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1. Ingatlan-nyilvántartási adatbázisból történő adatszolgáltatás 

Hatáskörrel rendelkező szerv eljáró szervezeti egységének megnevezése: 
Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztályai 
 
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

 kérelem formanyomtatvány, 
 személyazonosság igazolására alkalmas dokumentum (érvényes személyi igazolvány vagy 

útlevél és lakcímet igazoló hatósági igazolvány). 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 
Személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy postai úton. 

Elektronikus ügyintézés: 
A tulajdoni lapról kiállított hiteles másolat kizárólag papír alapon szolgáltatható. Elektronikus 
dokumentumként hiteles és nem hiteles másolat közvetlenül, illetve a Kormány által biztosított 
azonosítási szolgáltatáson keresztül a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből 
szolgáltatható. 

Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege: 
 A betekintés ingyenes. 
 Tulajdoni lapról kiállított papír alapú hiteles másolat ingatlanonként: 6.250,- Ft. 
 Földkönyv vagy földkönyvkivonat (legalább 10 ingatlant tartalmazó) ingatlanonként: 150,- Ft. 
 Tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv vagy földkönyvkivonat (legalább 10 ingatlant 

tartalmazó) ingatlanonként: 200,- Ft. 
 Területi összesítő településenként 2.000,-Ft 
 Hatósági bizonyítvány kiállítása a megszűnt helyrajzi számú ingatlan tulajdoni lapjának 

adattartalmáról: 6.250,- Ft. 

Ügymenet leírása: 
A benyújtott kérelem alapján a járási hivatal papír alapú hiteles tulajdoni lap másolatot állít ki, 

melyet 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 hatóságként 
eljáró hivatal 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. 
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A járási hivatal betekintést enged a tulajdoni lap tartalmába, arról az ügyfél jegyzeteket készíthet. 

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról, illetve az ügyfelet terhelő kötelezettségekről: 

Az ügyfél teljes vagy részleges költségmentességet kérhet, amennyiben az eljárási költségekről, az 
iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a 
költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendeletben előírt feltételek fennállnak. 

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

Alapvető eljárási szabályok:  
 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  
 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 
  

Az ügyintézés határideje: 

Ügyfélszolgálaton azonnal; 
egyéb esetben azonnal, de legkésőbb 8 napon belül; 
hiányos kérelem esetén a hiányosságok pótlásától számított 8 napon belül, de legfeljebb a    
kérelem benyújtásától számított 60 nap. 

 
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  

 
 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 
 1996. évi LXXXV. törvény az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, 

valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról 
 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 
 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről 
 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól 
 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő 

költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről 
 176/2009. (XII.28.) FVM rendelet a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből 

lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és 
igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási 
szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól 

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

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: 
 
https://www.foldhivatal.hu/content/view/23/27/ 

 
 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: - 
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2. Az ingatlan-nyilvántartás vezetése - ingatlan-nyilvántartási ügyek 
intézése 

Közigazgatási hatósági eljárás: az ingatlanokhoz kapcsolódó jogok bejegyzésére, tények 
feljegyzésére, adatváltozás átvezetésére irányuló eljárás 

Hatáskörrel rendelkező szerv eljáró szervezeti egységének megnevezése: 
Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztályai 

 
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 
Eljárás megindítása: bejelentés, kérelem, megkeresés 

 kérelem (formanyomtatványon: jog vagy tény keletkezése, módosulása, megszűnése 
esetén) 

 az ingatlan-nyilvántartás tartalmában változást okozó okirat: közokirat, magánokirat. 
 bejelentés (adatváltozás esetén) 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 
Személyesen, a Földhivatali Osztályok ügyfélszolgálatain, vagy postai úton. 
A kérelmet kizárólag írásban lehet előterjeszteni. 

Elektronikus ügyintézés: 
Kizárólag, ha a beadványhoz melléklet nem tartozik, elektronikus űrlap alkalmazásával elektronikus 
úton is benyújtható. Egyébként nem lehetséges. 

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. 
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. 

Ügymenet leírása: 
A járási hivatal bejegyzi az ingatlan-nyilvántartásba azokat a jogokat és feljegyzi azokat a jogilag 
jelentős tényeket, amelyekre az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény lehetőséget ad, illetve amelyet 
más törvény rendel el, továbbá átvezeti az ingatlanokat érintő adatváltozásokat. 

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról, illetve az ügyfelet terhelő kötelezettségekről: 
Az ügyfél soron kívüli eljárást kezdeményezhet, mely indokolt esetben engedélyezhető. 
Érdemi döntések: határozat, végzés. 
Jogorvoslati lehetőség: a határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez 
címzett közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával.  
Az ügyfél teljes vagy részleges költségmentességet kérhet, amennyiben az eljárási költségekről, az 
iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a 
költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendeletben előírt feltételek fennállnak. 
A kérelem a szerződő feleknek - a bejegyzés alapjául szolgáló okirattal megegyező alakisággal 
rendelkező - közös nyilatkozatával, az ingatlanügyi hatóság határozatának véglegessé válásáig 
visszavonható vagy módosítható. Ha a bejegyzés folytán harmadik személy vált volna jogosulttá, a 
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kérelem visszavonásához vagy módosításához az ő hozzájárulása is szükséges. 

Alapvető eljárási szabályok:  
 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  
 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 

 
Az ügyintézés határideje: 

teljes eljárásban 60 nap. 
90 nap ha az eljárás 30-nál több önálló ingatlant vagy 30-nál több érdekeltet érint, 
az általános szabályok szerinti ügyintézési határidő fele, ha törvény soron kívüli 
változásvezetést ír elő, eltérő törvényi rendelkezés hiányában (pl. végrehajtási jog 
bejegyzés) azzal, hogy az eljárási cselekményt legkésőbb az arra okot adó körülmény 
felmerülésétől számított öt napon belül meg kell tenni. 
8 nap - jelzálog-hitelintézet javára jelzálogjog és a hozzá kapcsolódó elidegenítési és 
terhelési tilalom bejegyzése, módosítása, törlése esetén 

Az ügyintézési határidőbe nem számít be 
 

 az eljárás felfüggesztésének időtartama, 
      a határidő kezdetére okot adó cselekmény vagy körülmény bekövetkezésének, a 

közlésnek, a kézbesítésnek, a hirdetmény kifüggesztésének és levételének, valamint a 
közhírré tétel napja, 

Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a munka szünetel, a határidő - az 
ügyintézési határidő kivételével - a következő munkanapon jár le. 

 
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  
 
 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 
 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről 
 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól 
  469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő 

költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről 
 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 
 2011. évi CLIV. törvény a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati 
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intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről 
 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 
 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról 
 2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekről 
 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 
 2017.évi LXXVIII. törvény az ügyvédekről 
 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 
 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 
 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 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: 
 

https://www.foldhivatal.hu/content/view/23/27/ 
 
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége:  
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3. Irattár tartalmából adatszolgáltatás 

Hatáskörrel rendelkező szerv eljáró szervezeti egységének megnevezése: 
Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztályai 
 
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 
- kérelem formanyomtatvány 
- személyazonosság igazolására alkalmas dokumentum (érvényes személyi igazolvány vagy útlevél 
és lakcímet igazoló hatósági igazolvány) 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy postai úton. 

Elektronikus ügyintézés: nem lehetséges  

Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege: 

Hiteles vagy hitelesítés nélküli másolat, illetőleg kivonat oldalanként 100,- Ft. 
Másolat anonimizált oldalak esetén oldalanként 200,- Ft. 
 
Ügymenet leírása: 

Az ingatlan-nyilvántartás, vagy a széljegyzett ingatlan-nyilvántartási igény alapjául szolgáló okirat 
szerinti jogosult, illetve kötelezett teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közjegyzői okiratba foglalt 
engedélyével ismerhető meg minden olyan magán- és közokirat, hatósági határozat tartalma, amely a 
jogosult, illetve a kötelezett bejegyzése, törlése alapjául szolgált, vagy széljegyzés alapjául szolgált, 
és a tulajdonosok jegyzéke (névmutató). 

Az okiratokat megismerheti, és azokról másolatot kérhet továbbá az is, aki írásban igazolja, hogy 
az irat megismerése joga érvényesítéséhez, illetve jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló 
kötelezettsége teljesítéséhez szükséges. 

Az ingatlan természetben meghatározott részére bejegyzett jogok, tények és átvezetett adatok 
alapjául szolgáló okiratnak az érintett természetbeni rész meghatározására vonatkozó tartalma 
korlátozás nélkül megismerhető akkor is, ha a tulajdoni lapon lévő bejegyzés nem hivatkozik arra, 
hogy a természetbeni rész meghatározását az okirat tartalmazza. 

Az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmát - a különös védelem alá tartozó személyes adatok 
kivételével - bárki megismerheti, arról feljegyzést készíthet, továbbá hiteles másolat vagy tanúsítvány 
kiadását kérheti. 

