
 

Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Ingatlannyilvántartás 6. 

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás 

Hidvéginé dr. Erdélyi, Erika 



   

   
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Ingatlannyilvántartás 6.: Az ingatlan-nyilvántartási eljárás 
Hidvéginé dr. Erdélyi, Erika 
Lektor: Dr. Papp , Iván 

Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027 „Tananyagfejlesztéssel a GEO-ért” projekt keretében készült. 

A projektet az Európai Unió és a Magyar Állam 44 706 488 Ft összegben támogatta. 

v 1.0 

Publication date 2010 
Szerzői jog © 2010 Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar 

Kivonat 

A modul célja, hogy a hallgató átfogó ismeretekhez jusson az ingatlan-nyilvántartás dinamikus részéről, a 

változásoknak az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés rendszerétől, a változás vezetés szabályairól. 

Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény védi. Egészének vagy részeinek másolása, felhasználás kizárólag a 

szerző írásos engedélyével lehetséges. 



   

 iii  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Tartalom 

6. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás  ...................................................................................................  1 
1. 6.1 Bevezetés  ........................................................................................................................  1 
2. 6.2. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás fogalma, jellegzetességei  ..........................................  1 

2.1. 6.2.1 Az ingatlan-nyilvántartási eljárás történeti alapjai   ..........................................  1 
2.2. 6.2.2 Az ingatlan-nyilvántartási eljárás fogalma és célja  ..........................................  2 
2.3. 6.2.3 Az ingatlan-nyilvántartási eljárás jellegzetességei  ..........................................  2 

3. 6.3 Az ingatlan-nyilvántartási eljárás alapelvei .....................................................................  3 
4. 6.4. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás hatálya  ......................................................................  3 

4.1. 6.4.1 Az ingatlan-nyilvántartási eljárás tárgyi hatálya - az ingatlan-nyilvántartási ügy   

3 
4.2. 6.4.2 Az ingatlan-nyilvántartási eljárás személyi hatálya – az ügyfél  ......................  4 

4.2.1. 6.4.2.1 Az ügyfél az ingatlan-nyilvántartási eljárásban ................................  4 
4.2.2. 6.4.2.2 Az eljárást kezdeményező hatóság  ...................................................  4 

4.3. 6.4.3 Az ingatlan-nyilvántartási eljárás szervi hatálya – az ingatlanügyi hatóság  ....  5 
5. 6.5 Az eljárási kötelezettség az ingatlan-nyilvántartási eljárásban  .......................................  5 

5.1. 6.5.1 A joghatóság  ....................................................................................................  5 
5.2. 6.5.2 A hatáskör  ........................................................................................................  6 
5.3. 6.5.3 Az illetékesség  .................................................................................................  6 
5.4. 6.5.4 Az ingatlanügyi hatóság eljárási kötelezettsége ...............................................  6 
5.5. 6.5.5 Joghatóság, hatáskör, illetékesség vizsgálata  ...................................................  7 

6. 6.6 Az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítása  ................................................................  7 
6.1. 6.6.1 Az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítása és beadványai  .........................  7 
6.2. 6.6.2 Az ingatlan-nyilvántartási kérelem  ..................................................................  7 

6.2.1. 6.6.2.1 Az ingatlan-nyilvántartási kérelem előterjesztésére jogosult személy  8 
6.2.2. 6.6.2.2 Az ingatlan-nyilvántartási kérelem tartalma  ....................................  8 
6.2.3. 6.6.2.3 Az ingatlan-nyilvántartási kérelem formája  .....................................  8 
6.2.4. 6.6.2.4 A kérelem mellékletei  ......................................................................  9 
6.2.5. 6.6.2.5 A kérelem előterjesztésének határideje és helye  ..............................  9 

6.3. 6.6.3 Az ingatlan-nyilvántartási bejelentés  .............................................................  10 
6.3.1. 6.6.3.1 A bejelentési kötelezettség  .............................................................  10 
6.3.2. 6.6.3.2 Az ingatlan adatai változásának átvezetésére irányuló eljárások  ...  11 

6.4. 6.6.4 Az eljáró hatóság megkeresése  ......................................................................  11 
6.5. 6.6.5 Az ingatlan-nyilvántartási eljárás hivatalból  .................................................  12 
6.6. 6.6.6 Az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díja  ......................  12 

6.6.1. 6.6.6.1 Az ingatlan-nyilvántartási eljárás költségei  ....................................  12 
6.6.2. 6.6.6.2 Az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díja  ......  12 
6.6.3. 6.6.6.3 A személyes díjmentesség  ..............................................................  13 
6.6.4. 6.6.6.4 A tárgyi díjmentesség  .....................................................................  13 
6.6.5. 6.6.6.5 A díjfizetési kötelezettség teljesítése  ..............................................  14 

6.7. 6.6.7 Az ingatlan-nyilvántartási beadványok nyilvántartásba vétele és széljegyzése  14 
6.7.1. 6.6.7.1 Az ingatlan-nyilvántartási beadványok iktatása  .............................  14 
6.7.2. 6.6.7.2 Az ingatlan-nyilvántartási beadványok széljegyzése  .....................  15 

6.8. 6.6.8 Értesítés az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindításáról  ............................  15 
6.8.1. 6.6.8.1 Az értesítési kötelezettség és teljesítése  .........................................  15 
6.8.2. 6.6.8.2 Tájékoztatás az ügyfél kérelmére  ...................................................  15 

6.9. 6.6.9 Képviselet az ingatlan-nyilvántartási eljárásban  ............................................  15 
6.9.1. 6.6.9.1 A képviseletről általában  ................................................................  15 
6.9.2. 6.6.9.2 A kötelező jogi képviselet  ..............................................................  16 

6.10. 6.6.10 A vagyonszerzési illeték kiszabására történő bejelentési kötelezettség  .....  16 
7. 6.7 Ügyintézés az ingatlan-nyilvántartási eljárásban  ..........................................................  17 

7.1. 6.7.1 Az ügyintézési határidők  ...............................................................................  17 
7.1.1. 6.7.1.1 Az általános ügyintézési határidő  ...................................................  17 
7.1.2. 6.7.1.2 Az eltérő ügyintézési határidő  ........................................................  17 
7.1.3. 6.7.1.3 Soron kívüli eljárás törvény rendelkezése alapján  .........................  17 
7.1.4. 6.7.1.4 Soron kívüli eljárás kérelemre  ........................................................  17 
7.1.5. 6.7.1.5 Az ügyintézési határidő nyugvása és zárónapja  .............................  18 



 INY6  

 iv  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

7.2. 6.7.2 Kizárás az ingatlan-nyilvántartási ügyintézési eljárásból  ..............................  18 
7.3. 6.7.3 Az ingatlan-nyilvántartási beadványok vizsgálata  .........................................  18 
7.4. 6.7.4 Az ingatlan-nyilvántartási beadványok intézésének általános szabályai  .......  19 
7.5. 6.7.5 A kérelem elutasítása érdemi vizsgálat nélkül   ..............................................  19 
7.6. 6.7.6 Az ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztése  ...........................................  20 
7.7. 6.7.7 Az ingatlan-nyilvántartási eljárás függőben tartása  .......................................  20 
7.8. 6.7.8 A közbenső intézkedések  ...............................................................................  21 

7.8.1. 6.7.8.1 A közbenső intézkedések joghatálya  ..............................................  21 
7.8.2. 6.7.8.2 A hiánypótlás  .................................................................................  21 
7.8.3. 6.7.8.3 A meghallgatás  ...............................................................................  22 
7.8.4. 6.7.8.4 Az ügyész értesítése  .......................................................................  22 

7.9. 6.7.9 Több ingatlanügyi hatóságot érintő ügy  ........................................................  22 
7.10. 6.7.10 Az ingatlan-nyilvántartási eljárás megszüntetése  ......................................  23 

7.10.1. 6.7.10.1 Az ingatlan-nyilvántartási eljárás megszüntetése  .......................  23 
7.10.2. 6.7.10.2 A bejegyzés iránti kérelem visszavonása  ...................................  23 

8. 6.8 Az ingatlan-nyilvántartási eljárás okiratai  .....................................................................  24 
8.1. 6.8.1 Az okiratokról általában  ................................................................................  24 

8.1.1. 6.8.1.1 A közokirat  .....................................................................................  25 
8.1.2. 6.8.1.2 A magánokirat  ................................................................................  26 

8.2. 6.8.2 Az adatváltozás átvezetése alapjául szolgáló okiratok ...................................  26 
8.3. 6.8.3 A jogok bejegyzése és tények feljegyzése alapjául szolgáló okiratok  ...........  28 
8.4. 6.8.4 A tulajdonjog törléséhez szükséges okiratok  .................................................  28 

8.4.1. 6.8.4.1 Törlés az eredeti ingatlan-nyilvántartási állapot visszaállításával  ..  28 
8.4.2. 6.8.4.2 Törlés az eredeti ingatlan-nyilvántartási állapot visszaállítása nélkül újabb 

tulajdonjog bejegyzésével  ....................................................................................  29 
8.4.3. 6.8.4.3 Törlés a megyei ingatlanügyi hatóság másodfokú határozata alapján  29 

8.5. 6.8.5 Az ingatlan-nyilvántartási okiratok kellékei  ..................................................  29 
8.5.1. 6.8.5.1 Az okirat tartalmi kellékei  ..............................................................  29 
8.5.2. 6.8.5.2 Az okirat alaki követelményei  ........................................................  30 
8.5.3. 6.8.5.3 A bírósági, hatósági határozatok tartalma  ......................................  31 

8.6. 6.8.6 A megkülönbözetett jogok bejegyzése alapjául szolgáló okiratok  ................  31 
8.7. 6.8.7 Az idegen nyelvű okiratok, a külföldön kiállított okiratok  ............................  32 
8.8. 6.8.8 A bejegyzéshez, feljegyzéshez szükséges egyéb iratok  .................................  33 

8.8.1. 6.8.8.1 Az önálló tulajdonú épület bejegyzéséhez szükséges iratok  ..........  33 
8.8.2. 6.8.8.2 A társasház bejegyzéséhez szükséges iratok  ..................................  33 
8.8.3. 6.8.8.3 A szövetkezeti ház bejegyzéséhez szükséges iratok  .......................  34 
8.8.4. 6.8.8.4 A bejegyzéshez szükséges igazolások  ............................................  34 
8.8.5. 6.8.8.5 A változási vázrajz  .........................................................................  35 

9. 6.9 Az ingatlan-nyilvántartási döntések  ..............................................................................  36 
9.1. 6.9.1 Az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés feltételei  ...............................  36 
9.2. 6.9.2 Az ingatlan-nyilvántartási előző szabálya  .....................................................  36 

9.2.1. 6.9.2.1 Az ingatlan-nyilvántartási előző  .....................................................  36 
9.2.2. 6.9.2.2 Kivételek az ingatlan-nyilvántartási előző szabálya alól  ................  37 

9.3. 6.9.3 Az ingatlan-nyilvántartási kérelem teljesítése   ..............................................  38 
9.3.1. 6.9.3.1 A jelzálogjog bejegyzése  ................................................................  39 

9.4. 6.9.4 A hivatalból történő bejegyzés és törlés  ........................................................  39 
9.4.1. 6.9.4.1 Bejegyzés hivatalból  ......................................................................  39 
9.4.2. 6.9.4.2 Törlés hivatalból  .............................................................................  39 

9.5. 6.9.5 Az ingatlan-nyilvántartási kérelem elutasítása  ..............................................  40 
9.5.1. 6.9.5.1 A kérelem elutasítása az okirat nyilvánvaló érvénytelensége miatt   40 
9.5.2. 6.9.5.2 A kérelem elutasítása hiánypótlásra nem alkalmas okirat miatt  .....  41 
9.5.3. 6.9.5.3 A kérelem elutasítása hiánypótlásra nem alkalmas kérelem miatt  .  41 
9.5.4. 6.9.5.4 A kérelem elutasítása nem pótolt hiányosságok miatt  ....................  41 

9.6. 6.9.6 Az elutasítás tényének ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése  .............  42 
9.7. 6.9.7 Az ingatlan-nyilvántartási határozat  ..............................................................  42 
9.8. 6.9.8 Az ingatlan-nyilvántartási végzés  ..................................................................  43 
9.9. 6.9.9 A változások rögzítése az ingatlan-nyilvántartásban  .....................................  44 

9.9.1. 6.9.9.1 A változások rögzítésének általános szabályai  ...............................  44 
9.9.2. 6.9.9.2 A földrészlet megosztása, összevonása  ..........................................  45 
9.9.3. 6.9.9.3 A közigazgatási határváltozások átvezetése  ...................................  45 



 INY6  

 v  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

9.10. 6.9.10 Az ingatlan-nyilvántartási döntések kézbesítése  ........................................  46 
9.10.1. 6.9.10.1 Az ingatlan-nyilvántartási határozat kézbesítése  ........................  46 
9.10.2. 6.9.10.2 Kézbesítés az állami adóhatóság részére   ...................................  47 
9.10.3. 6.9.10.3 Kézbesítés külföldi ügyfél részére  .............................................  47 
9.10.4. 6.9.10.4 A kézbesítési vélelem  .................................................................  47 

9.11. 6.9.11 A kijavítás és kiegészítés  ...........................................................................  48 
10. 6.10 Összefoglalás .............................................................................................................  49 





   

 1  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

6. fejezet - Az ingatlan-nyilvántartási 
eljárás 

1. 6.1 Bevezetés 

A modul célja, hogy a hallgató átfogó ismeretekhez jusson az ingatlan-nyilvántartás dinamikus részéről, a 

változásoknak az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés rendszerétől, a változás vezetés szabályairól. 

A modul anyagának tanulmányozása eredményeként megismerhető 

• a változásoknak ingatlan-nyilvántartásban történő rögzítésének szervezeti rendje, az ingatlan-nyilvántartási 

eljárás fogalma, jellegzetességei, 

• az eljárás tárgyi és személyi hatálya, 

• az ingatlan-nyilvántartási eljárási kötelezettség, 

• az eljárás beadványai, az igazgatási szolgáltatási díjai, 

• az ingatlan-nyilvántartási ügyintézés rendje, 

• a közbenső intézkedések, 

• az ingatlan-nyilvántartási bejegyzések alapjául szolgáló okiratok, alaki és tartalmi kellékei, 

• a bejegyzéshez, feljegyzéshez szükséges egyéb iratok és tartalmuk, 

• az ingatlan-nyilvántartási kérelem elutasítása, 

• az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzés feltételei, 

• az ingatlan-nyilvántartási döntések és kézbesítésük, 

• a változások ingatlan-nyilvántartásban történő rögzítése. 

A modul ismeretanyagának tanulmányozása eredményeként képes lesz 

• az ingatlan-nyilvántartási eljárás jogintézményeinek megértésére és bemutatására, 

• az ingatlan-nyilvántartási eljárásra vonatkozó szabályok alkalmazására. 

2. 6.2. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás fogalma, 
jellegzetességei 

2.1. 6.2.1 Az ingatlan-nyilvántartási eljárás történeti alapjai 

Az ingatlanok nyilvántartásának kettős rendszerét (telekkönyv és földadó-kataszter majd állami 

földnyilvántartás) az egységes ingatlan-nyilvántartás váltotta fel 1973. évtől. 

Az egységesítés érdekében 1972. január hó 1-től már a földhivatalok vezették a telekkönyvet is, majd az 1972. 

évi 31. számú törvényerejű rendelet és végrehajtását szolgáló 27/1972.(XII.31.) MÉM. számú rendelet alapján 

kialakított ingatlan-nyilvántartás vezetése is a földhivatalok hatáskörét képezte. 

A földhivatalok ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos eljárására az államigazgatási eljárásnak az 1957. évi IV. 

törvénybe foglalt általános szabályait kellett alkalmazni, a törvényerejű rendeletben foglalt eltérésekkel. 

Az ingatlan-nyilvántartási ügyek sajátos jellege tette szükségessé az általános szabályoktól eltérő, a törvényerejű 

rendeletbe foglalt rendelkezések szerinti államigazgatási eljárást. Ebben az időszakban maradéktalanul 
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érvényesültek az eljárás során az ingatlanok nyilvántartásának sajátosságai, az eljárási törvény háttér 

joganyagként működött. 

Az államigazgatási eljárási törvény szabályaitól való eltérés alapvetően a jogok és tények bejegyzésére irányuló 

ingatlan-nyilvántartás eljárásoknál volt tapasztalható, az adatváltozások esetében az eltérés nem jellemző. 

Az eljárási törvény 1981. évi átfogó szabályozása (1981. évi 25.sz. tvr.) során az ingatlan-nyilvántartási eljárás 

különös szabályai háttérbeszorultak, az ingatlan-nyilvántartást az államigazgatási eljárás általános szabályai 

szerint kellett vezetni, és csak mögöttes joganyagként kerülhettek alkalmazásra az ingatlan-nyilvántartás 

speciális rendelkezései. 

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló első törvény, a 2000. január 1. napján hatályba lépett 1997. évi CXLI. törvény 

(továbbiakban: Inytv.) abból indult ki, hogy a földhivatalok az ingatlan-nyilvántartási eljárást olyan sui generis 

(sajátos) közigazgatási eljárás keretében folytassák le, amely a jóhiszemű jogszerző védelmét erősíti, és azt a 

korábbinál határozottabbá teszi. A törvény meghatározta, hogy az ingatlan-nyilvántartás vezetésénél elsősorban 

az erre vonatkozó speciális szabályok az irányadók. Az ingatlan-nyilvántartási törvény végrehajtásáról a 

109/1999.(XII.29.) FVM rendelet ( továbbiakban: Inyvhr.) gondoskodik. 

A 2005. november 1. napján hatályba lépett közigazgatási hatósági eljárásról szóló 2004. évi CXL. törvény 

(Ket.) alapvető változást vezetett be, amikor elsődlegesnek a Ket. szabályai alkalmazását rendelte el. 

2.2. 6.2.2 Az ingatlan-nyilvántartási eljárás fogalma és célja 

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlanügyi hatóságnak az a tevékenysége, amely az ingatlan-

nyilvántartást érintő változások vezetésére és az ezzel kapcsolatos ügyek intézésére irányul. 

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére, tények feljegyzésére és az 

ingatlan adataiban bekövetkezett változások átvezetésére (együtt: változás vezetése) irányuló sajátos 

államigazgatási eljárás, amelyre a közigazgatási hatósági eljárás (Ket.) szabályait kell elsődlegesen alkalmazni, 

az ingatlan-nyilvántartási törvényben foglalt eltérésekkel. 

2.3. 6.2.3 Az ingatlan-nyilvántartási eljárás jellegzetességei 

Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban az eljárási szabályok különböznek az adatok átvezetése, valamint a jogok 

bejegyzése, tények feljegyzése tekintetében. 

Az adatok átvezetésére irányuló eljárásban lényegében a közigazgatási eljárás szabályai alkalmazandók, különös 

ingatlan-nyilvántartási szabály nincs. 

Az adatváltozási ügyben hozott ingatlan-nyilvántartási határozat (döntés) bizonyítási cselekmények alapján 

megállapított tényálláson alapszik. 

A jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére irányuló eljárásban viszont a közigazgatási eljárástól lényegesen 

eltérő szabályok érvényesülnek. 

A jogok bejegyzésére, tények feljegyzésére irányuló ingatlan-nyilvántartási eljárás a felek kérelméhez kötött 

jogváltoztató és jogérvényesítést segítő eljárás. 

A jogok bejegyzésére, tények feljegyzésére irányuló ingatlan-nyilvántartási eljárás jogállapot változtató eljárás a 

jogügyleten alapuló dologi jogok keletkezése, módosulása, megszűnése tekintetében, e körben a bejegyzéshez 

meghatározott körben konstitutív (jog keletkeztető), míg más jogok tekintetében deklaratív (kinyilvánító) hatály 

fűződik. 

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás általános jellemzője a jogok bejegyzése, tények feljegyzése. Az ingatlan-

nyilvántartási eljárásból a közigazgatási eljárás meghatározó elemei hiányoznak. Az ingatlan-nyilvántartási 

eljárásban hiányoznak az ellenérdekű felek, az eljárásban nem szükséges a felek meghallgatása. 

A felek meghallgatásának elmaradása az ingatlan-nyilvántartási eljárás jellemzője. Az ingatlan-nyilvántartási 

eljárásban a hatóság döntése a felek által egybehangzóan tett jognyilatkozatokon nyugszik, az ingatlan-

nyilvántartásba történő bejegyzésben, feljegyzésben való megegyezésük alapján, a benyújtott kérelemhez 

kötötten. 
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A közigazgatási eljárásban a döntés alapja a kétségmentesen megállapított tényállás, amely jellemzően 

bizonyításon alapszik. 

A jog bejegyzésére, tény feljegyzésére irányuló ingatlan-nyilvántartási ügyekben nincs bizonyítási eljárás. Az 

ingatlan-nyilvántartási eljárásban okiratra alapított tényállás valószínűsítés történik. Az ingatlan-nyilvántartási 

hatóság a kérelemről az okirat alapján dönt. 

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás vázolt jellegzetességei gyakran homályban maradnak az érdekeltek és jogi 

képviselőik, sőt a jogalkotók és jogalkalmazók előtt egyaránt. A fenti jellemzők ismeretének hiánya vezet sok 

esetben téves következtetésekre és megállapításokra az ingatlan-nyilvántartási szervezet működését, 

tevékenységét illetően. 

3. 6.3 Az ingatlan-nyilvántartási eljárás alapelvei 

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás alapelvei két forrásból fakadnak, egyrészt a közigazgatási hatósági eljárás 

elveiként többségében a közigazgatási hatósággal szemben támasztott törvényi követelményeket jelentik; 

másrészt az ingatlan-nyilvántartási törvényben meghatározott alapelvek. 

A hatályos ingatlan-nyilvántartási törvény a bevezető rendelkezések körében meghatározza az ingatlan-

nyilvántartás rendszerének (statika) és működésének (dinamika) fő alapelveit. 

A jelenleg hatályos ingatlan-nyilvántartási jogban az alapelvek jellemzően jogi normákban jelennek meg. 

Az ingatlan-nyilvántartási törvény a tételesen megfogalmazott ingatlan-nyilvántartási alapelveket – 

- a bejegyzés elvét, 

- a nyilvánosság elvét, 

- a közhitelesség elvét, 

- a rangsor elvét, 

- az okirat elvét, 

- a kérelemhez kötöttség elvét 

a klasszikus telekkönyvi alapelvek mintájára határozta meg. 

Az ingatlan-nyilvántartási alapelvek a jogalkalmazás számára zsinórmértékül szolgálnak az ingatlan-

nyilvántartási szabályok értelmezésében, alkalmazásában, így különös jelentőségük van az ingatlan-

nyilvántartási eljárásban. 

Az ingatlan-nyilvántartás alapelvei kifejtését a 3. modulban végeztük el, a 3.4 fejezetben. 

Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban, lévén közigazgatási hatósági eljárás, alkalmazandók a Ket.-ben 

megfogalmazott sajátos eljárási alapelvek is, ezek feldolgozását az 5. modulban végeztük el az 5.3 fejezetben, 

azt ott rögzítettek az ingatlan-nyilvántartási eljárásban is megfelelően érvényesülnek. 

4. 6.4. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás hatálya 

4.1. 6.4.1 Az ingatlan-nyilvántartási eljárás tárgyi hatálya - az 
ingatlan-nyilvántartási ügy 

Az ingatlan-nyilvántartási ügy közigazgatási hatósági ügynek minősül, figyelemmel arra, hogy a nyilvántartást 

vezető hatóság hatósági nyilvántartást – ingatlan-nyilvántartást – vezet és az ügyfeleket érintő adatot, tényt, 

jogosultságot igazol. 

Az ingatlan-nyilvántartási ügy keretében a hatóság az ingatlan-nyilvántartás tartalmában bekövetkezett 

változások vezetését teljesíti, azaz az ingatlannal kapcsolatos jogokat bejegyzi, tényeket feljegyzi, adatokat 
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átvezeti, valamint adatszolgáltatás során az ingatlan-nyilvántartás tartalmát képező adatokat, tényeket és 

jogosultságokat (jogokat) igazol 

Az ingatlan-nyilvántartási ügy tárgyát, az ingatlan-nyilvántartás tartalmát képező jogok bejegyzése, tények 

feljegyzése, valamint adatok átvezetése képezi. 

Ingatlan-nyilvántartási ügynek tekintendő a nyilvántartást vezető hatóságnak az adatszolgáltatás keretében 

kifejtett tevékenysége is. Az adatszolgáltatási eljárást részletesen a 8. modulban tárgyaljuk. 

Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban az elektronikus kapcsolattartás kizárt, de elektronikus úton is benyújtható 

elektronikus űrlap alkalmazásával, az a beadvány, amelyhez melléklet nem tartozik. 

