
A Kormány
338/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési
Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról és az

ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tó ha tás kö ré ben, az Al kot mány
40.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében el jár va, va -
la mint az in gat lan ügyi ha tó ság ki je lö lé se, va la mint az in -
gat lan-nyil ván tar tá si el já rás rész le te sza bá lyai meg ál la pí -
tá sa tár gyá ban az in gat lan-nyil ván tar tás ról  szóló 1997. évi
CXLI. tör vény (a továb biak ban: Inytv.) 90.  §-a (5) be kez -
dé sé nek c), d) pont ja i ban, a föld mé ré si és tér in for ma ti kai
ál lam igaz ga tá si szer vek ki je lö lé se, az egyes sa já tos célú
föld mé ré si és tér ké pé sze ti te vé keny sé gek rész le tes sza bá -
lya i nak és kö ve tel mény rend sze ré nek meg ál la pí tá sa, to -
váb bá a Tér kép el lá tá si Ko or di ná ci ós Bi zott ság ba ta got de -
le gá ló mi nisz te rek ki je lö lé se tár gyá ban a föld mé ré si és tér -
ké pé sze ti te vé keny ség rõl  szóló 1996. évi LXXVI. tör vény
(a továb biak ban: Fttv.) 29.  § (5) be kez dés a)–c) pont já ban, 
va la mint a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rá sok ban köz re mû -
kö dõ szak ha tó sá gok ki je lö lé se és az elsõ fokú ha tá ro zat el -
le ni fel leb be zés ki zá rá sa tár gyá ban a köz igaz ga tá si ha tó sá -
gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004.
évi CXL. tör vény 174/A.  § a)–b) pont já ban fog lalt fel ha tal -
ma zás alap ján a kö vet ke zõ ren de le tet al kot ja:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az ingatlanügyi hatóságok kijelölése

1.  §

(1) In gat lan ügyi ha tó ság ként a Kor mány a kör ze ti föld -
hi va talt és a me gyei föld hi va talt (a továb biak ban együtt:
föld hi va tal) je lö li ki.

(2) Az in gat lan ügyi ha tó sá gi ügye ket – ha e ren de let
más ként nem ren del ke zik – elsõ fo kon az in gat lan fek vé se
sze rint ille té kes kör ze ti föld hi va tal (a továb biak ban: kör -
ze ti föld hi va tal), má sod fo kon, fe let tes in gat lan ügyi ha tó -

ro si Föld hi va tal (a továb biak ban együtt: me gyei föld hi va -
tal) lát ja el.

(3) In gat lan ügyi ha tó sá gi ügyek alatt az in gat lan ügyi
ha tó ság ál tal el lá tott, kü lö nö sen az in gat lan-nyil ván tar tás,
a föld tu laj don, a föld hasz ná lat, a föld vé de lem, a föld ér té -
ke lés, és a föld mé rés, és tér ké pé szet kü lön jog sza bá lyok -
ban meg ha tá ro zott ha tó sá gi fel ada ta it kell ér te ni.

2.  §

(1) A kör ze ti föld hi va tal jogi sze mély, rész ben ön ál ló an
gaz dál ko dó rész jog kö rû, a me gyei föld hi va tal irá nyí tá sa
alatt mû kö dõ költ ség ve té si szerv.

(2) A kör ze ti föld hi va tal ille té kessége ki ter jed a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott kör ze tek ben lévõ te le pü lé -
sek re.

3.  §

(1) A me gyei föld hi va tal jogi sze mély, ön ál ló gaz dál ko -
dá si jog kö rû, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi -
nisz ter ( a továb biak ban: mi nisz ter) irá nyí tá sa alatt mû kö -
dõ köz pon ti költ ség ve té si szerv.

(2) A me gyei föld hi va tal ille té kességi te rü le te ki ter jed a
me gye te rü le té re, a Fõ vá ro si Föld hi va tal ille té kessége pe -
dig a fõ vá ros te rü le té re.

4.  §

(1) A föld hi va talt a hi va tal ve ze tõ ve ze ti.

