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LETENYEI JÁRÁSI HIVATAL 

 

 

Feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok: 

 

A Zala Megyei Kormányhivatal Letenyei Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi, és Kormányablak 

Osztály feladatai: 

 

- Szociális rászorultság esetén a jogosult számára időskorúak járadékát, aktív korúak ellátása 

keretében foglalkoztatást helyettesítő támogatást, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 

támogatást, az Szt. 41. § (1) bekezdése, 43. § (1) bekezdése és a 43./A § (1) bekezdése szerinti 

ápolási díjat, továbbá alanyi és normatív alapon járó közgyógyellátásra illetve egészségügyi 

szolgáltatásra való jogosultságot állapít meg.  

 

- A feladat- és hatáskörébe tartozó szociális ellátásokra való jogosultság megállapítása, az ellátás 

biztosítása, fenntartása, és megszüntetése céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban kezelt 

adatokat statisztikai célra felhasználhatja, illetve azokból statisztikai célra adatot szolgáltathat. 

Eljárása során adatot kérhet a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervtől, a közúti 

közlekedési nyilvántartást vezető, valamint az ingatlanügyi hatóságtól a szociális ellátásra való 

jogosultság megállapítása céljából. 

 

- A hadigondozásról szóló törvényben foglaltak alapján dönt a hadigondozási igényjogosultságról, a 

hadirokkant járadékosztályba sorolásáról és az orvos szakértői szerv szakvéleményében megjelölt 

gyógyászati segédeszköz, valamint a hadieredetű fogyatkozás megnevezéséről; a pénzellátások - 

beleértve az egyösszegű térítést és a temetési hozzájárulást is - megállapításáról és 

összegszerűségéről; a hadigondozott közgyógyellátásra jogosító igazolványa és a hadigondozotti 

igazolvány kiadásáról; a pénzellátás szüneteltetéséről, megszüntetéséről, valamint a jogalap nélkül 

felvett pénzellátás visszafizetéséről. 

 

- Temetőfenntartással és üzemeltetéssel összefüggő feladatellátás ellenőrzése, felügyelete, 

szolgáltatás felfüggesztése vagy korlátozása, temetkezési tevékenység folytatásának 

engedélyezése, ellenőrzése, engedély visszavonása. 

 

- Dönt a menekült, az oltalmazott és a menedékes részére a befogadás anyagi feltételeinek további 

igénybevételéről és egyéb jogszabályi ellátásokról, támogatásokról, azok korlátozásáról, 

megvonásáról, illetve megtagadásáról, állampolgársági eljárás. 

 

- Fegyveres biztonsági őrség tevékenysége során együttműködésre kijelölt szervek meghatározása, 

természetvédelmi őrszolgálat, illetve a mezőőr tevékenysége során együttműködésre kijelölt 

szervek meghatározása. 

 



- Szabálysértési ügyekben általános szabálysértési hatóságként jár el, a törvényben meghatározott 

esetben szabálysértés észlelése esetén helyszíni bírságot szabhat ki. 

 

- Állatvédelem, állattartási feladatok (állatotthon (állatpanzió és állatmenhely) létesítésének 

engedélyezése, üzemeltetés és létesítés felügyelete, állandó manezséria, ideiglenes manezséria, 

állatvásár, állatpiac, állatkiállítás tartásának engedélyezése. 

 

- Helyi védelmi bizottsági feladatellátás keretében a járásban testületi szervként helyi védelmi 

bizottság működik, melynek elnöke a járási hivatal vezetője. A helyi védelmi bizottság elnöke 

megállapítja a helyi jellegű szolgáltatások és szolgáltatásra kötelezettek körét, nyilvántartást vezet, 

melyben elősegíti az igénybevételi jog gyakorlását, koordinálja az igénybevétel helyi szintű 

végrehajtását. A honvédelmi igazgatási, valamint a rendkívüli intézkedésekből adódó feladatait a 

megyei védelmi bizottság utasításai szerint látja el. A járási hivatal közreműködik a polgármester 

védelmi igazgatási feladatainak ellátásában.   

 

-   Villamos energiával kapcsolatos feladatkörében  határozatban  a fogyasztásmérő leolvasásának    

    ellenőrzésének vagy cseréjének, az ellátásból történő kikapcsolásnak vagy a felhasználói      

    berendezés ellenőrzésének tűrésére, és ennek érdekében az elosztóval történő együttműködésre  

    vonatkozó kötelezettséget állapíthat meg. 