4.2. 6.4.2 Az ingatlan-nyilvántartási eljárás személyi hatálya – az 
ügyfél 

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás személyi hatálya arra mutat rá, hogy kik azok a személyek, akikre az eljárási 

normák kiterjednek, más szóval kik tekinthetők az ingatlan-nyilvántartásban ügyfélnek. 

Az ügyfél természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. A 

természetes személyek és jogi személyek státuszára a Ptk. szabályai az irányadók. 

Az eljáró hatóság hivatalból vizsgálhatja az eljárási képesség meglétét, és ha annak hiányát állapítja meg, úgy az 

ügyfél helyett törvényes képviselőjét (szülő, gyám, gondnok) vonja be az eljárásba, illetve ügygondnok 

kirendelését kéri. 

4.2.1. 6.4.2.1 Az ügyfél az ingatlan-nyilvántartási eljárásban 

Az ingatlan-nyilvántartásban ügyfél 

1) az a természetes személy, a jogi személy, a jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet 

• akit, amelyet az ingatlan-nyilvántartásba jogosultként bejegyeztek (az ingatlan ingatlan-nyilvántartásba 

bejegyzett tulajdonosa, tulajdonjog, jelzálogjog bejegyzés iránti eljárásban); 

• aki, amely a bejegyzés folytán jogosulttá, kötelezetté válna (a vevő, megajándékozott, örökös a tulajdonjog 

bejegyzés iránti eljárásban); 

• akire, amelyre a feljegyzés előnyt, vagy terhet jelentene (elidegenítési, terhelési tilalom jogosultja a feljegyzés 

iránti eljárásban); 

• az ingatlan-nyilvántartási eljárás bejegyzett joga, vagy a javára, terhére feljegyzett tény megváltozását 

eredményezné (a jelzálogjogosult a jelzálogjog módosítása iránti eljárásban), illetve törlését eredményezné (a 

haszonélvezeti jogosult a haszonélvezeti jog törlése iránti eljárásban; 

2) az eljárást kezdeményező hatóság (bíróság, közigazgatási hatóság, közjegyző, végrehajtó), a hatóság által 

kezdeményezett ingatlan-nyilvántartási eljárás jellegzetessége, hogy a kezdeményező hatóság nem maga, hanem 

más jogosult javára történő bejegyzést, feljegyzést kezdeményezett, a hatóságot megilletik az ügyfél jogai; 

3) az adatváltozást bejelentő személy. 

Az ügyfél lehet magyar állampolgár, magyar jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, de 

külföldi állampolgár, vagy jogi személy, illetve hontalan személy is, feltéve, hogy a Magyarországon 

nyilvántartásba vett ingatlan a tárgya az ingatlan-nyilvántartási ügynek. 

4.2.2. 6.4.2.2 Az eljárást kezdeményező hatóság 

A bíróság kezdeményezi például tulajdoni perben a tulajdonjog keletkezésének megállapítását tartalmazó ítélet 

alapján a tulajdonjog bejegyzési eljárást, a perindítás tényének feljegyzésére irányuló eljárást, a másodfokú 

határozat ellen benyújtott bírósági jogorvoslati kérelem tényének feljegyzését. 
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A Legfelsőbb Bíróság kezdeményezi a bejegyzés, feljegyzés, átvezetés alapjául szolgáló bírósági határozat ellen 

benyújtott felülvizsgálati kérelem tényének feljegyzését. 

A nyomozó hatóság (rendőrség, ügyészség) kezdeményezi zárlat, zár alá vétel, zár alá vételt megelőző 

biztosítási intézkedés tényének feljegyzését. 

A közjegyző kezdeményezi a jogerős hagyatékátadó végzés alapján az örökös javára tulajdonjog, haszonélvezeti 

jog bejegyzését. 

A bírósági végrehajtó kezdeményezi a végrehajtási jog bejegyzését. 

A megyei kormányhivatal vezetője kezdeményezi kisajátítási eljárás megindítása tényének feljegyzését, 

tulajdonjog bejegyzését kisajátítási határozat alapján. 

4.3. 6.4.3 Az ingatlan-nyilvántartási eljárás szervi hatálya – az 
ingatlanügyi hatóság 

A törvény az ingatlan-nyilvántartás vezetését, az ingatlan-nyilvántartási ügyek intézését az ingatlanügyi hatóság 

hatáskörébe utalja. 

A továbbiakban az ingatlan-nyilvántartást vezető hatóság, ingatlanügyi hatóság megjelöléseket azonos 

értelemben használjuk. 

A Kormány ingatlanügyi hatóságként a körzeti földhivatalt és a megyei földhivatalt jelölte ki. 

A megyei földhivatalok 2010. január hó 1. napjával beolvadtak, a megyei kormányhivatalokba, annak 

szakigazgatási szervévé váltak, mint a megyei kormányhivatal földhivatala. 

A földügyi szakigazgatás szervezetét a Földjog és földügyi intézményhálózat tantárgy 7. számú modulja 

ismerteti. 

5. 6.5 Az eljárási kötelezettség az ingatlan-
nyilvántartási eljárásban 

A joghatóság a közigazgatási jogban azt határozza meg, hogy a közigazgatási hatósági ügyben mely állam 

közigazgatási hatósága járjon el (nemzetközi munkamegosztás). 

A hatáskör azt fejezi ki, hogy a különböző közigazgatási szervek közül melyik hatóság jár el egyes 

közigazgatási hatósági ügyekben (minőségi munkamegosztás). 

Az illetékességi szabályok alapján állapítható meg, hogy az azonos hatáskörű szervek közül melyik 

közigazgatási szerv jogosult és köteles eljárni az adott közigazgatási ügyben (mennyiségi munkamegosztás). 

5.1. 6.5.1 A joghatóság 

A Ket. általános joghatósági szabálya szerint magyar ügyfél, (magyar állampolgár, Magyarországon 

nyilvántartásba vett jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) ingatlan-nyilvántartási 

ügyében a Magyar Köztársaság területén a magyar nyilvántartást vezető hatóság jár el. 

A joghatóság kizárólagosnak tekintendő, figyelemmel arra, hogy az ingatlan-nyilvántartási ügy csak 

Magyarországon nyilvántartásba vett ingatlanokra vonatkozik, és ez alól kivételt az Európai Unió jogi aktusa, 

törvény vagy nemzetközi szerződés nem tesz. 

Az általános joghatósági szabályt kell alkalmazni külföldi ügyfél (külföldi állampolgár, hontalan személy, 

valamint külföldön nyilvántartásba vett jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) ingatlan-

nyilvántartási ügyében is, figyelemmel arra, hogy magyar jogszabályt kell alkalmazni. 

Ingatlan-nyilvántartási ügyben a magyar jogot kell alkalmazni. 
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Az ingatlan-nyilvántartási eljárás célja többek között ingatlanokkal kapcsolatos dologi jogok (tulajdonjog, 

jelzálogjog, stb.) érvényesítése, valamint az ingatlanokhoz kapcsolódó jogok bejegyzése, tények feljegyzése, 

adatok átvezetése. 

Az esetlegesen alkalmazandó külföldi jogszabályokról, azok irányadó rendelkezéseiről kétség esetén a 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Jogi Főosztálya tájékoztatja a hatóságokat. 

Az ingatlan-nyilvántartási ügyekben a joghatóság vizsgálata és megállapítása a fentiek alapján nem ütközik 

nehézségbe, a magyarországi ingatlanra vonatkozó ingatlan-nyilvántartási ügyben a magyar nyilvántartást 

vezető hatóság jár el a magyar jogi szabályozás szerint, függetlenül az ügyfelek honosságától (magyar, külföldi, 

hontalan). 

5.2. 6.5.2 A hatáskör 

A hatóság hatáskörét, a hatósági eljárás körébe tartozó ügyfajta meghatározásával jogszabály állapítja meg. 

Az ingatlan-nyilvántartás vezetése az ingatlan-nyilvántartási ügyek intézése az ingatlanügyi hatóság hatáskörébe 

tartozik. 

Az ingatlanügyi hatóság hatáskörét nem ruházhatja át, mivel ilyen kivételt törvény nem tesz lehetővé. 

A bíróság és közigazgatási hatóság között hatásköri vita kizárt, mivel ha a bíróság valamely ügyben hatáskörét, 

vagy annak hiányát állapította meg, vagy az ügy érdemében határozott, ez a döntés az eljáró hatóságra kötelező. 

5.3. 6.5.3 Az illetékesség 

Az ingatlan-nyilvántartási ügyekben az a körzeti földhivatal illetékes, amelynek működési területén az ingatlan 

fekszik. A körzeti földhivatalok illetékessége a 338/2006.(XII.23.) számú Kormányrendelet 1. sz. Mellékletében 

meghatározott településekre, illetve fővárosi kerületek közigazgatási területére terjed ki. 

A megyei földhivatalok illetékessége a megye területére, a Fővárosi Földhivatal illetékessége a főváros 

területére terjed ki. 

5.4. 6.5.4 Az ingatlanügyi hatóság eljárási kötelezettsége 

Az ingatlanügyi hatóság a hatáskörébe tartozó ügyben illetékességi területén köteles eljárni, valamint kijelölés 

alapján köteles eljárni. 

Ha az ingatlanügyi hatóság kötelességének az irányadó ügyintézési határidőn belül nem tesz eleget, a felügyeleti 

szerv (megyei kormányhivatal földhivatala) nyolc napon belül, kérelemre vagy hivatalból kivizsgálja a 

mulasztás okát és a mulasztó hatóságot, az eljárás lefolytatására utasítja, újabb határidő kitűzésével. A határidő 

kitűzését az ügyfajtára irányadó ügyintézési határidő, valamint a döntés előkészítés fokának figyelembe 

vételével kell megállapítani. 

A megállapított újabb határidő eredménytelen eltelte esetén a felügyeleti szerv a mulasztó hatóság vezetője 

(körzeti földhivatal vezetője) ellen fegyelmi eljárást kezdeményez, de nem jelölhető ki más, azonos hatáskörű 

szerv, az ügy nem vonható el az ingatlan-nyilvántartást vezető hatóság hatásköréből. Az ingatlanügyi hatóság 

legkésőbb tizenöt napon belül köteles eleget tenni elmulasztott kötelességének. 

A törvény a hatóság mulasztása esetén a szerv vezetőjének felelősségét állapítja meg. A szerv vezetőjének 

felelőssége kiterjed a megfelelő munkaszervezésre, a munkaterhek kiegyenlítésére, az ügyek elintézésének 

figyelemmel kisérésére, a határidők betartására, a helyettesítés rendjének kialakítására. Ha ezeket elmulasztja, és 

emiatt késik a döntéshozatal, a fegyelmi eljárást kezdeményezni kell ellene. A fegyelmi eljárás megindítása 

kötelező. 

Az eljárási kötelezettségre, valamint a mulasztás okának kivizsgálásával és a mulasztás elhárításával kapcsolatos 

eljárásra vonatkozó előírásokat a fellebbezési eljárásra is alkalmazni kell. E rendelkezések akkor is irányadók, 

ha – a határozat megsemmisítése vagy hatályon kívül helyezése folytán – a hatóság az ügyintézési határidőn 

belül nem tesz eleget az új eljárás lefolytatására irányuló kötelezettségének. 
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Ha a felügyeleti szerv (megyei földhivatal) a mulasztó hatóságot (körzeti földhivatal) az eljárás folytatására 

utasítja, akkor a felügyeleti szerv erről az intézkedésről az ügyfelet értesíti, továbbá ellenőrzi, hogy a hatóság a 

mulasztást követően, határidőn belül eleget tesz-e eljárási kötelezettségének. 

Az ellenőrzés legegyszerűbb, leggyorsabb módja, ha a felügyeleti szerv a döntés másolati példányának 

megküldését kéri a mulasztó hatóságtól. 

5.5. 6.5.5 Joghatóság, hatáskör, illetékesség vizsgálata 

Az ingatlanügyi hatóság, joghatóságát, hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában köteles 

vizsgálni. 

A hatóság a kérelmet és az ügyben keletkezett iratokat – az ügyfél egyidejű értesítése mellett – haladéktalanul, 

de legkésőbb a kérelem megérkezésétől, a hatáskör, illetékesség hiányának megállapításától számított nyolc 

napon belül köteles áttenni a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz. 

Az áttétel, az ügyfél értesítése nem igényel végzéssel történő döntést, hivatalos levél formájában történik. 

6. 6.6 Az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítása 

6.1. 6.6.1 Az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítása és 
beadványai 

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás keretében az ingatlan-nyilvántartást vezető hatóság 

• átvezeti: az ingatlan adataiban, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosult nyilvántartott adataiban 

bekövetkezett változásokat; 

• bejegyzi: az ingatlanokhoz fűződő (ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető) jogok keletkezését, módosulását, 

megszűnését (azaz törli a jogot); 

• feljegyzi: az ingatlan-nyilvántartásba feljegyezhető (jogilag releváns) tények keletkezését, módosulását, 

megszűnését (azaz törli a tényt). 

Az ingatlanokhoz kapcsolódó ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok és feljegyezhető tények keletkezését, 

módosulását, megszűnését az ingatlan-nyilvántartás kérelemre, vagy megkeresésre kell bejegyezni, feljegyezni. 

E változások bejegyzésére, feljegyzésére hivatalból csak kivételesen és szűk körben (rendszerint az időszerűtlen, 

túlhaladott bejegyzések törlése tekintetében) van lehetőség. 

Az ingatlan-nyilvántartás bejegyzési elvéből fakadó szabály, hogy egyes jogok az ingatlan-nyilvántartásban a 

tulajdoni lapra történő bejegyzéssel keletkeznek (a bejegyzés konstitutív hatályú). Lásd 3. modul 3.4.3 alpontját. 

A kívánt joghatás elérése érdekében a bejegyzés iránti kérelem benyújtására ösztönöz a jogszabály, hiszen a 

felsorolt jogok keletkezését az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés eredményezi. 

Az ingatlan-nyilvántartáson kívül keletkező jogok, valamint a tények esetében az ingatlan-nyilvántartásba 

történő bejegyzés, illetve feljegyzés a jogok, tények érvényesíthetőségét, jóhiszemű jogszerzőkkel szemben való 

védelmét szolgálja (a bejegyzés deklaratív hatályú). 

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítása beadvánnyal kezdeményezhető. Az ingatlan-nyilvántartási 

törvény eredeti szövegezése vezette be ezt az összefoglaló elnevezést az adatváltozás átvezetésére irányuló 

bejelentésre, a jogok bejegyzésére, tények feljegyzésére irányuló kérelemre, valamint az eljáró hatóság jogok 

bejegyzésére, tények feljegyzésére irányuló megkeresésére. 

6.2. 6.6.2 Az ingatlan-nyilvántartási kérelem 

A kérelem az ügyfél olyan, az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítását célzó beadványa, amelyben az 

ingatlanhoz kapcsolódó jog, vagy tény keletkezésének, módosulásának, megszűnésének az ingatlan-

nyilvántartásba történő bejegyzését, feljegyzését kéri az ingatlanügyi hatóságtól. 
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6.2.1. 6.6.2.1 Az ingatlan-nyilvántartási kérelem előterjesztésére jogosult 
személy 

A bejegyzés, feljegyzés iránti kérelmet főszabály szerint annak kell kérnie, aki ez által jogosulttá válik (pl. vevő, 

haszonélvező, jelzálogjogosult, telki szolgalmi jogosult, elővásárlásra jogosult, vételi jog jogosultja, 

vagyonkezelő.) 

Jogszabály rendelkezése, vagy a szerződő felek megállapodása, ettől eltérhet. A kérelem előterjesztőjének 

ügyfélnek kell lennie ebben az esetben is. A kérelmet előterjesztheti az is, akinek a bejegyzett jogát érinti, az 

ingatlan-nyilvántartási eljárás tárgya (eladó, tulajdonos). 

A kérelemre induló eljárásokban kötelező jogi képviselet érvényesül azokban az esetekben, amelyekben a 

jogváltozás bejegyzésének alapjául közjegyző által készített okirat vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat 

szolgál. 

Ha a kérelmet nem annak előterjesztésére jogosult nyújtja be, a kérelmet hiánypótlási felhívás kibocsátása 

nélkül végzéssel el kell utasítani. 

6.2.2. 6.6.2.2 Az ingatlan-nyilvántartási kérelem tartalma 

Az ingatlan-nyilvántartási jogszabály meghatározza tételesen a kérelem minimális tartalmi elemeit: 

• a kérelmező neve – természetes személy, 

• megnevezése – jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (továbbiakban: jogi személy) 

esetében; 

• lakcím – természetes személy esetében, 

• székhelye, telephelye – jogi személy esetében; 

• személyi azonosító – természetes személy esetében, 

• statisztikai azonosító – jogi személy esetében; 

• az ingatlan megjelölése – (település neve és az ingatlan helyrajzi száma); 

• a bejegyezni kért jog, 

• a feljegyezni kért tény, 

• a képviselő neve (megnevezése), lakcíme (székhelye, telephelye), ha a kérelmező helyett képviselő jár el. 

Az ingatlan-nyilvántartásba csak az a jog jegyezhető be, az a tény jegyezhető fel, amelyet a kérelemben 

megjelöltek, ezért tételesen fel kell sorolni a bejegyezni, feljegyezni kért jogokat, tényeket, és ettől a 

nyilvántartást vezető hatóság főszabályként nem térhet el. Nem elegendő csupán utalni a kérelemben az okirat 

tartalmára. 

Ha kérelem nem tartalmazza a kérelmező nevét, lakcímét (székhelyét), az érintett ingatlan helyrajzi számát és a 

bejegyezni, feljegyezni kért jogot, tényt, azaz a felsoroltak egyikét sem, a kérelmet hiánypótlásra való felhívás 

nélkül végzéssel el kell utasítani. 

Ha a kérelem csupán egy-egy tartalmi elemet nem tartalmaz, hiánypótlásnak van helye. 

6.2.3. 6.6.2.3 Az ingatlan-nyilvántartási kérelem formája 

A kérelmet az e célra rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani. 

A rendszeresített forma nyomtatványt az ingatlan-nyilvántartásért felelős miniszter rendszeresíti és a 

Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a földhivatalok honlapján (www.vm.gov.hu , www.foldhivata.hu) 

közzé kell tenni. 

http://www.vm.gov.hu/
http://www.foldhivata.hu/
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Az ingatlan-nyilvántartási kérelemhez kötöttség elvéből fakad, hogy a jogok bejegyzésére és tények 

feljegyzésére irányuló ingatlan-nyilvántartási eljárás az ügyfél kérelmére, vagy hatóság megkeresésére indul, ha 

nincs kérelem, megkeresés, az ingatlan-nyilvántartási eljárás nem indulhat meg. 

A jogszabályban rendszeresített nyomtatvány felhasználása nélkül, írásbeli kérelemmel vagy nélküle érkezett 

bejegyzés alapjául szolgáló okirat, az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindulását nem eredményezheti. 

Az okirat nyilvántartásba vételét követően az érintett ingatlan tulajdoni lapján széljegyzés nem tehető, a hatóság 

a beküldött iratokat a jogszabályban meghatározott eljárásról szóló tájékoztatással visszaküldi azzal, hogy 

ingatlan-nyilvántartási eljárás nem indult. 

6.2.4. 6.6.2.4 A kérelem mellékletei 

A kérelemhez csatolni kell a bejegyzés alapjául szolgáló okiratot. A jelenleg hatályos szabályozás szerint az 

eredeti okiratot kettő példányban kell csatolni. Az eredeti példány, az azon lévő eredeti aláírások különös 

jelentősséggel bírnak, esetleges későbbi eljárások, így különösen büntetőeljárásban. Korábban a nyilvántartást 

vezető hatóságnál csupán másolati példány maradt, amely kevésbé volt alkalmas az okirattal kapcsolatos 

esetleges visszaélések vizsgálatára. 

A két eredeti példányból az egyik a hatóság irattárában marad, a másik példányt a kérelmező részére küldik 

meg. 

A kérelemhez csatolni kell az okirat egy másolati példányát, amelyet a hatóság illetékkiszabásra a hatáskörrel 

rendelkező állami adóhatóság (Nemzeti Adó és Vámhivatal) részére küld meg. 

Ha a bejegyzés alapjául szolgáló okiratot közjegyzői okiratba foglalták a közjegyzői okirat hiteles 

kiadmányának, vagy hiteles másolatának két eredeti és egy másolati példányát kell becsatolni. Az okirati 

példányoknak tartalmazniuk kell a jogszabályban meghatározott esetekben az okiratra vezetett záradékot. 

A bejegyzési engedélyt a bejegyzési kérelemhez kell csatolni akkor, ha azt a jogosult külön, a bejegyzés alapjául 

szolgáló okirattal azonos alakiságú okiratban adja meg. 

A hatósági engedélyt (jóváhagyást) igazolást a bejegyzés iránti kérelemhez kell csatolni, ha ezt külön 

jogszabály előírja. 

Vázrajzot szükséges csatolni a bejegyzési kérelemhez, ha a változás a térkép tartalmát érinti, valamint ha ezt 

jogszabály előírja. 

Jogi személyek státusz okiratait a bejegyzési kérelemhez kell csatolni. A jogi személyeknek és a jogi 

személyiséggel nem rendelkező, de ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogra ügyleti képességgel bíró 

szervezetnek (pl. betéti társaság tulajdonjog bejegyzés iránti kérelme) csatolnia kell. 

Ha a szerződő felek valamelyike Magyarországon lakó – vagy tartózkodási hellyel (székhellyel, telephellyel) 

nem rendelkezik, és nincs az ingatlan-nyilvántartási eljárás vitelére belföldi lakóhellyel (székhellyel, 

telephellyel) rendelkező képviselője, a bejegyzési kérelemhez mellékelni kell magyarországi kézbesítési 

meghatalmazott nevét és lakcímét (székhelyét, telephelyét), a kézbesítési meghatalmazott meghatalmazását, és 

az elfogadását tartalmazó okiratot. 

A kérelemhez a vagyonszerzési illeték megállapításához szükséges iratokat is csatolni kell. 

A bejegyzés iránti kérelemhez kell csatolni – az erre a célra az állami adóhatóság által rendszeresített 

nyomtatványon – adóazonosító jel, ennek hiányában természetes azonosító adatai (név, születési hely és idő, 

anyja leánykori neve, lakóhelye, a nem magyar állampolgár állampolgárságát) bejelentését. 

6.2.5. 6.6.2.5 A kérelem előterjesztésének határideje és helye 

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítására alkalmas kérelmet a bejegyzés alapjául szolgáló szerződés 

(jognyilatkozat) keltétől számított harminc napon belül kell benyújtani az ingatlan fekvése szerint illetékes 

ingatlan-nyilvántartást vezető hatósághoz. 

Ha a szerződés (jognyilatkozat) létrejöttéhez harmadik személy beleegyezése, vagy hatósági jóváhagyás 

(például gyámhatósági jóváhagyás kiskorú tulajdonában lévő ingatlan átruházása esetén) szükséges, a kérelmet a 
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beleegyezéstől (annak keltétől), illetve a jóváhagyástól (a hatósági döntés keltétől, a hatóság döntésének 

jogerőre emelkedésétől) számított harminc napon belül kell a kérelmet benyújtani. 

A törvény a Ket. eltérést engedő szabályaira is figyelemmel nyomatékosítja, hogy a kérelmet – jogérvényesen – 

az ingatlan fekvése szerint illetékes ingatlan-nyilvántartást vezető hatósághoz kell benyújtani. 

A vagyonszerzéssel kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása, hiányos vagy késedelmes teljesítése 

esetén, a fizetendő illetéken felül az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott mértékű mulasztási 

bírságot kell fizetni. 

6.3. 6.6.3 Az ingatlan-nyilvántartási bejelentés 

A bejelentés olyan ingatlan-nyilvántartási beadvány, amely 

• az ingatlan adatai, 

• a bejegyzett jogosult nevének (cégnevének), lakcímének (székhelyének, telephelyének) megváltozása 

ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésére irányul. 

6.3.1. 6.6.3.1 A bejelentési kötelezettség 

Az ingatlan-nyilvántartási törvény az ingatlan adatainak, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett 

jogosult nevének (cégnevének) és lakhelyének (székhelyének, telephelyének) megváltozása esetére bejelentési 

kötelezettséget határoz meg: 

Az ingatlan tulajdonosa, az állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv, a vagyonkezelő 

- az ingatlan határvonalának változását, a területi változást, a földrészlet művelési ág változását – ideértve a 

művelés alól kivett területet is, a föld minőségének változását, 

- a nyilvántartás tárgyát képező épület, építmény létesítését, lebontását; 

- a bejegyzett jogosult nevének (cégnevének), lakcímének (székhelyének, telephelyének) megváltozását köteles 

bejelenteni. 

A törvény 2006. január hó 1. napjától – az úgynevezett lakásmaffia jellegű cselekményekkel összefüggésben – 

szigorítja a bejelentési szabályokat, kötelező tartalmi elemként előírja a személyi azonosító, illetve statisztikai 

azonosító megjelölését a jogosulatlan név és lakcím változások kizárása érdekében. 

