

Alappont-hálózati pontok nyilvántartása és karbantartása

Hatáskörrel  rendelkező  szerv  megnevezése:  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal

(Földhivatali Főosztály).

Illetékességi területe: Veszprém megye területe

Az  ügyintézéshez  szükséges  dokumentumok,  okmányok:  Az

eljárást  megindító  irat  benyújtásának  módja:  bejelentésre  vagy

hivatalból indul az eljárás 

Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege:  a megrongált alappont

helyreállításának,  az  elpusztult  alappont  pótlásának  költsége  a

földterület használóját, annak hiányában az ingatlan tulajdonosát terheli. 

Az ügyintézés határideje: 60 nap

Ügymenet  leírása:  A  Veszprém  megye  területére  eső  vízszintes  és  magassági

alappontok nyilvántartásának vezetése. Az alappontok ütemterv szerinti helyszínelése

és karbantartása. A pontpusztulással, áthelyezéssel, rongálással kapcsolatos ügyek

intézése, kapcsolattartás a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervvel. A

földmérési jelek elhelyezését biztosító használati  joggal kapcsolatos ügyintézés. Az

alappontokat  érintő  beruházásokkal,  projektekkel  kapcsolatos  megkeresésekre

nyilatkozatok kiadása.

Alapvető eljárási szabályok:

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2012. évi XLVI. törvény földmérési és térképészeti tevékenységről

Tájékoztatás  az  ügyfelet  megillető  jogokról,  illetve  az  ügyfelet  terhelő

kötelezettségekről:

A VEMKH Földhivatali Főosztály határozata ellen fellebbezésnek helye nincs, bírósági

jogorvoslat kérhető kereset benyújtásával.

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

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
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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.

Az ügy intézését segítő útmutatók: www.foldhivatal.hu webcímről letölthetők

Az  ügyintézéshez  használt  letölthető  formanyomtatványok:  www.foldhivatal.hu

webcímről letölthetők

3

http://www.foldhivatal.hu/


Államigazgatási ügyek, ügyleírások

A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a

mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás

Hatáskörrel rendelkező szerv szervezeti egységének megnevezése:

Veszprém Megyei Kormányhivatal (Földhivatali Főosztály, Földhivatali Osztálya 1-5.)

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

- kérelem formanyomtatvány,
- természetes  személy  esetén:  mezőgazdasági  vagy  erdészeti  szakirányú
végzettséget igazoló okirat egy eredeti példányát vagy annak a közjegyző, illetve a
kiállító  intézmény  által  hitelesített  másolatát,  illetve  a  külföldi  bizonyítványok  és
oklevelek  elismeréséért  felelős  hatóság által  kiállított  hatósági  bizonyítvány eredeti
példányát,  amely  tanúsítja,  hogy  a  külföldön  megszerzett  szakképesítés  a
jogszabályban  meghatározott  valamely  szakképesítésnek  megfelelő  szakképesítés.
Szakirányú képzettséget igazoló okirat  hiányában a mezőgazdasági vagy erdészeti
szakirányú  képzettségekről  szóló  38/2014.  (II.  24.)  Korm.  rendeletben  felsorolt
igazolásokat szükséges csatolni.
- jogi személy esetén: a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 6-8. §-ban foglalt igazolások
csatolása is szükséges.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

Benyújtható személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy előterjeszthető postai úton.

Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege:

A nyilvántartási eljárás díj-  és illetékmentes.

Az ügyintézés határideje:

Az ügyintézési határidő:

a) automatikus döntéshozatal esetén: huszonnégy óra,

b) sommás eljárásban: nyolc nap,

c) teljes eljárásban: hatvan nap.

Ügymenet leírása:

A VEMKH Földhivatali Főosztály (Földhivatali Osztály 1-5.) a földművesnek minősülő
természetes  személyekről,  a  mezőgazdasági  termelőszervezetnek,  illetve  újonnan
alapított  mezőgazdasági  termelőszervezetnek  minősülő  szervezetekről,  a
mezőgazdasági  üzemközpontnak  minősülő  gazdasági-  lakó-,  vagy  irodaépülettel
beépített  ingatlanokról  vagy  tanyákról  nyilvántartást  vezet.  A  nyilvántartásba  vétel
iránti eljárás a földműves, illetve a mezőgazdasági termelőszervezet kérelmére indul.
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A nyilvántartásba vétel  iránti  kérelem mellékleteként  csatolandó okiratok  az ügyfél
nyilatkozatával nem pótolhatók.

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

- 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

- 155/2009.  (XI.16.)  FVM  rendelet  a  földhasználati  nyilvántartásból  való
adatszolgáltatásra  vonatkozó  igazgatási  szolgáltatási  díj  mértékéről  és  a  díjfizetés
részletes szabályairól

Az ügy intézését segítő útmutatók: www.foldhivatal.hu oldalról letölthetők

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:

„Földművesként való nyilvántartásba vétel iránti kérelem"

„Mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásba vétel iránti kérelem"

„Újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásba vétel 
iránti kérelem"
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Államigazgatási ügyek, ügyleírások 

Termőföld más célú hasznosításával és újrahasznosításával kapcsolatos

eljárás 

Hatáskörrel rendelkező szerv szervezeti egységének megnevezése:

Veszprém Megyei Kormányhivatal (Földhivatali Főosztály, Földhivatali Osztály 1-5.)

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

Személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy postai úton.

Az ügyintézés határideje:

Az általános ügyintézési határidő 30 nap.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

- kérelem  (a  kérelemnek  nincs  hivatalos  formanyomtatványa,  de  ajánlott  a
Földhivatali  Osztály  által  e  célra  rendszeresített  „Termőföld  végleges  más  célú
hasznosítási kérelem" nyomtatványon benyújtani),
- változási  vázrajz vagy térképmásolat,  megjelölve a más célra hasznosítani
kívánt terület alakját és nagyságát,
- talajvédelmi  tervet  kell  mellékelni,  amennyiben  a  humuszos  termőréteg
mentéséhez  az  1000  m2-nél  nagyobb  területnagyságú  termőföld  talajszintjének
végleges  megváltoztatásával  járó  beruházásnak  nem  minősülő  tevékenység
megvalósítására vagy a humuszos termőréteg mentéséhez termőföldön történő, 400
m2-t meghaladó területigényű beruházás megvalósítására irányul,
- az illetékes hegyközség hozzájárulását, ha a kérelem a borszőlő termőhelyi
kataszterébe tartozó területet érint.

A más célú hasznosítás iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) az érintett földrészlet vagy földrészletek megjelölését (település, fekvés, helyrajzi 
szám);
b) a más célú hasznosításhoz szükséges teljes területigényt;
c) a más célú hasznosítás pontos célját.

Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege:
 1 földrészlet esetében 30 000 Ft,
 2-5 db földrészlet esetén 30 000 Ft, valamint földrészletenként további 7000 Ft,
 6-25 db földrészlet esetén 58 000 Ft, valamint földrészletenként további 2000 Ft,
 26 db vagy annál több földrészlet esetén 98 000 Ft, valamint földrészletenként 

további 1000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
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A földvédelmi járulék mértéke
A termőföld végleges más célú hasznosításáért az igénybevétellel érintett termőföld
aranykorona  (AK)  értéke  az  alábbi  táblázat  szerinti  szorzatának  megfelelő
forintösszeget kell járulékként fizetni, de legalább 20 000 forintot.

Minőségi osztályok (AK szorzószáma)
I. 184 000
II. 152 000
III. 120 000
IV. 88 000
V. 56 000
VI. 35 000
VII. 20 000
VIII. 4 000

Ügymenet leírása:

Más célú hasznosítási eljárást  kell lefolytatni, ha a termőföld ingatlant vagy annak
egy részét időlegesen vagy véglegesen a termőföld céljától különböző célra kívánják
hasznosítani.  A  földhivatali  osztály  az  eljárás  során  beszerzi  a  szükséges
szakhatósági állásfoglalásokat, majd helyszínelést követően dönt arról, hogy a más
célú hasznosítás engedélyezhető-e. 

Amennyiben a más célú hasznosítást az eljárás lefolytatását megelőzően megkezdik,
a  földhivatali  osztály  hivatalból  eljárást  indít.  Az  engedély  nélküli  más  célú
hasznosítási  eljárás  során kivizsgálja,  hogy a más célú hasznosítást  mikor  és ki
kezdte meg, felszólítja a hasznosítót az eredeti állapot helyreállítására és megállapítja
a földvédelmi bírságot.

Újrahasznosítási  eljárást  kell  lefolytatni,  ha  a  nem  termőföldként  hasznosított
ingatlan  egészét  vagy  egy  részét  mező-  vagy  erdőgazdálkodás  céljára  kívánják
hasznosítani. A földhivatali osztály eljárása során helyszíni szemlét követően dönt az
újrahasznosításról.

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
- 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről
- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
- 30/2015.  (VI.  5.)  FM  rendelet  a  földvédelmi  hatósági  eljárás  igazgatási
szolgáltatási díjának mértékéről és a díj megfizetésének részletes szabályairól
- 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet a földminősítés részletes szabályairól
- 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
- 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi
CXLI. törvény végrehajtásáról
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Termőföld időleges más célú hasznosításával kapcsolatos eljárás

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

Veszprém Megyei Kormányhivatal (Földhivatali Főosztály, Földhivatali Osztály 1-5.)

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

Személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy postai úton.

Az ügyintézés határideje:

Az általános ügyintézési határidő 30 nap.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

- kérelem  (a  kérelemnek  nincs  hivatalos  formanyomtatványa,  de  ajánlott  a
Földhivatali  Osztály  által  e  célra  rendszeresített  „Termőföld  időleges  más  célú
hasznosítási kérelem" nyomtatványon benyújtani),
- változási  vázrajz vagy térképmásolat,  megjelölve a más célra hasznosítani
kívánt terület alakja és nagysága,

- a humuszos termőréteg mentéséhez termőföldön történő, 400 m2-t 
meghaladó területigényű beruházás megvalósítására irányul,az illetékes hegyközség 
hozzájárulását, ha a kérelem a borszőlő termőhelyi kataszterébe tartozó területet 
érint.

A más célú hasznosítás iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) az érintett földrészlet vagy földrészletek megjelölését (település, fekvés, 
helyrajzi szám);
b) a más célú hasznosításhoz szükséges teljes területigényt;
c) a más célú hasznosítás pontos célját.

A kérelemhez csatolni kell:

a) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból szolgáltatott, 30 napnál
nem régebbi hiteles szemlemásolatot, amelyen egyértelmű jelzéssel ábrázolni
kell  a  más célú hasznosításra tervezett  területet,  valamint  az ehhez tartozó
területszámítást,  kivéve,  ha  a  kérelem kizárólag  az  érintett  földrészlet  vagy
földrészletek teljes területére vonatkozik;

b)   a termőföld védelméről szóló törvény 21.  § (5) bekezdésében foglalt
kötelezettségvállaló nyilatkozatot a járulékmentesség igénybevételéhez;

c)   a talaj humuszos termőrétegének mentését megalapozó talajvédelmi tervet, ha
a
végleges  más  célú  hasznosítás  engedélyezése  iránti  kérelemben  megjelölt
teljes  területigény  és  cél  a  termőföld  védelméről  szóló  törvény  50.  §  (2)
bekezdésének b) pontjában foglaltak megvalósítására irányul;
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       d)a termőföld védelméről szóló törvény 50.  § (2) bekezdés d) pontjában 
meghatározott, az eredeti állapot helyreállítását megalapozó talajvédelmi 
tervet;

e) az illetékes hegyközség hozzájárulását, ha a kérelem a borszőlő termőhely
kataszterébe tartozó területet érint;

f) a termőföld védelméről szóló törvény 10. § (4) bekezdése szerinti esetben a
tulajdonszerzés alapjául szolgáló okirat másolatát.

A termőföld igénybevétele akkor minősül időleges más célú hasznosításnak, ha az 
érintett területen:
a) a lábon álló termény megsemmisül,
b) terméskiesés következik be,
c) az időszerű mezőgazdasági munkák akadályozására kerül sor, vagy
d) a talajszerkezet károsodik.

A termőföld időleges más célú hasznosítása csak meghatározott időre, legfeljebb 5
(öt)  évre  engedélyezhető.  Az  időlegesen  más  célra  hasznosított  termőföldet  az
igénybevevő  az  engedélyező  határozatban  megállapított  határidő  vagy  határnap
lejártáig köteles az eredeti állapotába helyreállítani. Az engedélyező határozatban elő
kell írni, hogy az eredeti állapot helyreállítását a talajvédelmi hatóság által jóváhagyott,
a  termőföld  védelméről  szóló  2007.  évi  CXXIX.  törvény  50.  §  (2)  bekezdés  d)
pontjában foglalt talajvédelmi terv szerint kell végrehajtani.

Ha  az  ingatlanügyi  hatóság a  termőföld  időleges más célú  hasznosítását  5  évnél
rövidebb időtartamra engedélyezte, és az igénybevevő - az engedély időbeli hatálya
alatt  -  kérelmezi  az  engedély  időtartamának  meghosszabbítását,  az  ingatlanügyi
hatóság a kérelemnek megfelelően módosíthatja az engedélyt azzal, hogy az időleges
más célú hasznosítás az engedély meghosszabbításával sem haladhatja meg az 5
évet.

Az engedély jogosultja az eredeti állapot helyreállítását - annak elvégzését követő 8
napon belül - köteles az ingatlanügyi hatóságnak bejelenteni.

