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Földhivatali ügyvitel 
(Ideiglenes oktatási segédanyagnak összeállította: dr Bednay Dezső 

 
Ingatlan fogalma 
 
A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) nem határozza meg sem az ingó, sem az ingatlan fogalmát 
sem. 
A polgári jog rendelkezései során ingatlannak minősül: a földterület - amely az ingatlan-
nyilvántartás hatálya alá tartozik - és mindaz, ami a földdel tartósan egyesítve, azaz szilárd 
összeköttetésben van (pl. a ház, fák, lábon álló termés stb.). Az ingatlanok fontosabb 
csoportjairól külön törvények, jogszabályok rendelkeznek,  
például: 
- a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 
- a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 
- az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 
- a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 
A polgári jogban minden ingónak minősül, ami nem ingatlan. Az ingók átruházásra 
vonatkozó előírások jóval rugalmasabbak, nagyobb szabadságot biztosítanak a jelenlegi és a 
leendő tulajdonosnak. 
 
Dologkapcsolatok (alkotórész és tartozék) 
 
A tulajdonjog kiterjed mindarra, ami a dologgal olyképpen van tartósan egyesítve, hogy az 
elválasztással a dolog vagy elválasztott része elpusztulna, illetőleg az elválasztással értéke 
vagy használhatósága számottevően csökkenne (alkotórész). 
Főszabály szerint az alkotórész a fő dolog jogi sorsában osztozik. 
Ingatlan esetében a földrészletnek az épület, a növényzet és egyéb építmény (kerítés, akna) 
lehet alkotórésze. A növényzet addig alkotórész, amíg el nem válik a földtől, így a termés a 
leszedéssel, a fa a kivágással önálló dologgá válik. 
A fenti főszabály alól vannak kivételek. A legfontosabb kivétel, hogy az épület tulajdonjoga 
egyes esetekben nem a földtulajdonost, hanem az építkezőt illeti meg (Ptk. 97. § (2) 
bekezdés). Nem osztozik az alkotórész a fő dolog jogi sorsában, ha nem kifejezetten 
alkotórész eladásáról van szó (például bontási anyag). A kivétel azonban csak abban az 
esetben érvényesül, ha az adott dolog birtokba vehető. 
 
A tulajdonjog kétség esetében kiterjed arra is, ami nem alkotórész ugyan, de a dolog 
rendeltetésszerű használatához vagy épségben tartásához rendszerint szükséges, vagy azt 
elősegíti (tartozék). 
A tartozék fogalmát olyan pontossággal, mint az alkotórészt, nem határozza meg a törvény. E 
körben a gazdasági kapcsolat a meghatározó jellemző, vagyis a tartozék a fődologtól 
fizikailag sérelem nélkül elválasztható, azonban annak rendeltetésszerű használatához vagy 
épségben tartásához általában szükséges. Példaként szokták említeni, hogy az evező 
tulajdonjoga kétség esetén a csónak tulajdonosát illeti. A törvénynek az a szabálya, hogy csak 
kétség esetében terjed ki a fő dolog tulajdonjoga a tartozékra is, azt jelenti, hogy a felek 
megállapodással eltérhetnek ettől. 
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Konkrét dologkapcsolatok a gyakorlatban: 
 
