
Termőföld más célú hasznosításával kapcsolatos földvédelmi eljárás

Hatáskörrel
rendelkező szervezet

Nógrád Megyei Kormányhivatal

Illetékesség
Nógrád Megye

Ügyintézés helye

Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 1.
(Salgótarján, Május 1 út 79/A.)

Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2.
(Balassagyarmat, Ady Endre utca 2.)

Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 3.
(Pásztó, Fő út 102.)

Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4.
(Rétság, Rákóczi út 20-22.)

Ügyintézéshez
szükséges

dokumentumok
Más célú hasznosítás iránti kérelem
A kérelemhez csatolni kell:

a) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból szolgáltatott,
30 napnál nem régebbi hiteles szemlemásolatot, amelyen egyértelmű
jelzéssel ábrázolni kell a más célú hasznosításra tervezett területet,
valamint  az  ehhez  tartozó  területszámítást,  kivéve,  ha  a  kérelem
kizárólag  az  érintett  földrészlet  vagy  földrészletek  teljes  területére
vonatkozik;

b) a 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről (Tfvt.)  21. § (5)
bekezdésében  foglalt  kötelezettségvállaló  nyilatkozatot  a
járulékmentesség igénybevételéhez;

c)  a  talaj  humuszos  termőrétegének  mentését  megalapozó
talajvédelmi  tervet,  ha  a  végleges  más  célú  hasznosítás
engedélyezése iránti kérelemben megjelölt  teljes területigény és cél
az 50.  § (2)  bekezdésének b)  pontjában foglaltak  megvalósítására
irányul;

d) a Tfvt. 50. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott, az eredeti
állapot helyreállítását megalapozó talajvédelmi tervet;

e) az illetékes hegyközség hozzájárulását, ha a kérelem a borszőlő
termőhelyi kataszterébe tartozó területet érint;

f)  a  Tfvt.  10.  §  (4)  bekezdése  szerinti  esetben  a  tulajdonszerzés
alapjául szolgáló okirat másolatát.

A  talajvédelmi  tervet  nem  kell  csatolni  a  kérelemhez  az  olyan
nyomvonalas beruházásoknak a megvalósításához, ahol a termőföld
csak légvezeték biztonsági övezetével érintett.



Ügyintézés illetéke,
igazgatási

szolgáltatási díj

A díj összege

a) 1 földrészlet esetén 30 000 Ft,

b) 2-5 földrészlet esetén az első földrészlet után fizetendő 30 000 Ft,
és a további földrészletek után egyenként további 7000 Ft,

c) 6-25 földrészlet esetén az első 5 földrészlet után fizetendő 58 000
Ft, és a további földrészletek után egyenként további 2000 Ft,

d) 26 vagy annál több földrészlet esetén az első 25 földrészlet után
fizetendő 98 000 Ft, és a további földrészletek után egyenként további
1000 Ft.

Ügyintézési határidő 30 nap

Eljárást megindító
irat (kérelem)

benyújtásának módja

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

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

tási szolgáltatási díjának mértékéről és a díj megfizetésének részle-
tes szabályairól

Ügyintézéshez
használt, letölthető

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

Időpontfoglalás nincs lehetőség

Igénybe vehető
elektronikus

programok elérése
nincs lehetőség

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


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.

A termőföldet az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet más célra
hasznosítani.  Az  engedély  hiánya  esetén  a  más  hatóságok  által
kiadott engedélyek nem mentesítik az igénybevevőt az e törvényben
foglalt  jogkövetkezmények  alól.  Az  ingatlanügyi  hatóság engedélye
nem  mentesít  a  szükséges  más  hatósági  engedélyek
megszerzésének kötelezettsége alól.

A termőföld más célú hasznosítása mentes az ingatlanügyi hatóság
engedélye alól, ha a termőföldet

a)  a  földrendező  és  a  földkiadó  bizottságokról  szóló  1993.  évi  II.
törvény  hatálya  alá  tartozó,  a  részarány-földkiadási  eljárás  során,
továbbá  a  részarány-földkiadási  eljárás  eredményeként  keletkezett
osztatlan  közös  tulajdonok  megszüntetése  során  keletkező  új
földrészletek megközelítését szolgáló utak kialakítása,

b)  mezőgazdasági  célú  tereprendezés,  valamint  a  meliorációs
tervekben előirányzott munkálat,

c) erdő telepítése,

d) a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI.
törvény  26.  §  (4)  bekezdésében,  az  államhatárról  szóló  2007.  évi
LXXXIX.  törvény  (a  továbbiakban:  Áhtv.)  5.  §  (1)  bekezdésében
meghatározott használati jog gyakorlása, vagy az Áhtv. 15/A. §-ában
meghatározott tranzitzóna kialakítása, vagy

e) halastó létesítése,

f) vízkivételt biztosító vízilétesítmény létesítése vagy mezőgazdasági
vízellátást szolgáló vízilétesítmény, valamint kapcsolódó műtárgyak,
vízelosztó-hálózat,  valamint  építési  engedélyezés  hatálya  alá  nem
tartozó,  öntözéshez  kapcsolódó  felépítmények  létesítése  és
használata, vagy

g) az országos jégkármegelőző rendszer kiépítése és működtetése

h)  kis  teljesítményű  erőmű  földműves  tulajdonos,  vagy  földműves
földhasználó általi létesítése, üzemeltetése

céljából veszik igénybe.