 

-  Földgázszolgáltatással kapcsolatos feladatkörében határozatában a fogyasztásmérő berendezés  

   leolvasásának, ellenőrzésének, cseréjének, a földgázelosztási szolgáltatásból történő      

    felfüggesztéshez szükséges intézkedéseknek, vagy a felhasználói berendezés ellenőrzésének a  

    tűrésére és együttműködésre vonatkozó kötelezettséget állapíthat meg. 

 

- Vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatkörében a víziközmű-szolgáltató kérelmére kötelezi a 

tulajdonost az ingatlan a víziközmű-rendszerbe történő beköttetésére. 

 

-  Oktatással kapcsolatos feladatok: gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról, a nyilvántartásból 

   rendszeresen adatot közöl az állami intézményfenntartó központ, és tanuló lakóhelye, ennek      

   hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője számára, továbbá  

   hivatalból elrendeli és felügyeli a tankötelezettség teljesítését, a szakértői vizsgálatokon való  

   megjelenést. Az állami intézményfenntartó központ útján a tanköteles gyermekekről vezetett  

   nyilvántartást megküldi a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes óvodának,  

   általános iskolának. A gyermek, tanuló érdekében a járási hivatal kötelezheti a szülőt, hogy  

   gyermekével jelenjen meg szakértői vizsgálaton, továbbá a szakértői vélemény alapján gyermekét a  

   megfelelő nevelési-oktatási intézménybe írassa be. A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön  

   történő folytatását - a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából - be kell jelenteni a lakóhely,  

   ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnak.  

 

- Üzletszerű társasházkezelői, ingatlankezelői tevékenység tekintetében ingatlanvállalkozás-felügyeleti  

   hatóságként jár el (nyilvántartásba vétel, ellenőrzés) 

  

-  Levegőtisztaság-védelmi hatósági ügy: A járási hivatal, mint környezetvédelmi hatóság a levegő- 

   védelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem  

   rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás  

   pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, - ha jogszabály másként nem rendelkezik –  

   levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki. 



 

- A járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, fennmaradásának és 

megszüntetésének engedélyezése, illetve ezek nem közlekedési célú igénybevételével 

kapcsolatos eljárás lefolytatása. 

 

-    Gyermekek védelme érdekében feladata: 

- Ideiglenes hatályú elhelyezés és annak felülvizsgálata, nevelésbe vétel 

- Gyámrendelés, kapcsolattartásról döntés, szülői felügyeleti jog feléledésének megállapítása 

- Utógondozás és utógondozói ellátás elrendelése 

- Gondozási díj fizetési kötelezettség megállapítása, illetve megszüntetése 

- Védelembe vétel, a megelőző pártfogás elrendelése és ezek megszüntetése 

- Iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetésére vonatkozó kezdeményezés 

- Családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása 

 

-     Pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban: 

- Otthonteremtési támogatás megállapítása 

- Gyermektartásdíj megelőlegezésének megállapítása 

 

-    A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében: 

- Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele 

- Gyermek családi és utónevének megállapítása 

- Eseti gyámot rendel 

- Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülő adatainak megállapítása 

 

-   Terhességet eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya születendő gyermeke lakóhelyének 

meghatározása 

 

-    Örökbefogadással kapcsolatban: Dönt az örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról 

 

- Felveszi a szülőnek azon nyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen 

személyáltali örökbefogadásához 

 

-    Pert indíthat, illetve kezdeményezhet: 

- Gyermek elhelyezése, illetve kiadása, szülői felügyeleti jogok gyakorlásának rendezése, 

megváltoztatása 

- Gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése 

- Szülői felügyeleti jog megszüntetése vagy visszaállítása 

- Gondnokság alá helyezés, annak fenntartása, megszüntetése, vagy megváltozatása 

- iránt 

  

-  Feljelentést tesz: a gyermek veszélyeztetése, tartási kötelezettség elmulasztása gyermek sérelmére  

   elkövetett más bűncselekmény miatt 

  

-  Hozzájárul a cselekvőképességet részlegesen korlátozott személy művi meddővé tétel elvégzése 

iránti kérelméhez 

  

- A szülői felügyeleti joggal és a gyermektartásdíjjal kapcsolatban: 