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról, illetve az ügyfelet terhelő kötelezettségekről: 
 
Az ügyfél teljes vagy részleges költségmentességet kérhet, amennyiben az eljárási költségekről, az 
iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a 
költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendeletben előírt feltételek fennállnak. 
Az iratba való betekintés illetve a másolat kiadása előtt az ügyfél köteles igazolni 
személyazonosságát. 

Alapvető eljárási szabályok:  
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 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  
 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 

 
Az ügyintézés határideje: 

Ügyfélszolgálaton azonnal; 
egyéb esetben azonnal, de legkésőbb 8 napon belül; 
hiányos kérelem esetén a hiányosságok pótlásától számított 8 napon belül, de legfeljebb a 
kérelem benyújtásától számított 60 nap. 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  
 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 
 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 
 1996. évi LXXXV. törvény az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, 

valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról 
 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 
 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről 
 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól 
 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő 

költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről 
 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 

végrehajtásáról 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: 
 
https://www.foldhivatal.hu/content/view/23/27/ 

 
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége:  
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4. A földhasználati nyilvántartás vezetése 
 
 
Hatáskörrel rendelkező szerv eljáró szervezeti egységének megnevezése: 
Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztályai 
 
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII.23.) Korm. rendelet által 
rendszeresített bejelentési adatlap,szükség esetén a föld használatának átengedéséről szóló teljes 
bizonyító erejű magánokirat vagy közokirat (érvényes személyi igazolvány vagy útlevél és lakcímet 
igazoló hatósági igazolvány) 

Közös tulajdonban álló föld használata esetén: az ingatlan használati rendjét rögzítő, a 
tulajdonostársak által aláírt használati megosztásról szóló megállapodás vagy többlethasználati 
megállapodás eredeti példánya vagy annak közjegyző által hitelesített másolata, vagy a sorsolás 
eredményéről szóló jegyzőkönyv eredeti vagy hitelesített másolata és az ezekhez - szükség esetén - 
csatolt térképi kimutatás. 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy postai úton. 

Elektronikus ügyintézés: nem lehetséges 

Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege: 
Díjmentes 

Ügymenet leírása: 
A járási hivatal az illetékességi területéhez tartozó földek - ide nem értve az erdő művelési ágban 

nyilvántartott földrészleteket - használatáról és földhasználókról a közhiteles ingatlannyilvántartás 
adataira épülő, de attól elkülönülő, önálló nyilvántartást vezet. 

Aki földet használ - a föld használatának hatósági jóváhagyását követően - köteles a használatot 
annak megkezdésétől számított harminc napon belül az ingatlanügyi hatósághoz nyilvántartásba vétel 
céljából bejelenteni, kivéve ha a földhasználati nyilvántartásba vételi eljárás a mező- és 
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő 
egyesrendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 95/A. § (1) bekezdése 
szerint hivatalból indul meg. 

A földhasználati bejelentési eljárás során a földhivatal megvizsgálja, hogy a földhasználati 
bejelentésen szereplő adatok megfelelnek-e az ingatlan-nyilvántartási adatbázisban szereplő 
adatokkal. Egyezőség és a szükséges okiratok megléte esetén, amennyiben azok mindenben 
megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, a bejelentésben szereplő földhasználót bejegyzi a 
földhasználati nyilvántartási adatbázisba. 

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról, illetve az ügyfelet terhelő kötelezettségekről: 
A földhasználó a használatot annak megkezdésétől számított 30 napon belül köteles az 

ingatlanügyi hatósághoz nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni, kivéve ha a földhasználati 
nyilvántartásba vételi eljárás a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 
törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. é vi CCXII. 
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törvény 95/A. § (1) bekezdése szerint hivatalból indul meg. 
A földhasználati adatok változását követő 30 napon belül a tulajdonos köteles bejelenteni a 

változást az ingatlanügyi hatósághoz. 

 
Alapvető eljárási szabályok:  

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

 
Az ügyintézés határideje: 
60 nap azzal, hogy a hatóság a szükséges eljárási cselekményt 8 napon belül megteszi. 
Az ügyintézési határidőbe nem számít be 

 az eljárás felfüggesztésének időtartama, 
 a határidő kezdetére okot adó cselekmény vagy körülmény bekövetkezésének, a közlésnek, 

a kézbesítésnek, a hirdetmény kifüggesztésének és levételének, valamint a közhírré tétel 
napja, 

Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a munka szünetel, a határidő - az 
ügyintézési határidő kivételével - a következő munkanapon jár le. 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok 
 2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 

törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról 
 356/2007. (XII.23.) Korm. rendelet a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól 
 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről 
 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól 
 155/2009. (XI.16.) FVM rendelet a földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra 

vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díjfizetés részletes szabályairól 

 
Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: 
 
https://www.foldhivatal.hu/content/view/23/27/ 

 
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: -
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5. A földhasználati nyilvántartásból történő adatszolgáltatás 

 
 
Hatáskörrel rendelkező szerv eljáró szervezeti egységének megnevezése: 
Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztályai 
 
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 
Kérelem formanyomtatványon (földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelem, földhasználati 
összesítő kiadása iránti kérelem). 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 
Személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy postai úton. 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege: 
Földhasználati lap másolat díja oldalanként 800,- Ft., földhasználati összesítő díja 4000,- Ft. 
Földhasználati lap kiadása iránti kérelmet elutasító határozat elleni fellebbezési eljárás díja 5000,- Ft. 

Ügymenet leírása: 
A földhasználati nyilvántartási adatbázisból a földhivatal kérelemre adatot szolgáltat 

földhasználati lap és földhasználati értesítő formájában (papír alapon vagy elektronikusan). 

Alapvető eljárási szabályok:  
 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  
 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 

 
Az ügyintézés határideje: 
Ügyfélszolgálaton azonnal, egyéb esetben 60 nap azzal, hogy a hatóság a szükséges eljárási 
cselekményt 8 napon belül megteszi. 

 
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  
 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 
 2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 

törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról 
 356/2007. (XII.23.) Korm. rendelet a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól 
 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről 
 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól 
 155/2009. (XI.16.) FVM rendelet a földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra 

vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díjfizetés részletes szabályairól 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: 
 

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

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: -
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6. Parlagfű elleni védekezés 

Hatáskörrel rendelkező szerv eljáró szervezeti egységének megnevezése: 
Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztályai 
 
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 
Bejelentés (nincs formanyomtatvány) 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 
- személyesen az ügyfélszolgálaton, 
- postai úton, 
- telefonon, e-mail-ben, 
- a parlagfű bejelentésére szolgáló internetes felületen. 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege: 
Díjmentes 

Ügymenet leírása: 
A járási hivatal időszaki ellenőrzése során vagy bejelentés alapján ellenőrzi, hogy a termőföld 
használója eleget tett-e a parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos kötelezettségének. Amennyiben 
mulasztást tapasztal, úgy a felderített parlagfű foltokat feltölti a parlagfű figyelő rendszerbe, melynek 
alapján más hatóságok megindíthatják eljárásukat. 

Alapvető eljárási szabályok:  
 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  

 
Az ügyintézés határideje: 
Az általános ügyintézési határidő 60 nap azzal, hogy a hatóság a szükséges eljárási cselekményt 8 
napon belül megteszi. 

 
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  
 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 
 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet a parlagfű elleni közérdekű elleni közérdekű védekezés 

végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának 
és igénylésének részletes szabályairól 

 
Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:- 

 
 
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: - 
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7. Hasznosítási kötelezettség ellenőrzése 

Hatáskörrel rendelkező szerv eljáró szervezeti egységének megnevezése: 
Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztályai 
 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 
Bejelentés (formanyomtatvány nem szükséges) 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Személyesen ügyfélszolgálaton, postai úton, vagy telefonon, e-mail-ben, elektronikusan. 

 Elektronikus ügyintézés: nem lehetséges 

Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege: 
Díjmentes 

Ügymenet leírása: 
A járási hivatal időszaki ellenőrzése során vagy bejelentés alapján ellenőrzi, hogy a termőföld 

földhasználója - ha nincs akkor a tulajdonos - eleget tesz-e hasznosítási, mellékhasznosítási vagy 
ideiglenes hasznosítási kötelezettségének. Amennyiben a határszemle során azt tapasztalja, hogy a 
földhasználó a termőföldet nem tartja mezőgazdasági művelésre alkalmas állapotban, felszólítja 
kötelezettségének teljesítésére. Nem teljesítés esetén bírságot szab ki. 
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 24. § (1) a) és aa) pontja szerint bírságot 
köteles fizetni az aki elmulasztja a termőföld hasznosításával kapcsolatos általános vagy ideiglenes 
hasznosítási kötelezettségét. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 24. § (4) 
bekezdése szerint az (1) bekezdés a) pontja szerinti földvédelmi bírságot a földhasználóval szemben 
kell kiszabni. Ha a földhasználati nyilvántartásban nincs bejegyzett földhasználó, a földvédelmi 
bírságot a tulajdonossal szemben kell kiszabni. Ha az érintett földrészletnek a földhasználati 
nyilvántartás szerint több földhasználója van, illetőleg az érintett földrészlet közös tulajdonban áll, a 
földvédelmi bírság a földhasználókat, illetőleg tulajdonosokat egyetemlegesen terheli. 