Ingatlanon álló építmény: 
A földrészleten álló építmény az ingatlan alkotórésze. Ily módon alkotórésznek minősül a 
telken épült garázs, és ennek megfelelően tulajdonjogi szempontból a garázs osztja a telek 
jogi sorsát. 
Pavilon: 
A Legfelsőbb Bíróság álláspontja szerint a közterületre állított pavilon a földterületbe való 
mechanikus bekapcsolás ellenére is megtartja ingó jellegét és így tartozéki minőségét, feltéve, 
hogy az ingatlanba való beolvasztás nyilvánvalóan ideiglenes célzatú. 
Pince: 
Az a pince, amelynek bejárata a pince tulajdonosának tulajdonában álló földrészletről nyílik, a 
földrészlet alkotórésze, és mint ilyen, önálló ingatlanként nem telekkönyvezhető. A 
közterületről nyíló pince azonban önálló ingatlanként telekkönyvezhető (Polgári Jogi 
Döntvénytár 1971-1972. 25. jogeset, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1973.). 
Pajta: 
A pajta az ingatlan tartozéka. Feltétel azonban, hogy a pajta ne legyen olyan tartósan 
megépítve, hogy az elválasztással elpusztuljon, illetve értéke csökkenjen. Ez utóbbi esetben 
ugyanis a pajta már az ingatlan alkotórészének minősül. 
Építési anyag: 
Ha a megvásárolt ingatlanon fel nem használt építőanyagok is találhatók, szerződési kikötés 
hiányában ezeken az új tulajdonos nem szerez tulajdonjogot. Tulajdonjog megszerzésére 
ugyanis csak akkor van lehetőség, ha ez az építési anyag alkotórésznek, vagy tartozéknak 
minősülne. 
Ezzel szemben a bontási anyag noha az épület és így a telek alkotórészének tekintendő, önálló 
forgalom tárgyát képezheti és nem minden esetben osztja a fő dolog jogi sorsát. Az épület 
akkor minősülhet bontási anyagnak, ha a tulajdonos a lebontáshoz hatósági engedéllyel 
rendelkezik, vagy ha az épület ilyen engedély hiányában is lebontható. E feltételek hiányában 
a bontásra érett épület, mint alkotórész a telek jogi sorsát fogja osztani. 
Faház: 
Nem vitás, hogy a földrészlet legfontosabb alkotórésze az épület. Az olyan építmény azonban, 
amelynek eltávolítása, áthelyezése nehézség nélkül lehetséges, ingó dolognak minősül. Ilyen 
lehet például a betontuskókra helyezett faház. 
Villanyvezeték, szerelvények: 
Alkotórésznek minősülnek, amelyek nem választhatók el az épülettől. Ezzel szemben a bírói 
gyakorlat szerint a csillár tartozék, de a forgalmi szokások szerint - külön megállapodás 
hiányában - az ingatlan adásvétele általában nem terjed ki rá. 
Központi fűtőberendezés, cserépkályha, gázkonvektor: 
Tartozéknak minősülnek, amelyre az adásvétel általában kiterjed. 
Úttest mellé telepített közvilágítási lámpák: 
a közút tartozékainak minősülnek. 
Fák: 
Azokat a dolgokat is a föld alkotórészének kell tekinteni, amelyek mint növedékek utólag 
keletkeztek. Ennek értelmében a földben gyökerező fa a földnek ilyen növedéke és mindaddig 
alkotórésznek minősül, amíg a földtől el nem választják. Amíg a földben gyökerező fa 
alkotórész, osztja a fő dolog jogi sorsát, tehát a fa azt a földtulajdonost illeti meg, akinek a 
földjén áll. 
A Legfelsőbb Bíróság az ún. soproni mélygarázs ügyben arra a következtetésre jutott, hogy a 
forgalomképtelen ingatlan felszínén, felszíne alatt vagy felett emelt épület tulajdonjogát az 
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alkotórészre vonatkozó szabályok szerint kizárólag a földtulajdonos szerezheti meg, mivel e 
dolgok a törvényi tilalom folytán nem kerülhetnek más személy tulajdonába. 
 
Összefoglalóan az mondható el, hogy az ingatlannak és elsősorban az épületnek többféle 
tartozéka lehet, amelyeknek a fő dologgal való kapcsolata hol erős, hol gyengébb. Az adott 
dolog tartozék jellegét eldöntő megállapodás hiányában a műszaki adottságokra, a 
közfelfogásra figyelemmel és a helybeli szokásokra tekintettel kell eldönteni, hogy a fő dolog 
tulajdonjoga a tartozékokra is kiterjed-e. 
 
 
Az ingatlan-nyilvántartás (1997. évi CXLI. törvény) 
 
Mi is az ingatlan-nyilvántartás? Az ország egyik legnagyobb, s egyértelműen a legnagyobb 
ingatlan adatbázisa. Célja, hogy az ingatlanokkal kapcsolatos jogokat, követeléseket nyomon 
lehessen követni. Meg kívánja teremteni a szerződések biztonságát, közhiteles nyilvántartását 
adja mindazoknak a jogoknak és tényeknek, melyeket az ingatlan-nyilvántartásba be lehet, 
vagy be kell jegyezni. Ugyanakkor meg is határozza, hogy mik kerülhetnek be ebbe a 
nyilvántartásba. Megadja azokat az alap paramétereket, amivel akár szerződés készítésekor, 
akár bármilyen földmérési tevékenységnél a szakemberek támaszkodhatnak. 
Nyilvánosságának köszönhetően az ingatlant vásárlók, hitelnyújtó bankok már a jogügylet 
megkötése előtt tisztában lehetnek a valós jogi viszonyokkal. 
 
