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Az Osztályra vonatkozó feladatok 

 

1.       A földmérési feladatai 

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény és a földhivatalok, 

valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, tovább egyes 

földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII.31.) Kormányrendelet és az egyéb 

vonatkozó jogszabályok alapján: 

a. Az alapponthálózati pontok vonatkozásában ellátja az adatbázisából történő adatszolgáltatást, 

gyakorolja az alapponthálózati pontok felett a tulajdonosi jogokat, valamint intézkedik a pusztult 

alapponthálózati pont pótlásával kapcsolatos eljárás megindítása, a pusztult pontok esetében a 

helyreállításra kötelezett felé a költségek megfizetésel, szükség esetén a szabálysértési eljárás 

megindítása, a rongált alapponthálózati pontok helyreállításával kapcsolatos eljárás megindítása 

és az új alapponthálózati pont elhelyezése esetén a kártalanítás megállapítása iránt. 

b. Ellátja az állandó földmérési jelek helyszínelését, karbantartását. 

c. Gyakorolja az állandó földmérési jelek által elfoglalt területre vonatkozó közérdekű használati 

jogot, valamint eljár az azzal kapcsolatos ügyekben. 

d. Ellátja az állami földmérési térképi adatbázisból, valamint az állami ingatlan-nyilvántartási térképi 

adatbázisból történő adatszolgáltatást. 

e. Ellátja a földmérési és térképészeti szakfelügyeletet, biztosítja a földmérési és térképészeti 

tevékenység összhangját és a szakmai követelmények érvényesülését. 

f. Ellenőrzi a jogszabályok, szabványok, szakmai szabályzatok betartását.  

g. Megkeresés alapján a több megye területén földmérési tevékenységet végző gazdálkodó 

szervezet esetén – amennyiben a földmérő szervezet székhelyén kívül végez a szakfelügyeleti 

ellenőrzés hatálya alá tartozó munkát, – a szakfelügyeleti ellenőrzésbe bekapcsolódik, mint a  

munkavégzés helye szerint illetékes megyei szakfelügyeleti feladatokat ellátó szervezet. 

h. A szakfelügyeleti ellenőrzés során feltárt hibák kijavítására, illetve a hiányosságok 

megszüntetésére kötelezi az ellenőrzött földmérő szervezetet.   

i. Ellátja az ingatlanrendező földmérő minősítéssel kapcsolatos rá háruló feladatokat. Szükség 

esetén a minősített ingatlanrendező földmérő munkájával kapcsolatban kezdeményezi a 

jogszabályban meghatározott eljárást. 

j. Ellátja az állami alapmunkákkal kapcsolatban a kormányhivatalra háruló hatósági feladatokat. 

k. Ellátja a közigazgatási határok központi nyilvántartásával kapcsolatos, rá háruló feladatokat. 

l. Vezeti a jogszabályokban meghatározott nyilvántartásokat. 
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m. Megindítja a bírságolási eljárást az állami alapadat-adatbázisokat jogosulatlanul felhasználóval, 

valamint a jogosulatlan földmérési munkavégzővel szemben. 

n. Ellátja az illetékességi területéhez tartozó járási hivatalok földmérési és térképészeti tevékenysége 

tekintetében a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 

jogállásáról 2010. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Kszt.) 2. § (1) bekezdés e), g) és h) pontja 

szerint hatásköröket, továbbá a Ksztv. 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti törvényességi 

ellenőrzést. 

o. Létesíti és működteti az illetékességi területére vonatkozó adat- és térképtárat. 

p. Adatot szolgáltat a Földmérési és Távérzékelési Intézet részére a közigazgatási és fekvéshatárok 

adatbázisához. 

q. Lefolytatja a másodfokú eljárást a járási hivatal hatáskörébe tartozó földmérési és térképészeti 

ügyekben. 

r. Szakfelügyeleti jogkörében ellenőrzi az állami alapadatok adatbázisainak jogszerű felhasználását. 

s. A bejelentésre kötelezett földmérési munkákról nyilvántartást vezet. 

t. Az illetékességi területén kiszabott bírság befizetésében jelentkező hátralék összegéről és a 

befizetett bírságok továbbutalásáról a rendelkezésre álló adatok alapján félévente, július 10. 

napjáig, illetve január 10. napjáig tájékoztatja a térképészetért felelős minisztert. 

