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Ügyintézéshez
szükséges

dokumentumok

A telekalakítási  eljárás  kérelemre induló  eljárás,  amely  a  miniszter
által  rendszeresített,  az  általa  irányított  minisztérium,  valamint  a
földügyi  szakigazgatás  hivatalos  honlapján  közzétett
formanyomtatványon nyújtható be az ingatlan fekvése szerint illetékes
ingatlanügyi hatóságnál. A kérelem pl. a www.foldhivatal.hu honlapról
formanyomtatvány  pdf formátumban  letölthető,  vagy  a
Nyomtatványok menüpontban online módon is kitölthető.

A telekalakítás engedélyezése iránti kérelmet benyújthat:

- a  telekalakítással  érintett  bármelyik  földrészlet  bármelyik
tulajdonosa,

- közös tulajdonban álló földrészlet esetén bármelyik tulajdonostárs,
- aki  a  telekalakítással  érintett  földrészlet  tekintetében  tulajdoni

igényt érvényesít,
- az  elbirtoklás  megállapítása  iránt  polgári  peres  eljárást

kezdeményező,
- a  tulajdonostársaknak  a  földrészlet  területnagyság  szerinti

többsége, ha a telekalakítás során legalább nyolc új építési telek
keletkezik, valamint

- az  a  személy,  aki  a  telekalakításról  a  tulajdonossal  írásban
megállapodott.

Egyesített  telekalakítási  eljárás  iránti  kérelmet  az  a  telekalakítási
kérelem  benyújtására  jogosult  nyújthat  be,  aki  az  ingatlan-
nyilvántartásról  szóló  törvényben  foglaltak  szerint  az  ingatlan-
nyilvántartási eljárás megindítására egyébként jogosult.

A telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelemhez mellékelni kell a
telekalakítási  dokumentációt,  mely  a  telekalakítás  céljának
függvényében tartalmazza:

http://www.foldhivatal.hu/content/view/23/27/
http://www.foldhivatal.hu/images/nyomtatvany/telekalakitas_mod_2017.pdf
http://www.foldhivatal.hu/


- az  ingatlan-nyilvántartási  célú  földmérési  és  térképészeti
tevékenység  részletes  szabályairól  szóló  miniszteri  rendeletben
meghatározott záradékolt változási vázrajzot,

- a telekalakítási helyszínrajzot,
- a  digitális  adatállományokat  (telekalakítási  helyszínrajz  PDF

formátumban) nem újraírható adathordozón.

Ügyintézés illetéke,
igazgatási

szolgáltatási díj

A telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról
szóló  166/2009.  (XII.9.)  FVM rendelet  alapján  a  telekalakítás
engedélyezésére irányuló első fokú eljárás során

- 2–5 érintett ingatlan esetén ingatlanonként: 12 000 Ft,
- 6–15  érintett  ingatlan  esetén:  60  000  Ft,  valamit  a  hatodik

ingatlantól ingatlanonként további 10 000 Ft,
- 16–25 érintett ingatlan esetén: 160 000 Ft, valamit a tizenhatodik

ingatlantól ingatlanonként további 1000 Ft,
- 26,  illetve  több  érintett  ingatlan  esetén:  170  000  Ft,  valamit  a

huszonhatodik ingatlantól ingatlanonként további 500 Ft
- összegű  igazgatási  szolgáltatási  díjat  (a  továbbiakban:  díj)  kell

fizetni.

A  díj  a  telekalakítási  dokumentáció  záradékolásának  díját  nem
tartalmazza.

Az engedélyezési eljárásban érintett ingatlanként: 

- telekegyesítés,  telekhatár-rendezés  esetén  a  kiinduló  állapot
szerinti földrészletek számát,

- telekfelosztás,  telekcsoport  újraosztása  esetén  a  kialakuló
földrészletek számát kell figyelembe venni.

A szakhatósági eljárásért - 3000 forint értékű – illeték fizetendő.

A  telekalakítási  engedélyezési  eljárásban  hozott  döntés  ellen
benyújtott jogorvoslat díja 30 000 forint. 

Egyesített  telekalakítási  eljárás  esetén  ingatlan-nyilvántartási
bejegyzés díja további 6 600 Ft érintett ingatlanonként.