Az eredeti  állapot helyreállítását az ingatlanügyi hatóság a talajvédelmi hatósággal
közös helyszíni ellenőrzéssel állapítja meg.

Ha  a  helyszíni  ellenőrzés  során  megállapításra  kerül,  hogy  az  eredeti  állapot
helyreállására a határozatban előírtak szerint került sor, az ingatlanügyi hatóság az
eredeti állapot helyreállítását határozattal elfogadja, ezzel egyidejűleg rendelkezik a
fizetendő földvédelmi  járulékról  és  -  ha  a  termőföld  védelméről  szóló  törvény  úgy
rendelkezik - a bírság megfizetéséről.

Ha a helyszíni ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy az eredeti állapot 
helyreállására nem az előírtaknak megfelelően került sor, az ingatlanügyi hatóság az 
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eredeti állapot helyreállítása érdekében szükséges további munkák elvégzésére 
kötelezi az igénybevevőt.

Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege:

 1 földrészlet esetében 30 000 Ft,

 2-5 db földrészlet esetén 30 000 Ft, valamint földrészletenként további 7000 Ft,
 6-25 db földrészlet esetén 58 000 Ft, valamint földrészletenként további 2000 

Ft,
 26 db vagy annál több földrészlet esetén 98 000 Ft, valamint földrészletenként 

további 1000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

A földvédelmi járulék mértéke
A termőföld más célú hasznosítása esetén egyszeri földvédelmi járulékot kell fizetni. A
járulék összegének megállapításáról a végleges más célú hasznosítást engedélyező
határozatban kell rendelkezni. A járulék teljes összegének megfizetése időleges más
célú hasznosítás esetén az eredeti állapot helyreállítását elfogadó határozat jogerőre
emelkedését követő 30 napon belül.

Az igénybevétellel érintett termőföld más célú időleges hasznosítása esetén a járulék
mértéke a minőségi osztályra tekintet nélkül az első évre vonatkozóan a termőföld AK
értéke ezerszeres szorzatának megfelelő forintösszeg, azzal, hogy a járulék összege
20 000 forintnál nem lehet kevesebb. A szorzót évente ezerrel növelni kell mindaddig,
amíg  a  terület  az  eredeti  állapotának  helyreállítása  elfogadásra  kerül.  A  járulék
mértékének  megállapításakor  minden  olyan  megkezdett  évet  egész  évnek  kell
tekinteni, amelyben a terület mezőgazdasági termeléssel nem hasznosítható.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 24. § (1) bekezdés e) pontja
szerint  földvédelmi  bírságot  köteles  fizetni  az,  aki  időleges más célú  hasznosítást
követően a termőföldet
- az ingatlan-nyilvántartás szerinti minőségi osztálynál alacsonyabb minőségi 
osztályú termőföldként teszi termelésre alkalmassá,
- a határozatban megállapított határidő eltelte után teszi termelésre alkalmassá.

A bírság mértéke:
Abban az esetben, ha a termelésbe visszabocsátott termőföld minőségi osztálya az 
ingatlan-nyilvántartás szerintinél
a) egy osztállyal gyengébb, akkor a két minőségi osztály szerint számított földvédelmi
járulék különbözetének háromszorosa;

b) legalább két osztállyal gyengébb, akkor az ingatlan-nyilvántartásban szereplő 

minőségi osztály alapján számított földvédelmi járulék háromszorosa.

Ha a határozatban megállapított határidő eltelte után teszi termelésre alkalmassá a
termőföldet, akkor az engedélyező határozatban előírt határidő lejárta és a tényleges
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helyreállítás  időpontja  közötti  időre  a  más célú  időleges hasznosításáért  fizetendő
földvédelmi járulék háromszorosa a bírság.

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
- 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről
- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
- 30/2015.  (VI.  05.)  FM  rendelet  a  földvédelmi  hatósági  eljárás  igazgatási
szolgáltatási díjának mértékéről és a díj megfizetésének részletes szabályairól
- 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet a földminősítés részletes szabályairól
- 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
- 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi
CXLI. törvény végrehajtásáról.

Újrahasznosítási eljárás 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

Veszprém Megyei Kormányhivatal (Földhivatali Főosztály, Földhivatali Osztály 1-5.)

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

Személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy postai úton (nincsen formanyomtatványa).

Az ügyintézés határideje:

Az általános ügyintézési határidő 30 nap.

A más célú hasznosítás megszüntetését követően, illetve a más célú hasznosítás 4
évet  meghaladó  szüneteltetése  esetén  az  igénybevevő,  illetve  az  igénybevevő
személyének eredménytelen megállapítása esetén a terület tulajdonosa (ezen alcím
alkalmazásában a továbbiakban együtt: igénybevevő) köteles a területet, de legalább
a  terület  felét  -  a  választása  szerint  -  mező-,  illetve  erdőgazdasági  művelésre
alkalmassá tenni (a továbbiakban: újrahasznosítás).

A más célú hasznosítás megszüntetése, illetve a más célú hasznosítás szüneteltetése
esetén a 4 éves időtartam beálltát követő 60 napon belül az igénybevevő köteles a
tervezett újrahasznosítást az ingatlanügyi hatóságnak bejelenteni, kivéve, ha a terület
újrahasznosításáról erdő telepítésével kíván gondoskodni.
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A bejelentésben meg kell jelölni:
a) az érintett földrészletet (település, fekvés, helyrajzi szám),
b) az újrahasznosítás tervezett célját a kialakítandó művelési ágak megnevezésével,
c) az újrahasznosítás megvalósításának tervezett időpontját.

A bejelentéshez csatolni kell:
a) újrahasznosítási tervet,
b) a termőföld  védelméről  szóló  2007.  évi  CXXIX.  törvény 50.  §  (2)  bekezdés d)
pontjában előírt talajvédelmi tervet,
c) a  tervezett  újrahasznosítással  kialakítandó  terület  adatait  ábrázoló  ingatlan-
nyilvántartási  térképi  adatbázisból  nyomtatott  olyan  méretarányú  térképmásolatot,
amelynek tartalma áttekinthető és tartalmazza a méretarány tényezőt.

Az újrahasznosítási terv tartalmazza:
a) az    újrahasznosítás    tervezett    céljának    megvalósításához    szükséges
munkafolyamatok leírását,
b) a földrészletnek az ingatlan-nyilvántartás szerinti jogi jellegéből adódó speciális
feladatokat, azok ütemezését és módszerét.

A  bejelentés  jóváhagyásáról  az  ingatlanügyi  hatóság  határozattal  dönt,  melyben
megállapítja az újrahasznosítás célját és határidejét, és előírja az újrahasznosítás
megvalósítása érdekében az igénybevevő kötelezettségeit.