2. Földügyi feladatai 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény és a földhivatalok, valamint a Földmérési 

és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, tovább egyes földhivatali eljárások 

részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII.31.) Kormányrendelet és az egyéb vonatkozó 

jogszabályok alapján: 

a. Eljár a művelési ág változásokkal kapcsolatos osztályba sorolásokat érintő másodfokú hatósági 

eljárásokban. 

b. Elvégzi a járási mintaterek kijelölését, karbantartását, a járási mintatér-jegyzék vezetését, 

c. Első fokon lefolytatja le a földminősítési eljárást, ha a különböző becslőjárásba vagy osztályozási 

vidékbe tartozó települések határa területrész átadása-átvétele következtében megváltozik. 

d. Gyakorolja a földminősítési mintatér elhelyezését biztosító használati jogot. 

e. Közreműködik a földhasznosítási előírások érvényesülésének ellenőrzésében, különösen a 

határszemle koordinálásban. Kapcsolatot tart a feladat végrehajtásában közreműködő többi 

hatósággal és intézménnyel. Eljár az ezzel kapcsolatos másodfokú hatósági ügyekben. 

f. Lefolytatja a termőföld mennyiségi védelmének érvényre juttatására irányuló másodfokú hatósági 

és szakhatósági eljárásokat, megkeresés esetén nyilatkozatot ad a földvédelmi szakkérdések 

vonatkozásában illetve szakértőként közreműködik más hatóság eljárásában. 

g. Eljár a termőföld időleges és végleges más célú hasznosításával, engedély nélküli más célú 

hasznosításával kapcsolatos másodfokú hatósági eljárásokban. 



3 

 

h. Nemzetgazdasági szempontból kiemeltté nyilvánított beruházások esetén eljár a termőföld 

időleges és végleges más célú hasznosításával kapcsolatos első fokú hatósági, illetve 

szakhatósági eljárásokban. 

i. Eljár a más célra hasznosított termőföld újrahasznosítására irányuló bejelentés jóváhagyásával 

kapcsolatos másodfokú hatósági eljárásokban. 

j. A terepi és a térképi állapot összhangjának biztosítása érdekében helyszínelési munkákat végez 

és szükség esetén eljárást kezdeményez 

k. Nyilvántartást vezet a kiszabott földvédelmi járulékokról és bírságokról. 

l. Közreműködik a megye területén lévő települések rendezési terveinek véleményezési 

eljárásaiban. 

m. Véleményt készít a megyei és az országos rendezési tervhez. 

1.1.1. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján részt vesz a településfejlesztési koncepció, az 

integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásában. 

1.1.2. A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami illetve a közérdekű 

védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 288/2008. 

(VIII.30) Kormányrendelet alapján közreműködik a parlagfű elleni közérdekű védekezésben. 

Ennek keretében kapcsolatot tart a feladat végrehajtásában közreműködő többi hatósággal és 

intézménnyel 

1.1.3. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 

rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény é és a földhivatalok, 

valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, tovább egyes 

földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII.31.) Kormányrendelet és az egyéb 

vonatkozó jogszabályok alapján lefolytatja a földhasználati nyilvántartás vezetésével kapcsolatos 

másodfokú hatósági eljárásokat. 

1.1.4. Összeállítja a feladatkörét érintő statisztikai adatszolgáltatásokat 

1.1.5. Együttműködik a földhivatal többi szakterületével és a társhatóságokkal annak érdekében, hogy 

ne kerüljön sor földvédelmi engedély hiányában termőföld más célú hasznosítására, valamint az 

esetleges hatásköri vitákra 

1.1.6. Folyamatosan figyelemmel kíséri az Osztály feladatkörét érintő jogszabályváltozásokat, szakmai 

utasításokat, szabályozásokat, és tevékenyen részt vesz azok értelmezésében és érvényre 

juttatásában. 

1.1.7. Támogatja, segíti és ellenőrzi a járási hivatalok földmérési, földvédelmi, földhasználati és 

földminősítési feladatkörébe tartozó tevékenységét, elősegíti a megyei szintű egységes 

joggyakorlat kialakítását. E körben szakmai értekezleteket szervez, összefoglalókat készít, 

megválaszolja a járási hivatalok egyedi kérdéseit.  

1.1.8. Feladatkörét érintően részt vesz a járási hivatalok szakmai ellenőrzésében. 

1.1.9. Feladatkörébe tartozó ügyekben az ügyfelek, társhatóságok részére tájékoztatást nyújt. 
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1.1.10. Megkeresésre közreműködik a feladatkörét érintő jogszabály tervezetek véleményezésében, 

jelentéseket, beszámolókat készít. 

1.1.11. Közreműködik a feladatkörét érintő közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálat iránti 

perekben az iratanyag összeállításában., 

 

3.    Ingatlan-nyilvántartási feladatai 

 

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény és a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, 

illetékességi területéről, tovább egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. 

