
Föld tulajdonjoga megszerzésének hatósági jóváhagyására irányuló eljá-
rás, valamint a föld tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerzési ké-
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A föld eladása esetén a földre vonatkozó, a tulajdonos által elfogadott
vételi ajánlatot egységes okiratba foglalt szerződésbe  (a továbbiak-
ban: adásvételi szerződés) kell foglalni, és azt a tulajdonosnak – a fe-
lek aláírásától számított 8 napon belül – a föld fekvése szerint illeté-
kes települési önkormányzat jegyzője részére – az e törvény végre-
hajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint – meg kell kül-
deni az e törvényen, valamint más törvényen vagy a megállapodáson
alapuló elővásárlási jog jogosultjaival hirdetményi úton való közlés ér-
dekében.

A föld tulajdonjogának átruházására vagy a föld tulajdonjogát érintő
más jogügylet írásba foglalására, továbbá azok ingatlan-nyilvántartási
bejegyzéséhez  szükséges  jognyilatkozatok  megtételére  csak  olyan
papíralapú okmányon kerülhet sor, amely az e törvény végrehajtására
kiadott rendeletben meghatározott biztonsági kellékekkel rendelkezik.
A föld tulajdonjogának a megszerzésére irányuló minden szerződést
közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A
vevőnek meg kell jelölni,  hogy az elővásárlási joga jogalapját, vagy
azt, hogy az elővásárlási joga mely törvényen alapul, illetve az abban
meghatározott sorrend szerinti mely ranghelyen alapul. Az adásvételi
szerződéshez csatolni kell az elővásárlási jogosultságot bizonyító ok-
iratokat.

Az adásvételi szerződésnek az elővásárlásra jogosultakkal a Földfor-
galmi törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott módon történő
közlése során a szerződést négy eredeti példányban kell benyújtani a
föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat (a fővárosban a
fővárosi kerületi önkormányzat) jegyzőjéhez (a továbbiakban: jegyző),
amelyek közül egy példánynak a Földforgalmi törvény 8. §-a szerinti,
és a Földforgalmi törvény végrehajtására kiadott rendeletben megha-
tározott biztonsági kellékekkel rendelkező papíralapú okmányon (a to-
vábbiakban: biztonsági okmány) kiállítottnak kell lennie.

A föld tulajdonjogát érintő más jogügylet alatt a vételi, az eladási, az
elővásárlási, valamint a visszavásárlási jog – szerződéssel történő –
alapítását és az ezekkel kapcsolatos joggyakorlás érdekében megtett
egyoldalú nyilatkozatokat kell érteni (ide nem értve az elővásárlási jog



gyakorlását). 
Az  ingatlan-nyilvántartási  bejegyzéshez  szükséges  jognyilatkozatok
alatt a bejegyzési engedélyt, valamint az ügyleti meghatalmazást kell
érteni.

Az elővásárlási jog jogosultja 60 napos jogvesztő határidőn belül te-
het az adásvételi szerződésre elfogadó, vagy az elővásárlási jogáról
lemondó jognyilatkozatot. Az elfogadó jognyilatkozatot legalább teljes
bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

Az  elfogadó  jognyilatkozathoz  csatolni  kell  az  elővásárlási
jogosultságot  bizonyító  okiratokat  is,  továbbá  meg  kell  jelölni  az
elővásárlási  jog jogalapját,  vagy azt,  hogy az elővásárlási  jog mely
törvényen alapul, illetve az abban meghatározott sorrend szerinti mely
ranghelyen alapul.

Az adás-vételnek nem minősülő, a föld tulajdonjogának átruházásáról
szóló  szerződést  (ezen  alcímben,  a  továbbiakban:  szerződés)  –
annak létrejöttétől  számított  8 napon belül  – a tulajdonjogot  szerző
félnek  (csere  esetén  a  cserepartnerek  valamelyikének)  a
mezőgazdasági igazgatási szerv részére kell megküldeni jóváhagyás
céljából.  Az  adás-vételnek  nem  minősülő  jogügyletet  tartalmazó
okiratokat négy eredeti példányban kell benyújtani a mezőgazdasági
igazgatási  szervhez,  amelyek közül  egy példánynak a Földforgalmi
törvény  8.  §-a  szerinti,  és  a  Földforgalmi  törvény  végrehajtására
kiadott rendeletben meghatározott biztonsági kellékekkel rendelkező
papíralapú okmányon kiállítottnak kell lennie.

A föld tulajdonjogának a tulajdonos elismerésén alapuló elbirtoklással
történő megszerzésének jóváhagyására irányuló eljárásban a szerző
félnek  kell  megkeresnie  a  mezőgazdasági  igazgatási  szervet  a
tulajdonszerzés jóváhagyása céljából.