(2) A ki ne ve zé si és a mun kál ta tói jog kört a
a) me gyei föld hi va tal ve ze tõ je fe lett a mi nisz ter,
b) kör ze ti föld hi va tal ve ze tõ je és a me gyei föld hi va ta li

dol go zók fe lett – a (3) be kez dés ki vé te lé vel – a me gyei
föld hi va tal ve ze tõ je,

c) kör ze ti föld hi va ta li dol go zók fe lett a kör ze ti föld hi -
va tal ve ze tõ je gya ko rol ja.

(3) A me gyei föld hi va tal nál a gaz da sá gi ve ze tõ meg bí -
zá sa a mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zik, a mun kál ta tói jog -
kört a me gyei föld hi va tal ve ze tõ je gya ko rol ja.

5.  §

(1) A Kor mány föld mé ré si és tér in for ma ti kai ál lam igaz -
ga tá si szer ve zet ként a Föld mé ré si és Táv ér zé ke lé si In té ze -
tet (a továb biak ban: FÖMI) je lö li ki.

(2) A FÖMI köz pon ti irá nyí tá sát a mi nisz ter lát ja el.
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(3) A FÖMI jogi sze mély, ön ál ló an gaz dál ko dó tel jes
jog kö rû köz pon ti költ ség ve té si szak igaz ga tá si szerv.

(4) A FÖMI fel ada ta a kü lön jog sza bály ban fog lal ta kon
túl az in gat lan ügyi igaz ga tá si or szá gos szin tû ada ta i nak
fel dol go zá sa, szak mai in for má ci ós rend sze rek fej lesz té si,
irá nyí tá sa, más szá mí tó gé pes rend sze rek kel a kap cso lat és
a fo lya ma tos adat cse re biz to sí tá sa; a föld mé ré si, tér ké pé -
sze ti és táv ér zé ke lé si tu do má nyos ku ta tás vég zé se és or -
szá gos össz hang já nak meg va ló sí tá sa.

(5) A FÖ MI-t a mi nisz ter ál tal ki ne ve zett fõ igaz ga tó ve -
ze ti.

(6) A FÖMI egyéb ve ze tõi fö lött a ki ne ve zé si jog kört,
to váb bá a FÖMI dol go zói fö lött a mun kál ta tói jo go kat a
fõ igaz ga tó gya ko rol ja.

(7) A Kor mány má sod fo kú ha tó sá gi ha tás kör ben föld -
mé ré si és táv ér zé ke lé si szerv ként a mi nisz tert je lö li ki.

6.  §

A Kor mány az Fttv. 4.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont já -
ban em lí tett föld raj zi ne vek meg ál la pí tá sá ra és nyil ván tar -
tá sá ra Föld raj zi név Bi zott sá got je lö li ki.

I. Fejezet

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁS
RÉSZLETES SZABÁLYAI

7.  §

(1) Az in gat lan(nyil ván tar tá si ügyek in té zé se, va la mint
az in gat lan-nyil ván tar tás ve ze té se elsõ fokú in gat lan ügyi
ha tó ság ként, a kör ze ti föld hi va tal ha tás kö ré be tar to zik.

(2) Az Inytv. 72–74.  §-a, va la mint 75.  §-a (1) és (4) be -
kez dé se sze rin ti in gat lan ügyi ha tó ság ként a Kor mány a
mi nisz tert je lö li ki.

Több körzeti földhivatalt érintõ beadvány benyújtása

8.  §

(1) Ha a vál to zás több kör ze ti föld hi va tal ille té kességi
te rü le tén fek võ in gat la nok ra vo nat ko zik, mind egyik kör -
ze ti föld hi va tal hoz kü lön be ad ványt (be je len tést, ké rel -
met, meg ke re sést) kell be nyúj ta ni.

(2) Be jegy zés irán ti ké re lem ese tén az ok ira tot mel lék -
le te i vel együtt csak az egyik kör ze ti föld hi va tal hoz kell
be nyúj ta ni, és a ké re lem ben meg kell je löl ni azt a kör ze ti
föld hi va talt, amely hez az ok irat nak és mel lék le te i nek a to -
váb bí tá sát ké rik. A töb bi kör ze ti föld hi va tal nál a ké re lem -
hez csak az ok irat egy sze rû má so la tát kell csa tol ni, amely -

nek tar tal maz nia kell a szük sé ges ha tó sá gi en ge délyt (jó -
vá ha gyást) is. A ké re lem ben utal ni kell arra, hogy az ok ira -
tot me lyik föld hi va tal hoz nyúj tot ták be.