Az  igénybevevő  az  újrahasznosítást  -  annak  elvégzését  követő  8  napon  belül  -
köteles az ingatlanügyi hatóságnak bejelenteni.

Az  újrahasznosításról  az  ingatlanügyi  hatóság  a  talajvédelmi  hatósággal  közös
helyszíni ellenőrzés során győződik meg. Amennyiben a helyszíni ellenőrzés során
megállapításra kerül,  hogy a terület újrahasznosítása határozatban előírtak szerint
valósult  meg,  az  ingatlanügyi  hatóság  az  újrahasznosítást  határozattal  elfogadja,
amelyben  megállapítja  az  újrahasznosított  terület  művelési  ágát  és  minőségi
osztályát.
Ha  a  helyszíni  ellenőrzés  során  megállapításra  kerül,  hogy  a  terület
újrahasznosítására nem, vagy nem a határozatban előírtaknak megfelelően került
sor,  az  ingatlanügyi  hatóság  újabb  határozatot  hoz,  amelyben  határidő
megjelölésével  az  újrahasznosítás  érdekében  szükséges  további  munkák
elvégzésére kötelezi az igénybevevőt.

Ha az ingatlanügyi hatóság hivatalból vagy más eljárás kapcsán észleli, hogy az
igénybevevő   az   újrahasznosítást   előzetes   bejelentés   hiányában,   illetve   a
bejelentésnek az ingatlanügyi hatóság általi jóváhagyása nélkül valósította meg, az
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ingatlanügyi hatóság - az újrahasznosításról való tudomásszerzést követő 15 napon
belül  -  határidő megjelölésével felhívja az igénybevevőt,  hogy az újhasznosítással
érintett  földrészletre  vonatkozóan  dokumentálja  az  újrahasznosítás  megvalósítása
érdekében  elvégzett  munkafolyamatokat,  az  újrahasznosítással  kialakult  új
terepviszonyokat,  valamint  csatolja  az  újrahasznosított  terület  adatait  ábrázoló
ingatlan-nyilvántartási  térképi  adatbázisból  nyomtatott  olyan  méretarányú
térképmásolatot,  amelynek  tartama  áttekinthető  és  tartalmazza  a  méretarány
tényezőt.

A dokumentumok benyújtásától számított 30 napon belül az ingatlanügyi hatóság a
talajvédelmi hatósággal közös helyszíni ellenőrzést tart.

Az ingatlanügyi hatóság földvédelmi bírság kiszabása mellett dönt az újrahasznosítás
elfogadásáról és megállapítja az újrahasznosított terület művelési ágát és minőségi
osztályát,  vagy ennek hiányában a  termőföld  védelméről  szóló  2007.  évi  CXXIX.
törvény  6.  §  (10)  bekezdésében  meghatározottak  szerint  a  további  munkák
előírásáról dönt.

Az  ingatlanügyi  hatóság  az  újrahasznosítási  eljárását  megszünteti,  valamint  a
földvédelmi  bírság  megfizetéséről  szóló  határozatát  visszavonja,  ha  az
újrahasznosítás megvalósulásától az eljárás megindításáig 5 év telt  el.  Az 5 éves
időtartam beálltának bizonyítása az igénybevevőt terheli.
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 24. § (1) bekezdése szerint
földvédelmi bírságot köteles fizetni, aki az újrahasznosítást az ingatlanügyi hatóság
jóváhagyása nélkül valósította meg.

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
- 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről
- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
- 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet a földminősítés részletes szabályairól
- 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
- 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi
CXLI. törvény végrehajtásáról.

Engedély nélküli más célú hasznosítás

Hatáskörrel rendelkező szerv szervezeti egységének megnevezése:

Veszprém Megyei Kormányhivatal (Földhivatali Főosztály, Földhivatali Osztály 1-5.)

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

Személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy postai úton.

A termőföld  engedély  nélküli  más célú  hasznosításának  minősül,  ha  a  más  célú
hasznosítás  megkezdésekor  az  engedélyezés  még  nem  történt  meg,  vagy  az
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igénybevevő az engedély előírásaitól eltérően hasznosítja más célra a termőföldet.
Az  engedély  nélküli  más  célú  hasznosítás  miatt  indult  eljárást  az  ingatlanügyi
hatóságnak  az  igénybevevővel  szemben  kell  lefolytatnia.  Az  igénybevevő
személyének  megállapítása  céljából  az  ingatlanügyi  hatóság  a  tulajdonost,
haszonélvezet fennállása esetén a haszonélvezőt is nyilatkozat megtételére hívhatja
fel. Ha az igénybevevő személyének megállapítására irányuló eljárás eredménytelen
vagy  az  igénybevevő  jogutód  nélkül  megszűnt,  igénybevevőnek  a  tulajdonost,
haszonélvezet fennállása esetén pedig a haszonélvezőt kell tekinteni.

Az igénybevevő személyének megállapítását követően az ingatlanügyi hatóság az
igénybevevőt értesíti az engedély nélküli más célú hasznosításra vonatkozó eljárás
megindításáról.

Az  igénybevevőt  az  engedély  nélkül  más  célra  hasznosított  termőföld  eredeti
állapotba történő helyreállítására kell kötelezni, kivéve, ha az ingatlanügyi hatóság
kérelemre  a  végleges  más  célú  hasznosítás  folytatásához  hozzájárul  (a
továbbiakban: utólagos engedély). A termőföld végeleges más célú hasznosításának
utólagos engedélyezésére akkor kerülhet sor, ha a más célú hasznosítás előzetes
engedélyezésének a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11. §-ban
és a 15/B. § (3) bekezdésében meghatározott feltételei egyébként fennállnak.

Az  igénybevevő  a  végleges  más  célú  hasznosítás  utólagos  engedélyezése  iránti
kérelmét az értesítés kézhezvételétől  számított  30 napon belül  terjesztheti elő. Az
utólagos engedélyezés iráni  kérelemhez  csatolni  kell  a  tulajdonos,  haszonélvezet
fennállása esetén a haszonélvező hozzájáruló  nyilatkozatát  is.  Közös tulajdonban
lévő termőföld esetén valamennyi tulajdonostárs egyhangú hozzájáruló nyilatkozata
szükséges.  Amennyiben  az  igénybevevő  a  kért  mellékleteket  nem  csatolja,  az
ingatlanügyi hatóság az eredeti állapot helyreállításáról dönt.

Az ingatlanügyi hatóság a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása miatt
indult eljárást megszünteti, ha az építési beruházás megvalósítását eredményezte és
az  10  éve  bekövetkezett.  A  10  éves  időtartam  beálltának  bizonyítása  az
igénybevevőt,  illetőleg  a  tulajdonost,  haszonélvezet  fennállása  esetén  a
haszonélvezőt terheli.
Építési   beruházásnak   minősül   az   építmény,   építményrész,   épületegyüttes
megépítése,  átalakítása,  valamint  bővítése  érdekében  végzett,  termőföld
igénybevételével járó építési tevékenység.

Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege:

 1 földrészlet esetében 30 000 Ft,

 2-5 db földrészlet esetén 30 000 Ft, valamint földrészletenként további 7000 

Ft,
 6-25 db földrészlet esetén 58 000 Ft, valamint földrészletenként további 2000 

Ft,



 26 db vagy annál több földrészlet esetén 98 000 Ft, valamint földrészletenként
további 1000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

A  termőföld  védelméről  szóló  2007.  évi  CXXIX.  törvény  24.  §  f)  pontja  szerint
földvédelmi bírságot köteles fizetni az, aki a termőföldet engedély nélkül hasznosítja
más célra. Engedély nélküli más célú hasznosítás esetén a bírság megállapításáról
az  eredeti  állapot  helyreállítását  elfogadó  határozatban,  illetőleg  a  más  célú
hasznosítás  folytatásához  hozzájáruló  határozatban  kell  rendelkezni.  A  bírság
mértékét a termőföld védelméről szóló törvény 2. melléklete tartalmazza:

A 24.  §  (1)  bekezdés  f)  pontjában foglalt  esetben a más célú hasznosítás
utólagos engedélyezése esetén az 1. melléklet 4.1. pontjában, számított földvédelmi
járulék háromszorosa.

4.1. pont: a más célú hasznosítás utólagos engedélyezése esetén a járulék
számításánál az 1. pontban foglaltakat kell alkalmazni.

1.  pont:  A termőföld végleges más célú hasznosításáért  az igénybevétellel
érintett termőföld aranykorona (AK) értéke e táblázat szerinti szorzatának megfelelő
forintösszeget kell járulékként fizetni, de legalább 20 000 forintot.

Minőségi osztályok (AK szorzószáma)
I. 184 000
II. 152 000
III. 120 000
IV. 88 000
V. 56 000
VI. 35 000
VII. 20 000
VIII. 4 000

A bírságot az azt kiszabó határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül

kell megfizetni.

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
- 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről
- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
- 30/2015.  (VI.  5.)  FM  rendelet  a  földvédelmi  hatósági  eljárás  igazgatási
szolgáltatási díjának mértékéről és a díj megfizetésének részletes szabályairól
- 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet a földminősítés részletes szabályairól
- 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
- 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi
CXLI. törvény végrehajtásáról.
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Földminősítési eljárás 

Hatáskörrel rendelkező szerv szervezeti egységének megnevezése:

Veszprém Megyei Kormányhivatal (Földhivatali Főosztály, Földhivatali Osztály 1-5.)

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

Személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy postai úton.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

- kérelem (a kérelemnek nincsen önálló formanyomtatványa, de ajánlott a földhivatali

osztály  által  rendszeresített  „Művelési  ág  változás  bejelentése"  nyomtatványon

benyújtani a kérelmet);

- változási  vázrajzot,  ha  nem  a  teljes  területet  érinti.  (a  változási  vázrajzot  5

példányban  ajánlott  benyújtani,  ha  záradékolt  vázrajzot  adnak  be,  azt  is  el  kell

fogadni);

- hatósági bizonyítvány, végleges határozat (nem kötelező benyújtani, ha van, arról

ajánlott másolatot készíteni).

Eljárási  igazgatási-szolgáltatási  díj  összege:  Az  első  fokon  kérelemre  indult
földminősítési eljárásért – ide nem értve a (4) bekezdésben meghatározott esetet –
az eljárással érintett földrészletek számától függetlenül, az érintett terület nagysága
szerint  számított,  a  (2)  bekezdésben  meghatározott,  de  legfeljebb  220  000  Ft
összegű igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.
(2) A díj összege a földminősítési eljárással érintett
a) 10 000 m2-nél kisebb területnagyság esetén 20 000 Ft,
b) 10 000-50 000 m2 közötti területnagyság esetén 30 000 Ft,
c) 50 001-100 000 m2 közötti területnagyság esetén 36 000 Ft,
d) minden további megkezdett 100 000 m2 területnagyság esetén további 20 000 Ft.

(3) A földminősítési eljárásban igénybe vehető valamennyi jogorvoslati eljárásért az 
(1) bekezdésben foglaltak szerint, a (2) bekezdésben meghatározott összegű díjat 
kell fizetni.
(4) Díjmentes az a földminősítési eljárás, amelynek tárgya

a) újrahasznosítás  eredményeként  mező-,  illetve  erdőgazdasági  művelésre
alkalmassá tett földrészlet,
b) az  ingatlan-nyilvántartásban  művelés  alól  kivett  területként  nyilvántartott  olyan
belterületi  fekvésű  földrészlet,  amely  nem  újrahasznosítás  eredményeként  válik
mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földdé,



c) az ingatlan-nyilvántartásban szántó művelési ágban nyilvántartott olyan földrészlet,
amelynek művelési  ága ültetvény-újratelepítés eredményeként  -  legfeljebb 3 éven
belül - szőlő vagy gyümölcsös művelési ágú földrészletre változik,

d) az ingatlan-nyilvántartásban erdő művelési ágban nyilvántartott olyan földrészlet,
amely  az  erdészeti  hatóság  döntése  alapján  már  nem  minősül  erdőnek,  és  a
földrészlet művelési ága fásított terület művelési ágra változik, vagy
e) az  ingatlan-nyilvántartásban  nem  erdő  művelési  ágban  nyilvántartott  olyan
földrészlet,  amely  az  erdészeti  hatóság  döntése  alapján  erdőnek  minősül,  és  a
földrészlet művelési ága erdő vagy fásított terület művelési ágra változik.
(5) A díjat a földminősítési eljárás lefolytatását kérelmezőnek kell megfizetnie.

Az ügyintézés határideje:
Az ügyintézési határidő

a) automatikus döntéshozatal esetén: huszonnégy óra,

b) sommás eljárásban: nyolc nap,

c) teljes eljárásban: hatvan nap.

Ügymenet leírása:

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 földhivatali osztály a művelési ág változást minden esetben egyesített eljárásként
kezeli.  Magába  foglalja  a  földminősítési  eljárást,  a  változás  vázrajz  hatósági
vizsgálatát, valamint az ingatlan-nyilvántartási átvezetést.)

Termőföld művelési ágának, vagy minőségének megváltozása esetén a földhivatali
osztály földminősítési eljárást folytat le, melynek során 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.

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
- 2009.  évi  XXXVII.  törvény  az  erdőről,  az  erdő  védelméről  és  az
erdőgazdálkodásról
- 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről
- 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
- 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet (Inyvhr.)