A  kormányhivatal  az  ügyfél  erre  irányuló  kérelmére,  valamint  a
bíróság vagy közjegyző megkeresésére hatósági bizonyítványt állít ki
arról, hogy az ügyfél földművesnek minősül vagy a Földforgalmi tv.
10. §-a alapján a föld tulajdonjogát megszerezheti, továbbá megfelel
a Földforgalmi tv. 16. § (1) bekezdésében foglaltaknak, és nem állnak
fenn a Földforgalmi tv.  27. § (2) bekezdés  b) pont  bb) alpontjában
foglalt elutasítási feltételek. Az ügyfélnek a kérelmet a föld árverésen
történő  megszerzéséhez  szükséges  hatósági  bizonyítvány  kiadása
iránti kérelem formanyomtatványon kell benyújtani.

Ügyintézés illetéke,
igazgatási

szolgáltatási díj

Az eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség
alól.

Ügyintézési határidő 15, 60, 80 nap

Eljárást megindító
irat (kérelem)

benyújtásának módja

A  kérelmet  és  az  okiratokat  eredeti  példányban  postai  úton  vagy
személyes lehet előterjeszteni.



Alapvető eljárási
szabályok,

ügymenetre
vonatkozó

tájékoztatás

A  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  a  részére  jóváhagyás  céljából
megküldött  okiratok közül  az adásvételi  szerződést  és az elfogadó
jognyilatkozatokat először – kizárólag azok tartalma és alaki kellékei
alapján  –  az  érvényességi  és  hatályosulási  feltételeknek  való
megfelelőség  szempontjából  vizsgálja  meg,  illetve  ellenőrzi.  A
mezőgazdasági igazgatási szerv az okiratok beérkezésétől számított
15 napon belül döntést hoz az adásvételi szerződés jóváhagyásának
a  megtagadásáról,  amennyiben  a  földforgalmi  törvényben  taxatív
felsorolt esetek valamelyike fennáll.

Ha az előzetes vizsgálat eredményeként a mezőgazdasági igazgatási
szerv  nem  tagadja  meg  az  adásvételi  szerződés  jóváhagyását  a
mezőgazdasági  igazgatási  szerv  a  rendelkezésére  álló  okiratok,  a
jegyzékben  szereplő  valamennyi  elővásárlásra  jogosult  elfogadó
jognyilatkozatának  és  az  általa  készített  jegyzék  másolatának
megküldésével  haladéktalanul  megkeresi  a  helyi  földbizottságot
állásfoglalásának beszerzése céljából.

A  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  az  adás-vételi  szerződés
jóváhagyását megtagadja,

a) ha a helyi földbizottság az állásfoglalása alapján egyik elővásár-
lásra jogosulttal és az adás-vételi szerződés szerinti vevővel sem tá-
mogatja az adás-vételi szerződés jóváhagyását, míg csereszerződés
esetén a helyi földbizottság az állásfoglalása alapján bármelyik szer-
ződő féllel nem támogatja a csereszerződés jóváhagyását,

b) a (2) bekezdésben meghatározott esetekben.

(2) A mezőgazdasági igazgatási szervnek meg kell tagadnia az adás-
vételi szerződés és a csereszerződés jóváhagyását, ha

a) utóbb megállapítja, hogy a 23. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak
alapján az adás-vételi szerződés jóváhagyása megtagadásának lett
volna helye, vagy

b) a helyi földbizottság által támogatott elővásárlásra jogosulttal vagy
jogosultakkal, illetve az adásvételi szerződés szerinti vevővel szem-
ben megállapítja, hogy

ba) a birtokában álló föld jogellenes más célú hasznosítása, vagy a
hasznosítási kötelezettség megsértése miatt az ingatlanügyi hatóság
– az adás-vételi szerződés közlését megelőző 5 éven belül – végle-
gesen földvédelmi bírságot szabott ki;

bb) jogerősen megállapított földhasználati díjtartozása áll fenn;

bc) a földszerzéshez vállalt kötelezettség megsértése miatt a mező-
gazdasági igazgatási szerv – az adás-vételi szerződés közlését meg-
előző 5 éven belül – véglegesen mulasztási bírságot szabott ki.

Az  (1)  bekezdésben  foglaltakon  túl,  a  mezőgazdasági  igazgatási
szerv – az adás-vételi szerződés vagy a csereszerződés jóváhagyá-
sát támogató helyi földbizottsági állásfoglalás ellenére – a 24. § (3)
bekezdésében meghatározott körülmények figyelembevétele alapján



megtagadhatja az adásvételi szerződés jóváhagyását.

(4) A mezőgazdasági igazgatási szerv a (3) bekezdés alkalmazása
során a helyi  földbizottság állásfoglalását  az adásvételi  szerződést,
csereszerződést jóváhagyó, vagy azt megtagadó határozata megho-
zatalakor, mint ügyféli nyilatkozatot veszi figyelembe, és ennek meg-
felelő alkalmazásával dönt az abban foglaltak figyelembe vételéről.