Az ingatlan-nyilvántartás mai rendszerének szabályozására 1972-ben került sor. Az 
ingatlanokra, földekre korábban hazánkban is a nyugat-európai gyakorlatnak megfelelve két 
nyilvántartást vezettek. A bíróság által vezetett telekkönyv tárgyát a forgalomképes és 
megterhelhető, azaz jogügyleti forgalom tárgyát alkotó (elsősorban telek, lakás, üdülő) 
ingatlan képezte.  
A különböző közigazgatási szervek, majd a földhivatalok által vezetett földadó kataszter - 
későbbi nevén földnyilvántartás - eredetileg nevéből fakadóan viszont a földadónak képezte 
alapját, majd döntően a külterületi földekkel kapcsolatos statisztikai, illetőleg a 
mezőgazdasági termeléssel összefüggő célokat szolgált. 
 
1973-tól a bíróság által vezetett telekkönyv és a földhivatalok által vezetett állami 
földnyilvántartás (földadó kataszter) összevonása útján új egységes ingatlan-nyilvántartás 
készült. Az ingatlan-nyilvántartás vezetése az államigazgatási szervként működő földhivatalok 
hatáskörébe került. 

 
Az 1990-től kibontakozó tulajdoni reform következményeként az ingatlanok és földrészletek 
száma rendkívüli mértékben megszaporodott. A korábban homogén táblákból kisebb területű 
földrészletek alakultak ki, az állami lakások eladása folytán pedig jelentősen megnőtt az ún. 
öröklakások száma. Az ingatlan-nyilvántartás gépi adatfeldolgozásra való átállítása 
elkerülhetetlenné vált, az új törvény már ezeket a szabályokat határozta meg. 
A hatályos törvény változatlanul fenntartotta az ingatlan-nyilvántartás egységességét, az 
ingatlannal kapcsolatos adatok, jogok és tények nyilvántartása változatlanul egy szervezet, a 
földhivatal feladata. A nyilvántartás alapja változatlanul nem az ingatlan tulajdonosa, hanem 
maga az ingatlan. A törvény érvényre juttatja a nyilvántartás teljességének az elvét azáltal, 
hogy az ország valamennyi ingatlanát tartalmazza. A törvény változatlanul érvényesíti azokat 
a klasszikusnak tekinthető, a telekkönyvből eredő alapelveket (bejegyzés, közhitelesség, 
nyilvánosság, okirati elv, rangsor) amelyek eddig is jellemezték az ingatlan-nyilvántartást. Az 
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ingatlan-nyilvántartási eljárásra a törvény önálló közigazgatási eljárási szabályrendszert 
határoz meg, amelynek háttérjogát egyrészt a közigazgatási eljárás általános szabályai, 
másrészt - a jogorvoslat tekintetében - a polgári perrendtartás jelenti. 

 
A törvény a bevezető rendelkezések körében rögzíti az ingatlan-nyilvántartás legfontosabb 
alapelveit: 

 
 a bejegyzés elvét, vagyis, hogy az ingatlanokat érintő jogváltozások általában csak 

akkor állnak be, ha azokat az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzik. Az okiraton alapuló 
bejegyzés keletkezteti például az átruházáson alapuló tulajdonjogot, a haszonélvezeti 
jogot és a jelzálogjogot. 

 
Az Inytv. tételesen meghatározza azokat a jogokat, amelyek keletkezéséhez szükséges az 
ingatlan-nyilvántartási bejegyzés. Az okiraton alapuló bejegyzés hozza létre 

 az átruházáson alapuló tulajdonjogot, 
 a szerződésen alapuló vagyonkezelői jogot, 
 földhasználati jogot, 
 haszonélvezeti jogot, 
 használat jogát, 
 telki szolgalmi jogot és 
 a jelzálogjogot (önálló zálogjogot) [Inytv. 3. § (2) bek.]. 