(XII.31.) Kormányrendelet és az egyéb vonatkozó jogszabályok alapján: 

a. Lefolytatja a másodfokú eljárást az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények 

feljegyzésére, módosítására, illetve törlésére, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett 

jogosult és az ingatlan adataiban (ide nem értve az ingatlan címét) bekövetkezett változások 

átvezetésére irányuló hatósági eljárásokban. 

b. Lefolytatja a másodfokú eljárást az ingatlan-nyilvántartás tartalmáról történő adatszolgáltatással 

kapcsolatos hatósági eljárásokban. 

c. Engedélyezi a rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos eljárás lefolytatását. 

d. A biztonsági papír, átpántoló címke és biztonsági pecsétcímke kezelésére vonatkozó előírásoknak 

megfelelően ellátja a járási hivatalok irányítását a tulajdoni lapról kiállított másolatok 

vonatkozásában, valamint ellátja azok ellenőrzését és műszaki támogatását a biztonsági elemek 

kezelésével és felhasználásával kapcsolatban. Kiemelt felelőssége van a biztonsági elemek 

felhasználását illetően a járási hivatalok és a Földmérési és Távérzékelési Intézet 

információcseréjének, illetve a rendelések koordinálásában 

e. Ellenőrzi a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe vevők 

adatlekérdezéseinek jogszerűségét és a biztonsági előírások betartását.  

4.     Földforgalom engedélyezési feladatai 

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

erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 

rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény, a földhivatalok, 

valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, tovább egyes 

földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII.31.) Kormányrendelet és az egyéb 

vonatkozó jogszabályok alapján: 

a. Lefolytatja a mező- és erdőgazdasági földek tulajdonjoga megszerzésével kapcsolatos hatósági 

jóváhagyási eljárásokat.  

b. A mező- és erdőgazdasági földek tulajdonjoga megszerzéséhez szükséges szerzési feltételek 

fennállásáról hatósági bizonyítványt ad ki a végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati 

adósságrendezési eljárás keretében árverés vagy pályáztatás útján történő értékesítési eljárásban 

való részvételhez. 
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c. A mező- és erdőgazdasági földek tulajdonjoga megszerzéséhez szükséges szerzési feltételek 

fennállásáról hatósági bizonyítványt ad ki a közjegyzők részére a hagyatéki eljárásban, valamint a 

kérelmező ügyfél részére elbirtoklási per megindításához. 

d. A jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén igazolást állít ki arról, hogy a mező- 

és erdőgazdasági föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés hatályosságához 

jóváhagyásra nincs szükség. 

e. Lefolytatja a másodfokú eljárást a földművesek, mezőgazdasági termelőszervezetek és 

mezőgazdasági üzemközpontok nyilvántartásával kapcsolatos hatósági eljárásokban. 

f. Lefolytatja a másodfokú eljárást a mező- és erdőgazdasági földekre vonatkozó szerzési feltételek, 

korlátozások és tilalmak betartásának ellenőrzésével kapcsolatos ügyekben. 

g. Lefolytatja a másodfokú eljárást a mező- és erdőgazdasági földek átruházásához jogszabályban 

előírt biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzésével kapcsolatos ügyekben. 

5. A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi 

területéről, tovább egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII.31.) 

Kormányrendelet és az egyéb vonatkozó jogszabályok alapján lefolytatja a másodfokú eljárást a 

telekalakítási engedélyezési és egyesített telekalakítási eljárásokban. 

Ellátja a bíróság előtti képviselettel kapcsolatos feladatokat az Osztály feladatkörébe tartozó 

ügyekben hozott határozatok felülvizsgálata iránt indult perekben. 

Összeállítja a feladatkörét érintő statisztikai adatszolgáltatásokat 

Folyamatosan figyelemmel kíséri az Osztály feladatkörét érintő jogszabályváltozásokat és 

közreműködik azok egységes alkalmazásának kialakításában. 

Jogalkalmazási kérdésekben segítséget nyújt a Földmérési és Földügyi Osztály 

kormánytisztviselői részére, közreműködik a Földmérési és Földügyi Osztály feladatkörét érintő 

jogszabályok értelmezésében. 

Támogatja a járási hivatalok ingatlan-nyilvántartási és földforgalmi feladatkörébe tartozó 

tevékenységét, elősegíti a megyei szintű egységes joggyakorlat kialakítását. E körben szakmai 

értekezleteket szervez, összefoglalókat készít, megválaszolja a járási hivatalok egyedi kérdéseit.  

Feladatkörébe tartozó ügyekben az ügyfelek, társhatóságok részére tájékoztatást nyújt. 

Megkeresésre közreműködik a feladatkörét érintő jogszabály tervezetek véleményezésében, 

jelentéseket, beszámolókat készít. 

Feladatkörét érintően részt vesz a járási hivatalok ellenőrzésében. 


