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dokumentumok

Földminősítési eljárás iránti kérelem

A kérelemhez csatolni kell:
Az  állami  ingatlan-nyilvántartási  térképi  adatbázis  tartalmát  érintő
változás  átvezetéséhez  pedig  jogszabályban  meghatározott,
ingatlanügyi  hatóság  által  érvényes  záradékkal  ellátott  változási
vázrajz is szükséges

Művelési ág változása esetén nem kell változási vázrajzot benyújtani
az ingatlanügyi hatósághoz, ha 

a) a változás egy földrészleten belül nem éri el a 400 m2-t,

b) egy földrészlet egész területe más művelési ágra változik,

c) egy vagy több alrészlet területe teljes egészében azonos művelési
ágra változik és így a földrészlet egy művelési ágba kerül,

d) ha egy alrészlet egész területe más művelési ágra változik, kivéve,
ha az alrészlet  új  művelési  ága megegyezik  valamely szomszédos
alrészlet művelési ágáva  l.  

Ügyintézés illetéke,
igazgatási

szolgáltatási díj
Az  első  fokon  kérelemre  indult  földminősítési  eljárásért  -  a
termőföld  védelméről  szóló  2007.  évi  CXXIX.  törvény  30/A.  §  (2)
bekezdésében meghatározott eseteket kivéve - az eljárással érintett
földrészletek számától függetlenül, az érintett terület nagysága szerint
meghatározott díjat kell fizetni.

A díj összege a földminősítési eljárással érintett

a) 10 000 m2-nél kisebb területnagyságú terület esetén 20 000 Ft,

b) 10 000-50 000 m2 közötti területnagyságú terület esetén 30 000 Ft,



c) 50 001-100 000 m2 közötti területnagyságú terület esetén 36 000
Ft,

d)  minden további  megkezdett  100 000 m2 területnagyságú terület
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.

Ügyintézési határidő 60 nap

Eljárást megindító
irat (kérelem)

benyújtásának módja

A  földminősítési  eljárás  során  a  kérelmet  kizárólag  írásban  lehet
előterjeszteni.

A más célú hasznosítás iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a)  az érintett  földrészlet  vagy földrészletek  megjelölését  (település,
fekvés, helyrajzi szám);

b) a más célú hasznosításhoz szükséges teljes területigényt;

c) a más célú hasznosítás pontos célját, és tervezett időtartamát, ha
időleges;

Alapvető eljárási
szabályok,

ügymenetre
vonatkozó

tájékoztatás

Az ingatlanügyi  hatóság a földvédelmi  eljárás,  illetve  a földvédelmi
szakkérdés  vizsgálata  során  minden  esetben  helyszíni  szemle
alapján dönt.



Ügytípushoz
kapcsolódó

jogszabályok
jegyzéke

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,
- 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről
- 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
- 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egyes földügyi eljárások rész-

letes szabályairól
- 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet a földminősítés részletes szabályai-

ról
- 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet a földvédelmi hatósági eljárás igazga-

tási szolgáltatási díjának mértékéről és a díj megfizetésének részle-
tes 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/
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programok elérése
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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.

Az  ingatlan  tulajdonosa,  az  állam tulajdonosi  jogait  gyakorló  szerv
vagy  a  vagyonkezelő,  illetőleg  a  használó  a  változás
bekövetkezésétől,  illetőleg  a  tudomásszerzéstől  számított  harminc
napon  belül  köteles  bejelenteni  az  ingatlanügyi  hatóságnak  a
földrészlet művelési ágában - ideértve a művelés alól kivett területet is
- és a föld minőségében bekövetkezett változást.

A  földminősítéssel  kapcsolatos  feladatok  végrehajtását  (mintaterek
elhelyezése,  megközelítése,  osztályba sorozási munkák) az érintett
ingatlan  tulajdonosa  tűrni  köteles.  A  földminősítési  munkák
végzéséről,  az  ingatlan  tulajdonosát  (használóját)  előzetesen
értesíteni  kell.  A  tűrési  kötelezettséget  az  ingatlanügyi  hatóság,
szükség esetén, határozatban rendelheti el.

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