 
Felmerülhet azonnal a kérdés, hogy ha az ingatlan-nyilvántartás nem jegyez be egy jogot, 
vagy különféle hibák, hiányok miatt hiánypótlásra visszaadja, akkor az ez alatt eltelt időben 
mi történik a tulajdonjoggal, illetve az egyéb, az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel 
keletkező jogokkal? A régi tulajdonos rendelkezhet velük jogszerűen, „uratlanok” lesznek, 
vagy a szerződés szerinti állapot létrejön, csak nem kerül deklarálásra? 
Uratlan semmiképpen nem lesz az ingatlan, mivel ezt a jogszabályok alaphelyzetben kizárják. 
A magyar jog szerint ingatlan tulajdonjogával felhagyni nem lehet, tehát az ingatlannak 
akkor is van tulajdonosa, ha azt a valóságban nem birtokolják, nem használják. 
A bejegyzési elv egyáltalán nem jelenti azt, hogy pl. egy ingatlanra vonatozó szabályszerű 
adásvételi szerződés, amit nem jegyeztetnek be az ingatlan-nyilvántartásba, ne volna hatályos, 
a tulajdonjogszerzés ne volna érvényes.  
 
A hatály szempontjából azonban lényeges különbség van az ingatlan-nyilvántartásba be nem 
jegyzett, illetve a bejegyzett jogszerzés között.  
 
Az ingatlan-nyilvántartásba be nem jegyzett szerzés csak az eladó és a vevő között hatályos, 
és nem érvényes harmadik személyekkel szemben. A jog ezt kötelmi hatálynak nevezi, ami 
csak az eladóra és a vevőre vonatkozik.  
Ezzel szemben az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerzés (jogváltozás) dologi hatályú, 
vagyis nemcsak az eladó és a vevő között érvényes, hanem mindenki mással, tehát harmadik 
személyekkel szemben is hatályos. Az ingatlan-nyilvántartás jogkeletkeztető hatálya itt 
kapcsolódik a közhitelesség elvéhez, amely védi azokat, akik az ingatlan-nyilvántartásban 
bízva, ellenérték fejében szereznek az ingatlanra jogot. 
 
A bejegyzés elvével, az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés jogkeletkeztető hatályával 
kapcsolatban azonban meg kell jegyezni, hogy nem általánosan alkalmazható elv és nem is 
érvényesülhet töretlenül. Következik ez abból a tényből, hogy ingatlanra nemcsak szerződés 
alapján lehet jogot szerezni. A kivételek között kell említeni az ingatlanra vonatkozó minden 
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olyan jogváltozást (keletkezést, módosulást, vagy megszűnést), amely nem szerződés alapján 
következik be. 

Ezek legfontosabb csoportjai 
 az öröklésen 
 hatósági intézkedésen, 
 a törvényi rendelkezésen 
 az elbirtokláson 

alapuló jogváltozások. 
 
Példaként lehet megemlíteni öröklés útján szerzett tulajdonjogot, jogszabály által létrehozott 
haszonélvezeti jogot stb. Az említett esetekben a jogi jelentőségű tény (halál, hatósági 
határozat, törvényi rendelkezés stb.) alapján a jogváltozás akkor is bekövetkezik, ha a beadott 
okirat az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésre nem, vagy csak kiegészítések után 
alkalmas. 
 
 
 a nyilvánosságának elvét, s annak korlátozását a törvény csak annyiban engedi meg, 

amennyiben a személyes adatok védelméhez fűződő érdek feltétlenül megköveteli.  
Az ingatlanokhoz fűződő jogok és törvényes érdekek védelmét ugyanis csak akkor 
szolgálhatja a nyilvántartás, ha annak tartalma - részben vagy egészben - az érdekeltek részére 
hozzáférhető. 
Az ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap tartalma korlátozás nélkül megismerhető; azt bárki 
megtekintheti, arról feljegyzést készíthet vagy hiteles másolatot kérhet. 
Az ingatlan-nyilvántartás - az e törvényben meghatározottak szerint - nyilvános. 
A tulajdoni lapról a következő papír alapú másolatok állíthatók ki, valamint - az e törvényben 
meghatározottak szerint - elektronikus dokumentumként a következő másolatok 
szolgáltathatók: 

 teljes másolat, amely valamennyi bejegyzést szó szerint tartalmaz, 
 szemle, amely kizárólag a - másolat kiállításának, illetve elektronikus úton történő 

lekérdezésének időpontjában - fennálló bejegyzéseket tartalmazza szó szerint. 
 
