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A földügyi igazgatás


383/2016. (XII. 2.) Korm. Rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről (agrárminiszter, Miniszterelnökséget vezető miniszter)

1. § E rendelet alkalmazásában a földügyi igazgatás kiterjed


a) az ingatlan-nyilvántartással,



b) a földhasználati nyilvántartással,



c) a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről és a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett
nyilvántartással (a továbbiakban: földműves nyilvántartás),



d) a földmérési és térképészeti állami alapfeladatokkal és alapmunkákkal - ide nem értve a honvédelmi célú
földmérési és térképészeti tevékenységet - a földméréssel, térképészettel, távérzékeléssel, térinformatikai
rendszerek működtetésével és az államhatárral kapcsolatos nemzetközi kötelezettségekkel,



e) a földminősítéssel, a földvédelemmel, a földhasznosítási előírások érvényesülésével,



f) a földtulajdoni és a földhasználati előírások érvényesülésével,



g) a földforgalommal,



h) a telekalakítással összefüggő

feladatok ellátására.

Osztatlan közös tulajdon megszüntetése


Békés megyei tapasztalatok 2014-2019:

I.

ütem: Gyomaendrőd (259 ingatlan)

II.

ütem: Szeghalom (320 ingatlan)

III.

ütem: Szarvas (235 ingatlan)

IV.

ütem: Békés (200 ingatlan), Sarkad (252 ingatlan)

V.

Ütem: Békéscsaba (222 ingatlan), Gyula (205 ingatlan)

Az eljárások 15 %-ban a kérelmek nem voltak teljesíthetőek (3000 m2 alatti terület,
visszavonták a kérelmet).

Ingatlan-nyilvántartás




1997. évi CXLI. törvény - az ingatlan-nyilvántartásról 94. §


(11) Ha az ingatlan-nyilvántartás és az ingatlan művelési ága, fő rendeltetése vagy jogi jellege
tekintetében közhiteles nyilvántartás között e rendelkezés hatálybalépésekor (2019. január
02.) ellentmondás áll fenn, e rendelkezés hatálybalépésétől számított egy éven belül az
ingatlan-nyilvántartásban szereplő ingatlan művelési ágát, fő rendeltetését, jogi jellegét
összhangba kell hozni a közhiteles nyilvántartásban foglaltakkal. Az összhangba hozatalra
irányuló eljárás a közhiteles nyilvántartást vezető hatóság részéről az ingatlanügyi hatóság
hivatalbóli megkeresésével indul. Az ingatlan tulajdonosa vagy akinek jogi érdeke fűződik
hozzá, az összhangba hozatalt bármikor kezdeményezheti az ingatlanügyi hatóságnál.



(12) Ha a (11) bekezdés szerinti összhangba hozatal nem történik meg a (11) bekezdésben
meghatározott határidőn belül, az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatok tekintendők
irányadónak.



(13) Ha e rendelkezés hatálybalépését követően történik változás a közhiteles nyilvántartásban
az ingatlan művelési ága, fő rendeltetése vagy jogi jellege vonatkozásban, a közhiteles
nyilvántartást vezető hatóság 8 napon belül köteles hivatalból megkeresni az ingatlanügyi
hatóságot az ingatlan-nyilvántartásnak a közhiteles nyilvántartással történő összhangba
hozatala érdekében. Az ingatlan tulajdonosa vagy akinek jogi érdeke fűződik hozzá, az
összhangba hozatalt bármikor kezdeményezheti az ingatlanügyi hatóságnál.

A hivatkozott szakasz módosul 2019. július 16. napjától

Földforgalom


Magyar Közlöny 212. számában megjelent az egyes törvényeknek a mező- és
erdőgazdasági földek forgalmával összefüggő módosításáról szóló 2018. évi
CXXXVI. törvény.



A jogszabály tartalmazza





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



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.) módosítását.

A jogszabály 2019. január 11. napján lép hatályba.

Feles bérleti és részesművelési
szerződés
A Földforgalmi tv. új 75. §


A 2018. évi CXXXVI. törvény hatályba lépését (2019. január 11.) követően új
feles bérleti és részesművelési szerződés nem köthető.



A 2019. január 11. napján fennálló feles bérleti és részesművelési
szerződések időbeli hatályát a 2018. évi CXXXVI. törvény hatálybalépését
követően meghosszabbítani nem lehet.



A 2019. január 11. napját megelőzően kötött feles bérleti, valamint részes
művelési megállapodások 2028. december 31. napjával e törvény erejénél
fogva megszűnnek. A felek a szerződés megszűnését követően kötelesek
egymással elszámolni.