A bejelentés előterjesztésének határideje a változás bekövetkezésétől, a tudomásszerzéstől számított harminc 

nap. 

Nem áll fenn bejelentési kötelezettség, ha a változás hatósági határozaton alapul, illetőleg a tulajdonjog, a 

vagyonkezelői jog változásával kapcsolatos feltéve, ha ennek bejegyzését az érdekelt harminc napon belül kéri. 

Az eljáró hatóság jelenti be, az ingatlan adataiban hatósági határozattal, a település igazgatási és belterületi 

határának módosításával bekövetkezetett változásokat. 

A bejelentést az ingatlan fekvése szerint illetékes ingatlanügyi hatóságnál kell írásban benyújtani, vagy 

jegyzőkönyve mondani. Jogszabály nem határoz meg bejelentési nyomtatványt. 

A bejelentésnek tartalmaznia kell 

- a település nevét, 

- a földrészlet helyrajzi számát (alrészlet jelzését) és területét, 

- területi változás mértékét. 

Engedélyhez kötött a változás esetén a bejelentésnek tartalmaznia kell az engedélyező szerv megnevezését, az 

engedély számát és keltét is. 
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Bejelentés hiányában is átvezeti az ingatlanügyi hatóság azt a változást, amelyről ellenőrzése során vagy 

hivatalból tudomást szerez. A hivatalból indult eljárás költségei külön jogszabályban meghatározottak szerint 

azt terhelik, aki a bejelentést elmulasztotta. 

6.3.2. 6.6.3.2 Az ingatlan adatai változásának átvezetésére irányuló eljárások 

Területváltozás a földrészletek összevonása (egyesítése), megosztása (felosztása) vagy határának módosítása 

(rendezése) akkor is, ha ez a módosítás az érintett földrészletek területének nagyságát nem módosítja. 

A művelési ág változása: 

- a földrészleten belül alrészletként nyilvántartott művelési ág határvonala megváltozása, 

- a földrészlet nyilvántartott művelési ágának más művelési ágra való átalakítása, 

- a terület végleges más célú hasznosításának megvalósítása, a beruházási területre vonatkozó részletes 

szabályok szerint (Inyvhr. 62/A.-62/C. §§.), 

- a művelés alól kivont területet művelés alá vétele, feltéve, hogy a változás után az alrészlet területe a legkisebb 

területi mértéket eléri, 

- a művelési ág határvonalának megváltozása következtében a földrészleten belüli terület az alrészlet területi 

mértékét eléri, meghaladja. 

A földrészlet minőségében akkor következik be változás, ha annak nyilvántartott minősége valamilyen okból 

(erózió, talajjavítás) tartósan megváltozott. Ha a földrészlet nyilvántartott minősége a művelési ággal 

egyidejűleg változott meg, csak a művelési ág változását kell bejelenteni. 

 

Az ingatlan adataiban bekövetkezett változás átvezetéséhez 

- külön jogszabályokban meghatározott hatósági engedély (jóváhagyás) és igazolás, 

- az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmát érintő változás átvezetéséhez az ingatlanügyi hatóság által 

záradékolt változási vázrajz is szükséges. 

A vázrajzot mindazoknak alá kell írniuk, akik a változás alapjául szolgáló okiratot aláírták. 

6.4. 6.6.4 Az eljáró hatóság megkeresése 

Megkeresés az a beadvány, amely bíróságtól, ügyészségtől, közjegyzőtől, közigazgatási szervtől vagy valamely 

más hatóságtól származik, és az ingatlan-nyilvántartásban történő változás átvezetésére, illetve bejegyzésére, 

feljegyzésére, törlésére irányul. 

Az eljáró hatóság bejegyezhető jogra vagy feljegyezhető tényre vonatkozó határozata alapján – annak jogerőre 

emelkedése után – megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a bejegyzés iránt. A vagyonszerzést létrehozó, 

megállapító bírósági határozatot két példányban kell az ingatlan-nyilvántartási hatóság részére megküldeni. 

A megkeresést a hatóság a határozatába is foglalhatja. A kérelemhez kötöttség elve ez esetben is érvényesül. 

A megkeresés tartalma: 

• a megkereső szerv megnevezése, 

• az érintett ingatlan helyrajzi száma, 

• a bejegyezni kért jog, 

• a feljegyezni kért tény, 

• az átvezetni kért adat. 

Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban az eljáró hatóság is ügyfél. 
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6.5. 6.6.5 Az ingatlan-nyilvántartási eljárás hivatalból 

Az ingatlan-nyilvántartási szabályok kivételesen lehetővé teszik az egyes jogok bejegyzését, tények 

feljegyzését, adatok átvezetését, illetve törlésüket bejelentés, illetve kérelem nélkül, azaz hivatalból. 

Az ingatlanügyi hatóság a hivatalból törölhető bejegyzéseket állandóan nem kíséri figyelemmel, ezért ha a törlés 

feltételei be is következtek, azokat nyomban nem törli. Az ingatlanügyi hatóság, ha az eljárása során (az 

ingatlan-nyilvántartás vezetése, másolatok készítése) észleli a törlés szükségességét, feljegyzés készítését 

követően intézkedik a törlésről. 

Az ingatlanügyi hatóság az ingatlan-nyilvántartási adatokban bekövetkezett változást bejelentés hiányában is 

átvezeti, ha erről ellenőrzése során vagy hivatalból tudomást szerez. 

Az ingatlanügyi hatóság meghatározott jogokat és tényeket hivatalból bejegyezhet, illetve törölhet. 

A hivatalból történő bejegyzéssel és törléssel kapcsolatos eljárásokat a 6.9.4 pontban dolgozzuk fel. 

6.6. 6.6.6 Az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási 
szolgáltatási díja 

6.6.1. 6.6.6.1 Az ingatlan-nyilvántartási eljárás költségei 

Az eljárási illetéket, valamint az igazgatási szolgáltatási díjat a kérelemre induló eljárásban a kérelmező ügyfél 

az eljárás lefolytatásáért fizeti meg. A hivatalból folytatott eljárásokhoz ilyen fizetési kötelezettség nem 

kapcsolódik. 

Jogszabály állapíthat meg igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére kötelezettséget. Az igazgatási szolgáltatási 

díjat pénzben kell megfizetni. 

A lakosság széles körét érintő díjfizetési kötelezettség csak törvényben állapítható meg. 

Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban is engedélyezhető költségmentesség annak a természetes személy 

ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem képes 

viselni, jogai érvényesítése érdekében. 

A költségmentesség iránti kérelem elutasításáról szóló végzés önálló fellebbezéssel támadható meg. 

6.6.2. 6.6.6.2 Az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díja 

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról és a hiteles tulajdoni lap másolat-díjáról az 

illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdoni lap másolat igazgatási 

szolgáltatási díjáról szóló többször módosított 1996. évi LXXXV. törvény (továbbiakban: Díjtörvény) 

rendelkezik. 

A 2006. január hó 1. napját követően indított ingatlan-nyilvántartási eljárásért a változással érintett 

ingatlanonként a Díjtörvényben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A Díjtörvény 

meghatározza az általános díjtételt, ettől eltérő a jelzálogjog bejegyzés és a bejegyzés módosítása iránti eljárás 

díja. 

A társasház alapítás bejegyzésének díja társasházi tulajdoni különlaponként az általános díjtétellel egyezik, de a 

törvény felső határt állapít meg. 

A társasház alapító okirat módosítása esetén – ha a módosítás a társasház tulajdoni különlapjait érinti – a 

módosítás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének díja társasházi különlaponként az általános díjtétellel azonos, 

de a törvény meghatározza a fizetendő legmagasabb díj mértékét. 

A lakásszövetkezetek esetében is a fenti szabályt kell alkalmazni. 

Külön igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni ingatlanonként a kérelemre engedélyezett soron kívüli eljárásért, 

törvényben meghatározott soron kívüli eljárásért külön díjat fizetni nem kell. 
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A Díjtörvény az ingatlan-nyilvántartási határozat elleni fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjáról rendelkezik, 

természetesen a díjfizetési kötelezettség az ingatlan-nyilvántartási hatóság bármely döntése (határozat és 

végzés), és az elutasítást tartalmazó döntés elleni fellebbezésre is vonatkozik. 

A Díjtörvény meghatározza az ingatlan-nyilvántartási eljárásban készített hiteles, hitelesítetlen másolat, kivonat 

oldalankénti díjtételét is. 

Ha az ingatlanügyi hatóságnál egyazon ingatlanra vonatkozóan a kérelmező többféle jog vagy tény 

keletkezésének, módosulásának vagy megszüntetésének a bejegyzését vagy a bejegyzett ilyen jog vagy tény 

törlését egy eljárásban kéri, azt az értéket kell a díjfizetés alapjául venni, amely után a legmagasabb díj jár. 

A fizetendő díjak megállapítása során a kérelem benyújtásakor az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként 

nyilvántartott ingatlanokat kell érintett ingatlanokként figyelembe venni. 

6.6.3. 6.6.6.3 A személyes díjmentesség 

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás díja alól teljes személyes díjmentességben részesül: 

• a Magyar Állam, 

• az egyház, egyházak szövetsége, egyházi intézmény, 

• az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és az 1995. évi 

LXVII. törvényben kihirdetett Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó 

fegyveres erői – ideértve az említett fegyveres erők alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, 

hivatásos szolgálatban lévő és polgári állományú személyeket is – kizárólag a szolgálati kötelezettségükkel 

összefüggő ingatlanügyek tekintetében 

6.6.4. 6.6.6.4 A tárgyi díjmentesség 

Tárgyánál fogva díjmentes ingatlan-nyilvántartási eljárások: 

• a kiskorú javára megállapított tartásdíj biztosítására szolgáló jelzálogjog bejegyzése; 

• a jogosult nevének és lakcímének (székhelyének, üzemi központjának) bejelentése; 

• a lakáscélú közvetlen állami támogatás igénybevétele esetén 

(a lakásépítési (-vásárlási) kedvezményt, 

(a fiatalok otthonteremtési támogatását és 

(a lakásépítési (-vásárlási) kedvezményt megelőlegező kölcsönt biztosító jelzálogjog, valamint ezzel 

összefüggően a Magyar Állam, mint a jelzálogjog jogosultja javára a jelzálogjog megszűnéséig fennálló 

elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzése, illetve törlése; 

• az olyan jog vagy tény törlésére irányuló kérelem, amelynek megszűnése az ingatlan-nyilvántartásból 

kétségtelenül megállapítható; 

• a lakástörvény alapján vételi, elővásárlási joggal rendelkező személy részére elidegenített önkormányzati 

vagy állami tulajdonban álló lakás tulajdonjogának, haszonélvezeti jogának, továbbá az ezzel összefüggő 

elidegenítési és terhelési tilalomnak, valamint jelzálogjognak a bejegyzése és törlése; 

• a birtok-összevonási célú önkéntes földcsere keretében létrejött megállapodáson alapuló tulajdonosváltozás 

bejegyzése; 

• a végrehajtási eljárásban az árverés, nyilvános pályázat kitűzése tényének és időpontjának feljegyzésére, 

valamint az árverés sikertelensége és a pályázat eredménytelensége esetén annak törlésére irányuló eljárás; 

• a közérdekű bejelentés, javaslat és a panasz elbírálására, valamint a közigazgatási hatóság és a büntetőügyben 

eljáró bíróság által elrendelt zárlat, a büntető ügyben eljáró bíróság által elrendelt zár alá vétel, továbbá az 

ügyész és a nyomozó hatóság által elrendelt zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés tényének 

feljegyzésére és törlésére, továbbá a büntetőeljárás megindításának feljegyzésére és törlésére irányuló eljárás; 
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• a költségmentesség engedélyezése iránti eljárás; 

• a birtok-összevonási célú önkéntes földcsere megszervezése iránt az ingatlanügyi hatóságnál kezdeményezett 

eljárás, valamint a kárpótlási eljárás, a részarány-tulajdonnal kapcsolatos eljárás. 

A díjmentesség fennállásáról a kérelmező az eljárás megindításakor köteles nyilatkozni. 

6.6.5. 6.6.6.5 A díjfizetési kötelezettség teljesítése 

A díjat annak kell megfizetnie, aki az ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatását kéri. Ha a kérelmet előterjesztő 

és a bejegyzés által jogot szerző, illetve a jogosult nem azonos, a díjat annak kell megfizetnie, aki a bejegyzés 

során jogot szerzet, illetve jogosulttá válik. 

Ha az ingatlanon több személy szerez jogot, illetve válik jogosulttá, a feleket a díjfizetési kötelezettség 

egyetemlegesen terheli. 

A meg nem fizetett díj adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. 

A díjfizetési kötelezettséget (a fellebbezés díját is) a kérelem előterjesztésével egyidejűleg kell teljesíteni 

Az ingatlanügyi hatóság a díj megfizetésének elmulasztása esetén a kérelem benyújtásától számított tizenöt 

napon belül hiánypótlási felhívást bocsát ki. A kérelmező a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 

tizenöt napon belül köteles megfizetni, illetve igazolni a díj megfizetését. 

Az ingatlan-nyilvántartást vezető hatóság felhívást bocsát ki, ha a jogszerzést jogerős hagyatékátadó végzés, 

bírósági ítélet vagy hatósági határozat alapján kell ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni, és a jogszerző az eljárás 

megindításáig díjfizetési kötelezettségét nem teljesítette. Ha a felhívás ellenére a jogszerző fél díjfizetési 

kötelezettségének nem tesz eleget, az ingatlan-nyilvántartást vezető hatóság intézkedik a meg nem fizetett díj 

behajtása iránt. 

Az ingatlanügyi hatóság jogszerzés ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével egyidejűleg határozatával megállapítja 

a díjfizetési kötelezettséget és teljesítési határidejét, és természetesen e rendelkezések jogerőre emelkedését 

követően kerülhet sor a díj összegének végrehajtására. 

A feleket egyetemleges díjfizetési kötelezettség terheli, ha ugyanarra az ingatlanra egy hagyatékátadó végzéssel, 

bírósági vagy hatósági határozattal többen szereznek jogot. 

A díjat vissza kell téríteni, ha a kérelmet az ügyfél a törvényben foglaltak szerint visszavonta, mielőtt abban az 

ingatlanügyi hatóság érdemben intézkedett. 

A jogorvoslati eljárásban megfizetett díjat az ügyfélnek vissza kell téríteni, ha a közigazgatási hatóság vagy a 

bíróság által felülvizsgált határozat vagy intézkedés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben 

jogszabálysértőnek bizonyult. 

6.7. 6.6.7 Az ingatlan-nyilvántartási beadványok nyilvántartásba 
vétele és széljegyzése 

6.7.1. 6.6.7.1 Az ingatlan-nyilvántartási beadványok iktatása 

Az ügyiratokat a beérkezés napján, de legkésőbb a következő munkanapon, az ügyfélfogadási idő előtt - az 

érkezés napjának dátumával - kell beiktatni. Ezzel egyidejűleg a tulajdoni lap tartalmát érintő változást 

eredményező ügyiratokat a tulajdoni lapon széljegyezni kell. 

Az ingatlan-nyilvántartási beadványok iktatását a kérelemből kell elvégezni, ennek során ki kell tölteni a 

széljegyzéshez szükséges adatokat, és a széljegyzés megtörténtét az ügyiratra fel kell jegyezni. 

Egyidejűleg érkezettnek kell tekinteni azokat a beadványokat, amelyek ugyanazon napon érkeztek vagy kerültek 

benyújtásra, függetlenül a napon belül érkezés időpontjától, sorrendjétől. A jelenlegi technikai lehetőségek 

lehetővé tennék az egy napon belüli intervallum alatti érkezés sorrendjének rögzítését, az érkezés pontos 

időpontjának megfelelő iktatást, de a jogi szabályozás ezt jelenleg nem írja elő. 
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Az ugyanarra az ingatlanra vagy a tulajdoni lapon levő ugyanarra a bejegyzésre egyidejűleg érkezett 

beadványokon és az iktatókönyvben az egyidejű érkezésre utalásra kölcsönösen fel kell tüntetni annak a 

beadványnak az iktatószámát is, amellyel a beadvány egyidejűleg érkezett. 

6.7.2. 6.6.7.2 Az ingatlan-nyilvántartási beadványok széljegyzése 

A széljegy nem más, mint az elintézésre váró beadvány iktatószáma, amelyet a tulajdoni lapon feltüntetnek. 

Az ingatlan tulajdoni lapján feltüntetett széljegy a bejegyzés, feljegyzés, átvezetés iránti ingatlan-nyilvántartási 

eljárás megindítását tanúsítja. 

A beadványokat nem intézik el nyomban a beadáskor. Az elintézésre a törvény harminc napos határidőt biztosít. 

A beadvány beérkezése és az elintézése között a tulajdoni lapot sokan megtekinthetik. A széljegy így 

figyelmeztet arra, hogy a folyamatban lévő ingatlan-nyilvántartási ügy eredményeként az ingatlan-nyilvántartás 

tartalmában változás várható. 

A beadvány iktatószámát a beadvány benyújtásának napján kell feltüntetni (feljegyezni) a tulajdoni lapon. A 

széljegyzés megtörténtét a beadványra rá kell vezetni, dátummal és az ügyintéző aláírásával is el kell látni, a 

beadvány tartalmára úgy kell utalni, hogy abból megállapítható legyen a jogosulttá váló ügyfél neve és a 

jogváltozás tárgya. 

A tulajdoni lap tartalmát érintő változás átvezetése, bejegyzése, feljegyzése, illetve a változás érvényesítésére 

irányuló kérelem elutasítása tényének feljegyzése után a széljegyet törölni kell. 

6.8. 6.6.8 Értesítés az ingatlan-nyilvántartási eljárás 
megindításáról 

6.8.1. 6.6.8.1 Az értesítési kötelezettség és teljesítése 

Az ingatlan-nyilvántartást vezető hatóság az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindításáról főszabályként azt az 

ügyfelet értesíti, akinek ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjogának törlését, akivel szemben vételi jog 

bejegyzését kérik. 

A hatóság az értesítést az ügyfél ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett lakcímére, székhelyére kézbesíti. 

Az értesítési kötelezettség alól az Inytv. mentesíti a nyilvántartási hatóságot. Ennek alapvető indoka, hogy az 

ingatlan-nyilvántartási eljárás az ügyfél kérelmére, hatósági megkeresésre indulhat, és a bejegyzés alapja 

jellemzően a felek megállapodása. 

A hatóság értesítési kötelezettsége azokban az esetekben áll fenn, amikor az eljárás eredménye a bejegyzett 

tulajdonjog változását eredményezheti. 

6.8.2. 6.6.8.2 Tájékoztatás az ügyfél kérelmére 

Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban is érvényesül a törvényi szabályozás, miszerint az ügyfél a kérelmére 

indult bármely ingatlan-nyilvántartási eljárásban, külön kérelmére a hatóság a beérkezéstől számított nyolc 

napon belül a kérelmező ügyfelet értesíti: az ügy iktatási számáról, az eljárás megindításának napjáról, az 

ügyintézési határidőről, az ügyintézőjéről és hivatali elérhetőségéről. 

6.9. 6.6.9 Képviselet az ingatlan-nyilvántartási eljárásban 

6.9.1. 6.6.9.1 A képviseletről általában 

Ha jogszabály nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője vagy meghatalmazottja, 

továbbá minden esetben az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat. Az ellenérdekű ügyfél (ügyfelek) 

képviseletét nem láthatja el ugyanaz a személy. 

Ha az ügyfél nem személyesen jár el, a hatóság az eljáró személy képviseleti jogosultságát megvizsgálja, és 

indokolt esetben írásbeli meghatalmazást kérhet. 
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A hatóság köteles megvizsgálni a jogi személy és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 

képviselőjének, az ügyvédnek és az ügygondnoknak a képviseleti jogosultságát. 

A hatóság visszautasítja a meghatalmazott eljárását, ha az nem alkalmas az ügyben a képviselet ellátására, vagy 

ha képviseleti jogosultságát az erre irányuló felhívás ellenére sem igazolja, továbbá ha a képviseletet jogszabályi 

felhatalmazás nélkül, rendszeresen, anyagi haszonszerzésre törekedve kívánja ellátni. A képviselő 

visszautasítása esetén a hatóság felhívja az ügyfelet, hogy járjon el személyesen, vagy gondoskodjék a 

képviselet ellátására alkalmas, írásbeli meghatalmazással rendelkező képviselőről. 

Az iratokat az ügyfél részére, ha pedig törvényes képviselője, ügygondnoka vagy írásban meghatalmazott 

képviselője van, ezek részére, kijelölt egyéb képviselő részére kell kézbesíteni. 

Az ügyfél a hatósági eljárásban személyesen, vagy ha jogszabály nem írja elő az ügyfél személyes 

közreműködését, képviselője útján járhat el. A képviselő az egyes eljárási cselekményeket az ügyfél helyett 

végzi. A képviselő általában az ügyfél törvényes képviselője, meghatalmazottja lehet, kivételes esetben az 

ügygondnok jár el képviselőként. 

Ha a beadványt ügyvédi ellenjegyzéssel vagy a meghatalmazotti minőség feltüntetésével adják be, de ahhoz 

írásbeli meghatalmazást nem csatolnak, azt úgy kell tekinteni, mintha az ügyfél személyesen nyújtotta volna be. 

Az írásbeli meghatalmazás hiánya csak azt vonja maga után, hogy a bejegyzésről szóló határozatot az ügyfél 

részére kell kézbesíteni, a meghatalmazott részére nem. 

Ha a bejegyzési kérelemben szereplő külföldi személy Magyarországon lakóhellyel nem rendelkezik, a 

bejegyzési kérelemhez mellékelni kell a magyarországi kézbesítési meghatalmazottjának nevét, és lakóhelyét, 

(székhelyét) illetve a meghatalmazásának elfogadását tartalmazó okiratot. 

6.9.2. 6.6.9.2 A kötelező jogi képviselet 

A törvény meghatároz egyes megkülönböztetett jogokat, amelyek ingatlan-nyilvántartásba történő 

bejegyzéséhez kizárólag közokirat, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat szolgálhat alapul. 

A hatályos szabályozásból azonban az is következik, hogy nem csak a megkülönböztetett jogok bejegyzése 

során kötelező a jogi képviselet, hanem minden olyan jog bejegyzésére, tény feljegyzésére irányuló eljárásban, 

amelyben a bejegyzés alapjául ténylegesen közjegyzői okirat (közokirat), illetve ügyvéd (jogtanácsos) által 

ellenjegyzett okirat szolgál. 

A kötelező jogi képviselet esetén a fél nem járhat a jogi képviselője közreműködése nélkül: önállóan nem tehet 

perbeli nyilatkozatot, nem végezhet perbeli cselekményt, vagyis a jogi képviselő nélküli nyilatkozata és perbeli 

cselekménye hatálytalan. 

Az ingatlan-nyilvántartási jogszabályok nem határozzák meg a kötelező jogi képviselet tartalmát, viszont a 

polgári perrendtartás, valamint a cégeljárási rendelkezések egybevetéséből levonható az a következtetés, hogy 

az ingatlan-nyilvántartási eljárásban a kötelező jogi képviselet tartalma lényegében megegyezik a fentiekben 

ismertetett jogi tartalommal. 

Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre, feljegyzésre irányuló kérelem előterjesztésére jogosult ügyfél nevében a 

kérelmet joghatályosan az általa meghatalmazott jogi képviselő terjesztheti elő. A kötelező jogi képviselet 

esetén az ügyfél eljárási cselekményt, így különösen eljárás megindítását sem végezheti, jogi képviselő nélküli 

eljárási cselekménye, az eljárás megindítására irányuló kérelem előterjesztése hatálytalan, joghatás kiváltására 

nem alkalmas. 

6.10. 6.6.10 A vagyonszerzési illeték kiszabására történő 
bejelentési kötelezettség 

Az ingatlan tulajdonjogának, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jognak a megszerzését 

(megszüntetését) az ingatlanügyi hatósághoz kell bejelenteni illetékkiszabásra, az azt tartalmazó szerződés 

(okirat) benyújtásával. Az illetékkiszabás célját szolgáló bejelentést az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre 

irányuló kérelemmel kell teljesíteni. 
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Ha az illeték fizetésére kötelezett a kérelmet a külön jogszabályban meghatározott harminc napon túl nyújtja be, 

illetve bejelentési kötelezettségét elmulasztja, vagy hiányosan teljesíti, mulasztási bírság megfizetésére 

kötelezhető. 

Az ingatlanügyi hatóság az ingatlan-nyilvántartási eljárás befejezését követően a tulajdonjog, illetve vagyoni 

értékű jog bejegyzéséről, törléséről szóló, illetve a bejegyzési kérelmet elutasító határozatát megküldi az állami 

adóhatóságnak (Nemzeti Adó és Vámhivatal). A határozathoz csatolja az illetékkiszabáshoz szükséges olyan 

iratokat, melyek korábban még nem álltak rendelkezésére. 

