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PEST MEGYEI 

KORMÁNYHIVATAL 
VÁCI JÁRÁSI HIVATAL 

HIVATALVEZETŐ 

2600 Vác, Március 15. tér 11. 
Tel.: 27/513-432 Fax. 513-414  
jarasihivatal@vac.pmkh.gov.hu 

 

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
VÁCI JÁRÁSI HIVATAL 

JÁRÁSI FÖLDHIVATALA 
 
A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi 
XCIII. törvény alapján 2013. január 1. napjától megalakult a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási 
Hivatala, melynek egyik szakigazgatási szerve a Járási Földhivatal. 
 
 Illetékességi területe 2 járási területre, összesen 35 településre terjed ki. 
 
A Váci Járás: Acsa, Csörög, Csővár, Galgagyörk, Kisnémedi, Kosd, Őrbottyán, Penc, Püspökhatvan, 
Püspökszilágy, Rád, Sződ, Sződliget, Vác, Vácduka, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácrátót, 
a Szobi Járás: Bernecebaráti, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Kemence, Kismaros, Kóspallag, Letkés, 
Márianosztra, Nagybörzsöny, Nagymaros, Perőcsény, Szob, Szokolya, Tésa, Vámosmikola, Verőce, 
Zebegény települések. 
 
Elérhetőségek: 

 

Cím:     2600 Vác, Káptalan u. 1-3.  

Postacím:     2601 Vác, Pf. 41. 

Telefon:    06/27/315-262, 06/27/501-465, 06/27/501-466 

Fax:     06/27/501-455 

E-mail:     vac@takarnet.hu 

    

 

Ügyfélfogadás 

 

Délelőtt: 

 

Délután: 

Sorszámosztó   

lezárása 

Hétfő - 13:00 - 18:00 17:30 

Szerda 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00 11:30-ig 15:30-ig 

Péntek 08:00 - 12:00 11:30-ig - 

 

 

Ingatlan-nyilvántartási osztály  
 

 

 Feladatkörébe tartozik a tulajdoni lapot érintő valamennyi ügy intézése függetlenül attól, hogy 
az ingatlan adataiban, a bejegyzett jogok, tények tekintetében történt-e a változás.  

 Az ingatlan-nyilvántartás vezetése - azaz valamilyen változtatás végrehajtása az adatokban - 
az ügyfél kérelme alapján történik. A nyilvántartást minden földhivatalban számítógépen 
vezetik.  

 A változásvezetés során a tulajdoni lapon történt bejegyzésről (törlésről) - azaz az ingatlanhoz 
fűződő jogok vagy tények megváltoztatásáról - az ügyintéző határozatot hoz, amit megküld az 
ügyfélnek.  

 Feladata a bejelentett változások alapján a tulajdoni lapon szereplő személyi és cégadatok 
karbantartása. 

 Adatszolgáltatás az ingatlan-nyilvántartás adataiban a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 
megfelelően. 
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Földmérési osztály 
 

 Alapfeladata az ingatlan-nyilvántartást érintő földmérési feladatok ellátása, elsősorban az 
ingatlan-nyilvántartási térképet érintő változások előzetes és végleges vezetése. 

 Adatszolgáltatás ingatlan-nyilvántartási térképről, vízszintes és magassági alappontokról. 

 Kiemelt hatósági feladata a földmérő vállalkozások által készített, az ingatlan-nyilvántartási 
térkép tartalmát érintő földmérési munkák vizsgálata és záradékolása.  

 Kárpótlás és részaránytulajdon-kiadás földmérési feladatai. 

 Alappontok helyszínelése, karbantartása, védelme. 

 Földmérési tárgyú kérelmek, panaszok kivizsgálása, földmérési tevékenység szakfelügyelete. 

 Ügyfél megrendelésére meghatározott szolgáltató (földmérési) tevékenységet végez (pl. 
épület-feltüntetés, telekalakítások, stb.). 

 
Földvédelmi, földminõsítési és földhasználati csoport 
 

 Munkája során elsődleges feladata a termőföld minősítése, védelme, a termőföld 
rendeltetésszerű használata, más célú hasznosítás engedélyezése és az engedély nélküli 
hasznosítás felderítése és szankcionálása.  

 Földhasználat nyilvántartás. 

 Művelési ágban végrehajtott változások ellenőrzése. 

 Talajosztályozási térképek vezetése. 

 Adatszolgáltatás a termőföldek művelési ágáról, minőségi osztályáról stb. 
 
Ügyfélszolgálat, adatszolgáltatás  
 

 A földhivatalban önálló ügyfélszolgálat működik, melynek feladata a beadványok átvétele, 
tulajdoni lap-adatok ügyfelek részére történő szolgáltatása, tájékoztatás, felvilágosítás, egyéb 
adatszolgáltatás. 

 

 

 

Vác, 2013. augusztus 21. 

  

                                                                                                       dr. Maruszki Gábor s.k. 

                                                                                                           járási hivatalvezető 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 