Minden olyan magán- és közokirat, hatósági határozat tartalma, amely a jogosult, illetőleg a 
kötelezett bejegyzése vagy törlése alapjául szolgált, vagy szolgálhat, szintén megismerhető. 
amennyiben valaki írásban igazolja, hogy joga érvényesítéséhez, illetve jogszabályon, 
hatósági határozaton alapuló kötelezettségének teljesítéséhez van szüksége az irat 
megismerésére. Ilyenkor a személyi azonosító (személyi szám) kivételével a többi okirat 
hozzáférhető, azokat tanulmányozhatok, azokról feljegyzések készíthetők. 
Korábban elég volt a jogi érdeket valószínűsíteni, a jogszabály 2006. január 1-jétől hatályba 
lépett módosítása (az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról 
szóló 2005. évi CXXII. törvény) azonban csak kötelezően írásba foglalt formában fogadja el a 
jogi érdek valószínűsítését - igazolását -, s ezzel lehetőséget biztosít a tulajdonosoknak, 
érdekelteknek, hogy jogi útra tereljék érdekeik védelmét, ha a vélelmezés hamis volt. 
Ugyanakkor kötelező a betekintést kérőnek, hogy azonosításra alkalmas fényképes 
igazolvánnyal igazolja magát a földhivatal dolgozója felé. A széljegyes iratokba betekintést 
kérő ügyfelet a földhivatalnak már jogában áll igazoltatni is.  
Amíg korábban a szóbeli kérelemre szóban adta meg az elutasítást, ha úgy látta helyesnek, 
addig most írásban, végzéssel teszi meg ugyanezt, amennyiben az ügyfél kéri, amivel 
fellebbezési jogosultságot is biztosít a döntése ellen 
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 a közhitelesség elvét, mely szerint az ingatlan-nyilvántartás a bejegyzett jogok és a 
feljegyzett tények fennállását hitelesen tanúsítja.  

Ahhoz, hogy valaki jóhiszemű jogszerző legyen két dolog szükséges: bizalom a 
nyilvántartásban és ellenérték.  
Ráadásul az is feltétel, hogy a kettő egyszerre, egyidőben álljon fenn. 
Induljunk ki abból, hogy az eladó és a vevő egymással szerződést kíván kötni. Az eladó 
állítását, miszerint az eladásra kínált ingatlan a tulajdonát képezi, az ingatlannal kapcsolatban 
megadott adatok a valóságnak megfelelnek, az ingatlan-nyilvántartással, a kiadott tulajdoni 
lappal tudja igazolni.  
A vevő ennek ismeretében, ebben bízva köti meg a szerződést. A műszaki adatokat, 
térmértéket még csak tudja máshogyan ellenőrizni, de a tulajdoni viszonyokat nem, így itt 
csak és kizárólag a nyilvántartásba vetett bizalom lehet a szerződés alapja.  
Ugyanakkor egy későbbi jogvitában senki sem hivatkozhat arra, hogy azokról a jogokról, 
tényekről nem tudott, amelyek a szerződéskötés időpontjában az ingatlan-nyilvántartásba be 
voltak, vagy fel voltak jegyezve [Inytv. 5. § (1) bek.]. 
Az ellenérték fejében jogot szerző személy tehát bízhat abban, hogy az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyzett jogok azt illetik, akit a nyilvántartás feltüntet, továbbá, hogy a 
nyilvántartás tartalmával szemben más jogok nem állnak fenn. 
Az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett adatokkal szemben a bizonyítás azt terheli, aki az 
adatok helyességét, valósággal egyezőségét vitatja.  
Ha valamely jogot az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztek, illetve, ha valamely tényt oda 
feljegyeztek, senki sem hivatkozhat arra, hogy annak fennállásáról nem tudott. Az 
ingatlanokat érintő szerződések megkötése előtt ezért a felek elemi érdeke, hogy a körzeti 
földhivatalban tájékozódjanak a bejegyzett jogokról és tényekről;  
 
 a kérelemhez kötöttség elvét, amely szerint jogok és tények bejegyzésére irányuló eljárás 

főszabályként az ügyfél kérelmére indul, és a kérelemhez az eljáró földhivatal kötve 
van. A földhivatal csak azt a jogot vagy tényt jegyezheti be az ingatlan-nyilvántartásba, 
amelyet az ügyfél a kérelmében megjelölt; 