7. 6.7 Ügyintézés az ingatlan-nyilvántartási eljárásban 

7.1. 6.7.1 Az ügyintézési határidők 

7.1.1. 6.7.1.1 Az általános ügyintézési határidő 

Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő 

megérkezése napján kezdődik. Az áttétel ideje nem számít bele az ügyintézési határidőbe. 

Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban az általános ügyintézési határidő a beadványnak a nyilvántartási 

hatósághoz történő beérkezésétől számított harminc nap, ha az Inytv. másként nem rendelkezik. 

Az ingatlanügyi hatóság vezetője az ügyintézési határidőt – ha törvény nem zárja ki – indokolt esetben, egy 

ízben legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja, erről az ügyfelet értesíteni kell. 

7.1.2. 6.7.1.2 Az eltérő ügyintézési határidő 

Az érdemi döntést, határozatot három hónapon belül kell meghozni, ha a beadvány harmincnál több érdekeltet 

vagy önálló ingatlant érint. 

A beadványt soron kívül kell elintézni, ha arról törvény rendelkezik, ha az ingatlanügyi hatóság vezetője írásban 

engedélyezte 

7.1.3. 6.7.1.3 Soron kívüli eljárás törvény rendelkezése alapján 

Az ingatlanügyi hatóság soron kívül jár el azokban az esetekben, amelyekben törvény ezt előírja, soron kívüli 

ügyintézés nyolc napos elintézési határidőt jelent. 

Az ingatlanügyi hatóság a végrehajtási jogot soron kívül jegyzi be az ingatlan-nyilvántartásba. 

7.1.4. 6.7.1.4 Soron kívüli eljárás kérelemre 

A beadvány soron kívüli elintézését az ügyfél kérelmére – indokolt esetben – az ingatlanügyi hatóság vezetője 

engedélyezi. 

A beadvány soron kívüli elintézése esetén az ugyanazon ingatlanra vonatkozó, megelőző beadványokat felül 

kell vizsgálni, és ha bármelyik elintézésének akadálya van, a soronkívüliség nem teljesíthető. 

A soron kívüli engedélyezés tárgyában a vezető a soron kívüliség iránti kérelem beérkezését követő kettő 

munkanapon belül dönt. 

A soronkívüliség engedélyezése esetén a kérelmet záradékolja, azaz az engedélyről döntését a kérelemre 

rávezeti és aláírja. 

A soron kívüli ügyintézés engedélyezés esetén a kérelem tárgyában az ingatlan-nyilvántartási hatóság az 

engedély megadásától még nyitva álló törvényes ügyintézési határidő felén belül hoz határozatot. 

A soron kívüli eljárásért a Díjtörvényben meghatározott díjat kell ingatlanonként megfizetni. 

A soron kívüli ügyintézés engedélyezése iránti kérelem elutasításáról az ingatlan-nyilvántartási hatóság vezetője 

végzéssel dönt, ellene jogorvoslatnak helye nincs, fellebbezéssel sem támadható. 
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7.1.5. 6.7.1.5 Az ügyintézési határidő nyugvása és zárónapja 

Az ügyintézési határidőbe nem számít be 

• a hatásköri, illetékességi vita egyeztetésének, az eljáró hatóság kijelölésének időtartama, 

• a nemzetközi jogsegély eljárás időtartama, 

• a hiánypótlásra irányuló felhívástól annak teljesítéséig terjedő idő, 

• az eljárás felfüggesztésének időtartama, 

• kérelem, határozat, egyéb irat hiteles fordításához szükséges idő. 

A jogalkalmazási gyakorlatban problematikusnak minősül az ügyintézési folyamat zárónapja. A határozatot 

általában az érkezéstől számított harminc napon belül kell meghozni. 

Az egyedül helyes törvényi értelmezés szerint az ügyintézési határidő megtartása szempontjából a határozat 

meghozatalának időpontja az a nap, amikor a hatóság szabályszerűen közölte határozatát, mivel minden joghatás 

a határozat közléséhez kapcsolódik. 

Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban a határozat-hozatal napjaként a változásoknak az ingatlan-nyilvántartás 

tartalmában történő érvényesítés időpontja határozható meg. 

7.2. 6.7.2 Kizárás az ingatlan-nyilvántartási ügyintézési eljárásból 

Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban a kizárásra a közigazgatási hatósági eljárás szabályai az irányadók. Ezzel a 

témával az 5. modul 5.6.5 alfejezet foglalkozik. 

7.3. 6.7.3 Az ingatlan-nyilvántartási beadványok vizsgálata 

Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban a beadványok közül a kérelem alakiságára külön előírások érvényesülnek. 

A bejelentésnek - ahhoz, hogy elintézhető legyen - legalább az ingatlan fekvése szerinti település nevét és az 

ingatlan helyrajzi számát tartalmaznia kell. Az említett adatok nélkül az ingatlan nem azonosítható. Ha tehát a 

bejelentés az ingatlan fekvése szerinti település nevét és az ingatlan helyrajzi számát tartalmazza, a beadvány 

már alkalmas arra, hogy annak alapján a hatóság az ingatlan-nyilvántartási eljárást megindítsa, a helyszíni 

ellenőrzést lefolytassa. 

A jogosult nevének (cégnevének) és lakcímének (székhelyének) változása átvezetésére irányuló bejelentés 

esetén vizsgálni kell, tartalmazza-e a személyi azonosítót (statisztikai számjelet). 

Az ügyfelektől érkező kérelem tartalmát az ingatlanügyi hatóság elsősorban abból a szempontból vizsgálja, 

hogy tartalmazza-e - az okiratban feltüntetett - jogok bejegyzésére vagy tények feljegyzésére irányuló kérelmet. 

A kérelem megvizsgálása szükségessé válhat olyan szempontból is, hogy az érdekeltek (vevő, eladó) személyi 

azonosítóját tartalmazza-e, a kérelem tartalmát főleg akkor indokolt ellenőrizni, ha a bejegyzés alapjául szolgáló 

okirat (szerződés) azt nem tünteti fel. A személyi azonosítót az okiratba és kérelembe is bele kell foglalni. 

A hatóságtól érkező bejegyzési megkeresést rendszerint a hatóság bejegyzés alapjául szolgáló határozata 

tartalmazza, a külön íven szerkesztett megkeresést a jogszabály nem követeli meg. 

Az ingatlanügyi hatóság nem a beadvány, hanem a bejegyzés alapjául szolgáló okirat (szerződés, hatósági 

határozat) alapján érvényesíti a változást az ingatlan-nyilvántartásban. Az okiratok vizsgálata jelenti a változás 

bejegyezhetősége kérdésében való döntés előkészítését. Ettől függ, hogy a hatóság a kért bejegyzést teljesíti-e, 

vagy pedig a beadványban foglalt bejegyzésre irányuló kérelmet elutasítja. 

Magánokirat esetében a hatóság elsősorban azt ellenőrzi, hogy az okiratban foglalt jognyilatkozat nem 

érvénytelen-e nyilvánvalóan? Az érvénytelenség akkor tekinthető nyilvánvalónak, ha az okirat tartalmából 

kiderül. Az ingatlanügyi hatóság az esetleges érvénytelenség felderítése céljából nem tehet külön 

intézkedéseket. 
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A nyilvánvaló érvénytelenségen túlmenően a hatóságnak ellenőriznie kell, hogy a magánokirat tartalmazza-e 

mindazokat az alaki és tartalmi kellékeket, amelyek az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésnek 

előfeltételét képezik. 

Hatósági határozat tartalmát az ingatlanügyi hatóság abból a szempontból vizsgálja, hogy a hatóság a 

határozatot hatáskörében hozta-e, továbbá, hogy a tartalom nem ütközik-e a hatályos jogszabályok előírásaiba. 

A bejegyzés alapjául szükséges okiratok mellékleteinek vizsgálata során a hatóság a csatolt okirat (szerződés, 

hatósági határozat) tartalma alapján tisztázza, hogy a bejegyzéshez milyen mellékletek (engedélyek, 

jóváhagyások, vázrajzok) szükségesek. Ezt követően ellenőrzi, hogy azokat a kérelmező rendelkezésre 

bocsátotta-e vagy sem (számba vétel). 

A mellékletek számbavételét követi azok tartalmi vizsgálata. Ebből a szempontból kiemelkedő jelentőségű a 

vázrajzok tartalmának vizsgálata. A vázrajzok vizsgálata során a hatóság különös figyelemmel van arra, hogy a 

vázrajz mindazokat az adatokat tartalmazza, amelyek alapján az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalma is 

változtatható. Vizsgálni szükséges, hogy a vázrajzot mindazok aláírták-e, akik a változás alapjául szolgáló 

okiratot aláírták. 

Az érdemi döntést megalapozó vizsgálatok sorát a tulajdoni lap és a bejegyzés alapjául szolgáló okirat 

tartalmának összehasonlítása zárja le. Az összehasonlítás célja: megállapítani, hogy van-e a bejegyzésnek 

ingatlan-nyilvántartási akadálya vagy nincs. Ez alatt a kért bejegyzés teljesítésének olyan akadályai értendők, 

amelyek magából az ingatlan-nyilvántartásból tűnnek ki. Ezek lehetnek elhárítható és el nem hárítható ingatlan-

nyilvántartási akadályok. 

Az el nem hárítható akadály létezése azzal az ingatlan-nyilvántartási előző szükségességének szabályával van 

összefüggésben, miszerint az ingatlan-nyilvántartásba jog (tény) csak azzal szemben jegyezhető be (fel), aki ott 

jogosultként már szerepel, vagy akit oda egyidejűleg jogosultként bejegyeznek. 

7.4. 6.7.4 Az ingatlan-nyilvántartási beadványok intézésének 
általános szabályai 

A beadványokat az iktatószámok sorrendjében kell elintézni. Az azonos ingatlanra egy napon érkezett 

beadványok bejegyzésének ranghelyét a bejegyzés alapjául szolgáló okiratok keltezésének időpontja határozza 

meg. 

A bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak nem tekinthető iratot a rangsor megállapításánál nem lehet figyelembe 

venni. 

A bejegyzések rangsora valamennyi érdekelt hozzájárulásával megváltoztatható. 

Azokat a beadványokat, amelyek elintézését bármely okból függőben kell tartani, nyilvántartásba kell helyezni. 

A nyilvántartásba helyezés tényét és határidejét a számítógépen kezelt iktatókönyvben fel kell tüntetni. 

A beadványt soron kívül kell elintézni, ha arról törvény rendelkezik, vagy ha az ingatlan-nyilvántartási hatóság 

vezetője az ügyfél kérelmére, indokolt esetben a beadvány soron kívüli elintézését végzésben engedélyezi. A 

beadvány soron kívüli elintézése esetén az ugyanarra az ingatlanra vonatkozó, megelőző beadványokat felül kell 

vizsgálni, és ha bármelyik elintézésének akadálya van, a soronkívüliség nem végrehajtható. 

7.5. 6.7.5 A kérelem elutasítása érdemi vizsgálat nélkül 

Az ingatlanügyi hatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül nyolc napon belül végzéssel elutasítja, ha az 

eljárásra magyar hatóságnak nincs joghatósága, a hatóságnak nincs hatásköre, vagy nem illetékes, és a kérelem 

áttételének nincs helye, továbbá, ha a kérelem áttételéhez szükséges adatok a kérelemből hiányoznak, és azok 

hivatalból nem állapíthatók meg, 

A kérelem áttételének általában akkor nincs helye, ha az ügy elbírálása nem közigazgatási, hanem más, 

közhatalmat gyakorló szerv (bíróság) hatáskörébe tartozik. 

Az ingatlanügyi hatóság az ingatlan-nyilvántartási eljárásban az újrafelvételi kérelmet érdemi vizsgálat nélkül 

utasítja el. 
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A kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzés önálló fellebbezéssel támadható. 

7.6. 6.7.6 Az ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztése 

A közigazgatási hatóság feladata, hogy az ügy eldöntéséhez szükséges adatokat összegyűjtse, és döntsön. E 

kötelezettségét bizonyos esetekben azonban az elintézésére nyitva álló határidőn belül azért nem tudja 

teljesíteni, mert a döntés nem hozható meg hatáskörén kívül eső más kérdések tisztázása nélkül. 

Az eljárás felfüggesztésére csak indokolt – törvény által meghatározott – esetekben kerülhet sor, ellenkező 

esetben az eljárás önkényessé válhatna. 

Az ingatlan-nyilvántartási hatóság jogok bejegyzésére, tények feljegyzésére irányuló ingatlan-nyilvántartási 

eljárást felfüggesztéséről dönt, ha 

• a bejegyzés, feljegyzés alapjául szolgáló magánokirat valódiságát vitatja bármelyik aláíró fél, hitelesítő 

személy, ellenjegyző személy; 

• a felek vitatják a bejegyzés, feljegyzés alapjául szolgáló okirat jogszerűségét; 

• vitatott a bejegyezni kért jog, feljegyezni kért tény jogosultjának személye. 

A felfüggesztés előzetes feltétele, hogy a bejelentést tett személyek igazolják a bejegyzés, feljegyzés alapjául 

szolgáló okirat érvénytelensége iránti per megindítását, a keresetlevélnek a bíróságon iktatott példányával, vagy 

annak hiteles másolatával. 

Az ingatlan-nyilvántartási hatóság a bejelentésre tett hiánypótlási felhívásában határidőt tűz a per 

megindításának igazolására, ennek eredménytelen elteltét követően – az eljárás felfüggesztése helyett – 

érdemben dönt a bejegyzési, feljegyzési kérelemről. 

Az ingatlan-nyilvántartási hatóság érdemben dönt egyéb feltételek fennállása esetén a bejegyzési, feljegyzési 

kérelmet teljesíti, figyelemmel arra, hogy a bejelentést tevő felhívás ellenére nem igazolta az érvénytelenségre 

irányuló per megindítását. 

Az adatváltozásra irányuló ingatlan-nyilvántartási eljárásban az eljárás felfüggesztésére a Ket. szabályai 

alkalmazandók. 

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztéséről az ingatlanügyi hatóság végzésben dönt. A felfüggesztő 

végzés ellen önálló fellebbezésnek van helye, felügyeleti jogkör gyakorlásának nincs helye. 

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztése tényét az ingatlan tulajdoni lapján fel kell jegyezni. 

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztése tényének tulajdoni lapra történő feljegyzésekor annak 

időtartamát is fel kell tüntetni, vagy utalni kell arra, hogy a felfüggesztés az eljáró hatóság döntésének jogerőre 

emelkedéséig tart. 

Az érdemi határozatban rendelkezni kell az ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztése tényének törléséről. 

7.7. 6.7.7 Az ingatlan-nyilvántartási eljárás függőben tartása 

A függőben tartás jogintézménye joghatásában a felfüggesztéssel mutat azonosságot, így különösen a határidők 

számítása tekintetében, ugyanakkor a függőben tartást a tulajdoni lapon nem kell feljegyezni. 

Az ingatlan-nyilvántartási hatóság a függőben tartásról a beadvány beérkezését követő nyolc napon belül 

értesítés megküldésével tájékoztatja a kérelmezőt. 

A beadvány elintézését függőben kell tartani; 

• a rangsorban előrébb álló beadvány elintézéséig; 

• bejegyzési engedély megadására – a bejegyzett jogosult által – meghatározott, de legfeljebb a kérelem 

benyújtásától számított hat hónapos határidő elteltéig; 
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• az ügyész értesítése esetén, az ügyészi tájékoztatás beérkezéséig; 

• ha törvény így rendelkezik. 

A függőben tartandó beadványokat nyilvántartásba kell helyezni, ennek tényét és határidejét a számítógépen 

kezelt iktatókönyvben kell feltüntetni. 

A nyilvántartásba helyezett beadványokat az iktatószámok sorrendjében külön kell kezelni, és a nyilvántartási 

határidő utolsó napján be kell mutatni az ügyintézőnek. 

7.8. 6.7.8 A közbenső intézkedések 

7.8.1. 6.7.8.1 A közbenső intézkedések joghatálya 

A közbenső intézkedések az ingatlan-nyilvántartási hatóság azon cselekményeit jelentik, amelyek az ingatlan-

nyilvántartási eljárás esetleges akadályai elhárítására irányulnak. 

A közbenső intézkedések – így különösen a hiánypótlási felhívás, a meghallgatás, az ügyész értesítése, továbbá 

a jogorvoslatok és függő hatályú bejegyzések a rangsort nem érintik. 

7.8.2. 6.7.8.2 A hiánypótlás 

Az ingatlan-nyilvántartási hatóság a hiányok pótlására hívja fel a kérelmezőt, ha 

- a kérelemnek, 

- mellékletének, 

- a bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak pótolható hiányossága van. 

Az igazgatási szolgáltatási díj meg nem fizetése pótolható hiányosságnak tekintendő. 

A hiánypótlási felhívás kiadása – ha pótolható hiányosságról van szó – kötelező, nem mellőzhető. A 

hiánypótlási felhívás nem igényel végzéssel való döntést. 

A törvény tételesen meghatározza azokat az eseteket, amikor nincs helye hiánypótlásnak, és a kérelmet el kell 

utasítani. 

Az ingatlan-nyilvántartási hatóság a kérelem beérkezésétől számított tizenöt napon belül felhívja a kérelmezőt 

határidő megjelölésével a hiányok pótlására. Ha a kérelmet megelőző beadvány miatt függőben kell tartani, 

akkor a tizenöt napos határidőt a megelőző kérelem elintézésétől kell számítani. 

A hiánypótlási felhívásban – a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – fel kell sorolni 

azokat a hiányosságokat, amelyek a beadvány elintézését akadályozzák, szükség esetén vissza kell adni a 

hiányos okiratot is. 

Az ingatlanügyi hatóság a hiánypótlási felhívásban figyelmezteti a kérelmezőt, hogy a hiányosságok 

határidőben történő pótlásának elmulasztása esetében a kérelmet elutasítja. 

A hiánypótlásra tizenöt napos határidőt kell biztosítani, amely indokolt esetben kérelemre egyszer tizenöt nappal 

meghosszabbítható. 

Az ingatlanügyi hatóság, ha – megítélése szerint – a kérelmet részben el kell utasítani, a kérelmezőt nyilatkozat 

tételre hívja fel, hogy a kérelmet teljesíthető részében fenntartja-e. 

A hatóság a felhívásban figyelmezteti a kérelmezőt: nyilatkozattétel hiányában a kérelem teljesíthető részének 

helyt ad, a többi részét elutasítja. 

Az ingatlan-nyilvántartási hatóság a kérelem teljesíthető részének helyt ad, a többi részét pedig elutasítja, ha a 

kérelmező a hiánypótlási felhívásra nem nyilatkozott. 
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Ha kérelmező úgy nyilatkozik, hogy a kérelmet teljesíthető részében sem tartja fenn, a kérelem visszavonásával 

kapcsolatos szabályokat kell alkalmazni, azaz az ingatlanügyi hatóság az eljárást végzéssel megszünteti. 

7.8.3. 6.7.8.3 A meghallgatás 

Az ingatlan-nyilvántartási hatóság elrendelheti a kérelmező meghallgatását, ha ez az ingatlan azonosságának, 

vagy az érdekelt személyazonosságának megállapításának céljából, vagy más okból szükséges. 

A meghallgatás az ügyfél személyes meghallgatása útján vagy írásban történhet. Az erre vonatkozó hatósági 

intézkedés a meghallgatás módját minden esetben közli az ügyféllel. 

Írásbeli meghallgatásra kerül sor rendszerint akkor, ha a kérelmet részben el kellene utasítani. Az ügyfél 

nyilatkozata az irányadó abban a kérdésben, hogy az ingatlan-nyilvántartási hatóság a kérelem teljesíthető részét 

intézze-e vagy sem. Nem biztos ugyanis, hogy a részben helyt adó hatósági döntés az ügyfél érdekének 

megfelel. 

7.8.4. 6.7.8.4 Az ügyész értesítése 

Az ingatlan-nyilvántartási hatóság a döntés meghozatala előtt értesíti az ügyészt, ha megítélése szerint 

- a bejegyzés alapjául szolgáló hatósági határozatot nem hatáskörében eljáró szerv hozta; 

- a hatósági határozat tartalma jogszabályba ütközik. 

Az ügyész értesítésére kizárólag akkor kerülhet sor, ha a bejegyzés alapjául szolgáló hatósági határozattal 

szemben merül fel aggály. Az ingatlan-nyilvántartási hatóság nem jogosult más közigazgatási hatóság 

határozatának felülvizsgálatára. 

Nem kezdeményezhető ügyészi intézkedés a bíróság, közjegyző, végrehajtó határozatával szemben. Nem 

értesíthető az ügyész aggályos magánokirat esetében sem. 

Az ügyész értesítésének célja az ingatlanügyi hatóság által aggályosnak tartott hatósági döntés (határozat) 

felülvizsgálatának kezdeményezése. 

Az ügyész az ügyészségről szóló 1972. évi V. törvény alapján törvényességi intézkedések keretében intézkedhet 

(ügyészi óvás). 

Az ingatlan-nyilvántartási hatóság a beadvány elintézését az ügyészi tájékoztatásig függőben tartja. 

Az ügyész által tett intézkedésről az értesítés kézbesítésétől számított harminc napon belül tájékoztatja az 

ingatlanügyi hatóságot. 

Az ingatlan-nyilvántartási hatóság a határozat alapján a bejegyzést teljesíti, ha az ügyész közlése szerint 

intézkedésre nincs szükség. 

Az ügyész értesíti az általa kezdeményezett eljárás jogerős befejezéséről az ingatlanügyi hatóságot. 

A nyilvántartási hatóság a bejegyzésről az ügyészi értesítés, illetve a kezdeményezett eljárás eredményétől 

függően dönt, a felülvizsgált határozat alapján teljesíti a bejegyzést, vagy elutasítja. 

7.9. 6.7.9 Több ingatlanügyi hatóságot érintő ügy 

Ha a változás több körzeti földhivatal illetékességi területén fekvő ingatlanokra vonatkozik, mindegyik körzeti 

földhivatalhoz külön beadványt (bejelentést, kérelmet, megkeresést) kell benyújtani. 

Az eredeti okiratot csak a döntés meghozatalára jogosult körzeti földhivatalhoz kell benyújtani. A többi körzeti 

földhivatalnál a kérelemhez csak az okirat egyszerű másolatát kell csatolni, amelynek tartalmaznia kell a 

szükséges hatósági engedélyt (jóváhagyást) is. A kérelemben utalni kell arra, hogy az eredeti okiratot melyik 

földhivatalhoz nyújtották be. 

Ha a csereszerződés alapján több körzeti földhivatalnál nyilvántartott ingatlanra kérik a tulajdonjog bejegyzését, 

az a körzeti földhivatal, amelyhez az okiratot benyújtották (a továbbiakban: megkereső körzeti földhivatal), ha 
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nála a bejegyzésnek nincs akadálya, az eljárást felfüggeszti, és – az okirat megküldésével – megkeresi a többi 

körzeti földhivatalt (a továbbiakban: megkeresett körzeti földhivatal). 

Ha a megkeresett körzeti földhivatalnál sincs akadálya a bejegyzésnek, a tulajdonjogot bejegyzi és a fellebbezési 

határidő eredménytelen leteltét, illetve a fellebbezési jogról lemondó nyilatkozat beérkezését követően 

határozatának két példányával visszaküldi az okiratot a megkereső körzeti földhivatalnak, amely ekkor jegyzi be 

a változást. 

A megkereső körzeti földhivatal az illeték kiszabáshoz szükséges iratokat az okiratban első helyen megjelölt 

ingatlan fekvése szerint illetékes állami adóhatóságnak továbbítja. 

Ha a megkereső körzeti földhivatal elutasítja a kérelmet, erről a fellebbezési határidő eredménytelen leteltét, 

illetve a fellebbezési jogról lemondó nyilatkozat beérkezését követően döntése megküldésével értesíti a 

megkeresett körzeti földhivatalt, amely az eljárást megszünteti. 

Ha a megkeresett körzeti földhivatalnál van akadálya a bejegyzésnek, és ez a körzeti földhivatal utasítja el a 

kérelmet, erről a fellebbezési határidő eredménytelen leteltét, illetve a fellebbezési jogról lemondó nyilatkozat 

beérkezését követően döntése megküldésével értesíti a megkereső körzeti földhivatalt, amely az eljárást 

megszünteti. 

A bejegyzés iránti kérelem elintézését követően a vagyonszerzési illeték kiszabásához szükséges iratokat az 

ügyben utolsóként eljáró körzeti földhivatal küldi meg az okiratban első helyen megjelölt ingatlan fekvése 

szerint illetékes állami adóhatóságnak. 