Ügyintézési határidő

Telekalakítási engedélyezési eljárás 60 nap.

Egyesített  telekalakítási  eljárás esetén a változásátvezetési  eljárási
szakasz ügyintézési határideje 15 nap, ami beleszámít a 60 napos
ügyintézési határidőbe.

Eljárást megindító
irat (kérelem)

benyújtásának módja

A  telekalakítási  engedélyezési  eljárás  során  a  kérelmet  kizárólag
írásban lehet előterjeszteni.

A  kérelmet  postai  úton,  vagy  az  ingatlan  fekvése  szerint  illetékes
ingatlanügyi hatóságnál kell benyújtani.

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900166.FVM


Alapvető eljárási
szabályok,

ügymenetre
vonatkozó

tájékoztatás

A  kérelem  tartalma  szerint  a  telekalakítási  eljárás  típusa  lehet
telekalakítási  engedélyezési  eljárás,  és  egyesített  telekalakítási
eljárás.

A  telekalakítási  engedélyezési  eljárás  során  az  ingatlan  fekvése
szerint  illetékes  ingatlanügyi  hatósághoz  a  kérelem  mellékleteként
benyújtott  záradékolt  változási  vázrajzokhoz  célszerű  a  vázrajz
alapján  meghozott  előzetes  szakhatósági  jóváhagyásokat  is
mellékelni. 

Az  előzetes  szakhatósági  jóváhagyásokat  nem kötelező  az  eljárás
megindítása  előtt  beszerezni,  de  beszerzésükkel  gyorsabb  a
telekalakítási  eljárás  és  kizárható  a  telekalakítási  engedélyezési
kérelem  elutasítása  szakhatósági  hozzájárulás  hiánya  esetén,  ami
anyagi  veszteséggel  jár,  mert  az  ingatlanügyi  hatóság  elutasító
határozata  esetén nem térítik  vissza  a  telekalakítás  engedélyezési
eljárásra befizetett díjat, valamint a szakhatóságok eljárási díjait.
 
Az egyesített telekalakítási eljárás megindítására irányuló kérelemnek
meg  kell  felelnie  az  ingatlan-nyilvántartásról  szóló  törvény  szerinti
előírásoknak is, valamint a kérelemhez a fentieken túl be kell nyújtani
az  ingatlan-nyilvántartási  átvezetéshez  szükséges  mellékleteket  és
okiratokat is. 

Több mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek minősülő, önálló
helyrajzi  számú  ingatlant  érintő  telekalakítás  ingatlan-nyilvántartási
átvezetésekor,  ha  a  telekalakítás  következtében  valamelyik
tulajdonos  tulajdoni  hányadát  képező  földterület(ek)  nagysága
meghaladja  az  ingatlan-nyilvántartásban  a  kiinduló  állapot  szerinti
tulajdoni hányadból számítható területnagyságot, igazolni kell, hogy a
többlet terület megszerzésére vonatkozóan a Földforgalmi tv. szerinti
hatósági jóváhagyás megtörtént.

A  telekalakítási  engedély  és  a  hozzá  tartozó  telekalakítási
dokumentáció  az  engedélyező  határozat  véglegessé  válásától
számított egy évig hatályos.

Ügytípushoz
kapcsolódó

jogszabályok
jegyzéke

- 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 rész-
letes szabályairól

- 166/2009.(XII.09.) FVM rendelet telekalakítási engedélyezési eljá-
rás igazgatási szolgáltatási díjáról

- 8/2018. (VI. 29.) AM rendelet az ingatlan-nyilvántartási célú földmé-
rési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól

- 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

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

1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról
- 1996. évi LXXXV. törvény az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tör-

vény módosításáról, valamint a hiteles tulajdoni lap másolat igazga-
tási szolgáltatási díjáról

Ügyintézéshez
használt, letölthető

nyomtatványok
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

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

Harmadik személy akkor tekinthet be a személyes adatot vagy védett
adatot tartalmazó iratba, ha igazolja, hogy az adat megismerése joga
érvényesítéséhez,  illetve  jogszabályon,  bírósági  vagy  hatósági
határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szükséges.

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

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