Azonban a korábbi feles bérleti szerződéssel rendelkezőket és
részesművelőket – mint volt haszonbérlőket – megilleti az előhaszonbéreleti
jog.

Elővásárlási jog rangsorának változása


Fontos változás, hogy a jogosultak sorrendjében a helybenlakó szomszéd megelőzi a
18. § (2) bekezdésében felsoroltakat !



Az új 18. § (2) bekezdés:


a) 3 éve állattartó telepet üzemeltető + helybenlakó


aa) rét, legelő (gyep), vagy fásított terület – állatfajta



ab) szántó – állatfajta + takarmányvállalkozás



b) szántó, kert, szőlő, gyümölcsös földrajzi árujelzéssel, továbbá
eredetmegjelöléssel ellátott termék előállítása és feldolgozása, vagy ökológiai
gazdálkodás folytatása



c) kert, szőlő vagy gyümölcsös kertészeti tevékenység folytatása + helybenlakó



d) szántó vetőmagelőállítása + helybenlakó

Elővásárlási jog - sorrend


1. a magyar állam;



2. a földműves tulajdonostárs (közös tulajdon esetén);



3. a földet használó földműves;



4. az olyan földműves, aki helyben lakó szomszédnak minősül;



5. az olyan földműves,


aki helyben lakónak minősül és legalább 3 éve állattartó telepet üzemeltet,



akinek célja földrajzi árujelzéssel, továbbá eredetmegjelöléssel ellátott termék előállítása és feldolgozása, vagy ökológiai
gazdálkodó;



aki helyben lakónak minősül és célja kertészeti tevékenység folytatása,



aki helyben lakónak minősül és célja szaporítóanyag előállítása;



6. az olyan földműves, aki helyben lakónak minősül;



7. az olyan földműves, akinek a lakóhelye vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon a településen van,
amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy
közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van;



A 2., 4.-7. pontban meghatározott jogosulti csoportokon belül több jogosult esetében az elővásárlásra jogosultak sorrendje a
következő


1. a családi gazdálkodó, illetve a gazdálkodó család tagja,



2. fiatal földműves.



3. pályakezdő gazdálkodó

Előhaszonbérleti jog rangsorának
változása


Fontos változás, hogy a jogosultak sorrendjében a volt haszonbérlő egyező
ranghelyen áll a 46. § (3) bekezdésében felsorolt jogosultakkal !



Az új 46. § (3) bekezdés:


a) 3 éve állattartó telepet üzemeltető + helybenlakó


aa) rét, legelő (gyep), vagy fásított terület – állatfajta



ab) szántó – állatfajta + takarmányvállalkozás



b)
szántó,
kert,
szőlő,
gyümölcsös
földrajzi
árujelzéssel,
továbbá
eredetmegjelöléssel ellátott termék előállítása és feldolgozása, vagy ökológiai
gazdálkodás folytatása + helybenlakó



c) kert, szőlő vagy gyümölcsös kertészeti tevékenység folytatása + helybenlakó



d) szántó szaporítóanyag előállítása + helybenlakó

Előhaszonbérleti jog – sorrend (erődnek
nem minősülő föld


1. az olyan helybenlakó földműves, helybeli illetőségő mg-i termelőszervezet


aki legalább 3 éve állattartó telepet üzemeltet,



célja földrajzi árujelzéssel, továbbá eredetmegjelöléssel ellátott termék előállítása és feldolgozása,
vagy ökológiai gazdálkodó;



akinek célja kertészeti tevékenységet folytatása,



Akinek célja vetőmagot állítása,



a volt haszonbérlő,



2. a közös tulajdonban álló föld esetében a tulajdonostárs tulajdoni hányadának megfelelő
területnek harmadik személy javára történő haszonbérbe adása esetén a földműves tulajdonostárs



3. az olyan földművest, aki helyben lakó szomszédnak minősül;



4. az olyan földművest, aki helyben lakónak minősül;



5. az olyan földművest, akinek a lakóhelye vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve
azon a településen van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése
szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton
legfeljebb 20 km távolságra van;



6. az olyan mezőgazdasági termelőszervezetet, amely helybeli illetőségű szomszédnak minősül;



7. az olyan mezőgazdasági termelőszervezetet, amely helybeli illetőségűnek minősül;



8. az olyan mezőgazdasági termelőszervezetet, amelynek a mezőgazdasági üzemközpontja legalább
3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási határa a haszonbérlet tárgyát képező föld
fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt

Helyi földbizottság eljárása


A Földforgalmi tv. VI. fejezete hatályon kívül kerül.



A Földforgalmi tv. 23/A. §-a szerint a helyi földbizottság a Magyar Agrár-,
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara.