- Dönt a kapcsolattartásról, annak végrehajtásáról 



- A szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról 

- Hozzájárul a gyermek családba fogadásához 

- Jóváhagyja a gyermek részére a szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más 

tartózkodási helynek az elhagyását 

- Eljár a tartásdíj külföldön történő behajtása érdekében 

- Dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről 

 

- Gyámsággal, gondnoksággal kapcsolatban: 

- A gyermek részére gyámot, családba fogadó gyámot és gyermekvédelmi gyámot rendel, 

felügyeli és irányítja tevékenységét 

- Ideiglenes gondnokot, gondnokot és hivatásos gondnokot rendel, felügyeli tevékenységüket 

- Felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot, a gondnokot 

- Zárgondnokot, eseti gondnokot, ügygondnokot rendel 

- Felveszi az előzetes jognyilatkozatokat 

- Támogatói, hivatásos támogatót rendel ki, felügyeli tevékenységét 

 

- Vagyonkezeléssel kapcsolatban: 

- Dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben vagy 

fizetési számlán történő elhelyezéséről 

- Vagyon és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozatok jóváhagyása 

- Rendszeres, eseti és végszámadások elfogadása 

- Közreműködés a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával kapcsolatos 

ügyekben 

- Hagyatéki eljárásban történő közreműködés 

 

- Vezetői engedély ügyek 

- ellenőrzi a járművezetésre jogosító okmányok kiállítása, érvényesítése, cseréje, pótlása iránti 

kérelem adatait, gondoskodik a kérelem teljesítéséről és az engedély ügyfél részére történő 

kiadásáról;  

- ellátja az okmányok kiadásával kapcsolatos hatáskörébe utalt adatkezelési feladatokat; 

átvezeti a nyilvántartáson az adatokat, illetve adatváltozásokat;  

- továbbítja az okmánytár részére a nyilvántartásba történő bejegyzés és az okmányok 

kitöltésének alapját képező, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló jogszabály mellékletében csatolandóként 

meghatározott iratokat; 

- visszavonja (bevonja) az engedélyt, és gondoskodik az ezekkel összefüggő adatok 

nyilvántartásba történő bevezetéséről, a vezetői engedélyt – ha a járművezető nyilvántartott 

pontjainak száma a nyilvántartó értesítése szerint elérte vagy meghaladta a 18-at – az 

értesítéstől számított nyolc napon belül határozattal visszavonja, és a határozat jogerőre 

emelkedésekor nyilvántartott pontokat törli; 

 

- Gépjármű ügyintézés 

 

- a jármű tulajdonjogát igazoló hatósági okmány (törzskönyv) kiállítására, cseréjére, pótlására 

irányuló kérelem alapján intézkedik a törzskönyv kiállításáról és az ügyfél részére történő 

kiadásáról; 

- ellátja a jármű közúti forgalomban tarthatóságát igazoló okmány kiállításával, cseréjével, 

pótlásával és az ügyfél részére történő átadásával kapcsolatos feladatokat; 



- ellátja az okmányok kiadásával kapcsolatos hatáskörébe utalt adatkezelési feladatokat; 

- átvezeti a nyilvántartáson az  adatokat, illetve adatváltozásokat; 

- továbbítja az okmánytár részére a nyilvántartásba történő bejegyzés és az okmányok 

kitöltésének alapját képező, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló jogszabály mellékletében csatolandóként 

meghatározott iratokat; 

- visszavonja (bevonja) az engedélyt, a járművet forgalomból kivonja, és gondoskodik az 

ezekkel összefüggő adatok nyilvántartásba történő bevezetéséről; 

 

- Parkolási igazolvány 

 

- ellátja a parkolási igazolvány kiadásával, meghosszabbításával, cseréjével, pótlásával 

összefüggő feladatokat, gondoskodik a parkolási igazolvány kiállításáról és az ügyfél részére 

történő átadásáról; 

- ellátja az  okmány kiadásával kapcsolatos hatáskörébe utalt adatkezelési feladatokat; 

- átvezeti a nyilvántartáson az  adatokat, illetve adatváltozásokat; 

- visszavonja a parkolási igazolványt és gondoskodik az azzal összefüggő adatok 

nyilvántartásba történő bevezetéséről; 

 

- Személyi és lakcímnyilvántartás, adatszolgáltatás, személyi azonosító igazolvány 