JOGORVOSLATOK

Fellebbezés

9.  §

(1) A kör ze ti föld hi va tal ha tá ro za ta el len a kéz be sí tés tõl 
szá mí tott har minc na pon be lül a me gyei föld hi va tal hoz le -
het fel leb bez ni.

(2) Az az ér de kelt, aki nek a kör ze ti föld hi va ta li ha tá ro -
za tot bár mi lyen ok ból nem kéz be sí tet ték, és a ha tá ro zat
kéz be sí té sét a be jegy zés tõl szá mí tott egy éven be lül kér te,
a kéz be sí tés tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül ter jeszt het elõ 
fel leb be zést.

(3) A fel leb be zést a me gyei föld hi va tal ér de mi ha tá ro -
za tá nak meg ho za ta lá ig vissza le het von ni.

(4) Az in gat lan-nyil ván tar tá si el já rás ban fel leb be zés be -
nyúj tá sá ra jo go sult nak kell te kin te ni azo kat, akik re néz ve
a be ad vány el in té zé se sé rel mes le het. Így kü lö nö sen:

a) a ké rel me zõt, az el já rást meg in dí tó szer vet, az adat -
vál to zást be je len tõ sze mélyt, to váb bá azo kat, akik el len a
be jegy zés jog szer zést, ter he lést, vál to zást, tör lést ered mé -
nyez;

b) ha nem azo nos az el já rás meg in dí tó já val, azt aki nek
a ja vá ra va la mely jo got, vagy aki nek az in gat la ná ra vo nat -
ko zó an va la mely tényt fel je gyez nek vagy adat vál to zást át -
ve zet nek.

10.  §

(1) Ha a kör ze ti föld hi va tal fel leb be zés kap csán az
Inytv. 54.  §-ában meg ha tá ro zot tak sze rint ho zott ha tá ro za -
tot ho zott és a fel leb be zés sel meg tá ma dott ha tá ro za tot idõ -
köz ben az il le ték hi va tal nak is meg küld ték, az új ha tá ro za -
tot is meg kell kül de ni az il le ték hi va tal nak.

(2) A má sod fo kon el já ró me gyei föld hi va tal ál tal ho zott
vég zés el len fel leb be zés nek nincs he lye.

11.  §

(1) A me gyei föld hi va tal a fel leb be zés sel meg tá ma dott
ha tá ro za tot hely ben hagy ja, meg vál toz tat ja vagy meg sem -
mi sí ti és a kör ze ti föld hi va talt új el já rás ra uta sít ja.

(2) Ha a fel leb be zés sel meg tá ma dott ha tá ro za tot az il le -
ték hi va tal nak is kéz be sí tet ték, a fel leb be zés tár gyá ban ho -
zott me gyei föld hi va ta li ha tá ro za tot a be jegy zés rõl, tör lés -
rõl  szóló ha tá ro zat tal együtt az il le ték hi va tal ré szé re is
meg kell kül de ni.
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Bírósági jogorvoslati kérelem

12.  §

(1) Az Inytv. 55.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
eset ben az ér de kelt a kéz be sí tés tõl szá mí tott ti zen öt na pon
be lül ter jeszt het elõ bí ró sá gi jog or vos la ti ké rel met.

(2) A jog or vos la ti ké re lem be nyúj tá sa té nyé nek fel jegy -
zé sét köve tõen a ké rel met az ügy re vo nat ko zó ira tok kal,
va la mint a tu laj do ni lap má so la tá val együtt a be ér ke zés tõl
szá mí tott 3 na pon be lül a me gyei föld hi va tal hoz fel kell
ter jesz te ni.