 
Ha a beadott okiratokhoz nem kapcsolnak kérelmet, úgy az eljárás meg sem indul. Ez esetben 
úgy kell tekinteni, mintha az iratok be sem lettek volna adva, s ez esetben jogorvoslatnak 
sincs helye, ami végzéssel vagy határozattal történő elutasítás esetén megilleti a kérelmezőt. 
Az Inytv. meghatározza azokat az okokat, amikor egy szerződést nem lehet bejegyezni. Ezek 
között vannak olyanok, amikor kiadják a hiánypótlást, s ennek benyújtása után megtörténik a 
bejegyzés, s vannak, ahol erre nincs lehetőség. Ezeket az okokat a törvény taxatíve (fixen 
rögzítve) felsorolja. Ezek közé tartozik, ha a kérelem és az okirat tartalma érthetetlen, vagy 
egymásnak ellentmondó. 
Az Inytv. 2006. január 1-jei változása óta a kérelmet csak a törvényben meghatározott 
formátumú, az internetről is letölthető nyomtatványon lehet érvényesen beadni.  
A jogszabály nem tiltja meg, hogy a hivatalos formanyomtatványhoz valaki szöveges 
kiegészítést csatoljon. Tehát ha nincs nyomtatvány, azt az eljárást kizárja, de a kiegészítést 
nem tiltja, annak tartalmát a hivatalok figyelembe tudják venni. Ennek akkor van jelentősége, 
ha az irat beadója a megadott rubrikáknál több adatot kíván megadni, vagy olyan közlendője 
van, ami a hivatali eljárásban fontos. 
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 A rangsor elvének lényegét a jogtudomány abban látja, hogy az egymást kizáró 
bejegyzések közül csak a későbbi hatályos, az egymással összeférő jogok közül pedig 
a korábbi rangsorban szerzett jog megelőzi a későbbit. A rangsor elvének alapja 
minden tekintetben az időtényező. 

 
A bejegyzések rangsorát tehát az határozza meg, hogy a bejegyzési kérelmek milyen 
sorrendben érkeznek a földhivatalhoz. Az ingatlan-nyilvántartásba csak a rangsor betartásával 
teljesíthető bejegyzés, az örökléssel szerzett ingatlan csak akkor ruházható át adásvételi 
szerződéssel, ha az örökös tulajdonszerzése előbb bejegyzést nyer (KGD2005. 6.) 
Az ingatlan-nyilvántartásban egy-egy bejegyzés ranghelyét és ezzel a bejegyzések rangsorát - 
az Inytv. eltérő rendelkezése hiányában - a bejegyzés, feljegyzés iránt benyújtott kérelem 
iktatási időpontja határozza meg [Inytv. 7. § (1) bek.]. 
Törvényi kivételt jelent a Vht. 138. §-a, amely szerint a földhivatal a végrehajtási jog 
bejegyzését - ideértve a megelőző beadványokat is - a rangsor elvének mellőzésével soron 
kívül intézi el (KGD2005. 5.) 
Az Inytv. meghatározása szerint az ingatlanra vonatkozó szerződéseket a megkötéstől 
számított 30 napon belül kell beadni az ingatlan-nyilvántartáshoz [Inytv. 27. § (2) bek.].  
Ha nem került beadásra az irat, bírság is kiszabható, és semmi sem védi a vevőt a jóhiszemű 
harmadik féltől, aki az ingatlan-nyilvántartásban bízva, ellenérték fejében szerezte meg a 
tulajdonjogot.  
 
 az okirati elv 
 
Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban fontos az a kérdés, hogy mi alapján készülhet el a 
bejegyzés, tehát milyen iratokat kell beadni a földhivatalba. 
Az ingatlan-nyilvántartásban jog bejegyzésére, jogilag jelentős tény feljegyzésére vagy adatok 
átvezetésére - ha törvény másként nem rendelkezik - csak az e törvényben meghatározott 
okirat vagy jogerős hatósági, illetve bírósági határozat alapján kerülhet sor. 
Ennek oka nyilván a jogbiztonság erősítése, hiszen minősített okiratokat kell produkálni a 
bejegyzés lehetőségéhez. 
Kétféle okiratról beszélünk: 

- közokiratról 
- magánokiratról 
 

Emlékeztetőül a két fogalom: 
 

Az olyan okirat, amelyet bíróság, közjegyző vagy más hatóság ügykörén belül a megszabott 
alakban állított ki, mint közokirat teljesen bizonyítja a benne foglalt intézkedést vagy 
határozatot, továbbá az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban 
foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és módját.  