 

- gondoskodik a járás területén lakcímmel rendelkező polgár adatainak, adatváltozásainak, 

illetve adatjavításainak, valamint a polgár adataiban a járás közigazgatási területén 

bekövetkezett változásoknak a nyilvántartáson történő átvezetéséről; 

- végzi a polgár személyi azonosítóval történő ellátásával, annak módosításával, illetőleg 

visszavonásával kapcsolatos feladatokat; 

- ellátja a lakcímbejelentés és az értesítési cím bejelentése tudomásulvételével összefüggő, 

jogszabályban meghatározott hatósági feladatokat; 

- a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén adatszolgáltatást teljesít a 

nyilvántartásból; 

- közokiratot ad ki a nyilvántartott adatokról; 

- a törvény hatálya alá tartozó tevékenységével összefüggésben gondoskodik a személyes 

adatok védelméről; 

- eljár a személyazonosító igazolvánnyal összefüggő hatósági ügyben; 

- ellenőrzi a személyazonosító igazolvány iránti kérelem adatait, intézkedik az okmány 

kitöltéséről és gondoskodik a polgár részére történő átadásáról; 

- végzi a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány kitöltésével, 

nyilvántartásával és a polgár részére történő kézbesítésével kapcsolatos feladatokat; 

- ellátja a személyazonosítás céljára szolgáló, illetőleg jogosultságot igazoló okmányok 

kiadásával kapcsolatosan hatáskörébe utalt, törvényben meghatározott adatkezelési 

feladatokat. 

 

- A magyar állampolgárságról szóló törvény keretében átveszi az állampolgárság megszerzésére 

irányuló nyilatkozatot és kérelmet, továbbá az állampolgárságról lemondó nyilatkozatot, valamint 

az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelmet (a továbbiakban együtt: állampolgársági 

kérelem) 

 

 



- Útlevél ügyek 

az útiokmány-nyilvántartásban a következő adatokat kezeli: 

- az állampolgár családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét, idejét, 

anyja születési családi és utónevét, továbbá annak megváltozása esetén anyja előző születési 

családi és utónevét, nemét, állampolgárságát, menekült vagy bevándorolt jogállását, külföldre 

utazásra felhasználható – személyazonosságát igazoló – hatósági igazolványának számát, 

továbbá értesítési címét, illetve lakcímét, 

- az állampolgár arcképmását és saját kezű aláírását, továbbá a 1998. évi XII. tv. 32/A. § (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén az érintett azonosítását 

valamely fizikai tulajdonságának rögzítésével lehetővé tevő módon előállított személyes 

adatát, 

- a kiskorú, továbbá a cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett állampolgár 

törvényes képviselőjének személyi adatait, személyi azonosítóját, személyazonosságát 

igazoló hatósági igazolványának számát és saját kezű aláírását, 

- kiskorú esetében a külföldre utazáshoz hozzájáruló nyilatkozat adatait, és a szülői felügyeleti 

jog megszűnését, illetve szünetelését igazoló jogerős határozat adatait (a bíróság vagy 

hatóság megnevezését, ügyszámát, a határozat keltét, a szünetelés időtartamát, a 

megszüntetés kezdő időpontját), 

- az állampolgár számára kiadott úti okmány típusát, számát, érvényességi idejét, az ideiglenes 

magánútlevél ellenőrző sorszámát, valamint az úti okmányra való jogosultság 

megszűnésének okát és időpontját, 

- az úti okmány cseréjére, találására, visszaadására, leadására, elvételére, valamint a 20. § (1) 

bekezdése szerinti érvénytelenségére vonatkozó adatokat. Érvénytelen az úti okmány, ha 

elveszett vagy eltulajdonították, személyazonosság megállapítására alkalmatlan, betelt, 

megrongálódott, meghamisították, megsemmisült, az arra való jogosultság megszűnt, azt nem 

az arra jogosult használja fel, érvényességi ideje lejárt, annak jogosultja a külföldre utazási 

korlátozás alatt áll, a korlátozás időtartama alatt, a 19. § (3) bekezdésében foglalt okból 

visszavonták, vagy a használatára jogosult meghalt. 

- a kezelt adatokról, illetve ezek változásáról elektronikus úton értesíti a központi adatkezelő 

szervet. 