(3) Ha a bí ró sá gi jog or vos la ti ké re lem az in gat lan ha tár -
vo na lát, il le tõ leg te rü le tét érin ti, a ké rel met az érin tett in -
gat la nok tu laj do no sa i nak is meg kell kül de ni, jog or vos la ti
ké re lem be nyúj tá sa té nyé nek az érin tett tu laj do ni la pok ra
tör té nõ be jegy zé sé vel egy ide jû leg.

(4) A bí ró ság az ira to kat a me gyei föld hi va tal út ján kül -
di a kör ze ti föld hi va tal nak.

Perfeljegyzés

13.  §

A bí ró ság ál tal el ren delt per fel jegy zést tel je sí tõ kör ze ti
föld hi va ta li ha tá ro zat el len fel leb be zés nek nincs he lye.

Rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos
eljárás

14.  §

Az Inytv. 86.  §-ában fog lalt ha tás kör ben ho zott vég zést
a me gyei föld hi va tal a kör ze ti föld hi va tal ja vas la tá ra hoz -
za meg. A vég zés el len nincs he lye fel leb be zés nek.

II. Fejezet

A TERMÕFÖLD HASZNOSÍTÁSÁVAL 
ÉS VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS

15.  §

(1) A ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör vény
(a továb biak ban: Tft.) 39.  § (3) be kez dé se sze rin ti jó vá ha -
gyás te kin te té ben, ha az új ra hasz no sí tás sal érin tett te rü let

a) több kör ze ti föld hi va tal ille té kességi te rü le té re ter -
jed ki, a me gyei föld hi va tal,

b) több me gyé ben fek szik, a leg na gyobb te rü let tel érin -
tett me gyei föld hi va tal – az érin tett me gyei föld hi va ta lok -
kal való elõ ze tes egyez te tést köve tõen – hagy ja jóvá.

(2) Az új ra hasz no sí tás ra ké szí tett terv jó vá ha gyá sá hoz a 
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal ta laj vé del mi,
szak ha tó sá gi hoz zá já ru lá sa, il let ve az in gat lan-nyil ván tar -
tás sze rint ter mé szet vé del mi ol ta lom alatt álló in gat lan
ese té ben a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi 
fel ügye lõ ség ter mé szet vé del mi szak ha tó sá gi hoz zá já ru lá -
sa szük sé ges.

16.  §

A Tft. 45.  §-ában fog lalt, a ter mõ föld idõ le ges más célú
hasz no sí tá sá nak en ge dé lye zé si el já rá sá ban szak ha tó ság -
ként mû kö dik köz re:

a) a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal ta laj vé del -
mi jog kör ben,

b) a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi
fel ügye lõ ség táj vé del mi jog kör ben,

c) a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi
fel ügye lõ ség ter mé szet vé del mi jog kör ben, ha a ké re lem -
mel érin tett ter mõ föld az in gat lan-nyil ván tar tás sze rint ter -
mé szet vé del mi ol ta lom alatt áll.

17.  §

(1) A Tft. 46.  §-ában fog lalt jog kör ben el jár va, ha a más
célú hasz no sí tás irán ti ké re lem több kör ze ti föld hi va tal
ille té kességi te rü le tén fek võ ter mõ föld re vo nat ko zik, a ké -
rel met a me gyei föld hi va tal bí rál ja el.

(2) Ha a más célú hasz no sí tás irán ti ké re lem mel érin tett
te rü let több me gye te rü le tén fek szik, a ké rel met – elõ ze tes
egyez te tést köve tõen – te rü le ti ille té kességüknek meg fele -
lõen a me gyei föld hi va ta lok bí rál ják el.

(3) A Tft. 46.  §-ában fog lalt, a ter mõ föld más célú hasz -
no sí tá sá nak en ge dé lye zé si el já rá sá ban szak ha tó ság ként
mû kö dik köz re:

a) a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi
fel ügye lõ ség táj vé del mi jog kör ben,

b) a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi
fel ügye lõ ség ter mé szet vé del mi jog kör ben, ha a ké re lem -
mel érin tett ter mõ föld az in gat lan-nyil ván tar tás sze rint ter -
mé szet vé del mi ol ta lom alatt áll.