A helyi földbizottságot az ügyfél jogállása illeti meg (állásfoglalása az ügyfél
jognyilatkozatának minősül), az mg-i szerv döntése esetében kereshetőségi
joggal rendelkezik.



A Földforgalmi tv. új – a 2019. január 11. napját követően kötött szerződések
esetén alkalmazandó – 24. §-a szerint a helyi földbizottság 30 napon belül
adja ki állásfoglalását (ezen időtartamnak nem része, ha a helyi földbizottság
az ügyfeleket nyilatkozattételre hívja fel) és meghatározza a szerződés
értékelése során figyelembe vehető szempontokat is.

Helyi földbizottság eljárása


A 2019. január 11. napján vagy azt követően indult eljárásokban a helyi
földbizottság az állásfoglalását már nem küldi meg a jegyzőnek (így azt ki
sem kell függeszteni). A továbbiakban a jegyző feladata kizárólag a
kifüggesztésre és az iratjegyzék (szerződés + esetleges elfogadó nyilatkozat és
mellékletek) továbbítására korlátozódik.



A helyi bizottság ülése nyilvános, felhívást adhat ki.



A helyi földbizottság döntése ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az a
mezőgazdasági igazgatási szerv döntése elleni közigazgatási perben
támadható. Nincs helye megváltoztatásnak – tulajdonszerzés estén.



A Fétv. 9. § (5) bekezdésének hatályon kívül helyezése okán csereszerződés
esetén is meg kell keresni a helyi földbizottságot (2019. január 11. napján
vagy azt követően indult eljárásokban).

Helyben lakó szomszéd fogalmának
változása, értelmezése
Helyben lakó szomszéd: az a helyben lakó, vagy az adás-vételi, a csere, illetve
a haszonbérleti szerződés tárgyát képező föld fekvése szerinti településsel
szomszédos település vonatkozásában helyben lakó, akinek a tulajdonában
vagy használatában lévő föld szomszédos az adás-vételi, a csere, illetve a
haszonbérleti szerződés tárgyát képező földdel.
Szomszédos föld: az olyan föld, amely – a település közigazgatási határától
függetlenül – a jogügylet tárgyát képező földdel közvetlenül,
illetve önálló helyrajzi szám alatt nyilvántartott út, árok, csatorna
közbeékelődésével közvetve érintkezik.

Helyben lakó szomszéd fogalmának változása,
értelmezése
A sárgával jelzett terület a saját tulajdon és életvitelszerű lakóhely a piros tanya.

Helyben lakó szomszéd fogalmának változása,
értelmezése
A sárgával jelzett terület a tulajdon, narancssárga a vétel/bérlet tárgya és életvitelszerű
lakóhely a piros tanya.

Helyben lakó szomszéd fogalmának változása,
értelmezése
A sárgával jelzett terület a saját tulajdon, narancssárga a vétel/bérlet tárgya, kék a
csatorna, szürke az út és életvitelszerű lakóhely a piros tanya.

Helyben lakó szomszéd fogalmának változása,
értelmezése
A sárgával jelzett terület a saját tulajdon, narancssárga a vétel/bérlet tárgya, kék a
csatorna (egyben közigazgatási határ) és életvitelszerű lakóhely a piros tanya.

Helyben lakó szomszéd fogalmának változása,
értelmezése
A sárgával jelzett terület a saját tulajdon, narancssárga a vétel/bérlet tárgya, kék a
csatorna (egyben közigazgatási határ) és életvitelszerű lakóhely a piros tanya.

Haszonbérleti szerződés
meghosszabbításának szabályai
Földforgalmi tv 58. §


A haszonbérleti szerződés módosítást nem kell kifüggeszteni.



A szerződés módosítást annak keltétől számított 8 napon belül kell benyújtani
jóváhagyásra (3 példányban), ha:


a szerződés időtartama kerül meghosszabbításra vagy



a haszonbér mértéke kerül csökkentésre



A haszonbérleti szerződés egyéb elemeinek módosítása nem igényel jóváhagyást
(és kifüggesztést).

Földhasználati szerződések bejelentése,
hivatalból indított eljárás
Fétv. 95. §, 95/A. §


A földhasználó a használatot annak megkezdésétől számított 30 napon belül
köteles az ingatlanügyi hatósághoz nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni.



Hatósági jóváhagyáshoz kötött szerződésen alapuló használat esetén a
földhasználati nyilvántartásba vételi eljárás hivatalból indul meg.

Kiemelt beruházások


Modern Városok Program (Békéscsaba)



120-as vasútvonal



Békési börtön



Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.