 

- Egyéni vállalkozói ügyek 

- országos illetékességgel ellátja az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének és 

megszüntetésének az EVEC tv. 5. § (2) bekezdés a) pontja szerinti bejelentésével 

kapcsolatos feladatokat, 

- ügyfélkaput létesít a bejelentést személyesen kezdeményező és ügyfélkapuval nem 

rendelkező bejelentő számára, 

- tájékoztatást nyújt az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásához szükséges információkról, 

az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásáról, a képesítéshez, valamint a hatósági 

engedélyhez vagy bejelentéshez kötött gazdasági tevékenységekről, 

- ellátja az egyéni vállalkozói igazolvány kiállításával és nyilvántartásával kapcsolatos 

feladatokat, az egyéni vállalkozó székhelye szerinti illetékességgel hatósági ellenőrzést 

folytat, valamint 

- ellátja a jogszabály által hatáskörébe utalt egyéb feladatokat. 

 

- Ügyfélkapu 

- ügyfélkapu létesítésére feljogosított regisztrációs szervként közreműködik, regisztráció, 

adatmódosítás, aktiválás és megszüntetés feladatokat lát el. 



 

- Internetes Közigazgatási Szolgáltató Rendszer (XR) 

- ellátja a jogszabály által hatáskörébe utalt feladatokat. (XR olyan integrált informatikai-ügyviteli 

rendszer, amely biztosítja, hogy a felhasználó (ügyfél) és szolgáltató (közigazgatási szerv) 

elektronikus úton kommunikálhasson, valamint támogatja az okmányirodai ügyintézést.) 

 

 

- Kormányablak tevékenység, kérelmek benyújtása, tulajdoni lap és térképmásolatok igénylése, 

tájékoztatás, ügyfélkapu igénylése   

 

 

A Zala Megyei Kormányhivatal Letenyei Járási Hivatal Földhivatali Osztály feladatai: 

 

Ingatlan-nyilvántartási feladatkörben eljárva: 

 

Ellátja az ingatlan-nyilvántartási jogszabályokból adódó, illetve az ahhoz kapcsolódó jogszabályokból, 

szabályzatokból, utasításokból és egyéb leiratokból adódó, az ingatlanokhoz fűződő jogok és tények 

bejegyzésével, az adatok változásának átvezetésével kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási feladatokat. 

Vizsgálja a benyújtott okiratok alaki és tartalmi követelményeit, a szükséges mellékletek /vázrajzok, 

nyilatkozatok, igazolások, hatósági jóváhagyások stb./ meglétét. A teljesíthető kérelmek, okiratok és 

mellékleteik alapján elvégzi a bejegyzést, feljegyzést, adatváltozás átvezetését. Ellátja a részarány 

földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatosan felmerülő 

ingatlan-nyilvántartási feladatokat. Kérelemre kiadja a tulajdoni lap, térképmásolat, földhasználati lap, 

földhasználati összesítő, földkönyv-kivonat, területi összesítő, adózási földkönyv, valamint az 

okirattárban lévő iratokról készített hitelesített másolatokat. Ügyfél által kitöltött kérelemre betekintést 

nyújt a magyar közhiteles ingatlan-nyilvántartás adataiba. 

 

Földmérési és térképészeti feladatkörben eljárva: 

 

Jogszabályban meghatározott illetékességi területen döntést hoz az ingatlanügyi hatósági 

tevékenysége körébe tartozó első fokú földmérési hatósági ügyekben. Elvégzi a felmérési, térképezési 

és területszámítási hibák kijavítását. Ellátja a földmérési adatszolgáltatással kapcsolatos hatósági 

feladatokat. A térképi változásokhoz kapcsolódó sajátos célú földmérési munkákat minősíti és 

záradékolja, eredeti állapotukban tárolja, kezeli, azokból a jogosultak részére adatot szolgáltat. A 

koordinációs vizsgálathoz kapcsolódóan helyszíni ellenőrző méréseket végez. Elvégzi a benyújtott 

földmérési munkarészek szakmai szabályzatokban előírt betekintő és tételes koordinációs vizsgálatát 

az előzetes digitális állományok és a hozzá kapcsolódó előzetes adatbázis naprakész vezetésével. 

Folyamatosan vezeti az ingatlan-nyilvántartási térképek állami alapadat tartalmában bekövetkezett 

változásokat, figyelemmel az előzetes adattáblában történő jogerős átvezetésekre, a digitális térképre 

bedolgozott változásokkal összhangban vezeti a területjegyzéket, illetve a területjegyzék függeléket. 

