
 

 

 

 

 

 
 

Földhivatali Főosztály 
4024 Debrecen, Kossuth utca 12-14. Telefon: (36 52) 505-801 E-mail: kh.foldhivatal@hajdu.gov.hu 

Hivatali kapu neve és KRID azonosítója: HBMKHFH 610032795 

 

A HBMKH Földhivatali F őosztály feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó 
jogszabályok 

 
A jogszabályok hatályos szövege elérhet ő a Nemzeti Jogszabálytárban  

 
Törvények: 
 

1. A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok 
jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 

2. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
 
3. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 

 
4. A termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések 

kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról szóló 2014. évi VII. törvény 
 

5. A mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 
 

6. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő 
egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 

 
7. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 
8. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 

 
9. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

 
10. A Nemzetei Földalapról szóló LXXXVII. törvény 

 
11.  A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. 

évi CLVII. törvény 
 

12. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 
 

13. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 
 

14. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 
 

15. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 
 

16. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdoni lap-
másolat igazgatási szolgáltatási díjról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 

 
17. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 

 
18. A földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 
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Kormányrendeletek 
 

1. A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásának részletes szabályairól szóló 647/2020. 
(XII. 23.) Korm. rendelet 
 

2. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 
531/2017. (XII.29) Korm. rendelet 

 
3. A világörökség védelmével összefüggésben a magyar államot megillető elővásárlási jog 

gyakorlásának szabályairól szóló 455/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 
 

4. Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 
 

5. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. 
(XII. 2.) Korm. rendelet 

 
6. Az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységgel összefüggő szakmagyakorlás 

részletes szabályairól szóló 327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 
 

7. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvényben meghatározott 
bírságok kiszabásának részletes szabályairól szóló 129/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 

 
8. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes 

szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 
 

9. A külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő 
tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 

 
10. 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 

 
11. A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági 

üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. 
rendelet 

 
12. A mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. (XII. 29.) Korm. 

rendelet 
 

13. 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 

 
14. A légi távérzékelés engedélyezésének és a távérzékelési adatok használatának rendjéről szóló 

399/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 
 

15.  Az államhatár vonalát rögzítő okmányok nyilvántartási példányai kezelésének, tárolásának 
rendjéről és a változások átvezetésének szabályairól szóló 386/2012. (XII. 19.) korm. rendelet 

 
16. A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról 

szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 
 

17. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 
262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 
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18. A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű 

védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. 
(VIII. 30.) Korm. rendelet 

 
19. A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással 

kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. 
rendelet 

 
20. A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 

módosításáról szóló 54/2013. (II. 26.) Korm. rendelet 
 

21. A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. 
(XI. 14.) Korm. rendelet 

 
22. A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) 

Korm. rendelet 
 

23. A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből történő szolgáltatás feltételeit tartalmazó 
szolgáltatási szerződés kötelező elemeiről szóló 207/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 
 

24. részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének engedélyezéséről 
szóló 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet 

 
Miniszteri rendeletek 
 

1. Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól 
szóló 8/2018. (VI. 29.) AM rendelet 

 
2. A földminősítés részletes szabályairól szóló 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet 

 
3. A földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a földmérési 

szakfelügyelői feladatokról szóló 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet 
 

4. Az alapponthálózati pontokkal kapcsolatos szabályokról szóló 51/2014. (IV. 29.) VM rendelet 
 

5. Az állami alapadatok adatbázisainak selejtezési és archiválási rendjéről, valamint a földügyi és 
távérzékelési levéltárról szóló 39/2014. (XII. 18.) FM rendelet 

 
6. Az állami digitális távérzékelési adatbázisról szóló 29/2014. (III. 31.) VM rendelet 

 
7. Az állami topográfiai térképi adatbázisról szóló 2/2014. (I. 10.) VM rendelet 

 
8. A földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló 

19/2013. (III. 21.) VM rendelet 
 

9. A térképészetért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami alapadatok és térképi 
adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszeréről, alapadat-tartalmáról, létrehozásának, 
felújításának, kezelésének és fenntartásának módjáról, és az állami átvétel rendjéről szóló 
15/2013. (III. 11.) VM rendelet 

 
10. A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes 

ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az 
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ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak 
megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet 

 
11. A telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 166/2009. (XII. 9.) 

FVM rendelet 
 

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

 
13. Az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrészletek megjelöléséről szóló 44/2006. (VI.13.) 

FVM rendelet 
 

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

 
15. A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási 

szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet 
 

16. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 21/1997. (III. 12.) FM-HM együttes rendelet 