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900109.FVM


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

Földhivatali Főosztály
8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9.

telefon: 88/577-010, fax: 88/550-825, e-mail: vemkh.foldhivatal@veszprem.gov.hu
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Államigazgatási ügyek, ügyleírások

Ingatlan-nyilvántartás

Egyes hatósági ügyek, ügyleírások

1.    Ingatlan-nyilvántartási adatbázisból történő adatszolgáltatás

Hatáskörrel  rendelkező  szerv  szervezeti  egységének  megnevezése:

Veszprém Megyei Kormányhivatal (Földhivatali Főosztály).

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

- kérelem formanyomtatvány,

- személyazonosság  igazolására  alkalmas  dokumentum  (érvényes

személyazonosító  igazolvány  vagy  útlevél  és  lakcímet  igazoló  hatósági

igazolvány).

Az  eljárást  megindító  irat  benyújtásának  módja: Személyesen  az

ügyfélszolgálaton, vagy postai úton.

Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege: 

A betekintés ingyenes.

Tulajdoni lapról kiállított papír alapú hiteles másolat ingatlanonként: 6.250,- Ft.

Földkönyv vagy földkönyvkivonat ingatlanonként: 150,- Ft.

Tulajdonosi  adatokkal  kiegészített  földkönyv  vagy  földkönyvkivonat

ingatlanonként: 200,- Ft.

Területi összesítő településenként 2.000,-Ft

Hatósági bizonyítvány kiállítása a megszűnt helyrajzi számú ingatlan tulajdoni

lapjának adattartalmáról: 6.250,- Ft.

Az ügyintézés határideje:

Az ügyintézési határidő:

a) automatikus döntéshozatal esetén: huszonnégy óra,

b) sommás eljárásban: nyolc nap,

c) teljes eljárásban: hatvan nap.

Ügymenet leírása:

A benyújtott kérelem alapján a földhivatali osztály hiteles tulajdoni lap másolatot

Földhivatali Főosztály
8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9.

telefon: 88/577-010, fax: 88/550-825, e-mail: vemkh.foldhivatal@veszprem.gov.hu
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állít ki, amelyet biztonsági elemekkel (biztonsági papír, pecsétcímke, átpántoló

címke) és hitelesítési záradékkal lát el. A tulajdoni lapról igényelhető másolatok

két típusa: szemle (csak a fennálló bejegyzéseket tartalmazza), teljes másolat

(valamennyi bejegyzést - fennállót és törölteket is - tartalmazza).

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  hatóság  az  illetékességi  területén  fekvő  ingatlanokról  az  ügyfél

írásbeli kérelmére földkönyvet vagy földkönyv-kivonatot, tulajdonosi adatokkal

kiegészített földkönyvet vagy földkönyv-kivonatot szolgáltat. A földkönyv vagy

földkönyvi  kivonat  tartalmazza  az  ingatlanok  címét,  helyrajzi  számát,  és

alrészletenkénti  bontásban  azok  területnagyságát,  művelési  ágát,  minőségi

osztályát,  valamint  aranykorona  értékét.  A  tulajdonosi  adatokkal  kiegészített

földkönyv  ezen  túl  tartalmazza  a  tulajdonos  nevét  és  az  ingatlan-

nyilvántartásban feltüntetett lakcímét.

A  földhivatali  osztály  betekintést  enged  a  tulajdoni  lap  tartalmába,  arról  az

ügyfél jegyzeteket készíthet.

Tájékoztatás  az  ügyfelet  megillető  jogokról,  illetve  az  ügyfelet  terhelő

kötelezettségekről: 

A hatóság annak a természetes személy ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi és

vagyoni viszonyai miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni,

jogai érvényesítésének megkönnyítésére, vagy törvényben meghatározott más

fontos okból költségmentességet engedélyezhet.

A tulajdoni lapba való betekintés illetve a másolat kiadása előtt az ügyfél köteles

igazolni személyazonosságát.

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

- 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

Földhivatali Főosztály
8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9.

telefon: 88/577-010, fax: 88/550-825, e-mail: vemkh.foldhivatal@veszprem.gov.hu

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400140.TV
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igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

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

szabályairól

- 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

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:

„Tulajdoni lap másolat kérelem" nyomtatvány, „tulajdoni lap betekintés kérelem”

nyomtatvány.

Az ügy intézését segítő útmutatók a www.foldhivatal.hu oldalról letölthetők.

Az ügyintézéshez szükséges formanyomtatványok a www.foldhivatal.hu oldalon

elérhetők, letölthetők.

2.  Az  ingatlan-nyilvántartás  vezetése  -  ingatlan-nyilvántartási  ügyek

intézése

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére

és tények feljegyzésére, módosítására, illetve törlésére, valamint az ingatlan-

nyilvántartásba bejegyzett jogosult és az ingatlan adataiban (ide nem értve az

ingatlan címét)  bekövetkezett  változások átvezetésére irányuló közigazgatási

hatósági eljárás.

Hatáskörrel  rendelkező  szerv  szervezeti  egységének  megnevezése:

Veszprém Megyei Kormányhivatal (Földhivatali Főosztály).

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

Eljárás megindítása: bejelentés, kérelem, megkeresés

-  kérelem  (kötelező  formanyomtatványon:  jog  vagy  tény  keletkezése,

módosulása, megszűnése esetén)

- az  ingatlan-nyilvántartás  tartalmában változást  okozó okirat:  közokirat,

magánokirat.

- bejelentés (adatváltozás esetén)

Földhivatali Főosztály
8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9.

telefon: 88/577-010, fax: 88/550-825, e-mail: vemkh.foldhivatal@veszprem.gov.hu

http://www.foldhivatal.hu/
http://www.foldhivatal.hu/
http://www.kormanyhivatal.hu/download/f/7c/b0000/Tulajdoni%20lap%20m%C3%A1solat%20k%C3%A9relem.doc%23!DocumentBrowse
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Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy postai úton. Az ingatlan-nyilvántartási

kérelem kormányablaknál nem terjeszthető elő.

Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege:

• Az elsőfokú eljárásért változással érintett ingatlanonként 6.600,- Ft.

• A jelzálogjog bejegyzése, valamint - ide nem értve a jelzálogjog törlését -

a  bejegyzés módosítása iránti  eljárás díja  változással  érintett  ingatlanonként

12.600,- Ft.

• A  társasház-alapítás  bejegyzésének  díja  társasházi  tulajdoni

különlaponként 6600 forint, de legfeljebb összesen 100 000 forint.

• A  társasházi  alapító  okirat  módosítása  esetén  -  ha  a  módosítás  a

társasház  tulajdoni  különlapjait  érinti  -  a  módosítás  ingatlan-nyilvántartási

átvezetésének  díja  társasházi  különlaponként  6600  forint,  de  legfeljebb

összesen 100 000 forint.

