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5. A  tervezett műszaki megoldásnak az  építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelmények 

jogszabályban meghatározott előírásaitól való esetleges eltérése engedélyezésének szükségessége.

6. A közreműködő tervező vagy tervezők neve, címe, jogosultsága.

7. A benyújtott mellékletek felsorolása.

8. Az építtető nyilatkozata arról, hogy rendelkezik építési jogosultsággal.

9. Keltezés, az építtető (cégszerű) aláírása.

 V. Rendeltetés megváltoztatására irányuló kérelem esetében:

 1. Adószámmal rendelkező építtető esetében az építtető adószáma.

 2. A kérelemmel érintett építmény adatai: megnevezése, helye, rendeltetése.

 3. Az  építési tevékenységgel és a  sajátos építmények biztonsági övezetével érintett ingatlan adatai: címe, 

helyrajzi száma, tulajdonosa, a biztonsági övezettel érintett terület mérete.

 4. A kérelem tárgya és annak rövid leírása.

 5. A  tervezett műszaki megoldásnak az  építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelmények 

jogszabályban meghatározott előírásaitól való esetleges eltérése engedélyezésének szükségessége.

 6. A kérelem tárgyára vonatkozó használatba vételi engedély száma, kelte.

 7. A közreműködő tervező vagy tervezők neve, címe, jogosultsága.

 8. A benyújtott mellékletek felsorolása.

 9. Az építés elvégzésének tervezett időtartama.

10. Az építtető nyilatkozata arról, hogy rendelkezik építési jogosultsággal.

11. Keltezés, az építtető (cégszerű) aláírása.”

14. melléklet az 559/2013. (XII. 31.) Korm. rendelethez

Az R6. 5. melléklete a következő V. ponttal egészül ki:

(Szakhatósági dokumentációk tartalma építésügyi hatósági engedélyezéshez)

„V. A bányafelügyelet szakhatósági állásfoglalásának megkéréséhez szükséges dokumentáció

1. Építési, összevont építési és fennmaradási engedélyezési eljárás esetén, ha az  építési terület felszínmozgás-

veszélyes, illetve bányászati tevékenységgel (alábányászott) érintett, a  talajvizsgálati jelentés és geotechnikai 

vizsgálat összefoglalása.”

A Kormány 560/2013. (XII. 31.) Korm. rendelete
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggésben egyes 
kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § g) pontjában,

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.  törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti 

szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdés d) pontjában,

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában

foglalt felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva, a  következőket 

rendeli el:

1. A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és 

az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

módosítása

1. § (1) A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az  ingatlan-nyilvántartási 

eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) a  következő 6/A.  §-sal 

egészül ki:
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„6/A. § (1) A Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a földművesek, a mezőgazdasági termelőszervezetek és 

a mezőgazdasági üzemközpontok nyilvántartásának vezetésére

a) első fokon a járási földhivatalt,

b) másodfokon a megyei földhivatalt

jelöli ki.

(2) A Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben 

meghatározott szerzési feltételek, korlátozások és tilalmak betartásának ellenőrzésére, továbbá az ezzel kapcsolatos 

jogkövetkezmények alkalmazására

a) első fokon a járási földhivatalt,

b) másodfokon a megyei földhivatalt

jelöli ki.”

 (2) Az R. 6/A. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A  Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a  föld tulajdonjogának hatósági jóváhagyáshoz kötött 

megszerzésének jóváhagyására irányuló eljárásra a megyei földhivatalt jelöli ki.

(4) A  Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a  föld tulajdonjogának végrehajtási, felszámolási, vagy 

önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében történő megszerzésére irányuló árverés vagy pályáztatás 

lefolytatására a megyei földhivatalt jelöli ki.

(5) A  Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a  hatósági jóváhagyáshoz kötött földhasználati szerződések 

hatósági jóváhagyására irányuló eljárások lefolytatására a járási földhivatalt jelöli ki.”

2. A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről 

szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. 

(XII. 27.) Korm. rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17.  § (1) A  Kormány a  termőföld védelméről szóló 2007.  évi CXXIX.  törvény szerinti talajvédelmi hatóságként 

a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságát jelöli ki.

(2) A  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013.  évi CXXII.  törvény (a  továbbiakban: Földforgalmi tv.) 

5.  § 19.  pont a)  pontjának ac)  alpontjában és a  26.  pont c)  pontjában meghatározott üzemi gyakorlat igazolása 

tekintetében a  Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a  mezőgazdasági termelőszervezetnek minősülő 

gazdálkodó szervezet székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságát jelöli ki.

(3) A  Földforgalmi tv. 5.  § 1.  pontjában, 19.  § (4)  bekezdésében és a  47.  § (4)  bekezdésében, továbbá a  mező- és 

erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti 

szabályokról szóló 2013.  évi CCXII.  törvény (a  továbbiakban: Fétv.) 6.  § (2)  bekezdésében foglaltak tekintetében 

a  Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként az  állattartó telep fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal 

élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát jelöli ki.

(4) A  Fétv. 4.  §-ában foglaltak tekintetében a  Kormány földművelésügyi igazgatási szervként a  családi gazdaság 

központja szerint illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságát jelöli ki.”

3. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosítása

3. §  Hatályát veszti a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 19.  § (2) és 

(3) bekezdése.

4. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 (2) Az 1. § (2) bekezdése és a 3. § 2014. május 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök


