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TELEKALAKÍTÁS 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 23 – 24. §§ 

értelmében: 

23. § (1) Telket csak úgy szabad alakítani, hogy az a terület rendeltetésének megfelelő 

használatra alkalmas legyen, továbbá annak alakja, terjedelme, beépítettsége és 

megközelíthetősége a jogszabályoknak megfeleljen.   

(2) A telekalakítás a 24. § (1) bekezdése szerinti változás megvalósítására irányuló, a 

telekalakítási hatóság által lefolytatott közigazgatási eljárás, amely a telekingatlan adataiban 

történő, továbbá a bejegyzett jogok és feljegyzett tények vonatkozásában ezáltal bekövetkező 

változásnak a külön jogszabályban meghatározottak szerint az ingatlan-nyilvántartásban 

történő átvezetésével zárul. 

24. § (1) A telekalakítás lehet: 

a) telekcsoport újraosztása, 

b) telekfelosztás, 

c) telekegyesítés és 

d) telekhatárrendezés  

e) vasúti telekalakítás  

(2) Új beépítésre szánt vagy jelentős mértékben átépítésre kerülő terület esetében a területre 

vonatkozó helyi építési szabályzat a beépíthetőség feltételeként előírhatja a telkek építési 

telekké vagy telekké történő alakítását, az érintett telekcsoport - legalább telektömbönként 

történő – újra-osztásával. 

(3) A szabályozási vonal szerinti telekalakítást legkésőbb a kiszolgáló út megépítésével 

egyidejűleg kell elvégezni. 

(4) A telekalakítás során érintett tulajdoni jogviszonyokban a polgári jog szabályai szerint kell 

eljárni. 

24/A. § (1) A telekalakítási hatóság a természetvédelmi vagy kulturális örökségvédelmi 

szempontoknak nem megfelelő engedély iránti kérelmet elutasítja. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti szempontok vizsgálatának mellőzése semmisségi oknak minősül. 

(3) A telekalakítási eljárásokban, ha a telekalakítás olyan ingatlant érint, amelyre az ingatlan-

nyilvántartásban országos jelentőségű védett természeti terület, törvény erejénél fogva védett 

forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár, természeti terület, Natura 2000 

terület, ökológiai folyosó, természeti emlék, barlang felszíni védőövezet jogi jelleg ténye van 

feljegyezve, akkor az ingatlan-nyilvántartási átvezetés feltétele az, hogy a kialakuló, jogi 

jelleggel természetben érintett földrészlet tulajdoni lapjára tovább kell jegyezni a jogi jelleg 

tényét. A telekalakítási engedélynek rendelkeznie kell arról, hogy mely kialakuló 

földrészletek tulajdoni lapján kell továbbvezetni a jogi jelleget. 

(4) Ha a telekalakítás olyan ingatlant érint, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban - jogi 

jellegként - helyi jelentőségű védett természeti terület, természetvédelmi terület, természeti 
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emlék jogi jelleg ténye van feljegyezve, akkor az ingatlan-nyilvántartási átvezetés feltétele az, 

hogy a kialakuló, jogi jelleggel természetben érintett földrészlet tulajdoni lapjára tovább kell 

jegyezni a jogi jelleg tényét. A telekalakítási engedélynek rendelkeznie kell arról, hogy mely 

kialakuló földrészletek tulajdoni lapján kell továbbvezetni a jogi jelleget. 

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 53. § értelmében: 

53. § (1) A Kormány - a honvédelmi és katonai célú ingatlanokat érintő, valamint a (2) 

bekezdésben meghatározott eljárások kivételével - az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben foglaltak tekintetében telekalakítási 

hatóságként az ingatlan fekvése szerint illetékes, földügyi igazgatási hatáskörében eljáró 

fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki. 

(2) A Kormány telekalakítási hatóságként az összevont telepítési eljárást lefolytató építésügyi 

hatóságot jelöli ki, ha az összevont telepítési eljárásban telekalakítási eljárás is lefolytatásra 

kerül. 

 

Tájékoztatom Önöket, hogy Sárszentmihály közigazgatási területén lévő ingatlan esetében az 

illetékes hatóság: 

Fejér Megyei Kormányhivatal 

Földhivatali Osztály 

8000 Székesfehérvár, Várkörút 22-24. 

ügyintéző: Varga Tibor 

A beadványon fel kell tüntetni az illetékes földhivatal címét és a „földügyi igazgatási 

eljáráshoz” kifejezést! 

 

Dr. Nagy Ildikó s.k. 

jegyző 

Sárszentmihály, 2022. május 11. 

 

 