• A lakásszövetkezet esetén a társasház bejegyzésére és módosítására

vonatkozó díjfizetési szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

• Az  ingatlan-nyilvántartásról  szóló  1997.  évi  CXLI.  törvény  46.  §-ában

meghatározott soron kívüli eljárás esetén ingatlanonként 10.000,- Ft, mely az

eljárási díj mellett fizetendő.

Az ügyintézés határideje:

Az ügyintézési határidő

a) automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra,

b) sommás eljárásban nyolc nap,

c) teljes eljárásban hatvan nap.

A 30-nál több önálló ingatlant vagy 30-nál több érdekeltet érintő eljárás esetén

90 nap.

Soron kívüli eljárás esetén az eredeti határidő fele. 

Ügymenet leírása:

Az ingatlanügyi hatóság bejegyzi azokat a jogokat és feljegyzi azokat a jogilag

jelentős tényeket, amelyekre az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI.

törvény lehetőséget ad, illetve amelyet más törvény rendel el.

Tájékoztatás  az  ügyfelet  megillető  jogokról,  illetve  az  ügyfelet  terhelő

Földhivatali Főosztály
8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9.

telefon: 88/577-010, fax: 88/550-825, e-mail: vemkh.foldhivatal@veszprem.gov.hu
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kötelezettségekről:  Az  ügyfél   soron   kívüli    eljárást   kezdeményezhet,

mely   indokolt   esetben engedélyezhető.

Jogorvoslati lehetőség: A hatóság döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.

A döntés ellen annak közlésétől  számított  30 napon belül  közigazgatási  per

kezdeményezhető, keresetlevél benyújtásával.

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

- 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

- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

- 2011. évi CLXX. törvény a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek

eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról

- 2010.  évi  CLVII.  törvény  a  nemzeti  adatvagyon körébe tartozó  állami

nyilvántartások fokozottabb védelméről

- 2010. évi LXXXVII. törvény a Nemzeti Földalapról

- 2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról

- 2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról

- 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról

- 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról

- 2006. évi X. törvény a szövetkezetekről

- 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a

végelszámolásról

- 2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekről

- 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról

- 2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről

- 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

- 1997.  évi  XXXI.  törvény  a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi

igazgatásról

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

- 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási

módokról és az azonosító kódok használatáról

Földhivatali Főosztály
8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9.

telefon: 88/577-010, fax: 88/550-825, e-mail: vemkh.foldhivatal@veszprem.gov.hu

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000157.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400140.TV
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- 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

- 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

- 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

- 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

- 382/2007.  (XII.  23.)  Korm.  rendelet  a  villamosenergia-ipari  építésügyi

hatósági engedélyezési eljárásokról

- 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról

- 149/1997.  (IX.  10.)  Korm.  rendelet  a  gyámhatóságokról,  valamint  a

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

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

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

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

- 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

- 99/2007.  (IX.  19.)  FVM  rendelet  a  birtok-összevonási  célú

termőföldvásárlás támogatásáról

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

évi CXLI. törvény végrehajtásáról

Az  ügyintézéshez  használt  letölthető  formanyomtatványok: „Ingatlan-

nyilvántartási kérelem" nyomtatvány, Ingatlan-nyilvántartási változás bejelentés

Az ügy intézését segítő útmutatók: www.foldhivatal.hu oldalról letölthetők

Az ügyintézéséhez használt letölthető formanyomtatványok: www.foldhivatal.hu

oldalról letölthetők

3. Az okirattár tartalmából adatszolgáltatás

Hatáskörrel  rendelkező  szerv  szervezeti  egységének  megnevezése:

Veszprém Megyei Kormányhivatal (Földhivatali Főosztály).

Földhivatali Főosztály
8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9.

telefon: 88/577-010, fax: 88/550-825, e-mail: vemkh.foldhivatal@veszprem.gov.hu

http://www.foldhivatal.hu/
http://www.foldhivatal.hu/
http://www.kormanyhivatal.hu/download/4/0b/31000/Ingatlannyilv%C3%A1ntart%C3%A1si%20v%C3%A1ltoz%C3%A1s%20bejelent%C3%A9s.doc%23!DocumentBrowse
http://www.kormanyhivatal.hu/download/8/ca/31000/Ingatlan%20nyilv%C3%A1ntart%C3%A1si%20k%C3%A9relem.doc%23!DocumentBrowse
http://www.kormanyhivatal.hu/download/8/ca/31000/Ingatlan%20nyilv%C3%A1ntart%C3%A1si%20k%C3%A9relem.doc%23!DocumentBrowse
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Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

- kérelem formanyomtatvány

- személyazonosság  igazolására  alkalmas  dokumentum  (érvényes

személyazonosító  igazolvány  vagy  útlevél  és  lakcímet  igazoló  hatósági

igazolvány).

Az  eljárást  megindító  irat  benyújtásának  módja: Személyesen  az

ügyfélszolgálaton, vagy postai úton. 

Eljárási  igazgatási  szolgáltatási  díj  összege:  Hiteles  vagy  hitelesítés  nélküli

másolat, illetőleg kivonat oldalanként 100,- Ft. 

Az ügyintézés határideje:

Az ügyintézési határidő

a) automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra,

b) sommás eljárásban nyolc nap,

c) teljes eljárásban hatvan nap.

Ügymenet leírása:

Az  ingatlan-nyilvántartási  tulajdoni  lap,  illetve  térkép  tartalmát  -  a  különös

védelem alá tartozó személyes adatok kivételével - bárki  megismerheti,  arról

feljegyzést készíthet, továbbá hiteles másolat vagy tanúsítvány kiadását kérheti.

Az  ingatlan-nyilvántartási  bejegyzés,  feljegyzés  és  a  széljegyzett  ingatlan-

nyilvántartási igény alapjául szolgáló okiratok tartalma - a hozzájárulás és az

igazolt igény keretei  között  -  akkor ismerhető meg, ha a kérelmező igazolja,

hogy  a  megismeréshez  az  okirat  tartalma  által  érintett  jogosultak  és

kötelezettek  hozzájárultak,  vagy  hogy  az  okirat  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.

Tájékoztatás  az  ügyfelet  megillető  jogokról,  illetve  az  ügyfelet  terhelő

Földhivatali Főosztály
8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9.

telefon: 88/577-010, fax: 88/550-825, e-mail: vemkh.foldhivatal@veszprem.gov.hu
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kötelezettségekről:  A hatóság annak a természetes személy ügyfélnek,  aki

kereseti,  jövedelmi és vagyoni  viszonyai  miatt  az eljárási  költséget vagy egy

részét  nem  képes  viselni,  jogai  érvényesítésének  megkönnyítésére,  vagy

törvényben  meghatározott  más  fontos  okból  költségmentességet

engedélyezhet.

Az  iratba  való  betekintés  illetve  a  másolat  kiadása  előtt  az  ügyfél  köteles

igazolni személyazonosságát.