A bírság megállapítása az alábbiak szerint történik: A termőföld védelméről szóló 2007. évi 
CXXIX. törvény 2. mellékletének 1. és 2.1. pontja alapján: a 24. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt 
esetekben a termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti AK értékének kétezerszerese azzal, hogy a 
bírság összege 20 000 Ft-nál nem lehet kevesebb. 

Alapvető eljárási szabályok:  
 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  

 
Az ügyintézés határideje: 
Az általános ügyintézési határidő 60 nap. 

 
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  
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 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 
 47/2017.(IX.9.) 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 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: nincs
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8. Földminősítési eljárás, művelési ág változás 

Hatáskörrel rendelkező szerv eljáró szervezeti egységének megnevezése: 
Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztályai 
 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 
Személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy postai úton 

Elektronikus ügyintézés: nem lehetséges 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 
 kérelem (a kérelemnek nincs hivatalos formanyomtatványa) 
 ingatlanügyi hatóság által érvényes záradékkal ellátott változási vázrajz, kivéve, ha 

o a változás egy földrészleten belül nem éri el a 400 m2-t, o egy 
földrészlet teljes területe más művelési ágra változik, 
o egy vagy több alrészlet területe teljes egészében azonos művelési ágra változik és így a 

földrészlet egy művelési ágba kerül, 
o ha egy alrészlet egész területe más művelési ágra változik, kivéve, ha az alrészlet új 

művelési ága megegyezik valamely szomszédos alrészlet művelési ágával. 

Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege: 
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. 

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. 

A díjat a földminősítési eljárás lefolytatását kérelmezőnek kell megfizetnie. 
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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 járási hivatal 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. 

Alapvető eljárási szabályok:  
 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  
 

Az ügyintézés határideje: 
Az általános ügyintézési határidő 60 nap. 
Az ügyintézési határidőbe nem számít be 

 az eljárás felfüggesztésének időtartama, 
 a határidő kezdetére okot adó cselekmény vagy körülmény bekövetkezésének, a 

közlésnek, a kézbesítésnek, a hirdetmény kifüggesztésének és levételének, valamint a 
közhírré tétel napja, 

Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a munka szünetel, a határidő - az 
ügyintézési határidő kivételével - a következő munkanapon jár le. 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  
  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 az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 

végrehajtásáról 
 47/2017.(IX.9.) FM rendelet a földminősítés részletes szabályairól 
 30/2015.(VI.5.) FM rendelet a földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 

mértékéről és a díj megfizetésének részletes szabályairól 

 
Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: - 
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9. Termőföld más célú hasznosításával és újrahasznosításával 
kapcsolatos eljárás 

Hatáskörrel rendelkező szerv eljáró szervezeti egységének megnevezése: 
Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztályai 
 
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy postai úton 

Elektronikus ügyintézés: nem lehetséges 

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

Az újrahasznosítási eljárásban szükséges dokumentumok, okmányok: 
 Kérelem, bejelentés (a kérelemnek nincs hivatalos formanyomtatványa) 

A bejelentésben meg kell jelölni: 
o az érintett földrészletet (település, fekvés, helyrajzi szám), o az újrahasznosítás tervezett 
célját a kialakítandó művelési ágak megnevezésével, o az újrahasznosítás 
megvalósításának tervezett időpontját. 

 A bejelentéshez csatolni kell: 
o újrahasznosítási tervet, mely tartalmazza 

■ az újrahasznosítás tervezett céljának megvalósításához szükséges 
munkafolyamatok leírását, 

■ a földrészletnek az ingatlan-nyilvántartás szerinti jogi jellegéből adódó 
speciális feladatokat, azok ütemezését és módszerét. 

o az újrahasznosítást megalapozó talajvédelmi tervet, kiéve, ha a vonalas létesítmény 
megszüntetése nem jár a talajfelszín megbontásával, illetve roncsolásával. Az 
oszlophelyek megszüntetése nem jelenti a talajfelszín megbontását. 

o a tervezett újrahasznosítással kialakítandó terület adatait ábrázoló ingatlan-
nyilvántartási térképi adatbázisból nyomtatott olyan méretarányú térképmásolatot, 
amelynek tartalma áttekinthető és tartalmazza a méretarány tényezőt. 

Ügymenet leírása: 
Újrahasznosítási eljárást kell lefolytatni, ha a nem termőföldként hasznosított ingatlan egészét 

vagy egy részét mező vagy erdőgazdálkodás céljára kívánják hasznosítani. A járási hivatal eljárása 
során helyszíni szemlét követően dönt az újrahasznosításról. 

Termőföld más célú hasznosításának minősül a termőföld olyan időleges vagy végleges 
igénybevétele, amellyel a termőföld a továbbiakban mezőgazdasági hasznosításra időlegesen vagy 
véglegesen alkalmatlanná válik. 

Termőföldet más célra hasznosítani csak az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet. Az 
engedély hiánya esetén a más hatóságok által kiadott engedélyek nem mentesítik az igénybevevőt az 
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e törvényben foglalt jogkövetkezmények alól. Az ingatlanügyi hatóság más célú hasznosítási 
engedélye nem mentesít a szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól. 

Termőföldet más célra csak kivételesen - elsősorban a gyengébb minőségű termőföld 
igénybevételével - lehet felhasználni. 

Az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, illetőleg 
helyhez kötött igénybevétel céljából lehet. 

Helyhez kötött igénybevételnek kell tekinteni különösen: 
a) a meglévő létesítmény bővítését, közlekedési és közmű kapcsolatainak kiépítését; 
b) a bányaüzemet és a természeti kincsek kitermeléséhez szükséges egyéb 
létesítményt; 
c) azt a területet, amelyet a Kormány a Magyar Közlönyben közzétett határozatával 
beruházási célterületté nyilvánított. 
d) kiserőmű létesítését a betáplálásra alkalmas villamosenergia-elosztói hálózat 1000 

méteres közvetlen környezetében. 
Az igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelelő legkisebb területre kell korlátozni. 
A termőföld más célú hasznosítására kiadott engedély - annak jogerőre emelkedésének napját 

követő naptól számított - 4 évig hatályos. Ha a termőföld más célú hasznosítására kiadott engedély 
időbeli hatálya alatt az engedély szerinti hasznosítás megkezdésére nem kerül sor, az engedély 
hatályát veszti. Az engedély jogosultjának kérelmére hatályon kívül kell helyezni az engedélyt, ha az 
engedély jogosultja arról nyilatkozik, hogy az engedélyben foglalt jogosultságáról lemond, feltéve, ha a 
termőföld engedélyezett más célú hasznosítását nem kezdte meg. 

A termőföld-igénybevétel 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 más célú hasznosítás iránti eljárásban szükséges dokumentumok, okmányok: 
• Kérelem, bejelentés (a kérelemnek nincs hivatalos formanyomtatványa) 

A bejelentésben meg kell jelölni: 
o az érintett földrészlet vagy földrészletek megjelölését (település, fekvés, helyrajzi szám); 
o a más célú hasznosításhoz szükséges teljes területigényt; o a 
más célú hasznosítás pontos célját. időleges más célú 
hasznosítás esetén: 

a) jogszabályon alapuló közérdekű használati jog esetén a jogszabály megjelölését, 
b) a helyreállítás érdekében elvégzendő munkálatok leírását, 
c) az eredeti állapot helyreállításának tervezett időpontját, 
d) a c) pontban foglaltaktól eltérően, ha a bejelentésig az eredeti állapot helyreállítása 
már megtörtént, akkor ennek tényét, és a helyreállítás időpontját. 

 A kérelemhez csatolni kell: 
o az ingatlan-nyilvántartási térkép (a más célú hasznosításra tervezett területet feltüntető) 30 

napnál nem régebbi másolatát és az ehhez tartozó területkimutatást, kivéve, ha a kérelem 
kizárólag az érintett földrészlet vagy földrészletek teljes területére vonatkozik; 

o a legfeljebb 2 hektár területnagyságú termőföld igénybevételével járó állami vagy 
önkormányzati szociális intézmény, egészségügyi- és sportlétesítmény építése, temető 
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létesítése, bővítése, létesítmény építése esetén kötelezettségvállaló nyilatkozat arra 
vonatkozóan, hogy az építményt a használatbavételi engedély véglegessé válásának 
napjától számított 15 évig rendeltetésszerűen csak az engedélyben meghatározott célra 
használja. 

o a talajvédelmi tervet, kivéve az olyan nyomvonalas beruházásoknak a 
megvalósításához, ahol a termőföld csak légvezeték biztonsági övezetével érintett. oaz

 illetékes hegyközség hozzájárulását, ha a kérelem a borszőlő termőhelyi 
kataszterébe tartozó területet érint. 