Csaba Metál, Linemar,



…

I/1. Békéscsaba városának
bekötése az európai és
magyar gyorsforgalmi út
hálózatába: M44 fejlesztése
M5 – Nagykőrös – Kunszentmárton – Szarvas –
Békéscsaba útvonalon haladva jelentené Békés
megye kapcsolatát az ország gyorsforgalmi
úthálózatával.
I.

Tiszakürt – Kondoros: 62 km

A kivitelezés 2017 elején indult - tervezett
befejezés 2019. III. negyedév.
II. Kondoros – Békéscsaba: 18 km
A munkaterület átadására 2018. február közepén
került sor - várható befejezés: 2021. II. negyedév.
III. Nagykőrös – Tiszakürt: 31 km.
Az M44 és az M5 összekötésére vonatkozó
nyomvonal még nem véglegesedett, ennek
hiányában a Megyeszékhely NEM lesz összekötve
az országos és európai autópálya-hálózattal.
Kép forrás: NIF

I/2. Fürjesi összekötő út
építése
•

Végleges más célú hasznosítás,

•

földmérési adatszolgáltatás és záradékolás,

•

kisajátítás,

•

tulajdonjog bejegyzés.

Az út építési engedély 2018. június 16. napján vált
véglegessé (BE/UO/134/37/2018.)

Békéscsaba Fürjesi út (44. sz. főút – 4432 sz.
összekötőút) kapcsán
-

8124,7 fm országos főút,

-

9853,76 fm helyi közút,

-

2814,26 fm kerékpárút,

-

105,21 fm járda,

-

3 db körforgalmú csomópont és

-

3 db autóbuszöböl

építésének, átépítésének engedélyezése történt meg.
Kép forrás: BCSMJV

II/1. Békéscsabai térségi
vásártér kialakítása
MVP
Kép forrás: BCSMJV

A Békéscsaba 3388, 3393, 3395/3 helyrajzi
számú ingatlanok egyesítésének ingatlannyilvántartási átvezetése 2018. október 10.
napján megtörtént.

II/5. Térségi turisztikai túra-és
kerékpárutak fejlesztése
„Wenckheim turista- és kerékpárút kialakítása”
• Szabadkígyósi Wenckheim Kastély
• Gerlai Wenckheim Kastély
• Doboz, Wenckheim Kápolna
• Póstelek, Széchenyi-Wenckheim Kastélyrom
• Gyula
és
turisztikai attrakciók elhelyezése
(madárles, kilátó, szerelő és pumpa-pont, kronoszkóp)
⁻

végleges más célú hasznosítási engedély
(10.126-10/2018.)

⁻

végleges más célú hasznosítási engedély
(10.160-5/2018.)

⁻

földmérési adatszolgáltatás és záradékolás,

⁻

kisajátítást pótló adásvételi
szerződés/kisajátítás

⁻

útépítési engedély (Kétegyházi út)
BE/UO/318/17/2018.

⁻

útépítési engedély (Szabadkígyós-Bcsaba)
BE/UO/333/33/2018.
előzetes vizsgálati eljárás indult 2019. január
10. napján

⁻

Kép forrás: BCSMJV

IV/1. Békéscsaba ipari parkjainak
bővítése, iparfejlesztési célra
alkalmas területek kialakítása és
fejlesztése
1745/2017. (X. 17.) Korm. határozat
a Békéscsaba Megyei Jogú Város külterületén fekvő
földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt.
- közel 30 ha
•

Végleges más célú hasznosítás (beruházási
célterület)

•

Tulajdonjog bejegyzése

•

Földmérési adatszolgáltatás és záradékolás

•

Telekalakítás

•

Épület bontás és

•

Telekalakítás ingatlan-nyilvántartási átvezetése

Ursziny-Beliczey kúria

Ursziny-Beliczey kúria

Ursziny-Beliczey kúria környezete
- Telekalakítási engedély

- Ingatlan-nyilvántartási átvezetés

Elektronikus ügyintézés a földügyi
igazgatásban


Nem kizárt, …. de


Ingatlan-nyilvántartás (Inytv. 25. § (4) bek)


Az a beadvány, amelyhez melléklet nem tartozik, a miniszter e törvény felhatalmazása
alapján kiadott rendeletében meghatározott elektronikus űrlap alkalmazásával
elektronikus úton is benyújtható.



Földforgalom (biztonsági okmány!)



Földmérés



Földhasználat

Köszönöm a megtisztelő figyelmet !

Dr. Sóvári Tibor
osztályvezető

sovari.tibor@bekes.gov.hu
megye.foldhivatal@bekes.gov.hu