7.10. 6.7.10 Az ingatlan-nyilvántartási eljárás megszüntetése 

7.10.1. 6.7.10.1 Az ingatlan-nyilvántartási eljárás megszüntetése 

A Ket. tételesen felsorolja azokat az okokat, amelyek alapján a közigazgatási eljárást végzéssel meg kell 

szüntetni. 

A fenti törvényben megemlített okok közül – álláspontunk szerint – az alábbiaknak van gyakorlati jelentőségük 

az ingatlan-nyilvántartási eljárásban: 

- a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának lett volna helye, de az elutasítási ok az eljárás megindítását 

követően jutott a hatóság tudomására; 

- a kérelemre indult eljárásban a kérelmet visszavonták; 

- az ügyfél a kérelmére indult eljárásban a képviselő visszautasítása esetén a hatóság felhívása ellenére nem 

gondoskodik a képviselet ellátásra alkalmas személy meghatalmazásáról; A képviselő visszautasításának a 

kötelező képviselet esetei tekintetében van jelentősége. 

Az eljárást megszüntető végzés ellen önálló fellebbezésnek van helye. 

7.10.2. 6.7.10.2 A bejegyzés iránti kérelem visszavonása 

A közigazgatási eljárásokban az ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét visszavonhatja, legkésőbb a 

határozat jogerőre emelkedéséig. 

Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban – sajátosságai miatt – az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítására 

irányuló kérelem visszavonására szigorúbb szabályok érvényesülnek. 

Az ingatlan-nyilvántartási kérelem addig vonható vissza, amíg a nyilvántartást vezető hatóság nem hozott 

határozatot. A határozat hozatalt követően már visszavonásnak nincs helye. 

A határozathozatal időpontjának az időpont tekinthető, amikor a határozatban foglalt változásokat az ingatlan-

nyilvántartásban érvényesítették, azaz amikor a bejegyzést, feljegyzést a tulajdoni lapon is rögzítették, ezt a 

határozat meghozatalát követően nyomban teljesíteni kell, még a kézbesítést megelőzően. 

A visszavonás előterjesztésének időbeli korlátozásának alapvető indoka, hogy a bejegyzést, feljegyzést 

elrendelő határozattal egyidejűleg a változást a nyilvántartás tartalmában érvényesítik, és a nyilvánosság elvéből 
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fakadóan azt bárki megtekintheti, és a közhitelesség elve figyelembe vételével jogokat alapíthat rá. Ha az 

ingatlan-nyilvántartás tartalmában bekövetkezett változást követően sor kerülne a bejegyzés, feljegyzés 

törlésére, az erre alapozott jogszerzés sorsa bizonytalanná válna, a közhitelesség elve csorbulna. 

A kérelem visszavonásának további szigorú alakszerűségi, okirati feltétele, hogy a szerződő felek erre irányuló 

közös nyilatkozatát ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba, vagy közokiratba kell foglalni. 

E követelményt indokolja az a tény, hogy a bejegyzés, feljegyzés alapjául jellemzően a felek szerződésbe foglalt 

egybehangzó akaratnyilatkozata, megállapodása szolgál. 

A bejegyzés, feljegyzés iránt megindult ingatlan-nyilvántartási eljárásban bármelyik szerződő fél egyoldalú 

nyilatkozata nem akadályozhatja a szerződésbe foglalt egybehangzó közös akaratnyilvánítás érvényesítését, a 

korábbi szerződéses akarattól legalább közös nyilatkozattal lehet csak eltérni, és ennek alapján a kérelmet 

visszavonni. 

A kérelem visszavonásához vezethet, ha felek a megkötött szerződést közös megállapodással felbontják, vagy 

megszüntetik. A visszavonást megalapozhatja azonban az is, ha a felek a köztük fennálló szerződést ugyan nem 

szüntetik meg, nem bontják fel, csupán abban állapodnak meg, hogy a szerződésben alapított jog, tény ingatlan-

nyilvántartási bejegyzését, feljegyzését nem kívánják. 

A kérelem visszavonásának további feltétele: ha a bejegyzés folytán harmadik személy vált volna jogosulttá, a 

kérelem visszavonásához szükséges ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett magánokiratba, vagy közokiratba 

foglalt hozzájárulása is. 

A bejegyzés, feljegyzés iránti kérelem szabályszerű visszavonása esetén az ingatlanügyi hatóság az eljárást 

végzéssel megszünteti, és a kérelem összes mellékletét visszaküldi a kérelmezőnek. 

8. 6.8 Az ingatlan-nyilvántartási eljárás okiratai 

8.1. 6.8.1 Az okiratokról általában 

Az okirat az emberi gondolatok általánosan elfogadott írásjelekkel történő megörökítését jelenti, a fogalom szűk 

értelmezésével. 

Az okirat tartalma szerint lehet: 

• tanúsító: valamely múltban történt tényt tanúsít (nyilatkozattétel); 

• rendelkező: a kiállító jogviszonyt keletkeztető, módosító, vagy megszüntető rendelkezését bizonyítja 

(végrendelet); 

• beismerő: kiállítója egy vele szemben fennálló követelést tanúsít (tartozáselismerő nyilatkozat). 

Az okirat keletkezése alapján: 

• eredeti az okirat, ha kiállításával az okirat tartalma létrejön, ha az eredeti okiratot egy időben, több 

példányban állítják ki, valamennyi példányt eredetinek kell tekinteni; 

• másolatról beszélünk, ha az nem az eredeti okirattal azonos módon jön létre; 

• a másolat lehet egyszerű (okiratról készített egyszerű fénymásolat), vagy hiteles; 

• hitelesített másolatot közjegyző, vagy az okiratot kiállító hatóság készíthet, melyben azt a tényt tanúsítja, 

hogy a másolat az eredetivel mindenben megegyezik; 

• kivonat az okirat egyes részeinek másolata, amely tartalmazza az okirat bevezetését és befejezését; 

• kiadmány a közokiratról a kiállító által a reá vonatkozó szervezeti szabály szerint készített hiteles másolat. 

A bizonyító erő szempontjából az okirat lehet 

• közokirat [a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (továbbiakban Pp.) 195. §], 
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• magánokirat, ezen belül teljes bizonyító erejű (Pp. 196. §) és szabadon mérlegelhető magánokirat. 

8.1.1. 6.8.1.1 A közokirat 

A közokirat olyan papír alapú vagy elektronikus okirat, amelyet bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve 

közigazgatási szerv ügykörén belül, a megszabott alakban állított ki, és 

- teljesen bizonyítja a benne foglalt intézkedést vagy határozatot, 

- az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát, 

- az okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, annak idejét és módját. 

Ugyanilyen bizonyító ereje van az olyan okiratnak is, amelyet más jogszabály közokiratnak nyilvánít. 

A magánokiratról a közokirat kiállítására jogosult által ügykörén belül, a megszabott közokirati alakban 

készített okirat - ideértve az elektronikus okiratot is - teljesen bizonyítja, hogy annak tartalma az eredeti 

okiratéval megegyezik. A magánokiratról közokirati alakban készített okirat bizonyító ereje - a magánokirat 

tartalmát illetően - megegyezik az eredeti okiratéval. 

A közokirat mellett a valódiság - az okirat kiállítójától való származás - megdönthető vélelme szól. Ha a 

valódiságot az ellenfél vonja kétségbe, ő köteles bizonyítani azt, hogy a közokirat nem az abban feltüntetett 

kiállítótól származik, azaz hamis. 

A közokirat bizonyító ereje abban áll, hogy az ellenkező bizonyításáig teljes bizonyító erővel bizonyítja az 

okirattal tanúsított adatok és tények fennállását vagy fenn nem állását. 

Így a hatóság által vezetett nyilvántartás közhitelesen igazolja 

• a benne foglalt adatok valódiságát (anyagi bizonyító erő); 

• az okiratban foglalt határozat, intézkedés tartalmát, annak megtörténtét; 

• az okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint azt, hogy az érdekelt személy a nyilatkozatot mikor és 

milyen módon tette meg (alaki bizonyító erő). 

A közokiratba foglalt hatósági határozatnak, intézkedésnek és nyilatkozatnak azonban anyagi bizonyító ereje 

nincs, mert a benne szereplő tények valódiságát nem bizonyítja. 

A közokirattal szemben is lehetőség van az ellenbizonyításra, ha azt törvény nem zárja ki, vagy korlátozza. 

A külföldön kiállított közokiratnak abban az esetben van a belföldön kiállított közokirattal azonos bizonyító 

ereje, ha az illetékes külképviseleti hatóság állította ki, hitelesítette vagy felülhitelesítette. A magyar 

külképviseleti hatóság az illetékes külföldi hatóság által kiállított és hitelesített okiratot akként hitelesíti felül, 

hogy az okiraton az illetékes külügyminisztériumi aláírást és pecsétet hitelesíti (diplomáciai felülhitelesítés). 

Nincs szükség a külföldön kiállított közokirat diplomáciai felülhitelesítésére azokban az országokban, 

amelyekkel Magyarország jogsegélyszerződést kötött, vagy amelyek részesei a külföldön felhasználásra kerülő 

közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének, felülhitelesítésének mellőzéséről szóló Hágai 

Egyezménynek. 

Az egyezmény szempontjából közokiratnak minősül az igazságügyi hatóság, ügyészség, bírósági végrehajtó 

által kiállított, valamint az államigazgatási és közjegyzői okirat. Az egyezmény alkalmazása körében azt kell 

vizsgálni, hogy az okiratot szabályszerűen ellátták-e az egyezményben előírt hitelesítési záradékkal 

(Tanúsítvány - Apostille). 

Jogsegélyszerződés hiányában, vagy ha az adott állam nem részese a Hágai egyezménynek, diplomáciai 

felülhitelesítésre lehetőség van akkor is, ha az érintett országban ugyan nem működik diplomáciai képviselet, de 

akkreditálva van más államban tevékenykedő magyar külképviselet. 

Nincs mód a külföldön kiállított okirat felülhitelesítésére, ha az adott állammal Magyarországnak nincs 

diplomáciai kapcsolata, és más állam külképviseleti hatósága sem látja el e feladatokat. Az ilyen államban 

kiállított közokirat bizonyító ereje szabadon mérlegelhető. 
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8.1.2. 6.8.1.2 A magánokirat 

A magánokirat az ellenkező bebizonyításáig teljes bizonyítékul szolgál arra, hogy kiállítója az abban foglalt 

nyilatkozatot megtette, illetőleg elfogadta, vagy magára kötelezőnek ismerte el, feltéve, hogy az alábbi feltételek 

valamelyike fennáll: 

• a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta; 

• két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását 

előttük sajátkezű aláírásának ismerte el; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel kell tüntetni; 

• a kiállító aláírását vagy kézjegyét az okiraton bíró vagy közjegyző hitelesítette; 

• a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták; 

• ügyvéd (jogtanácsos) az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja. 

Ha az okirat kiállítója olvasni nem tud, vagy nem érti azt a nyelvet, amelyen az okirat készült, az okiratnak csak 

akkor van teljes bizonyító ereje, ha magából az okiratból kitűnik, hogy annak tartalmát a tanúk egyike vagy a 

hitelesítő személy a kiállítónak megmagyarázta. 

Az okirati tanúk névaláírásukkal, és a lakcím feltüntetésével nem az okiratban foglalt jognyilatkozat tartalmát, 

hanem azt igazolják, hogy az okirat kiállítója az okiratot előttük írta alá, vagy az okiraton lévő aláírást 

sajátjaként előttük ismerte el. 

A tanúk részéről a névaláírás akkor érvényes, ha az a teljes nevet (vezeték- és utónév) tartalmazza. Kézjegy a 

tanú részéről névaláírásként nem fogadható el. Nem érvényességi kellék az igazolásra vonatkozó külön záradék 

megléte, ezért elegendő akár az aláírások előtt vagy után az előttünk, mint tanúk vagy egyszerűbben a tanúk 

kifejezés feltüntetése. 

A törvény egyértelmű rendelkezéséből kitűnően egyik esetben sem érvényességi feltétel, hogy az okirati tanúk 

együttesen legyenek jelen. 

A más által készített okirat saját kezű aláírásának bírói vagy közjegyzői hitelesítése esetén annak teljes bizonyító 

erejéhez okirati tanúk alkalmazására nincs szükség. 

Az aláírás és a kézjegy nem azonos fogalmak. Kézjegynek kell tekinteni a kézujj lenyomatát, az írástudatlan 

személy által használt kereszt alakú megjelölést, vagy a név kezdőbetűjét. 

Ellentétben a közokirattal, a magánokirat valódisága mellett a törvény vélelmet nem állít fel. Az okirat akkor 

valódi, ha kiállítójától ered, azaz a kiállító vagy megbízásából más személy írta alá, vagy olyan aláírás van rajta, 

amelyet a kiállító magáénak elismer. A magánokirat valódiságát - függetlenül a törvényi vélelem hiányától - a 

bizonyító félnek csak akkor kell bizonyítani, ha azt más kétségbe vonja. 

Az okirat hamis, ha nem a kiállítótól ered. Valódi, de hamisított az okirat, ha ugyan a kiállítótól származik, de a 

kiállító nem azt a szövegű okiratot írta alá, azaz az aláírása feletti szöveget tudta és hozzájárulása nélkül 

megváltoztatták. A törvény megdönthető vélelmet állít fel a valódi és a külsőleg aggálytalan magánokirat 

hamisítatlansága mellett. 

Ha a magánokiraton az aláírás valódi (mert azt nem vonták kétségbe, vagy mert annak valódisága bizonyított), e 

tényhez a törvény a hamisítatlanság vélelmét fűzi, melynek értelmében az ellenkező bizonyításig az aláírást 

megelőző szöveget meg nem hamísítottnak kell tekinteni. A vélelmet az okirat rendellenessége vagy 

hiányossága megdönti. 

Az okirat rendellenesnek, azaz külsőleg aggályosnak minősül a szövegrész javítása, törlése, áthúzása vagy a 

szövegbe történő betoldás miatt. Az aggályossággal szemben bizonyítható, hogy az okirat rendellenessége már 

annak aláírásakor is fennállt, tehát nem jogellenes - a kiállító tudta és hozzájárulása nélküli - változtatás 

következménye. Az okirat hamisítatlanságát az okiratra, mint bizonyítékra hivatkozó félnek kell bizonyítania. 

Az aláírás valódiságát vagy a szöveg hamisítatlanságát összehasonlítással lehet megállapítani. 

8.2. 6.8.2 Az adatváltozás átvezetése alapjául szolgáló okiratok 
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Az ingatlan adataiban bekövetkezett változás átvezetéséhez 

• a külön jogszabályban meghatározott hatósági engedély, jóváhagyás vagy igazolás, 

• az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmát érintő változás átvezetéséhez jogszabályban meghatározott, 

ingatlanügyi hatóság által érvényes záradékkal ellátott változási vázrajz is szükséges. A vázrajzot 

mindazoknak alá kell írniuk, akik a változás alapjául szolgáló okiratot aláírják. 

 

Művelési ág változása esetén nem kell változási vázrajzot benyújtani, ha 

• a változás egy földrészleten belül nem éri el a 400 m2-t, 

• egy földrészlet egész területe más művelési ágra változik, 

• egy vagy több alrészlet területe teljes egészében azonos művelési ágra változik, 

• egy alrészlet egész területe más művelési ágra változik. 

Az ingatlanügyi hatóság a változásokat a bejelentés és a bejelentéshez csatolt, az ingatlanügyi hatóság által 

érvényes záradékkal ellátott változási vázrajz alapján vezeti át. A nyilvántartott adatoknak a tényleges állapottal 

való egyezőségét a nyilvántartási hatóság hivatalból is ellenőrizheti. 

Az ingatlan-nyilvántartási hatóság bejelentés hiányában is átvezeti azt a változást, amelyről ellenőrzése során 

vagy hivatalból tudomást szerez. A hivatalból indult eljárás költsége azt terheli, aki az adatváltozás bejelentését 

elmulasztotta, kivéve, ha az adatváltozás hatósági döntésen alapul, amelyről a hatóságnak nyilvántartási 

hatóságot is értesítenie kellett. A meg nem fizetett költség adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. 

Az ingatlan művelési ágában végrehajtott változást – függetlenül attól, hogy azt bejelentették, vagy arról a 

nyilvántartási hatóság hivatalból szerez tudomást – helyszíni ellenőrzést követően a természetbeni állapottal 

egyezően kell átvezetni az ingatlan-nyilvántartásban. 

Ha a hatósági engedélyhez (jóváhagyáshoz) kötött művelési ág megváltoztatását engedély (jóváhagyás) nélkül, 

vagy az engedélytől eltérően hajtották végre, a változás átvezetése után értesíteni kell azt az államigazgatási 

szervet, amelynek hatáskörébe tartozik az előírt engedély (jóváhagyás) megadása. 

Az ingatlan természetben meghatározott vagy területnagyságban kifejezett részére vonatkozó jog vagy tény 

bejegyzéséhez, illetve feltüntetéséhez az ingatlan érintett részét ábrázoló és a földhivatal által záradékolt 

változási vázrajz szükséges. 

Engedélyköteles épületváltozást (létesítés, átépítés, bontás) csak jogerős, végleges használatbavételi engedély, 

fennmaradási engedély vagy bontási engedély birtokában, a földhivatal által záradékolt változási vázrajz 

egyidejű benyújtásával lehet a tulajdoni lapon átvezetni. 

Az épület feltüntetésére vonatkozó változási vázrajzot a használatbavételi engedély kézhezvételétől számított 

harminc napon belül kell benyújtani az ingatlanügyi hatósághoz. 

Nincs szükség a változás helyszíni ellenőrzésére, ha az érdekelt által benyújtott változási vázrajzot az 

ingatlanügyi hatóság készítette. 

Külön jogszabályok rendelkezései érvényesülnek: 

• erdő létesítésére és megszüntetésére, 

• árutermő szőlő telepítésére vagy kivágására, 

• gyümölcsös telepítésére és kivágására, 

• természetvédelmi oltalom alatt álló termőföld művelési ágának természetvédelmi hatóság engedélye nélkül 

történt megváltoztatásra, 

• a régészeti, történeti jelentőségű védett terület esetében a termőföld művelési ágának az örökségvédelmi 

hatóság engedélye nélkül történő megváltoztatására, 
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• a földrészlet határvonalával kapcsolatos változás ingatlan-nyilvántartásban történő érvényesítésére, 

• fás szárú energetikai ültetvények (fa, cserje) energetikai célú felhasználásra történő telepítése során. 

8.3. 6.8.3 A jogok bejegyzése és tények feljegyzése alapjául 
szolgáló okiratok 

Jogok bejegyzésének és tények feljegyzésének - ha törvény másként nem rendelkezik – okirat, azaz olyan 

közokirat, teljes bizonyító erejű magánokirat vagy ezeknek a közjegyző által hitelesített másolata alapján van 

helye, amely a bejegyzés tárgyát képező jog vagy tény keletkezését, módosulását, illetve megszűnését igazolja, 

továbbá tartalmazza a bejegyzési engedélyt, azaz a bejegyzést, feljegyzést megengedő nyilatkozatot az ingatlan-

nyilvántartásban bejegyzett, vagy közbenső szerzőként bejegyezhető jogosult részéről. 

Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez, feljegyzéshez nem elegendő, hogy az ingatlan-nyilvántartási jogosult 

az okiratban kijelentse: az őt megillető jogot az okiratban megjelölt személyre ruházta vagy a tulajdonában lévő 

ingatlanra az okiratban megjelölt személy részére valamely bejegyezhető jogot alapított. A bejegyzéshez, 

feljegyzéshez az is szükséges, hogy az ingatlan-nyilvántartási jogosult a jog bejegyzését, a tény feljegyzését is 

megengedje. 

A bejegyzési engedélyt a jogosult külön, a bejegyzés alapjául szolgáló okirattal azonos alakiságú okiratban is 

megadhatja. 

Az ingatlan-nyilvántartás jogi tartalmának (jogok, tények) megváltoztatásához szükségesek a bejegyzés, 

feljegyzés alapjául szolgáló okiratok. A bejegyzés, feljegyzés alapjául szolgáló okiratok a jogosultak olyan 

megállapodását, illetőleg a hatóságoknak olyan rendelkezését igazolják, amelyek a jogok, tények keletkezését, 

módosulását, vagy megszűnését eredményezték. 

Az érvényesen létrejött szerződés ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre azonban csak akkor lesz alkalmas, ha a 

további, az ingatlan-nyilvántartási törvényben meghatározott alakszerűségi követelménynek megfelel. 

Az okiratoknak - ahhoz, hogy azok alapján jog bejegyezhető, vagy tény feljegyezhető legyen - ingatlan-

nyilvántartásról szóló jogszabályokban meghatározott alaki és tartalmi jegyekkel kell rendelkezniük. Ha egyéb 

jogszabály úgy rendelkezik, az okirat érvényességéhez egyéb alaki és tartalmi kellék is szükséges, a bejegyzés, 

feljegyzés csak akkor teljesíthető, ha az okirat az ingatlan-nyilvántartási és az egyéb jogszabályok 

követelményeit egyaránt kielégíti. 

A bejegyzés, feljegyzés alapjául szolgáló okiratok: magánokiratok és közokiratok. 

Bejegyzés, feljegyzés alapjául szolgálhat a bíróság, a közjegyző és a hatóság határozata, ha bejegyezhető jogra 

vagy tényre vonatkozik. 

Nincs szükség okiratra és kérelemre, ha olyan jogot vagy tényt kell törölni, amelynek megszűnése az ingatlan-

nyilvántartásból kétségtelenül megállapítható. 

8.4. 6.8.4 A tulajdonjog törléséhez szükséges okiratok 

Tulajdonjog bejegyzésének törléséhez és az eredeti ingatlan-nyilvántartási állapot visszaállításához hatósági 

határozat szükséges. Nem vonatkozik ez a rendelkezés arra az esetre, ha a felek utóbb a bejegyzés alapjául 

szolgáló szerződéstől elállnak, azt felbontják vagy megszüntetik, illetve érvénytelennek ismerik el. A felek ilyen 

megállapodása esetén a tulajdonjog törlésére a változások bejegyzésére vonatkozó szabályok az irányadók. 

A tulajdonjog törlésére speciális szabályok vonatkoznak, mivel a polgári jogi szabályok szerint az ingatlan 

tulajdonjogával nem lehet felhagyni. A szabályból az ingatlan-nyilvántartásra nézve az következik, hogy 

bejegyzett tulajdonjog nem törölhető akként, hogy az ingatlan „uratlan”-ná váljék. 

8.4.1. 6.8.4.1 Törlés az eredeti ingatlan-nyilvántartási állapot visszaállításával 

Tulajdonjogi bejegyzést úgy törölni, hogy az ingatlanügyi hatóság egyidejűleg az eredeti ingatlan-nyilvántartási 

állapotot is visszaállítsa, csak a bíróság vagy más hatóság határozata alapján szabad. Az ilyen törlésre általában 

akkor van szükség, ha a bíróság vagy esetleg valamely hatóság a bejegyzés alapjául szolgáló okiratot 

érvénytelenné (semmissé) nyilvánítja. 
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A bíróság mondja ki az okirat érvénytelenségét olyan esetben is, ha a tulajdonjog átruházása szerződés alapján 

történt. Ha azonban az átszállás hatósági határozaton alapult, utóbb a döntést hozó hatóság is visszavonhatja a 

határozatát, vagy a határozatot a felettes hatóság, bíróság megsemmisítheti. 

Az eredeti állapot visszaállításának lényege, hogy olyan újabb bejegyzés kerül a tulajdoni lapra, amelyben az 

eredeti tulajdonost az eredeti jogcímmel és az eredeti állapot visszaállítása jogcímén, az eredeti határozat 

számával és a beadvány eredeti érkezési idejével ismételten bejegyzik a tulajdoni lapra. 

Az eredeti állapot visszaállításával az eredeti bejegyzés kerül - jogcím, határozat száma és a beadvány érkezési 

ideje - vissza a tulajdoni lapra, ezt azért szükséges újabb bejegyzésbe foglalni, mert a visszaállítandó bejegyzést 

a tulajdoni lapon már törölték, s így a visszaállítás csak az újabb bejegyzéssel oldható meg. 

8.4.2. 6.8.4.2 Törlés az eredeti ingatlan-nyilvántartási állapot visszaállítása 
nélkül újabb tulajdonjog bejegyzésével 

A tulajdonjogi bejegyzés törlésére az eredeti állapot visszaállítása nélkül minden olyan esetben sor kerül, amikor 

az ingatlan tulajdonjoga megváltozik (az ingatlan tulajdonjogát átruházzák az új jogosult tulajdonjogának 

bejegyzésével egyidejűleg, a korábbi jogosult tulajdonjogát törölni kell). 

Lényegében a tulajdonjogban bekövetkezett változás ingatlan-nyilvántartásban történő érvényesítéséről van szó, 

amely természetszerűleg magában foglalja a megváltozott tulajdonjog törlését is, ez többnyire a felek 

megállapodásán (szerződésén) alapul. A szerződést kötő felek megállapodásának tipikus esete az, amikor az 

ingatlan tulajdonjogát átruházzák (az ingatlant elajándékozzák, eladják). 

A tulajdonjog törlését azonban a szerződést kötő felek egyes különleges megállapodásai is maguk után 

vonhatják. A felek között ilyen megállapodásra akkor kerül sor, amikor az ingatlanra vonatkozó szerződésüket 

utóbb, az új tulajdonos tulajdonjogának bejegyzését követően megszüntetik, felbontják, vagy a szerződéstől 

elállnak. 

Mindhárom eset közös jellegzetessége, hogy az ingatlan korábbi tulajdonosa (az eladó) visszakerül az ingatlan-

nyilvántartásba. Lényeges azonban, hogy az ingatlanügyi hatóság ezekben az esetekben nem az eredeti állapotot 

állítja vissza, hanem a régi tulajdonos (eladó) tulajdonjoga a szerződés megszüntetése, felbontása vagy elállás 

jogcímén újabb bejegyzéssel éled fel, s egyidejűleg az új tulajdonos (vevő) tulajdonjoga törlésre kerül. 

A szerződés felbontása esetében a régi tulajdonos tulajdonjogát „felbontás” jogcímén az eredeti jogcímet az 

eredeti határozat számot és érkezési időt is feltüntetve kell az új bejegyzésben belefoglalni. 

8.4.3. 6.8.4.3 Törlés a megyei ingatlanügyi hatóság másodfokú határozata 
alapján 

A korábbi tulajdonjog feléledését eredményezi - anélkül, hogy ezt eredeti állapot visszaállításának lehetne 

tekinteni - az is, ha a megyei ingatlanügyi hatóság megsemmisíti az első fokú ingatlanügyi hatóság az új 

jogosult tulajdonjogának bejegyzéséről szóló határozatát. 

Ennek akkor lehet helye, ha az ingatlanügyi hatóság az új jogosult tulajdonjogát - a későbbi megítélés szerint - 

nyilvánvalóan érvénytelen okirat alapján jegyezte be. Az ilyen bejegyzés az ingatlan-nyilvántartási eljárás 

szabályainak olyan megsértését jelenti, amely maga után vonja, hogy a jogszabálysértő módon teljesített 

tulajdonjogi bejegyzést a tulajdoni lapról feltétlenül törölni kell. 

Az ingatlanügyi hatóság azonban csak az eljárás törvénysértő voltát állapítja meg és vonja le annak 

következményeit a tulajdonjogi bejegyzés törlésével az eredeti bejegyzés iránti kérelem elutasításáról is 

intézkedik. 

8.5. 6.8.5 Az ingatlan-nyilvántartási okiratok kellékei 

8.5.1. 6.8.5.1 Az okirat tartalmi kellékei 

Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés, feljegyzés alapjául szolgáló okiratnak – függetlenül a kiállítása helyétől – 

tartalmaznia kell: 

- az ügyfél természetes személyazonosító adatait 
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• (családi és utónevét, 

• születési családi és utónevét, 

• születési helyét és idejét, 

• anyja születési nevét) 

• lakcímét, 

• személyi azonosítóját, 

- a statisztikai számjellel rendelkező szervezet 

• megnevezését, 

• székhelyét 

• statisztikai számjelét, 

• a bírósági, illetőleg cégbírósági bejegyzésének számát, 

- az érintett ingatlan pontos megjelölését: 

• település nevét, 

• helyrajzi számát, 

- a bejegyzéssel érintett tulajdoni hányadot, 

- a jog vagy tény pontos megjelölését, 

- a jogváltozás jogcímét, 

- az érdekeltek megállapodását, 

- a bejegyzett jogosult bejegyzést engedő nyilatkozatát, 

- a szerződő felek állampolgárságra vonatkozó nyilatkozatát. 

8.5.2. 6.8.5.2 Az okirat alaki követelményei 

Ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapján az alábbi belföldön kiállított magánokiratok szolgálhatnak: 

• a nyilatkozattevő az okiratot saját kezűleg írta és aláírta; 

• két, az okiraton névvel és lakcímmel megnevezett tanú aláírásával igazolja, hogy a nyilatkozattevő a nem 

általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; 

• az okiratot a közjegyző készítette; 

• az okiratot ügyvéd (jogtanácsos) ellenjegyzéssel látta el; 

• az okiratot a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező, de az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető 

jogra vagy feljegyezhető tényre ügyleti képességgel rendelkező szervezet nevének feltüntetésével 

szabályszerűen és nyilvánvalóan azonosíthatóan aláírták. 

A fenti magánokiratok bejegyzés alapjául azonban csak akkor fogadhatók el, ha tartalmazzák: 

• a felek és meghatalmazottak okirat alapján nyilvánvalóan azonosítható aláírását, 

• a keltezés helyét és idejét, 
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• több lapból álló okirat esetén a szerződő felek, a készítő és az ellenjegyző, illetőleg a tanúsító személyek 

kézjegyét minden lapon. A szerződő felek kézjegyét az okirat lapjainak nem kell tartalmaznia, ha az okirat 

lapjait a szerződő felek által az erre meghatalmazott kézjegyével látta el. 

Az aláírás akkor tekinthető nyilvánvalóan azonosíthatónak, ha az aláírók aláírásuk alatt olvashatóan megjelölték 

nevüket és az okirat szerinti ügyletkötői minőségüket (pl. eladó, vevő, haszonélvező stb.). 

Ha az okirathoz melléklet is tartozik, akkor a melléklet valamennyi lapját kézjeggyel kell ellátni. 

A magánokiratnak tartalmaznia kell azokat a további tartalmi és alaki kellékeket is, amelyeket külön 

jogszabályok írnak elő. 

Ha az okiratot a nyilatkozattevő helyett meghatalmazott írta alá, illetve látta el kézjegyével, csatolni kell a 

meghatalmazást is, amelyet a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra előírt alakszerűségek szerint kell kiállítani. Ha 

a felet a közjegyzői okirat elkészítésénél meghatalmazott képviseli, az ingatlan-nyilvántartási eljárásban azt a 

magánokiratban foglalt meghatalmazást is el kell fogadni, amelyben a fél aláírását közjegyző vagy magyar 

külképviseleti szerv hitelesítette. 

Írásra vagy olvasásra képtelen személy jognyilatkozatán alapuló bejegyzéshez, a nyilatkozat közokiratba 

foglalása szükséges, amelyben e körülményre utalni kell. 

8.5.3. 6.8.5.3 A bírósági, hatósági határozatok tartalma 

A bejegyzés alapjául szolgáló jogerős hatósági (bírósági) határozat tartalmára, a magánokiratokra vonatkozó 

szabályok az irányadók azzal az eltéréssel, hogy a felek megállapodását a hatóság rendelkezése pótolja. Ez 

utóbbi rendelkezés a bíróság által okiratba foglalt jognyilatkozatra nem vonatkozik. 

Az állami szervek által vezetett, jogszabály által rendszeresített nyilvántartásokból készített kivonatnak csak a 

bejegyzéshez szükséges adatokat kell tartalmaznia. A közokiratok alakiságát a Pp. határozza meg. 

8.6. 6.8.6 A megkülönbözetett jogok bejegyzése alapjául szolgáló 
okiratok 

Kizárólag közokirat vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat alapján teljesíthető az alábbi jogok 

keletkezésének, módosulásának, megszűnésének ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése, törlése: 

• tulajdonjog, 

• haszonélvezeti jog, 

• használat joga, 

• telki szolgalmi jog, 

• vételi jog, 

• jelzálogjog, 

• önálló zálogjog. 

 

Az okirat ellenjegyzésével az ügyvéd bizonyítja, hogy 

• az okirat a felek kinyilvánított akaratának és a jogszabályoknak megfelel, 

• az okiratban megjelölt fél az okiratot előtte vagy helyettese előtt írta alá, 

• aláírását előtte vagy helyettese előtt saját kezű aláírásának ismerte el. 

Az ügyvéd csak olyan okiratot láthat el ellenjegyzéssel, amely a saját vagy az irodája közreműködésével jött 

létre. 
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Ellenjegyzésként a jogtanácsos ellenjegyzését is el kell fogadni, ha a szerződő felek valamelyike jogtanácsos 

által képviselt szervezet. Nem alkalmas bejegyzésre az olyan okirat, amelyen a készítő és ellenjegyző ügyvéd, 

illetőleg közokiratba foglaló közjegyző szerződő félként van feltüntetve. 

Az ellenjegyzéssel ellátott magánokirat bejegyzés alapjául akkor fogadható el, ha az tartalmazza 

• az ellenjegyző személy nevét, aláírását, 

• irodájának székhelyét, 

• az ellenjegyzés időpontját, 

• az "ellen jegyzem" kifejezést, 

• a szárazbélyegző lenyomatát. 

Az ügyvédi ellenjegyzés az ingatlan-nyilvántartási eljárásban akkor fogadható el, ha az ügyvéd az okiraton 

bélyegzője mellett elhelyezi hivatalos szárazbélyegzőjének lenyomatát is az eredeti és másolati példányon 

egyaránt. 

Jelzálogjog, önálló zálogjog alapítására és megszűnésére vonatkozó bejegyzés olyan magánokirat alapján is 

teljesíthető, amelyet a nyilatkozattevő hitelintézet - nevének feltüntetésével – szabályszerűen és nyilvánvalóan 

azonosítható módon írt alá. 

A jelzálog-hitelintézet által kötött jelzáloghitel-szerződést - a kölcsönszerződés és a zálogszerződés külön 

okiratba foglalása esetén mindkettőt - közjegyzői okiratba kell foglalni. 

A törvény szerint a keretbiztosítéki jelzálogjogot alapító szerződést nem kell közjegyzői okiratba foglalni, mert 

ez az okirat nem alkalmas a végrehajtásra. 

A társasházi jelzálogjog bejegyzésének elrendeléséről szóló közgyűlési határozatot, illetőleg a közös képviselő 

vagy az intézőbizottság elnöke rendelkezését közokiratba vagy ügyvéd - jogkörén belül jogtanácsos - által 

ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni. 

Ha a bejegyzés alapjául szolgáló hátralékot kiegyenlítették, a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke a 

kiegyenlítést követő nyolc napon belül köteles a jelzálog törléséhez szükséges engedélyt kiadni; az engedélyt 

közokiratba vagy ügyvéd - jogkörén belül jogtanácsos - által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni. 

8.7. 6.8.7 Az idegen nyelvű okiratok, a külföldön kiállított okiratok 

A nem magyar nyelven kiállított okirathoz - ha nemzetközi megállapodás eltérően nem rendelkezik - csatolni 

kell annak hiteles magyar nyelvű fordítását. 

Hiteles fordítást, fordítás hitelesítését, valamint idegen nyelvű hiteles másolatot csak az Országos Fordító és 

Fordításhitelesítő Iroda (OFFI Zrt.) készíthet. 

Ha a magánokiratot külföldön állították ki, és nemzetközi megállapodás másként nem rendelkezik, vagy eltérő 

viszonossági gyakorlat nem áll fenn, a nyilatkozattevő aláírását (kézjegyét) a magyar külképviseleti hatósággal 

kell hitelesíttetni, illetőleg az aláírás (kézjegy) hitelesítésére jogosult külföldi szerv által történt hitelesítést kell a 

magyar külképviseleti hatósággal hitelesíttetni (diplomáciai hitelesítés, illetve felülhitelesítés). 

Ahol magyar külképviseleti hatóság nem működik, az aláírást (kézjegyet) a magyar állam érdekeit képviselő 

állam külképviseleti hatóságával kell hitelesíttetni. Eltérő nemzetközi megállapodás fennállását, a bejegyzést 

kérő félnek kell megjelölni, illetve arra hivatkozni. 

Viszonossági gyakorlat fennállásáról az igazságügyért felelős miniszter (a kézirat lezárásakor: a közigazgatási 

és igazságügyi) állásfoglalása az irányadó. 

Ahol magyar külképviseleti hatóság nem működik, és a magyar érdekeket más állam külképviseleti hatóságai 

sem képviselik, a nyilatkozattevő aláírását (kézjegyét) csak az okirat kiállítása helyén érvényes jogszabályok 

szerint erre jogosult szervnek kell hitelesíteni. 
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Nincs szükség a külföldön kiállított magánokirat diplomáciai hitelesítésére, illetőleg felülhitelesítésére, ha az 

okiratot hitelesítési záradékkal (Apostille) látták el. 

Az igazságügyért felelős miniszter irányadó állásfoglalását az alábbi két esetben kell kérni: 

A külföldön kiállított magánokiratot, ha hitelesítéssel vagy hitelesítési záradékkal (Apostille) nincs ellátva, az 

ingatlanügyi hatóság állásfoglalás végett az ingatlan-nyilvántartásért felelős miniszter (a kézirat lezárásakor: 

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) útján az igazságügyért felelős miniszterhez terjeszti fel. A 

felterjesztésben hivatkozni kell azokra a méltánylást érdemlő rendkívüli körülményekre, amelyeket a 

kérelemben előadtak. Egyebekben a külföldön kiállított magánokiratra megfelelően kell alkalmazni a belföldön 

kiállított magánokiratra vonatkozó rendelkezéseket. 

A külföldön kiállított közokiratot határozathozatal előtt - annak megállapítása végett, hogy alakilag alkalmas-e 

bejegyzésre - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter útján az igazságügyért felelős miniszterhez kell 

felterjeszteni. 

8.8. 6.8.8 A bejegyzéshez, feljegyzéshez szükséges egyéb iratok 

8.8.1. 6.8.8.1 Az önálló tulajdonú épület bejegyzéséhez szükséges iratok 

Épületre önálló tulajdon, osztott tulajdon keletkezik, ha az épület tulajdonjoga nem vagy részben illeti a föld 

tulajdonosát. 

Az épület önálló ingatlanként történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének előfeltétele a tulajdonosok eltérő 

személyi köre, a tulajdonosok személye legyen egészében vagy legalább részben eltérő az épületre, illetve a 

földrészletre. Az azonos tulajdonosnak a földrészleten, illetőleg az épületen fennálló tulajdoni hányadának nincs 

jelentősége. 

Épület (pince, garázs, raktár) önálló ingatlanként való bejegyzéséhez igazolni kell, hogy a jogosult az épület 

önálló tulajdonára érvényes jogcímet szerzett megállapodással vagy bírói ítélettel, illetve mint tulajdonostárs a 

többi tulajdonostárssal ebben megegyezett. 

Ha a jogosult földhasználati joga még nincs bejegyezve, az épület önálló ingatlanként való bejegyzésével 

egyidejűleg a földrészlet tulajdoni lapján a földhasználati jogot is be kell jegyezni. 

A bejegyzéshez olyan épületfeltüntetési vázrajzot kell csatolni, amely a meghatározott tartalmi kellékeken 

túlmenően az önálló épület helyrajzi számát és annak alapterületét is tartalmazza. 

8.8.2. 6.8.8.2 A társasház bejegyzéséhez szükséges iratok 

Társasházat fennálló vagy felépítendő épületre lehet alapítani, ha abban legalább két külön tulajdonként 

bejegyezhető lakás, illetve nem lakás céljára szolgáló helyiség van vagy alakítható ki. 

Az ingatlan valamennyi tulajdonostársa vagy az ingatlan tulajdonosa, mint egyszemélyi alapító, alapító 

okiratban kifejezett alapítási elhatározással létesíthet társasházat. 

A bíróság is elrendelheti a közös tulajdonnak társasháztulajdonná alakítását bármelyik tulajdonostárs kérelmére. 

Az alapító okiratot a bíróság határozata pótolja. A bírósági határozatnak tartalmaznia kell az alapító okirat 

tartalmi elemeit. 

A jogszabály által előírt alakszerűségi követelmény az okirat érvényességi kelléke, ennek megsértésével létrejött 

okirat nyilvánvalóan érvénytelen, így ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapjául sem szolgálhat. 

Az alapító okirat és annak módosítását közokiratba vagy ügyvéd (jogkörén belül jogtanácsos) által ellenjegyzett 

magánokiratba kell foglalni. 

A társasház bejegyzéséhez alapító okirat és legalább 1:100 méretarányú alaprajz szükséges, de alaprajzként 

elfogadható az építési engedélyhez tartozó, illetőleg az engedélyezett és kivitelezett állapot eltérését feltüntető 

vagy a kiadott fennmaradási engedély alapját képező és a szükséges adatokkal kiegészített műszaki terv. A 

társasházi alaprajzot a tulajdonostársaknak aláírással vagy kézjeggyel ellátniuk nem kell. 
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Az öröklakás megosztásához az építésügyi hatóság által jóváhagyott vázrajzon kívül az alapító okirat 

módosítása is szükséges. 

Társasházban építés (emeletráépítés, hozzáépítés) útján és a közös tulajdonban álló épületrészekből keletkezett 

új öröklakás bejegyzésére irányuló kérelemhez az alapító okirat módosítására vonatkozó okiratot és kiegészítő 

alaprajzot is csatolni kell. 

8.8.3. 6.8.8.3 A szövetkezeti ház bejegyzéséhez szükséges iratok 

Szövetkezeti ház bejegyzéséhez lakásszövetkezeti alapszabály és legalább 1:100 méretarányú alaprajz 

szükséges. 

A lakásszövetkezeti alapszabály ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapjául az ingatlan-nyilvántartási eljárásban 

akkor fogadható el, ha tartalmazza: 

• a szövetkezet megalakulásának a tényét, nevét és székhelyét, 

• a szövetkezeti lakások tulajdonosainak megjelölését, 

• a földrészlet helyrajzi számát, 

• a szövetkezeti tulajdonba vagy a szövetkezeti tagok tulajdonába kerülő épületrészek és helyiségek felsorolását 

római egytől kezdődő számozással, 

• az egyes tulajdonosok tulajdonába kerülő lakások, illetőleg nem lakás céljára szolgáló más helyiségek 

meghatározását az alaprajz szerinti arab számozás és az alapterület feltüntetésével. 

A szövetkezeti házi alaprajzra a társasházi alaprajz rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Szövetkezeti lakás megosztásához az építésügyi hatóság által jóváhagyott vázrajzon kívül a lakásszövetkezeti 

alapszabály módosítása is szükséges. 

Szövetkezeti házban építés (emeletráépítés, hozzáépítés) útján, és a szövetkezeti ház tulajdoni törzslapján 

nyilvántartott épületrészekből keletkezett új szövetkezeti lakás bejegyzésére irányuló kérelemhez a 

lakásszövetkezeti alapszabály módosítására vonatkozó okiratot és kiegészítő alaprajzot is csatolni kell. 

8.8.4. 6.8.8.4 A bejegyzéshez szükséges igazolások 

A bejegyzéshez az alapul szolgáló okiraton, bejegyzési, feljegyzési kérelmen, illetőleg bejegyzési, feljegyzési 

engedélyen felül - ha külön jogszabály előírja - meghatározott hatósági engedély (jóváhagyás), illetve igazolás 

szükséges. 

8.8.4.1. 6.8.8.4.1 Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jogszerzése 

Jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező, de ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogra ügyleti 

képességgel bíró szervezetnek a bejegyzési kérelemhez csatolnia kell 

• a keletkezést tanúsító, a bejegyzést elrendelő határozatot, 

• a képviseleti jogosultságot igazoló, a regisztráló hatóságnál (cégbíróság, megyei bíróság) bejegyzés alapjául 

szolgáló okiratot. 

• cég esetében az aláírási címpéldányt. 

A jogi személy létrejöttének minden esetben feltétele a bírósági, cégbírósági, közigazgatási szerv általi 

nyilvántartásba vétel. 

6.8.8.4.2 A kiskorú, gondnokolt személy jogszerzése 

A kiskorú, illetve gondnokság alá helyezett személy törvényes képviselőjének jognyilatkozatának 

érvényességéhez a gyámhatóság jóváhagyása a szükséges a kiskorú, illetve gondnokolt tulajdonában lévő 

ingatlan tulajdonjogának átruházásához, vagy bármely módon történő megterheléséhez. Ezekben az esetekben a 



 Az ingatlan-nyilvántartási eljárás  

 35  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

bejegyzéshez a gyámhatóság jogerős jóváhagyó határozata és a szerződésre rávezetett záradéka feltétlenül 

szükséges. 

8.8.4.2. 6.8.8.4.2 Külföldi jogi és magánszemély jogszerzése 

Külföldi jogi vagy magánszemély termőföldnek nem minősülő ingatlan tulajdonjogát - az öröklés, valamint a 

tagállami állampolgár elsődleges és másodlagos lakóhelyéül szolgáló ingatlana kivételével - az ingatlan fekvése 

szerint illetékes megyei kormán hivatal engedélyével szerezheti meg. 

8.8.4.3. 6.8.8.4.3 A tagállami állampolgár termőföldtulajdon-szerzése 

2004. május 1. napjától a belföldi magánszemélyre vonatkozó szabályok szerint szerezhet termőföldet az a 

tagállami állampolgár, aki önálló vállalkozó mezőgazdasági termelőként kíván letelepedni Magyarországon és 

legalább három éve folyamatosan, jogszerűen Magyarországon lakik és folytat mezőgazdasági tevékenységet. 

A „Földjog és földügyi intézményhálózat” tananyag 4. modulja részletesen bemutatja a tulajdonszerzés 

feltételeit, amelyek az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez is szükségesek. 

8.8.4.4. 6.8.8.4.4 Védett természeti terület tulajdonjogának változása 

A magyarországi barlangok mindegyike kizárólagos állami tulajdonban áll és forgalomképtelen. 

A védett (azaz a védetté nyilvánított) természeti területek korlátozottan forgalomképesek. 

Az állami tulajdonban álló védett természeti területek elidegenítése nem lehetséges, kivéve a legalább azonos 

természetvédelmi értékű védett természeti területtel történő cserét, illetve törvényben meghatározott más esetet, 

ha az elidegenítéssel a természetvédelemért felelős miniszter egyetértett. 

8.8.4.5. 6.8.8.4.5 Az elővásárlási jog 

Ha az ingatlanra elővásárlási jogot jegyeztek be, vagy a nyilvántartás adataiból megállapítható, hogy 

jogszabályon alapuló elővásárlási jog áll fenn, és a tulajdonjog bejegyzését vétel jogcímén nem az elővásárlási 

jog jogosultja javára kérik, csatolni kell a jogosult nyilatkozatát arról, hogy az elővásárlás jogával nem kíván 

élni. 

Ha a jogosult nem nyilatkozott, a kérelmező az átvételt igazoló irattal (tértivevény, átvételi elismervény) 

igazolhatja, hogy az eladó a vételi ajánlatot az elővásárlásra jogosult személlyel közölte és nyilatkozattételre 

írásban felszólította. 

Ha a nyilatkozat beszerzése a jogosult tartózkodási helye (ismeretlen hely) vagy más körülményei miatt 

rendkívüli nehézséggel vagy számottevő késedelemmel járna, a bejegyzéshez elegendő a szerződő felek 

együttes nyilatkozata, amelyben elő kell adni a rendkívüli nehézséget vagy a számottevő késedelmet 

valószínűsítő tényeket. Ilyen kivételnek számíthat a tulajdonostársak viszonylag nagy száma is. 

8.8.5. 6.8.8.5 A változási vázrajz 

Az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmát érintő változás átvezetéséhez a törvény szerint jogszabályban 

meghatározott az ingatlanügyi hatóság által érvényes záradékkal ellátott változási vázrajz szükséges. 

A vázrajzot mindazoknak alá kell írni, akik a változás alapjául szolgáló okiratot aláírták. 

A bejegyzéshez, feljegyzéshez vázrajz kell, ha a kérelem: 

• az ingatlan elhatárolt részeire vonatkozó vagyonkezelői kezelői jog bejegyzésére, 

• olyan jog bejegyzésére, vagy tény feljegyzésére irányul, amelynek terjedelme az ingatlan természetben, 

illetve területi mértékben meghatározott részére vonatkozik. 

A változási vázrajz az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmához kapcsolódó, az állami alapadatok változását 

dokumentáló analóg, illetve digitális földmérési munkarész. 

A változási vázrajzot az ingatlan-nyilvántartási térképnek megfelelően méretarányban kell elkészíteni. 
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Több közigazgatási egységre kiterjedő változás esetén a változási vázrajzot közigazgatási egységenként kell 

készíteni. 

9. 6.9 Az ingatlan-nyilvántartási döntések 

A közigazgatási szervek tevékenységének középpontjában a döntések meghozatala áll. A közigazgatási aktus a 

közigazgatási szerv közigazgatási jogi hatást kiváltó cselekménye. 

Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban az ingatlanügyi hatóság döntése ingatlan-nyilvántartási joghatást kiváltó 

cselekménye, amely az ingatlan-nyilvántartás tartalmában változást eredményez, így különösen létrehoz 

meghatározott, és tanúsít más ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogokat, tanúsítja a meghatározott ingatlan-

nyilvántartásba feljegyezhető tényeket. 