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

- 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.) az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól

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

évi CXLI. törvény végrehajtásáról

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: 

„Iratmásolat megrendelő" nyomtatvány.

Az ügyintézést segítő útmutatók a www.foldhivatal.hu oldalról letölthetők.

Az ügyintézéshez szükséges formanyomtatványok a www.foldhivatal.hu oldalról

letölthetők.

Földhivatali Főosztály
8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9.

telefon: 88/577-010, fax: 88/550-825, e-mail: vemkh.foldhivatal@veszprem.gov.hu

http://www.foldhivatal.hu/
http://www.foldhivatal.hu/
http://www.kormanyhivatal.hu/download/c/ca/31000/Iratmasolat%20megrendel%C5%91.doc%23!DocumentBrowse
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400140.TV
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Államigazgatási ügyek, ügyleírások 

A földmérési és térképészeti szakfelügyelet

Hatáskörrel  rendelkező  szerv  megnevezése:  Veszprém  Megyei

Kormányhivatal (Földhivatali Főosztály).

Illetékességi területe: Veszprém megye területe

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: bejelentésre vagy hivatalból

indul

Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege: 

Az eljárás díjmentes.

Az ügyintézés határideje:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (2)

bekezdés b)-c) alapján.

Ügymenet leírása:

A  sajátos  célú  bejelentésre  kötelezett  földmérési  munkák  nyilvántartása,

koordinálása.  Új  állami  földmérési  alaptérkép  állami  átvételi  vizsgálata.  Az

ingatlanrendező  földmérő  minősítéssel  kapcsolatos  eljárás  során  szakmai

véleményezés.  A  megye  területén  földmérési  tevékenységet  végző  vagy

földmérési  állami  alapadatot  felhasználó  jogi  személyek,  gazdálkodó

szervezetek és természetes személyek szakfelügyeleti ellenőrzése.

Alapvető eljárási szabályok:

2012. évi XLVI. törvény földmérési és térképészeti tevékenységről 

Tájékoztatás  az  ügyfelet  megillető  jogokról,  illetve  az  ügyfelet  terhelő

kötelezettségekről:

Földhivatali Főosztály
8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9.

telefon: 88/577-010, fax: 88/550-825, e-mail: vemkh.foldhivatal@veszprem.gov.hu
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Az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvényben

meghatározott jogok illetik meg az ügyfelet.

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról.

- 2012. évi XLVI. törvény földmérési és térképészeti tevékenységről 

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

földmérő minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról 

Az ügy intézését segítő útmutatók: www.foldhivatal.hu oldalról letölthetők

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: 

www.foldhivatal.hu oldalról letölthetők

Földhivatali Főosztály
8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9.

telefon: 88/577-010, fax: 88/550-825, e-mail: vemkh.foldhivatal@veszprem.gov.hu

http://www.foldhivatal.hu/
http://www.foldhivatal.hu/
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Államigazgatási ügyek, ügyleírások

A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek (a továbbiakban: föld)

tulajdonjogának hatósági jóváhagyáshoz kötött megszerzésének

jóváhagyására irányuló eljárás

Hatáskörrel  rendelkező  szerv  megnevezése:  Veszprém  Megyei

Kormányhivatala Földhivatali Főosztály (Földhivatali Koordinációs Osztály)

Illetékességi területe: Veszprém megye területe

Az ügyintézéshez  szükséges  dokumentumok,  okmányok:  Az  adás-vételi

szerződés  négy  példánya,  amelyek  közül  egy  példánynak  biztonsági

kellékekkel  rendelkező  papír  alapú  okmányon  (a  továbbiakban:  biztonsági

okmány)  kiállítottnak  kell  lennie.  Az  adás-vételi  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. A jegyző által

készített iratjegyzéket, amelynek tartalmaznia kell az elfogadó jognyilatkozatot

benyújtó  természetes  személy adatait,  illetve azt  is,  ha  nem került  elfogadó

jognyilatkozat benyújtásra. 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: személyesen vagy postai 

úton érkezett kérelemre vagy hatósági megkeresésre

Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege: díjmentes

Az ügyintézés határideje: 80 nap

Ügymenet  leírása:  A  föld  tulajdonjogának  hatósági  jóváhagyáshoz  kötött

megszerzésének  jóváhagyására  irányuló  eljárásban  a  mezőgazdasági

igazgatási szerv a megküldött okiratok közül az adás-vételi 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

megtagadásáról  vagy  megkeresi  a  helyi  földbizottságot  az  állásfoglalás

Földhivatali Főosztály
8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9.

telefon: 88/577-010, fax: 88/550-825, e-mail: vemkh.foldhivatal@veszprem.gov.hu
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beszerzése  céljából.  A  helyi  földbizottság  állásfoglalásának  beérkezését

követően amennyiben a  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  jóváhagyó döntést

hoz,  az adás-vételi  szerződést  záradékolja,  ellenkező esetben az adásvételi

szerződés 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 az ügy érdemében határozattal dönt.

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  tulajdonszerzés

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. 

Földhivatali Főosztály
8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9.

telefon: 88/577-010, fax: 88/550-825, e-mail: vemkh.foldhivatal@veszprem.gov.hu
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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 adás-vételhez; 

- a telekalakítás keretében történő tulajdonszerzéshez, ha egy vagy több, önálló

helyrajzi  számú  földet  érintő  telekalakítás  következtében  a  tulajdonosok

tulajdoni hányadát képező földterület nagysága az ingatlan-nyilvántartásban a

kiinduló állapot szerinti  tulajdoni  hányadból  számítható területnagyságot  nem

haladja meg;; 

Alapvető eljárási szabályok: 

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

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

évi CXXII. tv.

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

Tájékoztatás  az  ügyfelet  megillető  jogokról,  illetve  az  ügyfelet  terhelő

kötelezettségekről:

A  jóváhagyás  tárgyában  hozott  döntés  ellen  fellebbezésnek  nincs  helye.

Sérelmes döntés ellen bírósági jogorvoslat kérhető.

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

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

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

évi CXXII. tv. összefüggő egyes rendelkezések átmeneti szabályozásáról

Földhivatali Főosztály
8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9.

telefon: 88/577-010, fax: 88/550-825, e-mail: vemkh.foldhivatal@veszprem.gov.hu



32

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról.

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

képzettségekről 

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

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

termelőszervezetekről,  valamint  a  mezőgazdasági  üzemközpontokról  vezetett

nyilvántartás részletes 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 

Az ügy intézését segítő útmutatók:

Lásd: a fentebb hivatkozott jogszabályokat.

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: 

www.foldhivatal.hu oldalról.

Földhivatali Főosztály
8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9.

telefon: 88/577-010, fax: 88/550-825, e-mail: vemkh.foldhivatal@veszprem.gov.hu

http://www.foldhivatal.hu/