Időleges más célú hasznosítás esetén: 
o ha a bejelentésig az eredeti állapot helyreállítása megtörtént, akkor az elvégzett munkák 

leírását, és az azt tartalmazó jegyzéket. 

Fenti eljárásokban talajvédelmi terv akkor szükséges, ha 
o humuszos termőréteg mentéséhez termőföldön történő, 400 m2-t meghaladó 

területigényű tevékenység megvalósítása, 
o az ültetvénytelepítéshez, beleértve 2500 m2-nél nagyobb gyümölcsültetvények 

esetében a termőföldnek nem minősülő ingatlanon való telepítést is, o a mezőgazdasági 
célú hasznosítást lehetővé tevő újrahasznosításhoz, valamint a termőföld eredeti állapotának 
helyreállításához, ha az érintett teljes terület meghaladja a 400 m2 területnagyságot, vagy 
vonalas létesítmények esetében az 500 métert, o öntözéshez, 
o mezőgazdasági területek vízrendezéséhez, o erózió elleni 
műszaki talajvédelem megvalósításához. 

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
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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 végleges más célú hasznosítás esetén az 
igénybevétel megkezdése napja. 
A földvédelmi járulék mértéke: 
A termőföld végleges más célú hasznosításáért az igénybevétellel érintett termőföld aranykorona (a 
továbbiakban: 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. 4000 

Nem kell járulékot fizetni, ha az ingatlanügyi hatóság a termőföld más célú hasznosítását 
a) talajvédelmet szolgáló létesítmény megvalósítása, 
b) öntözőcsatorna és belvízcsatorna létesítése, 
c) közüzemi lakossági ivóvízellátást, valamint szennyvízelvezetést és -tisztítást szolgáló 
műtárgyak és azok védőterülete létesítése, 
d) védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv részére, 
jogszabályban, vagy e szerv alapító okiratában foglalt, valamint közösségi vagy hazai 
költségvetési forrás felhasználásával megvalósuló természetvédelmi célú feladatok ellátása, 
e) legfeljebb 2 hektár területnagyságú termőföld igénybevételével járó állami vagy 
önkormányzati szociális intézmény, egészségügyi- és sportlétesítmény építése, temető 
létesítése, bővítése, 
f) vízkárelhárítási töltés és műtárgyai létesítése vagy bővítése, 
g) állandó jellegű vízkárelhárítási és öntözési célú tározó létesítése vagy bővítése, 
h) belterületbe vonás esetén állami, önkormányzati bérlakásépítés megvalósítása, 
i) belterületbe vonás esetén új község alakítása, településegyesítés megszüntetése, 
j) termálvíz-hasznosító létesítményekből kibocsátott használt termálvizek átmeneti tározására 
és természetközeli tisztítására szolgáló - lehetőség szerint többcélú - állandó jellegű tározók 
létesítése és bővítése, 
k) amennyiben mezőgazdasági vízszolgáltatás céljából veszik igénybe - mezőgazdasági 
vízellátást szolgáló saját célú vízilétesítmény létesítése és üzemeltetése, 
l) csapadékvíz összegyűjtésére szolgáló tározó létesítése, üzemeltetése, bővítése, 
m) kis teljesítményű erőmű építése 

céljából engedélyezi. 
Továbbá nem kell járulékot fizetni, ha az ingatlanügyi hatóság a termőföld más célú hasznosítását 

a) a külön jogszabály szerinti ügyfél-nyilvántartásban regisztrált mezőgazdasági termelő 
magánszemély tulajdonos (haszonélvező) részére, mezőgazdasági tevékenységhez közvetlenül 
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kapcsolódó, legfeljebb 1000 m2 területnagyságú területre, 
b) magánszemély tulajdonos (haszonélvező) részére, legfeljebb 400 m2 nagyságú területre 
engedélyezi. 

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 
járási hivatal az eljárása során beszerzi a szükséges szakhatósági állásfoglalásokat, majd 
helyszínelést követően dönt arról, hogy a más célú hasznosítás engedélyezhető-e ezután 
megállapítja a földvédelmi járulékot. 

Amennyiben a más célú hasznosítást az eljárás lefolytatását megelőzően megkezdik, a járási 
hivatal 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. 

A termőföld-igénybevétel 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 évre 

engedélyezhető. Az időlegesen más célra hasznosított termőföldet az igénybevevő az engedélyező 
határozatban megállapított határidő vagy határnap lejártáig köteles az eredeti állapotába 
helyreállítani. 

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 éves időtartamot. 

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 helyszíni szemle megtartásával 
állapítja meg, és határozatban dönt a földvédelmi járulékról. 
bejelentés elfogadásáról értesíti a bejelentőt. Ha a vizsgálat eredményeként azt állapítja meg, hogy 

más célú hasznosítás engedélyköteles lett volna, megindítja az engedély nélküli más célú hasznosítás 
esetére irányadó eljárást. 

Alapvető eljárási szabályok:  
 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  

 

Az ügyintézés határideje: 

Az általános ügyintézési határidő 30 nap. 
Az ügyintézési határidőbe nem számít be 

 az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama, 
 a határidő kezdetére okot adó cselekmény vagy körülmény bekövetkezésének, a közlésnek, 
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a kézbesítésnek, a hirdetmény kifüggesztésének és levételének, valamint a közhírré tétel 
napja, 

Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a munka szünetel, a határidő - az 
ügyintézési határidő kivételével - a következő munkanapon jár le. 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  
 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 
 30/2015. (VI.05.) FM rendelet a földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 

mértékéről és a díj megfizetésének részletes szabályairól 
 47/2017.(IX.9.) 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 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: -
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10. Földhasználati jogosultság megszerzésének hatósági jóváhagyása 

Hatáskörrel rendelkező szerv eljáró szervezeti egységének megnevezése: 
Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztályai 
 
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy postai úton 

Elektronikus ügyintézés: nem lehetséges 

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok: 
 A haszonbérleti szerződést a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat 

jegyzője 15 napra kifüggeszti a települési önkormányzat polgármesteri hivatala, illetve 
közös önkormányzati hivatal esetében a közös önkormányzati hivatal hirdetőtáblájára, 
majd a szerződést szabályos záradékkal látja el. 

 A jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belül a beérkezett 
jognyilatkozatokról iratjegyzéket készít, és azt a haszonbérleti szerződést megküldi az 
ingatlanügyi hatóság részére jóváhagyás céljából. 

 A haszonbérleti szerződésnek nem minősülő földhasználati szerződések, a haszonbérleti 
szerződés módosítása, valamint az olyan haszonbérleti szerződések, melynek létestése 
során nem áll fenn előhaszonbérleti jog, a földhasználati szerződést - annak aláírásától 
számított 8 napon belül - a földhasználati jogosultságot szerző félnek a mezőgazdasági 
igazgatási szerv részére kell megküldeni jóváhagyás céljából. 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 
Személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy postai úton. 

Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege: díjmentes 

Ügymenet leírása: 
A járási hivatal a földhasználat szerződést az alábbiak szerint vizsgálja meg: 
 a haszonbérleti szerződés kifüggesztése szabályosan megtörtént-e, 
 előhaszonbérleti jog gyakorlására vonatkozó eljárási szabályok megsértése nem merült-e 

fel, 
 szerződés alakilag és tartalmilag is megfelel-e a mező- és erdőgazdasági földek 

forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és 
átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvényben előírt feltételeknek, 

 a felek rögzítették-e, hogy a haszonbérlő előhaszonbérletre jogosult, a jogosultság mely 
törvényen és az ott meghatározott sorrend mely ranghelyén áll fenn, 

  a szerződés tartalmazza-e a haszonbérlőnek a mező- és erdőgazdasági földek 
forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 42. §-ában előírt tartalmú nyilatkozatait, 

 a haszonbérlő földművesnek, mezőgazdasági termelőszervezetnek minősül-e, 
 a járási hivatal illetékességi területén a haszonbérleti szerződés közlését megelőző 5 éven 

belül jogerősen földvédelmi bírságot az ingatlanügyi hatóság nem szabott-e ki a 
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haszonbérlőre vonatkozóan, 
  a szerződés tárgyát képező ingatlanok használatba vételével a már birtokában, 

haszonélvezetében lévő föld területnagysága nem haladja-e meg a törvény szerinti 
birtokmaximumot. 
A jóváhagyásról a mezőgazdasági igazgatási szerv a földhasználati szerződést 

záradékkal látja el. 
A szerződés hatósági jóváhagyása nem jelenti a földhasználati nyilvántartásba való 

automatikus bejegyzést, vagyis a földhasználó a használatot annak megkezdésétől számított 
30 napon belül köteles az ingatlanügyi hatósághoz nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni, 
kivéve ha a földhasználati nyilvántartásba vételi eljárás a mező- és erdőgazdasági földek 
forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti 
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 95/A. § (1) bekezdése szerint hivatalból indul 
meg. 

