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JogszabÃ¡lyok
2018. January 30.

Vonatkozó hatályos jogszabályokFöldmérési és térképészeti tevékenység,
osztatlan közös tulajdon megszüntetése
- A földmérési és térképészeti tevékenységrÅ‘l szóló 2012. évi XLVI. törvény
- A földmérési és térképészeti tevékenységrÅ‘l szóló 1996. évi LXXVI. törvény végrehajtására kiadott 21/1997. (III.12.)
FM-HM rendelet
- A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezelésérÅ‘l, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási
díjakról szóló 63/1999. (VII.21.) FVM-HM-PM együttes rendelet
- A telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 166/2009. (XII.9.) FVM rendelet
- A földmérési és térképészeti tevékenységrÅ‘l szóló 2012. évi XLVI. törvényben meghatározott bírságok
kiszabásának részletes szabályairól szóló 129/2015. (V. 27.) Korm. rendelet

- Az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrészletek megjelölésérÅ‘l szóló 44/2006. (VI.13.) FVM rendelet
(Az ábra melléklet pdf formátumban letölthetÅ‘.)
- A kisajátítási terv elkészítésérõl, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos
értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseirÅ‘l szóló 178/2008. (VII.3.) Korm. rendelet
- Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV.
16.) VM rendelet
- A térképészetért felelÅ‘s miniszter felelÅ‘sségi körébe tartozó állami alapadatok és térképi adatbázisok
vonatkoztatási és vetületi rendszerérÅ‘l, alapadat-tartalmáról, létrehozásának, felújításának, kezelésének és
fenntartásának módjáról, és az állami átvétel rendjérÅ‘l szóló 15/2013. (III. 11.) VM rendelet
- Az alapponthálózati pontokkal kapcsolatos szabályokról szóló 51/2014. (IV. 29.) VM rendelet
- A földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségrÅ‘l szóló 19/2013. (III. 21.) VM
rendelet
- A földmérÅ‘ igazolványról, az ingatlanrendezÅ‘ földmérÅ‘ minÅ‘sítésrÅ‘l, valamint a földmérési szakfelügyelÅ‘i feladatokról szól
52/2014. (IV.29.) VM rendelet
- Az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységgel összefüggÅ‘ szakmagyakorlás részletes szabályairól szóló
327/2015 (XI. 10). Korm. rendelet
- A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet
Az államhatár vonalát rögzítÅ‘ okmányok nyilvántartási példányai kezelésének, tárolásának rendjérÅ‘l és a
változások átvezetésének szabályairól szóló 386/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet
- A légi távérzékelés engedélyezésének és a távérzékelési adatok használatának rendjérÅ‘l szóló 399/2012 (XII.
20.) Korm. rendelet
- Az állami digitális távérzékelési adatbázisról szóló 29/2014. (III. 31.) VM rendelet
- Az állami alapadatok adatbázisainak selejtezési és archiválási rendjérÅ‘l, valamint a földügyi és távérzékelési
levéltárról szóló 39/2014. (XII. 18.) FM rendelet
- Az állami topográfiai térképi adatbázisról szóló 2/2014 (I.10.) VM rendelet
- A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló
374/2014. (XII.31.) Korm. rendelet
Ingatlan-nyilvántartás

- Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény és a végrehajtására kiadott 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet
- A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerbõl lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási
adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási
szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII.28.) FVM
rendelet
- A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerbõl történõ szolgáltatás feltételeit tartalmazó szolgáltatási szerzõdés
kötelezõ elemeirÅ‘l szóló 207/2006. (X.16.) Korm. rendelet
- 1996. évi LXXXV. törvény az illetékekrÅ‘l szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilapmásolat igazgatási szolgáltatási díjáról
Szervek kijelölése, adatvagyon

- A földmÅ±velésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérÅ‘l szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
- Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
- A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelmérõl szóló 2010. évi CLVII. törvény
- A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III.22.)
Korm. rendelet
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Földforgalom
- A mezÅ‘- és erdÅ‘gazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény
- A mezÅ‘- és erdÅ‘gazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggÅ‘ egyes rendelkezésekrÅ‘l és
átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény
- A föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintÅ‘ más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír
alapú okmány biztonsági kellékeirÅ‘l és kibocsátásainak szabályairól szóló 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
- Az elÅ‘vásárlási és elÅ‘haszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerzÅ‘dés
hirdetményi úton történÅ‘ közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet
- A földmÅ±vesekrÅ‘l, a mezÅ‘gazdasági termelÅ‘szervezetekrÅ‘l, valamint a mezÅ‘gazdasági üzemközpontokról vezetett
nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet
- A mezÅ‘gazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekrÅ‘l szóló 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet
Földvédelem, földhasználat
- A termÅ‘föld védelmérÅ‘l szóló 2007. évi CXXIX. törvény
- A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII.23.) Korm. rendelet
- A földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértékérÅ‘l és a
díjfizetés részletes szabályairól szóló 155/2009. (XI.16.) FVM rendelet
- A földminÅ‘sítés részletes szabályairól szóló 105/1999. (XII.22.) FVM rendelet
- A parlagfÅ± elleni közérdekÅ± védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekÅ± védekezés
költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet
- A földrendezÅ‘ és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény Kapcsolódó jogszabályok

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL . törvény
- A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
- A Polgári TörvénykönyvrÅ‘l szóló 2013. évi V. törvény
- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
- A természet védelmérÅ‘l szóló 1996. évi LIII. törvény
- Az erdÅ‘rÅ‘l, az erdÅ‘ védelmérÅ‘l és az erdÅ‘gazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény
- A termÅ‘föld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására
irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról szóló 2014. évi VII. törvény
- A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény
- A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm.
rendelet
- A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény
- Az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjérÅ‘l és az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási
díjáról szóló 33/2007. (XII.23.) PM rendelet
- A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet
- Az egységes elektronikus közmÅ±nyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendeletAz itt felsorolt jogszabályok
többsége átlinkeléssel a Nemzeti Jogszabálytár-ból érhetÅ‘k el, ahol a jogszabályok naprakészek, a mindenkori
hatályos állapotot tartalmazzák.
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