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Ügyintézéshez
szükséges

dokumentumok

Földhasználati nyilvántartási formanyomtatvány kérelem.

Az eljárás megindítás alapjául szolgáló okiratok.

Amennyiben  szükséges  hatósági  engedély  illetve  hatósági
bizonyítvány.

Jogi személyek esetében képviseleti jogosultságot igazoló okiratok.
Ha az okiratot a nyilatkozattevő helyett meghatalmazott írta alá, illetve
látta  el  kézjegyével,  csatolni  kell  a  meghatalmazást  is,  amelyet  a
bejegyzés alapjául szolgáló okiratra előírt alakszerűségek szerint kell
kiállítani.

Ügyintézés illetéke,
igazgatási

szolgáltatási díj

A  földhasználati  nyilvántartási  eljárás  mentes  az  igazgatási
szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól

Ügyintézési határidő 60 nap

Eljárást megindító
irat (kérelem)

benyújtásának módja

A földhasználati-nyilvántartási  eljárás (bejegyzés,  törlés, módosítás)
kérelemre  indul,  a  formanyomtatvány  (bejelentési  adatlap)  és  a
szükséges iratok benyújtásával, kivéve, ha a földhasználat hatósági
jóváhagyáshoz kötött szerződésen alapul.



A  földhasználati-nyilvántartási  eljárás  során  a  kérelmet  kizárólag
írásban lehet előterjeszteni. 
A  földhasználati  bejelentés  benyújtására  személyesen,  vagy postai
úton  van  lehetőség,  a  földhasználati  nyilvántartási  eljárásban  az
elektronikus ügyintézés kizárt.

A  kérelmet  az  ingatlan  fekvése  szerint  illetékes  ingatlanügyi
hatóságnál  kell  benyújtani.  A  földhasználati  nyilvántartási  kérelem
kormányablaknál nem terjeszthető elő. 

Alapvető eljárási
szabályok,

ügymenetre
vonatkozó

tájékoztatás

A bejelentési adatlaphoz csatolni kell:

a) a hatósági jóváhagyáshoz kötött földhasználati szerződés esetén a
szerződésnek  a  jóváhagyó  záradékával  ellátott  egyik  eredeti
példányát  vagy annak a mezőgazdasági  igazgatási  szerv,  illetve  a
közjegyző által hitelesített másolatát,

b)  a  hatósági  jóváhagyáshoz  nem  kötött  földhasználati  szerződés
esetén  a  szerződés  eredeti  példányát  vagy  annak  közjegyző  által
hitelesített másolatát,

c)  közös  tulajdonban  álló  föld  használata  esetén  a  használati
megosztásról  szóló  megállapodás  vagy  többlethasználati
megállapodás  eredeti  példányát  vagy  annak  közjegyző  által
hitelesített  másolatát,  vagy  a  sorsolás  eredményéről  szóló
jegyzőkönyv  eredeti  vagy  hitelesített  másolatát  és  az  ezekhez  -
szükség esetén - csatolt térképi kimutatást.

Ha  a  földhasználati  szerződés  hatósági  jóváhagyás  kötött,  úgy  a
mezőgazdasági igazgatási szerv a szerződés jóváhagyási záradékkal
ellátott  egyik  eredeti  példányát  a  jóváhagyó  határozat  véglegessé
válását követően az ingatlanügyi hatóságnak küldi meg.
Az ingatlanügyi hatóság az így hozzá érkező, jóváhagyási záradékkal
ellátott  szerződés  alapján  a  földhasználati  nyilvántartásba-vételi
eljárást hivatalból folytatja le.

A föld használatának nyilvántartásból való törlésére hivatalból, vagy a
földhasználó,  illetve  a  használatba  adó  kérelme  alapján  a  törlés-
bejelentési  adatlap benyújtásával  kerülhet  sor.  A törlésre hivatalból
kerül sor, ha a használat megszűnése kétségtelenül megállapítható.

Ügytípushoz
kapcsolódó

jogszabályok
jegyzéke

- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről,

- 2017. évi I. törvény, a közigazgatási perrendtartásról,

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

- 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgal-
máról,

- 2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgal-
máról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendel-
kezésekről és átmeneti szabályokról,

- 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet - a földhasználati nyilvántartás
részletes szabályairól



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

- 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet - az elővásárlási és előhaszon-
bérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti
szerződés  hirdetményi  úton  történő  közlésére  vonatkozó  eljárási
szabályokról

- 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egyes földügyi eljárások rész-
letes szabályairól

Ügyintézéshez
használt, letölthető

nyomtatványok

- Földhasználati bejelentési adatlap

- Földhasználati törlés-bejelentési adatlap

-  1.  számú  pótlap  a  földhasználati  bejelentési  adatlaphoz,
 illetve a törlési adatlaphoz

-  2.  számú  pótlap  a  földhasználati  bejelentési  adatlaphoz, 
 illetve a változás-bejelentési adatlaphoz

- Földhasználati változás-bejelentési adatlap

- 1v. számú pótlap a változás-bejelentési adatlaphoz 

- Földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelem

- Földhasználati összesítő kiadása iránti kérelem

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

Időpontfoglalás Nincs lehetőség

Igénybe vehető
elektronikus

programok elérése
Nincs lehetőség

Tájékoztatás az
ügyfelet megillető

jogokról és
kötelezettségekről

A  földhasználó  köteles  a  használatot  –  annak  megkezdésétől
számított  30  napon  belül  –  a  használt  földterület  fekvése  szerint
illetékes  földhivatali  osztályhoz  nyilvántartásba  vétel  céljából
bejelenteni.

A földhasználó az adataiban, valamint a használatban bekövetkezett
változást  30  napon  belül  köteles  az  ingatlanügyi  hatósághoz
bejelenteni.

Az  ingatlanügyi  hatóság  a  bejelentést  elmulasztó  földhasználót
írásban  felszólítja  a  bejelentési  kötelezettsége  teljesítésére.  Ha  a
földhasználó határidőben nem tesz eleget a felszólításnak a hatóság
földhasználati  bírsággal  sújtja,  aminek  mértéke  a  föld  ingatlan-
nyilvántartás szerinti aranykorona értékének ezerszerese, azzal, hogy
a bírság összege nem lehet kevesebb tízezer forintnál.

A  földhasználati  nyilvántartásból  földhasználati  lap  másolat  és
földhasználati  összesítő  kiadásával  lehet  adatot  szolgáltatni.

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


Adatszolgáltatás  nem  teljesíthető  a  földhasználati  nyilvántartás
számítógépes adatbázisába való helyszíni betekintéssel.

Az  ügyfél  az  eljárás  bármely  szakaszában  és  annak  befejezését
követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba.

Iratbetekintéssel élni az okirattár részét képező bármely olyan magán-
és közokiratba, amely a földhasználat bejegyzésének vagy törlésének
alapjául  szolgált,  vagy  szolgálhat,  csak  a  földhasználati
nyilvántartásban  szereplő  földhasználó,  vagy  a  földhasználó  által
használt földet használatba adó teljes bizonyító erejű magánokiratba
vagy közjegyzői okiratba foglalt hozzájárulásával lehet, kivéve, ha a
kérelmező  írásban  igazolja,  hogy  az  irat  megismerése  joga
érvényesítéséhez,  vagy jogszabályon,  hatósági  határozaton alapuló
kötelezettsége  teljesítéséhez  szükséges,  és  az  iratban  foglaltak
megismerésének egyéb törvényi feltételei fennállnak.

Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet
vagy - kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében -
másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.