Alapvető eljárási szabályok:  
 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  

Az ügyintézés határideje: 
Az általános ügyintézési határidő 60 nap, 
a haszonbérleti szerződésnek nem minősülő földhasználati szerződésre, a haszonbérleti szerződés 
módosítására, valamint az olyan haszonbérleti szerződésre, melynek létestése során nem áll fenn 
előhaszonbérleti jog, az ügyintézési idő 30 nap. 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  
 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 
 2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 

törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról 
 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: - 
 
 
Igénybe vehető elektronikus programok letöltése:
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11. A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, 
valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás 

Hatáskörrel rendelkező szerv eljáró szervezeti egységének megnevezése: 
Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztályai 

A nyilvántartásba vétellel kapcsolatos eljárási szabályok 
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 
Kérelemre, személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy postai úton. 
 
Elektronikus ügyintézés: nem lehetséges 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 
- kérelem formanyomtatványon 
- természetes személy esetén a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 5. §, 5/A. §, 7/A. § és 8. §-ban 

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

Ügymenet leírása: 
A járási hivatal földhivatali osztálya a földművesnek minősülő természetes személyekről, 
mezőgazdasági termelőszervezetnek, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetnek 
minősülő szervezetekről, a mezőgazdasági üzemközpontnak minősülő gazdasági-, lakó-, vagy 
irodaépülettel beépített ingatlanokról, vagy tanyákról közhiteles hatósági nyilvántartást vezet. 
A nyilvántartásba vétel iránti eljárás a földműves, illetve a mezőgazdasági termelőszervezet kérelmére 
indul. 
Ha a járási hivatal földhivatali osztálya megállapítja, hogy a kérelem hiányos, vagy annak 
mellékleteként nem kerültek csatolásra a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, 
valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 
38/2014. (II.24.) Korm. rendeletben meghatározott okiratok, a kérelmezőt a kérelem benyújtásától 
számított 15 napon belül - határidő megjelölésével - a hiányosság pótlására szólítja fel. 
A nyilvántartásba vétel iránti eljárást meg kell szüntetni, ha a kérelmező a megadott határidőn belül a 
hiányosságot nem pótolta, és a hiánypótlás teljesítésére megadott határidő lejárta előtt annak 
meghosszabbítását sem kérelmezte. 
Hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül el kell utasítani a kérelmet, ha a kérelem és az ahhoz csatolt 
okirat(ok) tartalma ellentmondó, vagy azok a közhiteles nyilvántartások tartalmával ellentétesek. 
A járási hivatal a nyilvántartásba vétel megtörténtét és időpontját a kérelmen feltünteti. 
A nyilvántartásba vétel megtörténtét a járási hivatal az adatlap másolatának megküldésével közli a 
kérelmezővel. 

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” 
„Hozzájáruló nyilatkozat árbevétel valóságtartalmának ellenőrzéséhez” 
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9.1 A változások bejelentésével kapcsolatos eljárás 

Az eljárást megindítása: 
Kérelemre 
Személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy postai úton. 
Hivatalból 

Elektronikus ügyintézés: nem lehetséges 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 
- kérelem formanyomtatványon, 
- természetes személy esetén a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 5. §, 5/A. §, 7/A. § és 8. §-ban 

foglaltak szükség szerinti csatolása szükséges, 
- szervezet esetén a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 6-8. §-ban foglaltak szükség szerinti 

csatolása szükséges. 

Ügymenet leírása: 
A nyilvántartásba vett földműves, mezőgazdasági termelőszervezet, illetve újonnan alapított 
mezőgazdasági termelőszervezet a nyilvántartásban szereplő adataiban utólag bekövetkező változást 
a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles bejelenteni a járási hivatalnak, a 
földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint a járási hivatalok hivatalos honlapján 
közzétett formanyomtatványon. 
A bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy is 
teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv - ha ezt tőle a földműves, 
mezőgazdasági termelőszervezet, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet kéri - a 
változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül értesíti a járási hivatalt, amely az értesítés alapján 
az adatváltozást hivatalból átvezeti. 
A bejelentési kötelezettség kiterjed a cég végelszámolása, csődeljárása, felszámolása és 
kényszertörlése esetén a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 
törvény szerint a cég nevében kötelezően használandó toldat miatt a cég megnevezésében 
bekövetkezett változás bejelentésére is. 
A bejelentési kötelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha a földműves, illetve a mezőgazdasági 
termelőszervezetnek, vagy újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetnek a nyilvántartásban 
szereplő vezető tisztségviselője, vagy cégvezetője a Kr.-ben meghatározott további szakirányú 
képesítést szerez. Ez esetben nem kell a járási hivatalhoz benyújtani az újonnan megszerezett 
szakirányú képzettséget igazoló okiratot. 
Ha a járási hivatal földhivatali osztálya megállapítja, hogy a változás-bejelentési kérelem hiányos, 
vagy annak mellékleteként nem kerültek csatolásra a földművesekről, a mezőgazdasági 
termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes 
szabályairól szóló 38/2014. (II.24.) Korm. rendeletben meghatározott okiratok, a kérelmezőt a kérelem 
benyújtásától számított 15 napon belül - határidő megjelölésével - a hiányosság pótlására szólítja fel. 
A változás bejelentési iránti eljárást meg kell szüntetni, ha a kérelmező a megadott határidőn belül a 
hiányosságot nem pótolta, és a hiánypótlás teljesítésére megadott határidő lejárta előtt annak 
meghosszabbítását sem kérelmezte. 
Hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül el kell utasítani a kérelmet, ha a kérelem és az ahhoz csatolt 
okirat(ok) tartalma ellentmondó, vagy azok a közhiteles nyilvántartások tartalmával ellentétesek. 
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A járási hivatal a változás nyilvántartásba történő átvezetésének megtörténtét és időpontját a 
bejelentésen feltünteti. 
A járási hivatal a változások átvezetésének megtörténtét az adatlap másolatának megküldésével közli 
a bejelentővel. 

Ha a nyilvántartásba vett földműves, mezőgazdasági termelőszervezet, illetve újonnan alapított 
mezőgazdasági termelőszervezet adataiban bekövetkezett változásról - változásbejelentés hiányában 
- a járási hivatal tudomást szerez, akkor az adatváltozást hivatalból átvezeti. 

9.2 A nyilvántartásból való törléssel kapcsolatos eljárási szabályok 

Az eljárás megindítása: 

Kérelemre 
Személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy postai úton. 
Hivatalból 

Elektronikus ügyintézés: nem lehetséges 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 
Kérelem formanyomtatvány 

Ügymenet leírása: 
A 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 14. §-ban meghatározott esetekben a járási hivatal hivatalból, vagy 
kérelemre törli a földművest a nyilvántartásból. 
A 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 15. §-ban meghatározott esetekben a járási hivatal hivatalból, vagy 
kérelemre törli a mezőgazdasági termelőszervezetet, illetve az újonnan alapított mezőgazdasági 
termelőszervezetet a nyilvántartásból. 
A kérelem alapján végzett törlés esetén a nyilvántartásból való törlés megtörténtét és időpontját a 
törlés iránti kérelmen fel kell tüntetni. 
A hivatalbóli törlés esetén alakszerű határozatot kell hozni. 
A járási hivatal a nyilvántartásból való törlés megtörténtét a „Törölt” megjegyzéssel ellátott adatlap 
másolatával közli. Hivatalbóli törlés esetén a „Törölt” megjegyzéssel ellátott adatlap másolatához 
csatolni kell a törlésről szóló határozatot. 
A 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 14-15. §-ban meghatározott esetekben a nyilvántartásból való 
törléssel az adatlap megszűnik. 
Ha a járási hivatal ellenőrzése során vagy bejelentés alapján észleli, hogy a törlésre tévesen került 
sor, az adatlapot helyre kell állítani. 
A 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 17. §-a tartalmazza az adatlapon az újonnan alapított 
mezőgazdasági termelőszervezet státuszra való utalást törlésére vonatkozó szabályokat. 

 
9.3 Általános szabályok a nyilvántartásba vétel iránti, a változás- bejelentési és törlési 
eljárások során 
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Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege: 
A nyilvántartási eljárás díj- és illetékmentes eljárás. 

Elektronikus ügyintézés: nem lehetséges 

Az ügyintézés határideje: 
Az általános ügyintézési határidő 60 nap. 

Alapvető eljárási szabályok:  
 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  

 
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  
 

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

törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról 
 38/2014. (II.24.) Korm. rendelet a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, 

valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól 
 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú 

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

szervek kijelöléséről 
 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól 
 Az ügy intézését segítő útmutatók: - 
 Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 

 
Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: 
 
https://www.foldhivatal.hu/content/view/23/27/ 
 
Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: 
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12. A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, 
valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartásból 

történő adatszolgáltatás 

Hatáskörrel rendelkező szerv eljáró szervezeti egységének megnevezése: 
Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztályai 
 
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 
Kérelemre 
Személyesen az ügyfélszolgálaton, postai úton vagy elektronikusan 
Adatszolgáltatás nem teljesíthető a nyilvántartás számítógépes adatbázisába való helyszíni 
betekintéssel. 