III. Fejezet

FÖLDMÉRÉSI, TÉRKÉPÉSZETI TEVÉKENYSÉGGEL
KAPCSOLATOS ELJÁRÁS

18.  §

(1) Az Fttv. 6.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lalt he lyi vo -
nat ko zá sú ál la mi alap ada to kat a kör ze ti föld hi va ta lok és a
me gyei föld hi va ta lok ille té kességi te rü le tük nek meg fele -
lõen ke ze lik.
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(2) A me gyei föld hi va tal nak az Fttv. 19.  §-a (4) be kez -
dés sze rin ti ha tá ro za ta el len köz igaz ga tá si el já rás ke re té -
ben fel leb be zés nek he lye nincs.

(3) Az Fttv. 16.  § (2) be kez dé se, 19.  § (2) be kez dés
b) pont ja, 19.  § (3)–(4) be kez dé se, 20.  § (2) be kez dés har -
ma dik mon da ta, 20. § (3) be kez dés sze rin ti in gat lan ügyi
ha tó ság ként a Kor mány a me gyei föld hi va talt je lö li ki. Az
Fttv. 19.  § (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti kar ban tar tá si fel -
ada tok ról a me gyei föld hi va tal gon dos ko dik.

(4) A FÖMI és a föld hi va ta lok az Fttv. 27.  §-ának
d) pont já ban fog lalt el len õr zõ te vé keny sé gü ket a föld mé -
ré si szak fel ügye let út ján lát ják el.

(5) Az Fttv. 29.  §-ának (5) be kez dé sé vel össz hang ban a
Tér kép el lá tá si Ko or di ná ci ós Bi zott ság ba egy-egy ta got
de le gá ló mi nisz ter ként a Kor mány az ön kor mány za ti és te -
rü let fej lesz té si mi nisz tert, a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi -
nisz tert, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz tert, a pénz -
ügy mi nisz tert, va la mint a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ
mi nisz tert je lö li ki.

(6) Az Fttv. ha tá lya alá tar to zó ügyek ben ho zott el sõ- és
má sod fo kú föld hi va ta li ha tá ro zat el len fel ügye le ti jog kör
gya kor lá sá nak he lye nincs.

19.  §

A rész arány föld ki adás so rán ke let ke zett osz tat lan kö -
zös tu laj don meg szün te té sé nek rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 63/2005. (IV. 8.) Korm. ren de let 5.  §-a ki egé szül a
kö vet ke zõ (7) be kez dés sel és új 5/A.  §-sal:

„(7) A sor so lás el le ni ki fo gást az ille té kes me gyei föld -
hi va tal hoz cí mez ve, a kör ze ti föld hi va tal nál kell be nyúj ta -
ni.

5/A.  § A meg osz tá si el já rás ban szak ha tó ság ként a Kor -
mány

a) ta laj vé del mi ha tó ság ként a Me zõ gaz da sá gi Szak -
igaz ga tá si Hi va talt,

to váb bá érin tett sé ge ese tén az er dé sze ti ha tó ság ként a
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va talt,

b) ter mé szet vé del mi ha tó ság ként a kör nye zet vé del mi,
ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ sé get je lö li ki.

A meg osz tás in gat lan-nyil ván tar tá si be jegy zé sé hez az
érin tett szak ha tó sá gok hoz zá já ru lá sa is szük sé ges.”

Záró rendelkezések

20.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba; a már
fo lya mat ban lévõ el já rá so kat az azok in du lá sa kor ha tá lyos
ren del ke zé sek sze rint kell be fe jez ni.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti:

a) a föld ügyi szak igaz ga tá si te vé keny ség rõl és szer ve -
ze té rõl  szóló 68/1990. (IV. 4.) MT ren de let, az 1.  §-a ki vé -
te lé vel;

b) egyes föld mû ve lés ügyi tár gyú kor mány ren de le tek
mó do sí tá sá ról  szóló 58/2004. (III. 31.) Korm. ren de let
1.  §-a;

c) a rész arány föld ki adás so rán ke let ke zett osz tat lan
kö zös tu laj don meg szün te té sé nek rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 63/2005. (IV. 8.) Korm. ren de let 1.  §-a (6) be kez dé -
sé nek elsõ mon da tá ban az „el sõbb ség re jo go sult” szö veg -
rész.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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