Karbantartja a digitális térképi állományokat, folyamatosan egyezteti az ingatlan-nyilvántartás 

adatbázissal és a digitális térképen javítja az esetlegesen felmerülő hibákat. Ellátja a települések 

igazgatási határváltozásával összefüggő földmérési hatósági feladatokat, átvezeti a települések 

közigazgatási, belterületi határában bekövetkezett térképi változásokat. Ellátja az újfelméréssel, 

térképfelújítással, földrendezéssel kapcsolatos előkészítési, adatszolgáltatási és nyilvántartási 

feladatokat. Végrehajtja a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon 

megszüntetésével kapcsolatos földmérési feladatokat. A terepi és térképi állapot összhangjának 

biztosítása érdekében időszakonként helyszínelést végez, az észlelt eltérések rendezése céljából 



hatósági eljárást kezdeményez. Végrehajtja a telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos földmérési 

feladatokat. 

 

 Földminősítési, földvédelmi feladatkörben eljárva: 

 

Gyakorolja a termőföldek időleges-, végleges más célú hasznosításával, a művelés alól kivett 

területek újrahasznosításával, a termőföld engedély nélküli más célú hasznosításával kapcsolatos 

hatósági hatásköröket. Eljár a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítás lefolytatása esetén. 

Intézkedik az elrendelt eredeti állapot helyreállítási kötelezettség végrehajtásáról. Elvégzi a 

földminősítési, a művelési ágváltozásokkal kapcsolatos feladatokat beleértve a változási vázrajzok 

földügyi szempontú vizsgálatát is. Részt vesz a földminősítési rendszer karbantartásában, a községi 

földminősítési mintaterek kijelölésében, áthelyezésében, pótlásában, megszüntetésében. Egész 

évben folytatja a termőföldeken hasznosítási kötelezettség ellenőrzését, továbbá ideiglenes – és 

mellékhasznosítási kötelezettség teljesítésének végrehajtását. Részt vesz a községi mintatér jegyzék 

vezetésében. Földügyi szakterület elsőfokú döntései ellen benyújtott jogorvoslati kérelmeket - a 

mennyiben saját hatáskörben nincs lehetőség eljárásra - az ügyben keletkezett iratokkal együtt 

másodfokú eljárás céljából felterjesztésre előkészíti. Végrehajtja a parlagfű elleni védekezéssel 

kapcsolatos járási földhivatali földügyi szakterületre háruló jogszabályban meghatározott feladatokat. 

Ellátja a földvédelmi járulék és bírság befizetésével kapcsolatos feladatokat, valamint a földvédelmi 

járulékok és bírságok törlésére, visszafizetésére irányuló beadványokkal kapcsolatos feladatokat. 

 

Földhasználati és nyilvántartási feladatkörben eljárva: 

 

Ellátja a földhasználati nyilvántartással kapcsolatos feladatokat, azaz vezeti a földhasználati 

nyilvántartást, abból meghatározott körben és célra adatot szolgáltat. A földhasználati bejegyzéssel 

lefedett területek nagyságának növelése érdekében vizsgálja a földhasználati bejelentések 

elmulasztását az erre alkalmas számítógépes program segítségével. A földhasználati bejelentés 

elmulasztása esetén megteszi a jogszabályban előírt intézkedéseket. Kérelemre jogszabályban 

meghatározott körnek földhasználati lapot szolgáltat. 

 

Földforgalmi és földműves nyilvántartási feladatkörben eljárva: 

 

Illetékesség területén ellátja - mezőgazdasági igazgatási szervként – ellátja a hatósági 

jóváhagyáshoz kötött földhasználati szerződések hatósági jóváhagyására irányuló eljárások 

lefolytatását. Vezeti a földművesek, a mezőgazdasági termelőszervezetek és a mezőgazdasági 

üzemközpontok nyilvántartását, a szakmai jogszabályokban meghatározott szerzési feltételek, 

korlátozások és tilalmak betartásának ellenőrzését. Vezeti a kényszerhasznosítók nyilvántartását. 

Intézkedik a termőföld kényszerhasznosításba adásáról. Rendelkezik a mulasztási bírság 

kiszabásáról. Intézkedik a kirótt bírság behajtásáról. 

 

 