Az ingatlanügyi hatóság az ingatlan-nyilvántartási ügy érdemében (jogok bejegyzése, tények feljegyzése, az 

adatok átvezetése tárgyában) határozatot hoz, az eljárás során eldöntendő egyéb kérdésekben végzést bocsát ki. 

9.1. 6.9.1 Az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés feltételei 

Az ingatlan-nyilvántartás tartalmát képező jogok bejegyzésének és tények feljegyzésének különböző feltételei 

határozhatók meg. 

A bejegyzés, feljegyzés anyagi jogi feltételét az érvényes jogcím létezése jelenti: az ingatlan-nyilvántartásban 

szereplő jogosult (ingatlan-nyilvántartási előző) és a jogszerző olyan megállapodása (pl. adásvételi szerződés); 

olyan jogi tény (pl. elbirtoklás, házassági vagyonközösség), illetve bíróság vagy hatóság olyan határozata, amely 

a polgári jog szabályai szerint jog vagy tény keletkezésére, módosulására, megszűnésére vezet. 

A bejegyzés, feljegyzés alaki jogi feltételeit jelentik az ingatlanra vonatkozó jog, tény keletkezését, 

módosulását, megszűnését tanúsító okirat, bírósági, hatósági határozat megléte és benyújtása, valamint a 

jogszabályok által meghatározott egyéb iratoknak (hatósági engedély, vázrajz, nyilatkozatok) a hatóság részére 

történő rendelkezésre bocsátása. 

A bejegyzés, feljegyzés eljárási jogi feltétele a bejegyzés, feljegyzés iránti kérelem az arra jogosult személy 

(ügyfél) részéről történő benyújtása megfelelő tartalommal és alakszerűségben (jogszabályban előírt kérelem 

nyomtatvány), illetve a jog bejegyzésére, tény feljegyzésére irányuló bírósági, hatósági megkeresés 

előterjesztése. 

A bejegyzés, feljegyzés további eljárásjogi feltétele az ingatlan-nyilvántartást vezető hatóság bejegyző, 

feljegyző határozata. 

A bejegyzés, feljegyzés nyilvántartási feltételeit jelentik: 

• a kérelem ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jog, feljegyezhető tény bejegyzésére, feljegyzésére irányul; 

• a bejegyezni, feljegyezni kért jog, tény olyan önálló ingatlanra vonatkozik, amelyet a nyilvántartás tartalmaz, 

vagy egyidejűleg nyilvántartásba vesznek (pl. megosztással, önálló tulajdonú épület feltüntetésével); 

• a bejegyzést, feljegyzést az ingatlan-nyilvántartási előzővel szemben kérik; 

• a bejegyzést, feljegyzést valamely korábbi bejegyzés ne akadályozza (elidegenítési és terhelési tilalom). 

9.2. 6.9.2 Az ingatlan-nyilvántartási előző szabálya 

9.2.1. 6.9.2.1 Az ingatlan-nyilvántartási előző 

Az ingatlan-nyilvántartáshoz fűződő közhitelesség és nyilvánosság elve megköveteli, hogy az ingatlan-

nyilvántartásban a tulajdoni lapon a bejegyzések, a jogosultak láncolata ne szakadjon meg; az ingatlan-

nyilvántartásból megállapítható legyen, az utoljára bejegyzett jogosult kitől és hogyan szerezte jogosultságát. 

Az ingatlan-nyilvántartásba jog és tény csak azzal szemben jegyezhető be, aki ott jogosultként már szerepel, 

vagy akit egyidejűleg jogosultként bejegyeznek. 
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Az ingatlan-nyilvántartási előző azt a jogosultat jelenti, akit az ingatlan-nyilvántartásba már bejegyeztek 

jogosultként, illetve az aktuális bejegyzéssel egyidejűleg jegyeznek be. 

9.2.2. 6.9.2.2 Kivételek az ingatlan-nyilvántartási előző szabálya alól 

Az ingatlan-nyilvántartási előző meglétét egyes kivételes esetekben a jog nem kívánja meg. A kivételek egyik 

esete az örökösre, míg a másik eset a tulajdonjogra vonatkozik. 

Az örökös az örökhagyó halálával nyomban tulajdonossá válik, így az ingatlan tulajdonjogát az ingatlan-

nyilvántartáson kívül szerzi meg. A hagyatékátadó végzés alapján való bejegyzés mindezt csupán deklarálja. 

9.2.2.1. 6.9.2.2.1 Jelzálogjog bejegyzése örökössel szemben 

A fentiek alapján mód van arra, hogy az örökössel, mint ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonossal szemben, 

tulajdonjogának bejegyzése előtt is bejegyezhető jelzálogjog. Ez esetben nem az ingatlan-nyilvántartási előzővel 

(az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett örökhagyó) szemben történik a jelzálogjog bejegyzése. Egyéb jog vagy 

tény azonban nem jegyezhető be, illetve fel. 

Az ingatlan-nyilvántartást vezető hatóság tehát zálogjogi bejegyzést az örökössel szemben tulajdonjogának 

bejegyzése előtt is teljesíthet. Ez a bejegyzés azonban csak az örökös – ha pedig az örökös az ingatlant a 

hagyaték átadása előtt elidegenítette, a szerző – tulajdonjogának bejegyzésével válik hatályossá. A függő jogi 

helyzetre a bejegyzésben utalni kell. 

A jelzálogjog bejegyzése függő hatályú, teljes hatályúvá csak az örökös, illetve ha az örökös az ingatlant 

elidegenítette, a szerző tulajdonjogának bejegyzésével válik. 

Jelzálogjog bejegyzésnek örökössel szemben – az örökös tulajdonjogának bejegyzése előtt – csak akkor van 

helye, ha az örökös e minőségét valószínűsíti (pl. hagyatéki leltár stb.). 

Ha nem jegyzik be tulajdonosként azt az örököst, akivel szemben tulajdonjogának bejegyzése előtt jelzálogjogot 

jegyeztek be, ezt a függő hatályú jelzálogjogot a hagyatékátadó végzésben megjelölt örökös tulajdonjogának 

bejegyzésével egyidejűleg hivatalból törölni kell. 

Törölni kell a jelzálogjogot akkor is, ha nem annak a szerzőnek a tulajdonjogát jegyzik be, akinek az örökös az 

ingatlant a hagyaték átadása előtt elidegenítette. 

9.2.2.2. 6.9.2.2.2 Bejegyzés az örökhagyó kötelezettségei alapján 

Az ingatlan-nyilvántartási előző szükségességének szabálya alól az örökös esetében további kivételt jelent a 

bejegyzett örökössel szemben az örökhagyó kötelezettségei alapján történő bejegyzés lehetősége. 

Az örökös felel a hagyaték tartozásaként, így az örökhagyó tartozásaiért; ilyennek minősülnek az örökhagyó 

részéről vállalt más kötelezettségek is. Az örökhagyó szerződésben alapíthatott haszonélvezeti jogot, 

engedélyezhetett elővásárlási vagy vételi jogot, és ezek bejegyzése életében nem történt meg. 

Ezért mindaddig, amíg az örökös az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonos, vele szemben az örökhagyó 

kötelezettségei alapján is lehet ingatlan-nyilvántartási bejegyzést teljesíteni. 

9.2.2.3. 6.9.2.2.3 Tulajdonjog bejegyzés közbenső jogszerzéssel 

Az ingatlan-nyilvántartási előző szükségességének szabálya alól további kivételt jelentenek a tulajdonjog 

bejegyzés alábbi esetei: 

Tulajdonjogot csak azzal szemben lehet bejegyezni, aki az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szerepel, 

vagy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonostól bejegyzés nélkül szerzett tulajdonjogot, illetőleg 

érvényes szerződés vagy más jogcímen tulajdoni igényt. A közbenső jogszerzést bejegyzésre alkalmas okirattal 

kell igazolnia, és erre a bejegyzésben utalni kell. 

Ingatlanra tulajdonjogot ingatlan-nyilvántartási bejegyzés nélkül is lehet szerezni (elbirtoklás, házassági 

vagyonközösség). Annak sincs akadálya, hogy az ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonos tulajdonjogát másra 

átruházza, vagy más ismét ingatlan-nyilvántartáson kívül megszerezze. 
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Az ingatlan-nyilvántartási előző szabálya szerint a tulajdonjogot a további szerző javára csak akkor lehetne 

bejegyezni, ha előbb vagy egyidejűleg az előző ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonos tulajdonjogát is 

bejegyzik. Ebben az esetben az egyszerűsítés érdekében a tulajdonjogot nyomban a szerző javára be lehet 

jegyezni, de utalva a bejegyzésben az előző tulajdonos jogszerzésére. 

9.3. 6.9.3 Az ingatlan-nyilvántartási kérelem teljesítése 

Az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés, feljegyzés, átvezetés ténylegesen egy egyedileg meghatározott 

ingatlan tulajdoni lapján történik. A korábbi időszakban a tulajdoni lap papír alapú okirat volt és a nyilvántartást 

vezető hatóság külön határozatott hozott a bejegyzés, feljegyzés, átvezetés tárgyában, majd ezt a tulajdoni lapon 

rögzítették, azaz a tulajdoni lap megfelelő részére „beírták” – igazgatási cselekményként – a megszerzett jogot, 

tényt, adatot; joghatályát tekintve: bejegyezték a jogot, feljegyezték a tényt, átvezették az adatot. 

A számítógéppel vezetett ingatlan-nyilvántartásban a tulajdoni lap virtuálisan létezik, egy elektronikus 

adatbázis, elektronikus okirat, szoftver által megjeleníthető formátumban. 

A számítógéppel vezetett ingatlan-nyilvántartás esetében is a hatóság határozatba foglalja a bejegyzés, 

feljegyzés, átvezetés tárgyában való döntést és az ingatlan tulajdoni lapját megtestesítő adatbázisban a 

változásokat rögzíti, foganatosítja. 

A hatóság által alkalmazott tulajdoni lap formátumban elkészített határozat esetében ténylegesen az ingatlan 

tulajdoni lapját képező adatbázisban történik meg a jogokban, tényekben, adatokban bekövetkezett változások 

rögzítése egy szoftver segítségével; majd az ilyen módon teljesített bejegyzés, feljegyzés, átvezetés 

eredményeként előállott – a jog-, tény-, adatváltozás utáni – tulajdoni lap határozati formában történő 

megjelenítése eredményezi az ingatlan-nyilvántartási határozatot. 

A szerződő felek – a magánautonómia keretében – a jogügyletben való megállapodással, valamint a bejegyzési 

engedély szolgáltatásával a jogátszállás folyamatát lezárták és a kérelem előterjesztésével az ingatlan-

nyilvántartást vezető állami hatóságtól a jog keletkezésének, módosulásának, megszűnésének elismerését és 

nyilvánosságra hozatalát, az ingatlan-nyilvántartásba történő bevezetését kérik. 

A nyilvántartást vezető hatóság a határozattal a jogot nem megállapítja, nem megítéli, hanem csupán 

nyilvánosságra hozza, a szerződő felek által keletkeztetett, módosított, megszüntetett jogot. 

Az ingatlan-nyilvántartásba csak törvényben meghatározott jogot lehet bejegyezni: 

• egész ingatlanra (1/1); 

• a tulajdonjog eszmei hányadára (pl. 1/4); 

• a tulajdonos egész tulajdoni illetőségére (a tulajdonost megillető összes tulajdoni hányadra – jelzálogjog); 

• ingatlan természetben meghatározott részére (kivétel: tulajdonjog, elővásárlási, visszavásárlási, vételi jog, 

jelzálogjog, önálló zálogjog, végrehajtási jog); 

• ingatlan területileg meghatározott részére (kivétel: tulajdonjog, elővásárlási, visszavásárlási, vételi jog, 

jelzálogjog, végrehajtási jog). 

Az egyes jogokra vonatkozó részletes szabályokat a 4.számú modulban tárgyaljuk. 

Az ingatlan-nyilvántartásba csak törvényben meghatározott tények jegyezhetők fel 

• egész ingatlanra, 

• a tulajdonjog eszmei hányadára, 

• ingatlan természetben meghatározott részére, 

• ingatlan területileg meghatározott részére. 

Az egyes tényekre vonatkozó részletes szabályokat a 4. számú modulban tárgyaljuk. 
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Az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéssel a jogok keletkezése a kérelemnek és a bejegyzés alapjául 

szolgáló, bejegyzésre alkalmas okiratnak az ingatlan-nyilvántartást vezető hatósághoz történő beérkezésére 

visszamenő hatállyal jön létre. 

A hatóság nem lép be a felek jogviszonyába, és nem is alakítja a jogviszony tartalmát. Az ingatlan-

nyilvántartásba történő bejegyzés elutasítása a felek közötti kötelmi jogviszony tartalmára, fennállására 

semmilyen hatással nincs, a felek közötti kötelmi viszony változatlanul fennmarad. 

9.3.1. 6.9.3.1 A jelzálogjog bejegyzése 

Ha a jelzálogjog a követelés átruházásával vagy egyéb módon másra száll át, a jelzálogjognak a szerző fél javára 

történő bejegyzésében a jogszerzőt név szerint kell feltüntetni, akkor is, ha az ingatlan tulajdonosa a szerző fél. 

A jelzálogjognak a biztosított követeléssel való részleges átszállása esetében az átszállás mértékét 

hányadrészben vagy összegszerűen meghatározva kell a bejegyzésben feltüntetni. 

Ha a jelzálogjog megtérítési követelés biztosítékává alakul át, a megtérítési követelés mértékét minden esetben 

összegszerűen kell a bejegyzésben meghatározni. 

9.4. 6.9.4 A hivatalból történő bejegyzés és törlés 

9.4.1. 6.9.4.1 Bejegyzés hivatalból 

Az ingatlanügyi hatóság hivatalból bejegyzi a tulajdonjog átruházására irányuló okiratban kikötött 

• haszonélvezeti jogot, 

• használat jogát, 

• tartási vagy életjáradéki jogot, 

• elő-, visszavásárlási jogot, 

• telki szolgalmi jogot, 

• vételárhátralék biztosítására alapított jelzálogjogot, 

• elidegenítési és terhelési tilalmat 

akkor is, ha akire a tulajdonjogot átruházták csak a tulajdonjog bejegyzését kéri. 

A bejegyzést a tulajdonjog bejegyzésével egyidejűleg kell teljesíteni. 

Az ingatlanügyi hatóság természetesen nem jegyzi be azokat a jogokat, illetve nem jegyzi fel azokat a tényeket, 

amelyek a kérelem benyújtásáig megszűntek, illetve amelyek bejegyzéséről, feljegyzéséről a jogosult lemondott. 

9.4.2. 6.9.4.2 Törlés hivatalból 

Az ingatlanügyi hatóság hivatalból törli az alábbi bejegyzéseket: 

• a kisajátítási, illetőleg a telekalakítási eljárás megindítására vonatkozó bejegyzést, az eljárás során hozott 

határozat alapján történt tulajdonváltozással; 

• a jelzálogjog ranghelye előzetes biztosításának tényét, az ezen alapuló jelzálogjog, önálló zálogjog 

bejegyzésével; 

• a jelzálogjog ranghelye fenntartásának tényét, az ezen alapuló jelzálogjog, önálló zálogjog bejegyzésével; 

• az elővásárlási és visszavásárlási jogot, a vételi jogot, az ezeken alapuló tulajdonszerzés bejegyzésével 

egyidejűleg; 
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• a tulajdonjog fenntartásával történő eladás tényére vonatkozó feljegyzést az ezeken alapuló tulajdonszerzés 

bejegyzésével egyidejűleg; 

• a tulajdonjog fenntartásával történő eladás tényére vonatkozó feljegyzést, ha a tény feljegyzése alapjául 

szolgáló okiratban a felek a tény feljegyzését meghatározott időtartamra kérték, és ez letelt; 

• az öröklési szerződésen alapuló elidegenítési és terhelési tilalmat, a szerződési örökös tulajdonjogának 

bejegyzésével egyidejűleg; ha az örökhagyóval szerződő fél az örökhagyó előtt halt meg, a tilalom ebből az 

okból nem törölhető. 

Ha az ingatlan-nyilvántartást vezető hatóság valamely kérelem, megkeresés elintézése során észleli, hogy 

valamely jog vagy tény megszűnése az ingatlan-nyilvántartásból kétségtelenül megállapítható, határozatban 

köteles ennek törléséről is rendelkezni. 

Ha hivatalos eljárás során egyébként észleli, hogy törlésre van szükség, erről a tényről hivatalos feljegyzést 

készít, és a törlésről külön határozatot hoz. A határozatot csak az ingatlan tulajdonosának és annak az 

érdekeltnek kell kézbesíteni, akinek a joga megszűnt. 

9.5. 6.9.5 Az ingatlan-nyilvántartási kérelem elutasítása 

Az ingatlan-nyilvántartást vezető hatóság a kérelem (megkeresés), az okirat és a tulajdoni lap vizsgálata alapján 

azt állapítja meg, hogy a kérelem (megkeresés) teljesítésének akadálya van és az nem hárítható el, a bejegyzés, 

feljegyzés iránti kérelmet (megkeresést) elutasítja. 

Az kérelem elutasításának esetei az alábbiak: 

• az okirat nyilvánvaló érvénytelensége, 

• a hiánypótlásra nem alkalmas okirat, 

• a hiánypótlásra nem alkalmas kérelem, 

• a nem pótolt hiányosságok. 

A kérelem elutasítása vagy részbeni elutasítása esetén a határozat indokolásában az elutasítás valamennyi okát 

fel kell sorolni. A határozatban utalni kell az elutasítás tényének a tulajdoni lapra történt feljegyzésére. 

A kérelem elutasításának tényét a hatóság a tulajdoni lapra – a törvényben meghatározott kivételektől eltekintve 

– feljegyzi. 

9.5.1. 6.9.5.1 A kérelem elutasítása az okirat nyilvánvaló érvénytelensége miatt 

El kell utasítani a bejegyzési kérelmet, ha a bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak olyan tartalmi vagy alaki 

hiányossága van, amely miatt az nyilvánvalóan érvénytelen. Az érvénytelenség akkor nyilvánvaló, ha ez a tény 

önmagában az okiratból megállapítható. 

Az ingatlanügyi hatóság a bejegyzési kérelem vizsgálatakor csak magából az okiratból kitűnő, nyilvánvaló 

érvénytelenséget állapíthatja meg 

A jogügyletek érvénytelenségének két formája közül a megtámadhatóság (tévedés, megtévesztés, fenyegetés, 

szolgáltatás feltűnő értékaránytalansága) nem tekinthető nyilvánvalónak, mivel a szerződés érvénytelenné 

válásához külön eljárást kell lefolytatni, melynek kezdeményezésére csak meghatározott személyek jogosultak. 

Nyilvánvalóan érvénytelen, semmis minden olyan magánjogi jogügylet, amely jogszabály kötelező erejű 

rendelkezésébe ütközik. A nyilvántartást vezető hatóság nem hozhat jogalakító döntést, mivel az anyagi 

jogviszonyoknak nem részese, hanem csupán érvényesíti a jogszabály által meghatározott jogkövetkezményt. 

A jogügylet, az okirat nyilvánvalóan érvénytelen, semmis többek között: 

• a jogi személy, illetve a külföldiek termőföld tulajdonszerzésére irányuló jogügylete, 

• a cselekvőképtelen személy (kiskorú, cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett) jognyilatkozata, 
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• forgalomképtelen ingatlanok [az állam kizárólagos tulajdonának tárgyai (Ptk. 172. §), az önkormányzati 

törzsvagyon forgalomképtelen tárgyai (1990. évi LXV. törvény 79. § (2) bek. a) pontja)] elidegenítése, 

megterhelése; 

• tulajdoni korlátozással ellentétes rendelkezés (elidegenítési és terhelési tilalom ellenére történő elidegenítés); 

• írásbeli alaki hiba (jogszabály által rendelt közokirat vagy ügyvéd által ellenjegyzett okiratba foglalás 

mellőzése). 

9.5.2. 6.9.5.2 A kérelem elutasítása hiánypótlásra nem alkalmas okirat miatt 

Az ingatlanügyi hatóság a kérelmet határozattal elutasítja, ha a bejegyzés, feljegyzés alapjául szolgáló okirat 

hiánypótlásra nem alkalmas, mert: 

• okirat tartalma, különösen a jogcíme módosításra, pótlásra szorul; 

• a szerződő, a jogosult, illetve a kötelezett felek személye változtatásra szorul – a jogutódlás esetét kivéve; 

• helytelen a település nevének, ingatlan fekvésének és helyrajzi számának megjelölése; 

• az okiratban nem jelölték meg a település nevét, az ingatlan fekvését, az helyrajzi számát, (így együtt); 

• az okiratot nem írták alá a szerződő, a jogosult, illetve kötelezett személyek, vagy ezek bármelyike; 

• az okirat nincs ellenjegyzéssel ellátva; 

• az aláírások közjegyzői hitelesítése az okiraton nem szerepel; 

• az okiratot tanúk nem írták alá; 

• a bejegyzési engedély hiányzik (az okirat nem tartalmazza, és külön okiratba foglalva sem került 

benyújtásra)– kivéve: ha a bejegyzett jogosult (ingatlan-nyilvántartási előző) az okiratban nyilatkozott arról, 

hogy a bejegyzési engedélyt későbbi időpontban, de legfeljebb a kérelem benyújtását követő hat hónapon 

belül megadja; 

• az okiraton nem szerepel a keltezés helye, időpontja; 

• a záradékolt változási vázrajzot nem csatolták a kérelemhez; 

• a változási vázrajzot nem írták alá az okiratot is aláíró személyek. 

9.5.3. 6.9.5.3 A kérelem elutasítása hiánypótlásra nem alkalmas kérelem miatt 

Az ingatlanügyi hatóság bejegyzés iránti kérelmet hiánypótlásra való felhívás nélkül végzéssel utasítja el, ha 

• a kérelem vagy az okirat, illetve azok együttes tartalma érthetetlen, ellentmondó; 

• a kérelem együttesen nem tartalmazza: a kérelmező nevét, lakcímét (székhelyét), az érintett ingatlan helyrajzi 

számát, annak a jognak, ténynek, adatnak a megjelölését, amelyek bejegyzését, feljegyzését, átvezetését 

kérik; 

• a kérelem olyan jogra, tényre vonatkozik, amely nem tárgya az ingatlan-nyilvántartásnak (pl. haszonbérleti 

jog, bérleti jog); 

• a kérelem tárgyát képező ingatlan, jog, tény az ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel; 

• a bejegyzési kérelmet nem az arra jogosult személy nyújtotta be. 

9.5.4. 6.9.5.4 A kérelem elutasítása nem pótolt hiányosságok miatt 

Az ingatlanügyi hatóság elutasítja a kérelmet, ha a felhívás ellenére határidőn belül nem pótolják azokat a 

hiányosságokat, amelyek miatt a változás nem jegyezhető be. Erre a jogkövetkezményre a hiánypótlásról szóló 

felhívásban a kérelmezőt figyelmeztetni kell. 
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Az ingatlanügyi hatóság az eljárás igazgatási szolgáltatási díj felhívás ellenére történő meg nem fizetése esetén 

elutasítja a kérelmet. 

Ha a kérelmező a hiánypótlási felhívásra nem nyilatkozott, az ingatlanügyi hatóság a kérelem teljesíthető 

részének helyt ad, a többi részét pedig elutasítja. Erre a kérelmezőt a felhívásban figyelmeztetni kell. 

9.6. 6.9.6 Az elutasítás tényének ingatlan-nyilvántartásba történő 
feljegyzése 

A kérelem részben vagy egészben történő elutasításának tényét a tulajdoni lapra fel kell jegyezni. 

Az ingatlan-nyilvántartás nyilvánossága megkívánja, hogy az ingatlan tulajdoni lapja tájékoztasson az ingatlan 

jogi helyzetéről, ezért szükséges az elutasítás tényének feljegyzése, hiszen ennek hiányában nem utalna semmi 

jelzés arra, hogy a kérelem elutasítására került sor és ezzel szemben jogorvoslati kérelem érkezhet. 

Az elutasítás tényének feljegyzése mellőzendő, ha az elutasításra 

• az okirat nyilvánvaló érvénytelensége következtében, 

• a hiánypótlásra nem alkalmas kérelem miatt került sor. 

Az okirat nyilvánvaló érvénytelensége olyan körülmény, amely nem indokolja az elutasítás tényének 

feljegyzését, mivel lényegében a felek között nincs joghatás kiváltására alkalmas jogügylet, így jogszerzésre 

sem kerülhet sor. 

A hiánypótlásra nem alkalmas kérelem elutasítása esetén jellemzően nincs olyan ingatlan, vagy jog, tény, 

amelyre vonatkozóan változás vezethető lenne, illetve a kérelem tartalma idéz elő olyan helyzetet, amely már 

eleve az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítását sem eredményezhette volna. 