A közokiratot az ellenkező bebizonyításáig valódinak kell tekinteni, de ellenbizonyításnak a 
közokirattal szemben is helye van.  

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) a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta; 
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b) két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük 
írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; 

c) a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy közjegyzőileg hitelesítve van; 
d) a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták. 
 

A magánokirat valódiságát csak akkor kell bizonyítani, ha azt az ellenfél kétségbevonja, vagy 
a valódiság bizonyítását a bíróság szükségesnek találja. 

Az okiratok kötelező alkalmazása garanciális kérdés. A beadott iratoknak megvannak azok a 
formai, tartalmi elemei, amelyek alkalmassá teszik az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre. Itt 
van fontos szerepük az úgynevezett „hiteles helyeknek”, amelyek már a hivatalhoz érkezés 
előtti fázisban kontrollálják az ügyfél személyét, a szerződéses szándékot, s az 
akaratnyilvánítás szabadságát. 

A földhivatalok regisztrációs szervek, a fentiekben említett kontroll nem tartozik a 
feladatkörükbe. A beadott iratokat a rá vonatkozó jogszabályok szerint vizsgálják meg, s ha 
megfelelnek azoknak, úgy bejegyzik, ellenkező esetben elutasítják. A mögöttes szándék, a 
háttér vizsgálata nem feladatuk. 
Az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzésre vagy törlésre vonatkozó iratok döntő többsége nem 
selejtezhető, azt okirattárban, majd 15 év után levéltárban kell megőrizni. Ez is alátámasztja 
az okiratok papír alapon történő beadását, kezelését, hiszen csak ilyen formában biztosított az 
iratok megőrizhetősége. 
A törvény kizárólag az Inytv.-ben meghatározott esetekben teszi lehetővé az egyes eljárási 
cselekmények elektronikus úton történő gyakorlását.  
Az ingatlan-nyilvántartási szakterület a számítástechnikai eszközök nyújtotta előnyök 
kihasználásától természetesen nincs elzárva.  
Egyrészt maga az ügyintézés a földhivatal oldaláról teljes egészében gépi feldolgozású, 
másrészt pedig az ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásának egyre növekvő hányada 
adatátviteli vonalon keresztül történik.  
 
Az ingatlan-nyilvántartás tárgya maga a jogi értelemben vett ingatlan. Ingatlannak minősül 
általában a földterület és mindaz, ami vele szilárd összeköttetésben van (pl. lakóház). 
Az ingatlan-nyilvántartásnak az ún. önálló ingatlanok képezik a tárgyát, azok, amelyek 
önállóan (saját helyrajzi számmal megjelölve) az ingatlanforgalomban részt vesznek, öröklés 
tárgyai lehetnek. Önálló ingatlanok: a földrészlet és az ún. egyéb önálló ingatlanok (pl. a 
társasházban lévő öröklakás). 
 
Helyrajzi szám 
 
A községekben, a városokban, a megyei jogú városokban és a fővárosban (közigazgatási 
egység) minden egyes földrészletet - egyértelmű azonosíthatóságuk érdekében - helyrajzi 
számmal kell megjelölni. 
A helyrajziszámozást közigazgatási egységenként külön-külön kell elvégezni. A 
közigazgatási egységen belül egy helyrajzi szám csak egyszer fordulhat elő. 
Helyrajziszámozás szempontjából a közigazgatási egység földrészletei 

 belterületi,  
 külterületi és 
 különleges külterületi (a korábban zártkertként nyilvántartott terület) 

egységet alkotnak. 
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A külterületi földrészleteket a központi belterület 01-es számát követő nullás számokkal (02, 
03, 04 stb.) a földrészletek elhelyezkedésének sorrendjében  kell megjelölni. 
A közigazgatási egység vagy az ahhoz tartozó fekvés újfelmérése, térképfelújítása során a 
földrészletek korábbi, meglévő helyrajzi számait csak indokolt esetben szabad megváltoztatni 
(át-helyrajziszámozni). 
A közös udvarból a különböző tulajdonban lévő épületek által elfoglalt területeket - ha ezek 
már korábban is önálló helyrajzi számmal voltak megjelölve - önálló helyrajzi számmal kell 
ellátni még abban az esetben is, ha az épületeket időközben lebontották. 
 
