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III. Kormányrendeletek

A Kormány 228/2013. (VI. 25.) Korm. rendelete

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

A Kormány

a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (1) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében

a következőket rendeli el:

1. §  A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fönyr.) 

6/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A  Tft. 91.  § (11)  bekezdésében meghatározott, a  földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználónak 

az  5. számú mellékletben meghatározott azonosító adatközlési adatlap benyújtásával kell eleget tennie a  Tft. 

25/G. §-ában meghatározott azonosító adatközlési kötelezettségének.”

2. §  A Fönyr. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A földhasználati nyilvántartás számítógépes adatbázisából – lekérdezés útján megjelenített – földhasználati lap 

másolatával, valamint a 17/A. §-ban meghatározott földhasználati összesítő kiadásával teljesíthető adatszolgáltatás.”

3. §  A Fönyr. a következő 17/A. §-sal egészül ki:

„17/A.  § (1) A  Tft. 25/C.  § (3b)  bekezdésében meghatározott földhasználati összesítőt – papír alapon vagy 

elektronikusan – a  földhivatal a  Földmérési és Távérzékelési Intézet által üzemeltetett országos földhivatali 

rendszerből való lekérdezés útján szolgáltatja.

(2) Földhasználati összesítő a földhasználó személyi azonosítója, illetve statisztikai azonosítója alapján kérdezhető le.

(3) A  földhasználati összesítőt a  Tft. 25/C.  § (3c)  bekezdés a)  pontjában meghatározott személy papír alapon 

a  földhivatalban igényelheti. A  földhasználati összesítő kiadása iránti kérelmet a  földügyért felelős miniszter 

által rendszeresített, a  Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a  földhivatalok hivatalos honlapján közzétett 

formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelem adattartalmát a 6. számú melléklet határozza meg.

(4) A földhasználati összesítő a Tft. 25/C. § (3c) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott szervek részére kizárólag 

adatátviteli vonalon keresztül, elektronikus formában szolgáltatható.

(5) A  Tft. 25/C.  § (3c)  bekezdés b) és c)  pontjában meghatározott szervnek a  szolgáltatás igénybevételekor meg 

kell jelölnie a  feladata ellátására vonatkozó pontos jogszabályhelyet és annak az  ügyiratnak a  számát, amely 

elintézéséhez az adatszolgáltatást kéri.

(6) A földhasználati összesítő tartalmazza:

a) a  földhasználati összesítőt igénylő szerv megnevezését, illetve ha az  igénylő a  földhasználó, akkor az  erre való 

utalást;

b) a földhasználónak a földhasználati lap I. részében foglalt adatait, kivéve a magánszemély földhasználó esetében 

a  személyi azonosítót, az  állampolgárságot, és a  születési hónapot, napot, a  gazdálkodó szervezet földhasználó 

esetében a statisztikai azonosítót (törzsszám), valamint cég esetében a cégjegyzékszámot;

c) a földhasználati nyilvántartás szerint a földhasználó által használt valamennyi földterület területét hektárban (tízezred 

pontossággal) és aranykorona értékét (AK) (két tizedes pontossággal) jogcímenkénti bontásban, valamint összesítve;

d) a  földhasználati nyilvántartás szerint a  földhasználó által használt földterületek fekvése szerint illetékes 

földhivatalok megnevezését;

e) a papír alapon kiállított földhasználati összesítő esetében az azt kiállító földhivatal megnevezését.

(7) A  földhasználati összesítőt a  következő szöveget tartalmazó záradékkal kell ellátni: „A földhasználati összesítő 

a  megadott személyi, illetve statisztikai azonosító alapján azonosított földhasználónak a  kiadást megelőző napig 

a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett használatainak országosan összesített adatait tartalmazza.”

(8) Ha a  földhasználati összesítő lekérdezése a  lekérdező által megadott személyi, illetve statisztikai azonosító 

alapján eredménytelen volt, erről a  lekérdezéshez felhasznált adatokat és a  lekérdezés eredményét tartalmazó, 
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„A megadott személyi, illetve statisztikai azonosító alapján földhasználati összesítő nem készíthető.” szövegű 

záradékkal ellátott igazolást kell kiadni. Ennek az  igazolásnak tartalmaznia kell az  azt kiálló földhivatal 

megnevezését is.”

4. §  A Fönyr. 19/B. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A személyi és a statisztikai azonosító kizárólag a földhasználati összesítő készítésére használható fel.”

5. §  A Fönyr. az 1. melléklet szerinti 6. számú melléklettel egészül ki.

6. §  Hatályát veszti a Fönyr. 6/A. § (2) bekezdése.

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2013. június 30-án lép hatályba.

 (2) A 2–5. § és az 1. melléklet 2014. január 1-jén lép hatályba.

 (3) Hatályát veszti a  földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 

módosításáról szóló 54/2013. (II. 26.) Korm. rendelet 4. §-a.

 (4) Nem lép hatályba a  földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 

módosításáról szóló 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése, a 9. §-a és 10. §-a, valamint a 14. § b) és 

c) pontja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 228/2013. (VI. 25.) Korm. rendelethez

„6. számú melléklet a 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A papír alapú földhasználati összesítő kiadása iránti kérelem tartalma

I.  A kérelem benyújtására szolgáló nyomtatványon a kérelmező által megadandó tartalmi elemek:

 1. A kérelmező földhasználó adatai:

1.1. A magánszemély földhasználó

a) természetes személyazonosító adatai,

b) személyi azonosítója,

c) lakcíme.

1.2. A gazdálkodó szervezet földhasználó

a) megnevezése,

b) székhelye (telephelye),

c) statisztikai azonosítója (törzsszám),

d) képviseletében eljáró személy családi és utóneve, lakcíme,

e) bélyegzőlenyomata.

 2. Nyilatkozat arról, hogy a kérelmező a kérelmet, mint földhasználó a saját használatában lévő területekről készített 

földhasználati összesítő kiadása iránt nyújtja be.

 3. A  magánszemély földhasználó nyilatkozata arról, miszerint tudomásul veszi, hogy a  földhasználati összesítő 

személyi azonosítója alapján kerül összeállításra.

 4. A gazdálkodó szervezet földhasználó nyilatkozata arról, miszerint tudomásul veszi, hogy a földhasználati összesítő 

a statisztikai azonosítója alapján kerül összeállításra.

 5. A kérelmező aláírása.

II.  A kérelem benyújtására szolgáló nyomtatványon a földhivatal által feltüntetendő tartalmi elemek:

 1. A földhivatal bélyegzője

 2. A kérelem érkezési ideje

 3. Iktatószám

 4. Annak megjelölése, hogy be+zetésre került-e az igazgatási szolgáltatási díj

 5. Az ügyintéző aláírása”