Elektronikus ügyintézés: nem lehetséges 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 
Kérelem formanyomtatvány 

Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege: 
Az eljárás díj- és illetékmentes. 

Ügymenet leírása: 
A mezőgazdasági igazgatási szerv a nyilvántartás számítógépes adatbázisából papír alapú vagy 
elektronikus másolattal díj- és illetékmentesen szolgáltat adatot. Az adatlap-másolat típusai: adtalap 
teljes másolat (a nyilvántartott és a nyilvántartásból törölt adatokat is tartalmazza), adatlap szemle-
másolat (csak a nyilvántartott adatokat tartalmazza). 

Alapvető eljárási szabályok:  
 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  

 
Az ügyintézés határideje: 
Ügyfélszolgálaton azonnal, egyéb esetben 60 nap 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  
 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 
 2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 

törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról 
 38/2014. (II.24.) Korm. rendelet a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, 

valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól 
 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

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

 
Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: 
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https://www.foldhivatal.hu/content/view/23/27/ 
 
„A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági 
üzemközpontokról vezetett nyilvántartásból szolgáltatható papír alapú adatlap-másolat kiadása iránti 
kérelem” 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: -
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13. Ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység 
során készített munkarészek vizsgálata és záradékolása 
 
Hatáskörrel rendelkező szerv eljáró szervezeti egységének megnevezése: 
Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztályai 
 
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 
Kérelem nyomtatvány és az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység 
részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV. 16.) VM rendeletben foglalt iratok és munkarészek. 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy postai úton. 

Elektronikus ügyintézés: nem lehetséges  

Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege: 

A munka jellegétől függő díjtételeket a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, 
szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII.21.) FVM-HM-PM 
együttes rendelet 2. számú melléklet tartalmazza. 

Ügymenet leírása: 
A földhivatali osztály elvégzi az egységes ingatlan-nyilvántartás részét képező ingatlan-nyilvántartási 
térkép alapadatainak változását, megszüntetését vagy bővítését eredményező ingatlan-nyilvántartási 
célú földmérési munkák vizsgálatát, záradékolását, majd e térképi változások állami adatok közé 
történő beillesztését. 
A változási vázrajz záradékolása csak akkor lehetséges, ha az mindenben megfelel az ingatlan-
nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 8/2018. (VI. 29.) 
AM rendelet által előírt rendelkezéseknek. 

Alapvető eljárási szabályok:  

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  

Az ügyintézés határideje: 
Az általános ügyintézési határidő 25 nap. 
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Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  
- 2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről 
- 2016.évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 
- 178/2008. (VII.3.) Korm. rendelet a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, 

záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes 
kérdéseiről 

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

- 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól 
- 8/2018. (VI. 29.) AM rendelet az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti 

tevékenység részletes szabályairól 
- 19/2013. (III. 21.) VM rendelet a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez 

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

alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról 
- 44/2006. (VI.13.) FVM rendelet az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrészletek 

megjelöléséről 
- 15/2013. (III.11.) VM rendelet állami alapadatok és térképi adatbázisok vonatkoztatási és 

vetületi rendszeréről, alapadatok-tartalmáról, létrehozásának, felújításának, kezelésének és 
fenntartásának módjáról,és az állami átvétel rendjéről 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: 
 
https://www.foldhivatal.hu/content/view/23/27/ 
 
Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: -
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14. Telekalakítási engedélyezés eljárás 

Hatáskörrel rendelkező szerv eljáró szervezeti egységének megnevezése: 
Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztályai 
 
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 
Kérelem formanyomtatvány 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 
Személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy postai úton. 

Elektronikus ügyintézés: nem lehetséges 

Eljárási igazgatási szolgáltatási díj és illeték összege: 
A telekalakítási engedélyezési eljárásért fizetendő díj mértékét a telekalakítási engedélyezési eljárás 
igazgatási szolgáltatási díjáról 166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet határozza meg. 
Az eljárásban részt vevő szakhatóságok díjait és illetékeit a szakági jogszabályok tartalmazzák. 

Ügymenet leírása: 
A földhivatal az eljárás során megkeresi az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 
384/2016. (XII.2) Korm. rendelet 3. mellékletében felsorolt szakhatóságokat. A szakhatóságok 
állásfoglalása alapján hozza meg döntését a telekalakítás engedélyezéséről. A telekalakítás ingatlan-
nyilvántartási átvezetésére ezt követően kerülhet sor. 

Az ügyintézés határideje: teljes eljárásban 60 nap. 
 
Alapvető eljárási szabályok:  

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  
 
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  

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

- 384/2016. (XII.2) Korm. rendelet az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól 
- 19/2013. (III. 21.) VM rendelet a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez 

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

díjáról 
- 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet a telekalakításról 
- 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti 

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

megjelöléséről 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: 
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https://www.foldhivatal.hu/content/view/23/27/ 
 
Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: -
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15. Adatszolgáltatás ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és 
térképészeti tevékenység végzése céljából 

Hatáskörrel rendelkező szerv eljáró szervezeti egységének megnevezése: 
Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztályai 
 
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 
Kérelem formanyomtatvány 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

személyesen az ügyfélszolgálaton 
postai úton 
elektronikusan: 

- foldhivatal.terkeptar.eqer@heves.gov.hu 
- foldhivatal.fuzesabony@heves.gov.hu 
- foldhivatal.qvonqyos@heves.gov.hu 
- foldhivatal.foldmeres.hatvan@heves.gov.hu 
- foldhivatal.heves@heves.gov.hu 

Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege: 
A díjakat a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes 
igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII.21.) FVM-HM-PM együttes rendelet 1. számú 
melléklet 4. A földrészletek méréséhez, kitűzéséhez és megosztásához, valamint egyéb önálló 
ingatlanok alaprajzainak készítéséhez, módosításához szükséges adatok összevont díjtételei 
megnevezésű táblázat tartalmazza. 

Ügymenet leírása: 
A földhivatali osztály az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti munkák (megosztás, 
épületfeltüntetés, telekhatár kitűzés, házhelyosztás, kisajátítási és megvalósulási térképek készítése) 
kötelező alapjául szolgáló térképtári adatszolgáltatást végez. 
  
Alapvető eljárási szabályok:  

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  
 

Az ügyintézés határideje: 
Az általános ügyintézési határidő 8 nap. 
Abban az esetben, ha a kérelmező fizetési kötelezettségét az erre vonatkozó felhívástól számított 
nyolc napon túl teljesíti, az adatszolgáltató - a földmérési és térképészeti állami alapadatok 
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kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999.(VII.21.) FVM- 
HM-PM 5. § (3) bekezdése alapján - a befizetéstől számított harminc napon belül tesz eleget a 
kérelemnek. 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  
 2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről 
 178/2008. (VII.3.) Korm. rendelet a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, 

záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes 
kérdéseiről 

 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egyes földügyi eljárások részletes 
szabályairól 

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

 19/2013. (III. 21.) VM rendelet a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez 
szükséges szakképzettségről 

 63/1999. (VII.21.) FVM-HM-PM együttes rendelet a földmérési és térképészeti állami 
alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: 
 
https://www.foldhivatal.hu/content/view/23/27/ 
 
Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: www.foldhivatal.hu
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16. Térképmásolat szolgáltatás 

Hatáskörrel rendelkező szerv eljáró szervezeti egységének megnevezése: 
Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztályai 
 
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 
Kérelem formanyomtatvány 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 
Személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy postai úton. 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege: 

Hiteles térképmásolat (helyszínrajz) egy belterületi, külterületi vagy különleges külterületi földrészletről: 
3.000,- Ft. 
Nem hiteles térképmásolat (helyszínrajz) egy belterületi, külterületi vagy különleges külterületi 
földrészletről: 2.400,- Ft. 

Ügymenet leírása: 
A földhivatali osztály az ingatlan-nyilvántartási térképről papír alapon szolgáltat térképmásolatot 
hitelesítve, TakarNet-en keresztül az ország egész területéről. 

Alapvető eljárási szabályok:  
 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  

 
Az ügyintézés határideje: 
Az általános ügyintézési határidő 8 nap. 

 
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  

- 2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről 
- 2016.évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 
- 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről 
- 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes 

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

alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: 
 
https://www.foldhivatal.hu/content/view/23/27/ 
 
Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 
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17. Rongált alapponthálózati pont helyreállítására és elpusztult 
alapponthálózati pont pótlására irányuló eljárás. 

 
Hatáskörrel rendelkező szerv eljáró szervezeti egységének megnevezése: 
Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 1. 
 
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: -  
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): az észlelés után bejelentésre  
vagy hivatalból indul az eljárás.  
 