Ha a mezőgazdasági igazgatási szerv a szerződés szerinti vevő és a
vele azonos ranghelyen álló  elővásárlásra  jogosult  javára egyaránt
hozhatna jóváhagyó döntést, úgy a mezőgazdasági igazgatási szerv
az adásvételi szerződés szerinti vevővel hagyja jóvá a szerződést.
Ha a mezőgazdasági igazgatási szerv több, azonos ranghelyen álló
elővásárlásra jogosult javára hozhatna jóváhagyó döntést, akkor ezen
elővásárlásra  jogosultak  közül  az  eladó,  illetve  a  (3)  bekezdésben
meghatározott esetben a mezőgazdasági igazgatási szerv választása
szerinti jogosultat jelöli ki arra, hogy az adás-vételi szerződés szerinti
vevő helyébe lépjen.
Ha a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyja az adásvételi szer-
ződést a jegyzék szerinti sorrend alapján, első helyen álló vagy a 29.
§ szerint kijelölt elővásárlásra jogosulttal, akkor az adás-vételi szerző-
dés szerinti vevő helyébe az elővásárlásra jogosult lép be.

Elővásárlási jog nem áll fenn 
a) a közeli hozzátartozók közötti adás-vétel,

b) a tulajdonostársak közötti, a közös tulajdon megszüntetését ered-
ményező adás-vétel,

c) a  földnek  jogszabályban  foglalt  módon,  támogatás feltételeként
más földműves részére való átadásával megvalósuló adás-vétel,

d) a 11. § (2) bekezdés  c) pontjában meghatározott célból történő
adás-vétel,

e) rekreációs célú földszerzés,

f) az állam szerzése,

g) a részarány-tulajdonost megillető vételi jog gyakorlása útján törté-
nő földtulajdonszerzés esetén.

Nem kell a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása
a) az állam tulajdonszerzéséhez;

b) az állam, illetve az önkormányzat tulajdonában álló föld elidegení-
téséhez;

c) a föld tulajdonjogának ajándékozás jogcímén történő átruházásá-
hoz;

d) a közeli hozzátartozók közötti tulajdonjog átruházásához;

e) a tulajdonostársak közötti tulajdonjog átruházáshoz, ha ezzel a kö-
zös tulajdon megszűntetésére kerül sor;

f) a  földnek  jogszabályban  foglalt  módon,  támogatás  feltételeként
más földműves részére való átadásával megvalósuló adás-vételhez;

g) a telekalakítás keretében történő tulajdonszerzéshez, ha egy vagy
több, önálló helyrajzi számú földet érintő telekalakítás következtében



a tulajdonosok tulajdoni hányadát képező földterület nagysága az in-
gatlan-nyilvántartásban a kiinduló állapot szerinti tulajdoni hányadból
számítható területnagyságot nem haladja meg;

h) a 11. § (2) bekezdésében meghatározott tulajdonszerzéshez.

A mezőgazdasági igazgatási szerv kérelemre igazolást állít  ki arról,
hogy a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződés hatályosságához az
e törvény előírásai alapján nem kell a jóváhagyása.
Semmis  a  föld  tulajdonjogának,  illetve  a  földhasználati  jogosultság
megszerzésére irányuló olyan szerződés, amely az e törvénnyel meg-
állapított szerzési korlátozásba, tilalomba ütközik. A föld tulajdonjogá-
nak, illetve a földhasználati jogosultság megszerzésére irányuló szer-
ződés vagy szerződési kikötés semmissége esetén az egész szerző-
dés érvénytelen. Ezt a szabályt akkor is alkalmazni kell, ha a felek az
említett szerződéssel vagy szerződési kikötéssel a tulajdonjog, illetve
a földhasználati jogosultság megszerzésének hatályát kötötték vala-
mely feltétel, illetve jövőbeli időpont bekövetkezéséhez vagy egyikük,
illetve harmadik személy jognyilatkozatához.

Ügytípushoz
kapcsolódó

jogszabályok
jegyzéke

- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről,

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

- 2017. évi LXXVIII. törvény, az ügyvédi tevékenységről,

- 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,

- 474/2013.(XII.12.) Korm. rendelet az elővásárlási és előhaszonbér-
leti  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

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



Ügyintézéshez
használt, letölthető

nyomtatványok

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

Föld  árverésen  történő  megszerzéséhez  szükséges  hatósági
bizonyítvány kiadása iránti kérelem 

Időpontfoglalás Nincs lehetőség

Igénybe vehető
elektronikus

programok elérése
Nincs lehetőség

Tájékoztatás az
ügyfelet megillető

jogokról és
kötelezettségekről

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény-
ben foglalt ügyféli jogok és kötelezettségek

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