9.7. 6.9.7 Az ingatlan-nyilvántartási határozat 

Az ingatlanügyi hatóság a lefolytatott érdemi vizsgálat után határozattal dönt a jogok bejegyzése, a tények 

feljegyzése, az adatok átvezetése kérdésében. 

Az ingatlan-nyilvántartási határozat formáját tekintve lehet ügyiratra rávezetett záradék, külön íven szövegezett, 

alakszerű határozat, tulajdoni lap másolatával közölt egyszerűsített határozat. 

Az ingatlan-nyilvántartás számítógépes vezetésével általánossá vált a tulajdoni lap másolattal közölt 

egyszerűsített határozat, amely azonos a tulajdoni lap másolatával, amely tartalmazza a változások 

érvényesítését. 

Az adat átvezetéséről, a jogok bejegyzéséről, illetve tények feljegyzéséről szóló ingatlan-nyilvántartási határozat 

indokolási részt nem tartalmaz, de tartalmaznia kell a jogorvoslati lehetőségre vonatkozó figyelmeztetést. A 

kérelemnek helyt adó határozat a tulajdoni lap másolatával is közölhető (egyszerűsített határozat). Az 

egyszerűsített határozat tulajdoni lap másolatként nem használható. 

Az ingatlanügyi hatóság külön íven szövegezett alakszerű határozattal dönt a beadvány részleges vagy teljes 

elutasításáról. Az indokolásban az elutasítás valamennyi indokát meg kell jelölni, ez tájékoztatja az ügyfelet 

arról, hogy a beadvány ismételt benyújtása esetén milyen hiányosságokat kell a bejegyezhetőség érdekében 

megszüntetnie. 

Az alakszerű határozat általános formai és tartalmi követelményeit az Ket. határozza meg. 

A bejegyzésről, feljegyzésről szóló határozatnak tartalmaznia kell: 

• az ingatlan helyrajzi számát, 

• a bejegyzés, feljegyzés alapjául szolgáló okiratot, 

• a bejegyzett jogot, a feljegyzett tényt, 
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• a jogosult magánszemély családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési idejét, anyja születési 

nevét és a lakáscímét, 

• más jogosultat, 

• a statisztikai számjellel rendelkező szervezet megnevezését, székhelyét és statisztikai számjelét, 

• a korábbi bejegyzés, illetőleg feljegyzés jogosultját és sorszámát, ha a bejegyzés valamely korábban 

bejegyzett jogra vagy feljegyzett tényre vonatkozik, 

• az ingatlan eszmei hányadát vagy természetben meghatározott részét, ha a bejegyzés nem az egész ingatlanra 

vonatkozik, 

• függő hatályú bejegyzést, ha valamely korábbi bejegyzéssel kapcsolatos eljárás eredményétől függ (pl. zárlat 

vagy perindítás bejegyzése esetében). 

Az ingatlan adataiban bekövetkezett változás átvezetése kérdésében a bejelentés nem köti az ingatlanügyi 

hatóságot. 

Az ingatlan-nyilvántartási határozatot az ingatlanügyi hatóság vezetője, vagy az általa kijelölt aláírási joggal 

felruházott ingatlan-nyilvántartási előadó írhatja alá. 

9.8. 6.9.8 Az ingatlan-nyilvántartási végzés 

Az eljáró hatóság az ügy érdemére nem vonatkozó kérdésekben végzéssel dönt. 

Az ingatlan-nyilvántartási ügyben hozott végzésnek is tartalmaznia kell a jogorvoslati lehetőségre vonatkozó 

figyelmeztetést, valamint a kérelem elutasítása esetén az indokolást. 

Az ingatlan-nyilvántartási végzés kiadmányozására az ingatlanügyi hatóság vezetője jogosult, illetve az általa 

kijelölt köztisztviselő a határozatra vonatkozó szabályok szerint. 

Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban az ingatlanügyi hatóság végzéssel dönt: 

• a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról, 

• a képviselet visszautasításáról, 

• az eljárási költségekről, 

• a soron kívüli eljárásra irányuló kérelem elutasításáról, 

• a költségmentességről, 

• az ügyintéző, az eljáró szerv kizárásának elutasításáról, 

• az ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztéséről, 

• az ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztésének megszüntetéséről, 

• az ingatlan-nyilvántartási eljárás megszüntetéséről, 

• a hiánypótlásra nem alkalmas kérelem elutasításáról, 

• az ügyfél fellebbezési kérelmének érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról, 

• az ügyfél újrafelvételi kérelmének érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról, 

• igazolási kérelemről, 

• irat betekintési kérelemről, 

• iratbetekintést kizáró korlátozásáról, 
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• kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelemről, 

• kézbesítési ügygondnok kirendeléséről, 

• fellebbezési eljárásban a végzésekkel kapcsolatos döntésekről, 

• rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos eljárás engedélyezéséről. 

Az ingatlan-nyilvántartási ügyben hozott végzés főszabály szerint az érdemi döntés elleni fellebbezésben 

támadható. 

Kivételesen önálló fellebbezésnek van helye: 

• a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, 

• az elsőfokú eljárást felfüggesztő, 

• az eljárást megszüntető, 

• az eljárási költség viselése kérdésében hozott végzés ellen. 

A soron kívüli ügyintézés engedélyezésére irányuló kérelem elutasítása ellen nincs helye fellebbezésnek. 

Az eljárást felfüggesztő végzéssel szemben felügyeleti intézkedés gyakorlásának nincs helye. 

9.9. 6.9.9 A változások rögzítése az ingatlan-nyilvántartásban 

A határozat tartalmának megfelelő változást az ingatlanügyi hatóság - kézbesítés előtt - bejegyzi, illetőleg 

feljegyzi a tulajdoni lapra, illetve átvezeti a tulajdoni lapon, valamint az ingatlan-nyilvántartási térképen, ha 

annak tartalmát is érinti. 

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás jellegzetessége, hogy a határozat kézbesítésére csak akkor kerül sor, ha a 

határozat tartalmát a tulajdoni lapon bejegyezték, feljegyezték, átvezették, és - szükség szerint - véglegesen az 

ingatlan-nyilvántartási térképen is átvezették. 

A számítógépes rendszerben a változások érvényesítése a tulajdoni lapon lényegében a tulajdoni lap tartalmának 

változtatását jelenti, a megváltozott adatok, jogok, tények jellemzőinak részletes rögzítését a számítógépes 

adatbázisban. 

9.9.1. 6.9.9.1 A változások rögzítésének általános szabályai 

A bejegyzést (átvezetést, bejegyzést, feljegyzést) folyamatos sorszámozással kell ellátni. A bejegyzésben fel kell 

tüntetni a határozat számát és a beadvány érkezési idejét: például a 30.157/2011.01.10. számsor azt jelenti, hogy 

a 2011. január 10-én érkezett beadványt a 30.157/2011. számú határozattal intézte el a földhivatal. 

A bejegyzések közötti összefüggést a sorszámra való hivatkozások jelölik. A tulajdoni lapon történt bejegyzés, 

feljegyzés, átvezetés alkalmával a széljegy törlésre kerül. 

Minden jog bejegyzése és tény feljegyzése önálló bejegyzésnek minősül, ezért minden bejegyzést sorszámmal 

kell ellátni. 

A bejegyzett jogok, feljegyzett tények törlése is általában bejegyzéssel történik, illetve a tulajdoni lapon a 

bejegyzés, feljegyzés törölt minősége kerül rögzítésre. 

A jogokkal, tényekkel kapcsolatos változás csak ideiglenesen vezethető át addig, amíg az ingatlanügyi hatóság a 

jogok bejegyzéséről, a tények feljegyzéséről határozatot nem hozott, a határozat meghozatala után a változás 

véglegesítésre kerül. 

A bejegyzés (feljegyzés, változás átvezetés) megtörténtét és időpontját az okiraton és a bejegyzésről 

(feljegyzésről, átvezetésről) szóló határozat első példányán fel kell tüntetni. Ha a bejegyzés (feljegyzés) alapjául 

magánokirat vagy vagyonszerzést megállapító, létrehozó bírósági határozat szolgált, a bejegyzés (feljegyzés) 
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megtörténtét, és időpontját az okiraton kívül annak egy másolatán, kiadmányán is fel kell tüntetni. Egyidejűleg a 

magánokirat valamennyi másolatát illetékmentesen hitelesíteni kell. 

9.9.2. 6.9.9.2 A földrészlet megosztása, összevonása 

A tulajdonos akkor is kérhet megosztást, ha egyidejűleg nem kéri valamely jog bejegyzését. 

A megosztásra kerülő ingatlan tulajdoni lapját meg kell szüntetni. A megosztás után keletkezett és a vázrajzon 

új helyrajzi számmal jelölt ingatlanoknak új tulajdoni lapot kell nyitni. A megosztásra a megszűnő és a 

keletkező tulajdoni lapok III. részén utalni kell. 

Közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos megosztás esetében, ha az egyes tulajdonostársak tulajdoni 

illetőségei különböző módon vannak megterhelve, ezeket a bejegyzéseket - a jogosult hozzájárulásával - annak a 

tulajdonostársnak a kizárólagos tulajdonába került ingatlanára kell átvinni, akinek az a tulajdoni illetőségét 

korábban terhelte. 

A hozzájárulást vélelmezni kell, ha a jogosult az ingatlanügyi hatóság által kitűzött határidőn belül nem 

nyilatkozik. Hozzájárulás hiányában az említett bejegyzéseket a megosztás folytán keletkezett valamennyi 

ingatlanra át kell vinni olyan arányban, ahogyan azok a megosztás előtti ingatlanra kiterjedtek. 

Megterhelt ingatlanhoz szintén megterhelt ingatlant a terhek átvitelével egy ingatlanná történő összevonás 

céljából hozzájegyezni csak akkor szabad, ha az érdekeltek a két ingatlant terhelő jogok egymás közötti 

rangsorára nézve bejegyzésre alkalmas okiratban erről megállapodnak. 

9.9.3. 6.9.9.3 A közigazgatási határváltozások átvezetése 

Az állam területi tagozódását érintő területszervezési ügyek az ingatlan-nyilvántartás tartalmában változást 

eredményeznek az alábbi esetekben: 

• település átcsatolása másik megyéhez, 

• új község alakítása, településegyesítés megszüntetése, 

• településegyesítés, 

• területrész átadása, átvétele, cseréje települési önkormányzatok között, 

• megye területének, elnevezésének, székhelyének megállapítása, 

• a főváros kerületi tagozódása, fővárosi kerület területrészének más fővárosi kerülethez való csatolása, 

• fővárosi kerületnek vagy városrészi önkormányzatának a fővárosból való kiválása és önálló önkormányzattá 

nyilvánítása, 

• települési önkormányzatnak a fővároshoz történő csatlakozása. 

Ha a közigazgatási határváltozás különböző ingatlanügyi hatóságok illetékességi területéhez tartozó 

településeket érint, a határozatot a csökkenő területű település szerint illetékes ingatlanügyi hatóság hozza meg. 

Ennek a határozatnak arra vonatkozóan is rendelkezést kell tartalmaznia, hogy a csökkenő település szerint 

illetékes ingatlanügyi hatóság a változás átvezetés alapjául szolgáló okiratokat - a közigazgatási határ 

megváltozásának átvezetése céljából - átadja a növekvő területű település szerint illetékes ingatlanügyi 

hatóságnak. 

Átcsatolás előtt az érintett ingatlanokra vonatkozó beadványokat soron kívül el kell intézni. 

Az átcsatolt ingatlanok tulajdoni lapját a csökkenő területű településen meg kell szüntetni, a növekvő területű 

településen pedig új tulajdoni lapot kell nyitni. Az átcsatolásra a megszüntetett és az újonnan nyitott ingatlanok 

tulajdoni lapjának III. részén utalni kell. 

A közigazgatási határváltozást a csökkenő és a növekvő területű település ingatlan-nyilvántartási térképén is át 

kell vezetni. 
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Az átcsatolt ingatlanokra vonatkozó irattári anyagot továbbra is a csökkenő területű település iratai között kell 

tárolni. 

9.10. 6.9.10 Az ingatlan-nyilvántartási döntések kézbesítése 

A hatóságok döntései joghatás kiváltására akkor alkalmasak, ha azt a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően 

közölték az ügyfelekkel. 

A kézbesítési szabályok megtartása garanciális jellegű, megsértése súlyos eljárási hibának minősíthető, a 

közléshez olyan jogok és kötelezettségek kapcsolódnak, amelyek az eljárásban különös jelentőséggel bírnak ( 

fellebbezési határidő). 

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. A hirdetményi kézbesítés esetén a közlés napja, 

a kifüggesztését követő tizenötödik nap. 

A döntések kézbesítésének legáltalánosabb formája a postai kézbesítés. A postai szolgáltató a hivatalos irat 

kézbesítését kétszer kísérli meg. Sikertelen kézbesítés esetén a hivatalos irat érkezéséről a feladó által 

meghatározott jelzésű értesítést hagy hátra. 

A második sikertelen kézbesítést követően a postai szolgáltató a hivatalos iratot „nem kereste” jelzéssel küldi 

vissza. 

A külföldre irányuló megkeresést, továbbá a külföldi szerv vagy személy megkeresésére, illetőleg kérelmére 

adott választ - ha nemzetközi szerződés vagy jogszabály másként nem rendelkezik - a hatáskörrel rendelkező 

miniszter útján a külügyminiszterhez kell felterjeszteni. 

9.10.1. 6.9.10.1 Az ingatlan-nyilvántartási határozat kézbesítése 

A jogok és tények bejegyzéséről, adatok átvezetéséről szóló határozatot a változás tulajdoni lapon történő 

átvezetése után kell kézbesíteni: 

• a kérelmezőnek az eredeti aláírással ellátott okirattal, ha ezt az okiratot nem kell az állami adóhatóságnak 

továbbítani, 

• annak, aki a bejegyzés folytán jogosulttá vált, 

• annak, akinek érdekében a jogot vagy tényt bejegyezték, 

• annak, akinek bejegyzett joga módosult, vagy megszűnt, 

• akinek érdekében a bejegyzett jog vagy tény módosult, vagy megszűnt, 

• tulajdoni hányadot érintő bejegyzés esetén valamennyi tulajdonostársnak, 

• egyéb önálló ingatlan tulajdonjogának átruházása esetén a földrészlet tulajdonosának, 

• új bejegyzés esetén az ingatlan tulajdonosának, az állam tulajdonosi jogait gyakorló szervezetnek és 

mindazoknak, akiknek jogát az új bejegyzés érinti, 

• telekalakítás esetén az (első fokú) építésügyi hatóságnak, 

• termőföldnek nem minősülő ingatlanra vonatkozóan külföldi jogi vagy magánszemély, tagállami állampolgár, 

valamint az Európai Unió tagállamában, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 

részes államban, továbbá a nemzetközi szerződés alapján velük egy tekintet alá eső államban bejegyzett jogi 

személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet tulajdonszerzése esetén a közigazgatási hivatalnak, 

• adó- és illetéktartozás behajtására irányuló végrehajtási jog bejegyzéséről az állami adóhatóságnak, 

• kiskorú vagy gondnokság alatt álló érdekelt esetén a gyámhatóságnak, 

• felszámolás vagy végelszámolás alatt álló jogosult esetében a felszámolónak, illetve a végelszámolónak, 
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• tagállami állampolgár termőföld tulajdonszerzése esetén - a bejegyzés alapját képező okirat másolatával 

együtt - a termőföld fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szervnek (Mezőgazdasági 

Szakigazgatási Hivatal) 

Nem kell kézbesíteni egyes meghatározott tények – bírósági megkeresés, hatósági határozat alapján történő – 

feljegyzéséről szóló határozatot a tulajdonosnak, tulajdoni jogokat gyakorló szervezetnek. 

 

Az elutasító határozatot (végzést) kézbesíteni kell 

• a kérelmezőnek az eredeti aláírással ellátott okirat egy példányával együtt, 

• annak részére, aki a kérelem teljesítése esetén a bejegyzéssel jogot szerezne, 

• annak, akinek a kérelmére (megkeresésére) valamely jogilag jelentős tényt kellene az ingatlan-

nyilvántartásban feljegyezni. 

• a közjegyzőnek, ha a hagyatékátadó végzés alapján egészben vagy részben elutasítást tartalmaz. 

Ha egy határozat több olyan intézkedést tartalmaz, amely nem vonatkozik valamennyi érdekeltre (telekalakítás, 

kisajátítás), az egyes érdekeltek részére a határozatnak csak a rájuk vonatkozó kivonatát kell kézbesíteni a 

személyiségi jogok védelme érdekében. 

9.10.2. 6.9.10.2 Kézbesítés az állami adóhatóság részére 

A tulajdonjog, valamint az illetékfizetési kötelezettséggel járó más vagyoni értékű jogok bejegyzéséről, továbbá 

a bejegyzés iránti kérelem elutasításáról szóló határozatot illetékkiszabás céljából meg kell küldeni az állami 

adóhatóságnak. A bejegyzési határozathoz mellékelni kell az illetékkiszabáshoz szükséges egyéb olyan iratokat 

is, amelyek az ingatlanügyi hatóság rendelkezésére állnak. 

Nem kell a bejegyzésről szóló határozatot az állami adóhatóságnak megküldeni a hagyatékátadó végzés alapján 

történő bejegyzés, továbbá a kölcsön biztosítására szolgáló jelzálogjog, valamint vagyonszerzéshez nem 

kapcsolódó más jog vagy tény bejegyzése esetén. 

9.10.3. 6.9.10.3 Kézbesítés külföldi ügyfél részére 

A külföldi ügyfélnek a határozatot közvetlenül, vagy képviselője, illetve kézbesítési meghatalmazottja útján kell 

megküldeni, ha nemzetközi szerződés vagy jogszabály másként nem rendelkezik. 

Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban a Magyarországon lakó- vagy tartózkodási hellyel (székhellyel, 

telephellyel) nem rendelkező szerződő félnek – állampolgárságától függetlenül – az ingatlan-nyilvántartási 

eljárás vitelére belföldi lakóhellyel (székhellyel, telephellyel) rendelkező képviselő hiányában magyarországi 

kézbesítési meghatalmazottat kell megjelölnie, és a bejegyzési kérelemhez okiratot kell csatolnia. 

Az okirat alakszerűségére a bejegyzés alapjául szolgáló okirat alakszerűségi követelményei vonatkoznak, így 

tehát a megkülönböztetett jogok esetében közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell 

foglalni. 

A külföldi ügyfél részére ebben az esetben az ingatlan-nyilvántartási döntéseket a kézbesítési meghatalmazott 

útján kell megküldeni. 

9.10.4. 6.9.10.4 A kézbesítési vélelem 

A kézbesítési jogszabályok a sikertelen kézbesítés egyes eseteit úgy szabályozzák, hogy azokhoz kézbesítési 

vélelmet kapcsolnak. 

A küldemény átvételének megtagadása esetén a kézbesítési vélelem automatikusan beáll, hiszen a címzett 

kifejezett akaratnyilvánításával utasítja vissza az átvételt. 

A „nem kereste” jelzéssel visszaérkező küldemény esetében a kézbesítési vélelem az ügyfél átvételi szándékától 

függetlenül áll be, a postai kézbesítés második megkísérlésnek napját követő 5. munkanapon. 
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A hatósági döntés kézbesítésekor a „nem kereste” jelzéssel visszaérkező küldemény esetén a kézbesítési vélelem 

beálltát megalapozó hivatalos irat megküldésével a hatóság értesíti az ügyfelet nyolc napon belül. 

A kézbesítési vélelem megdönthető, az erre irányuló kérelmet a címzett a vélelem beálltától számított 15 napon 

belül, de legkésőbb a vélelem beálltától számított hat hónapos jogvesztő határidőn belül terjesztheti elő. A 

kérelemben az önhiba hiányát valószínűsítő tényeket elő kell adni. 

A nem természetes személyek csak a kézbesítés szabályszerűségét vitathatják. 

Természetes személy a kérelmét előterjesztheti akkor is, ha önhibáján kívüli okból nem vehette át a hivatalos 

iratot. 

A kérelmet az a hatóság bírálja el, amelyik a kézbesítés tárgyát képező iratot kiadmányozta. 

Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban kézbesítettnek kell tekinteni a határozatot a kézbesítési címre, ennek 

hiányában az ingatlan-nyilvántartásban vagy a bejegyzés alapjául szolgáló okiratban megjelölt lakcímre történő 

postai kézbesítés második megkísérlésének, illetőleg a második figyelmeztetés postafiókba (postaládába) 

helyezésének napját követő ötödik munkanapon. 

A végrehajtói kézbesítést az ügyfél kérheti saját költségére, akinek jogi érdeke fűződik a földhivatali határozat 

kézbesítéséhez. 

A Ket. külön szabályozza a hirdetményi kézbesítés eseteit és feltételeit. 

9.11. 6.9.11 A kijavítás és kiegészítés 

Az ingatlanügyi hatóság határozatban, a végzésben, az átvezetésben, feljegyzésben, bejegyzésben történt hibás 

névírást, szám- vagy számítási hibát, más elírást az ingatlanügyi hatóság saját hatáskörében kijavítja. 

A kijavítás valóban csak kisebb az ügy érdemét egyáltalán nem érintő korrekcióról lehet szó. 

Kiegészíti az ingatlanügyi hatóság a határozatát, ha az a bejegyzési kérelem és annak alapjául szolgáló okirat 

valamely részéről nem rendelkezett, továbbá ha a bejegyzés, feljegyzés vagy átvezetés az okiratban és a 

kérelemben foglaltakhoz képest hiányos (a határozatból vagy a bejegyzésből kimaradt a haszonélvezeti jog 

bejegyzéséről rendelkező rész, csak a tulajdonjog bejegyzéséről történt döntés, illetve bejegyzés). 

Ha az ingatlan-nyilvántartásból megállapítható, hogy az ingatlanra időközben harmadik személy jóhiszeműen 

jogot szerzett és a kijavítás vagy a kiegészítés az ő jogát sértené, a jogra és tényre vonatkozó kijavításnak vagy 

kiegészítésnek csak akkor van helye, ha ehhez az érdekelt harmadik személy hozzájárul. 

Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban a közhitelesség elvéből következően jóhiszemű jogszerzőnek minősül az 

aki az ingatlan-nyilvántartásban bízva ellenérték fejében szerez jogot. 

A határozat kiegészítésére a döntés jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül mind kérelemre, mind 

hivatalból sor kerülhet. A bejegyzés kiegészítése amennyiben időközben harmadik jóhiszemű jogszerző nincs, 

illetve a kiegészítéshez hozzájárul új eljárás keretében lehetséges. 

A kijavító határozat, illetve végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye. A döntés kiegészítése esetén ugyanolyan 

jogorvoslatnak van helye, mint az eredeti döntés ellen volt. 

A bejegyzés, a feljegyzés, az átvezetés, a határozat kijavításáról, kiegészítéséről, módosításáról, illetőleg 

visszavonásáról újabb határozatot kell hozni, és egyidejűleg a bejegyzést helyesbíteni, törölni, illetve a hiányzó 

bejegyzést pótolni kell. Az újabb határozatot kézbesíteni kell a kérelmezőnek, valamint mindazoknak, akik az 

eredeti határozatot megkapták. A végzés kijavításáról, kiegészítéséről, módosításáról, illetőleg visszavonásáról 

újabb végzést kell hozni, amelyet kézbesíteni kell a kérelmezőnek, valamint mindazoknak, akik az eredeti 

végzést megkapták. 

Nincs szükség a jogszerző hozzájáruló nyilatkozatára, ha a bejegyzés kijavítása alapjául a földrészlet területének 

(határvonalának) felmérési, térképezési vagy területszámítási hibával összefüggő - természetbeni állapotot nem 

érintő - kijavítása szolgált. 
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10. 6.10 Összefoglalás 

A fejezet tartalmának elsajátításával az ingatlan nyilvántartás változás vezetésének szabályai, eljárási rendje 

tanulható meg az eljárás megindításától a döntés kézbesítésével bezárólag. 

Részletesen tartalmazza a fejezet az ingatlan ügyi hatóság feladatát a beadványok kapcsán, vagyis a döntés előtt 

milyen közbenső intézkedéseket tehet az ügyben, de ez a fejezet foglalkozik a beadványok, okiratok kötelező 

tartalmával is. 

Önellenőrző kérdések 

1./Az ingatlanügyi hatóság milyen esetben küld értesítést az ingatlan tulajdonosának? 

2./Mikor kell függőben tartani az ingatlan-nyilvántartási ügyet? 

3./Mikor függeszti fel eljárását az ingatlanügyi hatóság? 

4./Mit kell tartalmazni az okiratnak az ingatlan-nyilvántartásban? 

5./Mit jelent az okiraton az „Apostille” ? 

6./Mikor kell hiánypótlást kezdeményezni az ingatlanügyi hatóságnak? 

7./Ismertesse a kézbesítés szabályait! 
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