Elektronikus ügyintézés: lehetséges  
  
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 
A megrongált alappont helyreállításának, elpusztult alappont pótlásának költsége a földterület 
használóját vagy annak hiányában az ingatlan tulajdonosát terheli.  
 
 Az ügymenet leírása:  
Az alappontok ütemterv szerinti helyszínelése és karbantartása során észlelt vagy állampolgári 
bejelentéssel a kormányhivatal tudomásra jutott alappont pusztulással, áthelyezéssel, rongálással 
kapcsolatos ügyek intézése, kapcsolattartás a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervvel. 
Alappont pusztulás esetén a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv végzésében 
foglaltaknak megfelelő pótlási felszólítás, rongálódás esetén helyreállítási felszólítás megküldése a 
földterület jogszerű használójának, annak hiányában az ingatlan tulajdonosának. Amennyiben az 
érintett földhasználók vagy tulajdonosok kötelezettségüknek határidőn belül nem tesznek eleget, a 
kormányhivatal rendelkezik az alappont helyreállításáról és a helyreállításra kötelezett felé a költségek 
megfizetéséről.  
  
Alapvető eljárási szabályok:  
2012. évi XLVI. törvény földmérési és térképészeti tevékenységről,  
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  
 
 Az ügyintézés határideje: 60 nap  
  
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  

 2012. évi XLVI. törvény földmérési és térképészeti tevékenységről,  
 15/2013. (III. 11.) VM rendelet a térképészetért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó 

állami  
alapadatok és térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszeréről, alapadat-
tartalmáról, létrehozásának, felújításának, kezelésének és fenntartásának módjáról, és az 
állami átvétel rendjéről,  

 51/2014. (IV. 29.) VM rendelet az alapponthálózati pontokkal kapcsolatos szabályokról,  
 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről  
 
 Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: -  
 
https://www.foldhivatal.hu/content/view/23/27/ 
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: -  
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18. A mező-és erdőgazdasági hasznosítású földek (a továbbiakban: 

föld) tulajdonjoga hatósági jóváhagyáshoz kötött megszerzésének 
jóváhagyása 

 
 Hatáskörrel rendelkező szerv eljáró szervezeti egységének megnevezése: 
Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 1. 
 
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:  
Az adásvételi szerződés négy példánya, amelyek közül egy példánynak biztonsági kellékekkel 
rendelkező papír alapú okmányon (a továbbiakban: biztonsági okmány) kiállítottnak kell lennie. 
Amennyiben az adásvételi szerződés nem tartalmazza a tulajdonszerzés feltételeként meghatározott 
nyilatkozatokat, akkor a külön, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozat 
négy példánya is szükséges. Az adásvételi szerződés nem biztonsági okmányon szerkesztett, 
anonimizált példányának tartalmaznia kell a jegyző záradékát a hirdetményi közlésről. Ha 
elővásárlásra jogosult elfogadó jognyilatkozatot tesz, akkor szükséges csatolni a teljes bizonyító erejű 
magánokiratba vagy közokiratba foglalt elfogadó jognyilatkozatot is. A jegyző által készített és a 
kormányhivatal részére megküldendő iratjegyzéknek tartalmaznia kell az elfogadó jognyilatkozatot 
benyújtó természetes személy adatait, illetve azt is, ha nem került elfogadó jognyilatkozat benyújtásra.  
 
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):  
személyesen vagy postai úton érkezett kérelemre vagy hatósági megkeresésre.  
 
Elektronikus ügyintézés: lehetséges  
 
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: díjmentes.  
 
Az ügymenet leírása:  
A föld tulajdonjoga hatósági jóváhagyáshoz kötött megszerzésének jóváhagyására irányuló eljárásban 
a mezőgazdasági igazgatási szerv a megküldött okiratok közül az adásvételi szerződést és az 
elfogadó jognyilatkozatokat előzetesen kizárólag azok alaki és tartalmi kellékei alapján, az 
érvényességi és hatályosulási feltételeknek való megfelelőség szempontjából vizsgálja és ellenőrzi. A 
mezőgazdasági Igazgatási szerv az okiratok beérkezésétől számított 15 napon belül dönt az 
adásvételi szerződés jóváhagyásának megtagadásáról, vagy megkeresi a helyi földbizottságot 
(jelenleg a helyi földbizottság feladatkörében eljáró Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és 
Vidékfejlesztési Kamara Heves Megyei Szervezetét) az állásfoglalás beszerzése céljából. A helyi 
földbizottság állásfoglalását a települési önkormányzat jegyzője annak kézhezvételét követő 3 napon  
belül a települési önkormányzat polgármesteri hivatala, illetve közös önkormányzati hivatal esetében a  
közös önkormányzati hivatal hirdetőtábláján 5 napra kifüggeszti. Az állásfoglalás ellen – a 
hirdetőtáblán való kifüggesztést követő 5 napon belül – az eladó, a vevő, illetve a határidőben elfogadó 
nyilatkozatot tevő elővásárlásra jogosult kifogást terjeszthet elő a települési önkormányzat 
képviselőtestületénél. A kifogást a jegyzőhöz kell benyújtani. A kifogás benyújtásáról és annak 
időpontjáról a jegyző haladéktalanul értesíti a mezőgazdasági igazgatási szervet. A helyi földbizottság 
állásfoglalásának beérkezését követően amennyiben a mezőgazdasági igazgatási szerv 
jóváhagyódöntést hoz, az adásvételi szerződést záradékolja, ellenkező esetben az adásvételi 
szerződés jóváhagyását megtagadja. A helyi földbizottságok megalakulásáig a helyi földbizottságok 
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feladatait a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara területi szervei látják el. Azokban a tulajdonszerzési 
esetekben, amelyek hirdetményi közlést (kifüggesztést) nem, de hatósági jóváhagyást igényelnek (pl. 
föld csereszerződés) a jogot szerző félnek kell kérnie a mezőgazdasági igazgatási szervtől a 
tulajdonszerzés hatósági jóváhagyását.  
 
A föld tulajdonjogának a tulajdonos elismerésén alapuló elbirtoklással történő megszerzésének 
jóváhagyására irányuló eljárásban a szerző félnek kell kérnie a mezőgazdasági igazgatási szervtől a 
tulajdonszerzés jóváhagyását; a mezőgazdasági igazgatási szerv a meghozott döntésről hatósági 
bizonyítványt állít ki. Ha az elbirtoklás bekövetkezésének megállapítása iránt a felek bírósághoz 
fordulnak, a szerző félnek a kereset benyújtását megelőzően be kell szereznie a mezőgazdasági 
igazgatási szerv igazolását arról, hogy a tulajdonszerzése törvény szerinti feltételei fennállnak; a 
kérelem alapján meghozott döntéséről a mezőgazdasági igazgatási szerv hatósági bizonyítványt állít 
ki.  
A föld tulajdonjogáról végintézkedéssel történő rendelkezés esetén – a hagyatéki eljárás keretében – a 
közjegyző küldi meg a végintézkedést a föld tulajdonjogának megszerzését illetően jóváhagyás 
céljából a mezőgazdasági igazgatási szervnek; a mezőgazdasági igazgatási szerv a meghozott 
döntésről hatósági bizonyítványt állít ki. A tulajdonjog átruházásáról szóló egyezség megkötését 
követően, de még az egyezség bírósági vagy közjegyzői jóváhagyása előtt, az eljáró bíróság vagy 
közjegyző megkeresésére a mezőgazdasági igazgatási szerv megvizsgálja, hogy a szerző fél 
tulajdonszerzésének a Földforgalmi törvény szerinti feltételei fennállnak-e; a mezőgazdasági 
igazgatási szerv a meghozott döntésről hatósági bizonyítványt állít ki. A mezőgazdasági igazgatási 
szerv kérelemre igazolást állít ki arról, hogy a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződés 
hatályosságához a Földforgalmi törvény előírásai alapján nem kell a jóváhagyása.  
 
 Nem kell a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása:  
 
 - az állam tulajdonszerzéséhez;  
- az állam, illetve az önkormányzat tulajdonában álló föld elidegenítéséhez;  
- föld tulajdonjogának ajándékozás jogcímén történő átruházásához;  
- a közeli hozzátartozók közötti tulajdonjog átruházásához;  
- a tulajdonostársak közötti tulajdonjog átruházáshoz, ha ezzel a közös tulajdon megszűntetésére  
  kerül sor;  
- a földnek jogszabályban foglalt módon, támogatás feltételeként más földműves részére való  
átadásával megvalósuló adásvételhez;  
- a telekalakítási engedélyezési eljárás keretében történő tulajdonszerzéshez;  
- a bevett egyház vagy annak belső egyházi jogi személye tartási, életjáradéki, gondozási,  
ajándékozási szerződés alapján, valamint végintézkedéssel történő tulajdonszerzéséhez;  
- jelzálog-hitelintézet a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló törvényben foglalt  
  korlátozásokkal és időtartamra történő tulajdonszerzéséhez;  
- a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat közfoglalkoztatás és településfejlesztés  
  céljára történő tulajdonszerzéséhez.  
 
A jóváhagyás tárgyában hozott döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. A véglegessé vált, sérelmes  
döntés ellen az ügyfél közigazgatási pert indíthat.  
 
Alapvető eljárási szabályok:  
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 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  
 2013. évi CXXII. tv. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról  
 2013. évi CCXII. tv. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 

törvénnyel  
összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról  

 
Az ügyintézés határideje: 80 nap  
 
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  
2013. évi CXXII. tv. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról  
2013. évi CCXII. tv. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel  
összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról  
474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az  
adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási  
szabályokról  
504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről  
38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint  
a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól  
47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő  
más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak  
szabályairól  
57/2014. (IV. 30.) VM rendelet az átlagos állatsűrűség megállapításának szabályairól  
383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek  
kijelöléséről  
384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól  
 
Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: 
 
https://www.foldhivatal.hu/content/view/23/27/ 
 
 
 Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: -  
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19. Földmérési szakfelügyeleti tevékenység 
 
  
Hatáskörrel rendelkező szerv eljáró szervezeti egységének megnevezése: 
Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 1. 
 
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:  
 
Földmérési és térképészeti szakfelügyeleti ellenőrzés 
 
Földmérési és térképészeti tevékenységet folytató szerv/személy ellenőrzése esetén a földmérési és 
térképészeti tevékenység végzésével kapcsolatos okiratok, továbbá a munkanyilvántartás (indokolt 
esetben egyéb – az ellenőrzéssel érintett – iratok és munkarészek).  
 
Az állami alapadatokat felhasználó jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó  
szervezetek és természetes személyek esetében az állami alapadatok adatbázisai jogszerű 
felhasználásának ellenőrzése során az állami alapadat szolgáltatásával kapcsolatos dokumentumok, 
az adatfelhasználás feltételeit meghatározó okirat, egyéb irat (indokolt esetben egyéb – az 
ellenőrzéssel érintett – iratok).  
 
Bejelentésre kötelezett földmérési munkák nyilvántartásának vezetése  
 
A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 23. § (4) és (5)  
bekezdésében meghatározott bejelentésre kötelezett földmérési munka bejelentése az előírt  
nyomtatványon, melléklettel.  
 
Az állami földmérési alaptérképi adatbázis állami átvételi vizsgálata és minősítése  
 
Kérelem (megkeresés), a vonatkozó jogszabályok, szakmai szabályzatok által leadandó  
munkarészek.  
 
Az ingatlanrendező földmérő minősítéssel kapcsolatos eljárás során szakmai véleményezés  
 
Az ingatlanrendező földmérő minősítés megadása, és annak meghosszabbítása iránti kérelem az  
előírt adatlapon és előírt mellékleteivel (a földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő  
minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról szóló 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet 8- 
9. §).  
 
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): - 
 
Földmérési és térképészeti szakfelügyeleti ellenőrzés  
 
Az ellenőrzés hivatalból, esetlegesen kérelemre indul. Kérelemre induló földmérési és térképészeti 
szakfelügyeleti ellenőrzés esetén a kérelem benyújtása az ügyintéző szervezeti egységhez írásban, 
postai úton, vagy személyesen.  
 
Bejelentésre kötelezett földmérési munkák nyilvántartásának vezetése  
 
A bejelentésre kötelezett földmérési munka bejelentése az ügyintéző szervezeti egységhez írásban, 
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postai úton, vagy személyesen.  
 
Az állami földmérési alaptérképi adatbázis állami átvételi vizsgálata és minősítése  
 
Az ügyintéző szervezeti egységhez írásban, postai úton, személyesen, a munkarészek tekintetében a 
vonatkozó jogszabályok, szakmai szabályzatok előírásai szerint.  
 
Az ingatlanrendező földmérő minősítéssel kapcsolatos eljárás során szakmai véleményezés  
 
Az ingatlanrendező földmérő minősítés megadása, és annak meghosszabbítása iránti 
kérelembenyújtása a lakóhely szerinti kormányhivatal ügyintéző szervezeti egységéhez írásban, postai 
úton, vagy személyesen.  
 
Elektronikus ügyintézés: lehetséges  
 
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:  
Az ingatlanrendező földmérő minősítéssel kapcsolatos eljárás díja 5000 Ft, mely a földmérési és 
térinformatikai államigazgatási szerv részére fizetendő.  
 
Az ügymenet leírása:  
 
Földmérési és térképészeti szakfelügyeleti ellenőrzés  
 
Az ellenőrzés kiterjed:  
 
Földmérési és térképészeti tevékenységet folytató szerv/személy esetén:  
 
A földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges jogosultság,  
 
A 2012. évi XLVI. törvény 23. § (4) és (5) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség  
ismeretének, teljesítésének,  
 
A jogszabályok, szabványok, szakmai szabályzatok betartásának,  
 
A minőségi követelmények biztosításának, illetve a munkák minőségtanúsításának (ideértve a 
minőségbiztosítási előírások betartását is),  
 
Az előírt munkarész-megőrzési kötelezettség betartásának,  
 
A földmérési adatok és az állami földmérési térképi adatbázisokból, valamint az ingatlan-nyilvántartási 
térképi adatbázisokból szolgáltatott adatok jogszerű felhasználására vonatkozó előírások betartásának 
ellenőrzésére.  
 
Az állami alapadatokat felhasználó jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 
szervezetek és a természetes személyek esetében az állami alapadatok adatbázisai jogszerű 
felhasználásának ellenőrzésére.  
 
Értesítés a szakfelügyeleti ellenőrzésről. Az ellenőrzés lefolytatása, arról jegyzőkönyv felvétele. 
Amennyiben az ellenőrzés hibákat, hiányosságokat tár fel, a jegyzőkönyvben az előírt, megfelelő 
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határidő biztosításával kötelezés történik ezek megszüntetésére. Amennyiben a feltárt hibák, 
hiányosságok megszüntetése az előírt határidőn belül nem történik meg, a kormányhivatalnak a 
vonatkozó jogszabályi előírások szerint szükséges eljárnia.  
 
A nem Heves megyei székhelyű, földmérési tevékenységet végző gazdálkodó szervezet 
szakfelügyeleti ellenőrzése során – amennyiben az Heves megye területén is végez a szakfelügyeleti 
ellenőrzés hatálya alá tartozó munkát – az ellenőrzésbe a Heves Megyei Kormányhivatal megyei 
szakfelügyelője megkeresés útján bevonásra kerül.  
 
Bejelentésre kötelezett földmérési munkák nyilvántartásának vezetése  
 
A bejelentett földmérési munka nyilvántartásba vétele, annak visszaigazolása a bejelentő felé. A 
munka vizsgálata során a járási hivatal ellenőrzi, hogy a munka bejelentése megtörtént-e, és a készítő 
figyelembe vette-e a visszaigazolásban előírtakat.  
 
Az állami földmérési alaptérképi adatbázis állami átvételi vizsgálata és minősítése  
 
Az állami átvételi vizsgálatot a kormányhivatal ügyintéző szervezeti egysége folytatja le a vonatkozó 
jogszabályok, szakmai szabályzatok előírásai szerint.  
 
Az ingatlanrendező földmérő minősítéssel kapcsolatos eljárás során szakmai véleményezés  
 
A kormányhivatal ügyintéző szervezeti egysége a szakfelügyeleti véleménnyel ellátott kérelmet az 
Ingatlanrendező Minősítő Bizottság titkárához továbbítja.  
 
Amennyiben a nem Heves megyei lakóhelyű, kérelmét a lakóhely szerinti kormányhivatalhoz benyújtott 
kérelmező által felsorolt referencia munkák Heves megyei területét (is) érintik, a lakóhely szerinti 
kormányhivatal elektronikus úton megkeresi a referencia munkavégzés igazolása tekintetében a 
Heves Megyei Kormányhivatal ügyintéző szervezeti egységét, mely a referencia munkavégzésről  
igazolást ad ki a megkereső kormányhivatal felé.  
 
 Alapvető eljárási szabályok:  

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  
 2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről  
 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

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

minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról  
 
Az ügyintézés határideje: 60 nap  
 
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  

 2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről  
 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

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

XLVI. törvényben meghatározott bírságok kiszabásának részletes szabályairól  
 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, 

záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes 
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kérdéseiről  
 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet a földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő 

minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról  
 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti 

tevékenység részletes szabályairól  
 19/2013. (III. 21.) VM rendelet a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez 

szükséges szakképzettségről  
 15/2013. (III. 11.) VM rendelet a térképészetért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó 

állami alapadatok és térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszeréről, alapadat-
tartalmáról, létrehozásának, felújításának, kezelésének és fenntartásának módjáról, és az 
állami átvétel rendjéről  

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

 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet a földmérési és térképészeti állami 
alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról  

  
 
Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:  
 
https://www.foldhivatal.hu/content/view/23/27/ 
 
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége:  
 
https://www.foldhivatal.hu 