Az ingatlan-nyilvántartás tartalmazza: 
a) az önálló ingatlanok adatait (többek közt a település nevét, a helyrajzi számot, a terület 

nagyságát és művelési ágát), 
b) a jogosultak beazonosítására szolgáló adatokat (személyazonosító és lakcím), 
c) az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és jogilag jelentős tényeket. 
 
A törvény tételesen felsorolja (taxálja) azokat a jogokat és tényeket, amelyek az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyezhetők, illetőleg feljegyezhetők. Lényeges rendelkezése a törvénynek, 
hogy az ott felsorolt jogokon és tényeken kívül az ingatlan-nyilvántartásba más jog 
bejegyzését, tény feljegyzését csak törvénnyel lehet elrendelni. 
 
A magánszemélyek közötti ingatlan forgalom során a bejegyezhető jogok közül különös 
jelentőséggel bírhat: 
 
 tulajdonjog, illetőleg állami és helyi önkormányzati tulajdon esetében a vagyonkezelői 

jog, 
 a haszonélvezeti jog és használat joga,   
 a telki szolgalmi jog,  
    állandó jellegű földmérési jelek, vezetékjog, vízvezetési és bányaszolgalmi jog,  
 az elővásárlási jog 
 visszavásárlás jog,  
 vételi jog, 
 a tartási és életjáradéki jog,  
 a jelzálogjog,  
    a végrehajtási jog.  

 
 
Az ingatlant érintő tények közül különös jelentőséggel bírhat: 
 
 
 a jogosult kiskorúsága vagy gondnokság alá helyezése, 
 a jogosulttal szemben megindított felszámolási vagy végelszámolás eljárás, 
 a kisajátítási eljárás megindítása, 
 épület létesítése vagy lebontása, 
 a bírósági ítéleten alapuló tulajdoni korlátozás, 
 a telekalakítási és építési tilalom elrendelése,  
 a szerződésen vagy végintézkedésen alapuló elidegenítési és terhelési tilalom, 
 a törvényben meghatározott perek és büntetőeljárás megindítása. 
 árverés, nyilvános pályázat kitűzése, 
 a zárlat, zár alá vétel, zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés, 
 tulajdonjog fenntartással történt eladás. 
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Tulajdonjog fenntartással történt eladás ténye jegyezhető fel az ingatlan tulajdonjogának a 
futamidő végén - minden további jognyilatkozat nélkül (ide nem értve a tulajdonjog 
bejegyzési engedélyt) - történő átszállását eredményező pénzügyi lízingbe adás esetében is. 
 
Az adatok, jogok és tények bejegyezésének részletes szabályait a törvény végrehajtási 
rendelete határozza meg. 
 
A törvény szerint az ingatlan-nyilvántartás a számítógépes formában megjeleníthető részei: 
a) a tulajdoni lap,  
b) a tulajdoni lapról törölt bejegyzések jegyzéke,  
c) az ingatlan-nyilvántartási térkép és  
d) az okirattár. 
 
 
a) A törvény értelmében az ingatlan-nyilvántartás központi része a tulajdoni lap, amely 

tartalmazza az ingatlan azonosítási és egyéb jelentős adatait, valamint az ingatlanhoz 
kapcsolódó tulajdonjogot és egyéb jogokat, továbbá a jogi szempontból jelentős 
tényeket is. A tulajdoni lapnak sajátos szerkezetű változata a tulajdoni törzslap és a 
tulajdoni különlap, amelyek alkalmazására az ún. egyéb önálló ingatlanok (társasházi 
öröklakás stb.) esetében van szükség. 

 
b) A törvény a törölt bejegyzések jegyzékét az ingatlan-nyilvántartás egyik alapvető 

részeként szabályozza. A rendelkezés a nyilvántartás számítógépesítéséhez kötődik. 
Lényege, hogy a közhitelesség érdekében a település ingatlan-nyilvántartásának 
számítógépes rendszerében a gépi adathordozón meg kell őrizni a tulajdoni lapról törölt 
bejegyzéseket és adatokat, a törlésre vonatkozó határozatok számát, amelynek alapján 
az adott ingatlanra vonatkozó jogi láncolat lépésenként nyomon követhető. 

 
c) A törvény szerint ingatlan-nyilvántartási térképként a földmérési alaptérkép 

nyilvántartási példányát kell használni. A térkép tartalmazza mindazokat az adatokat, 
amelyek a nyilvántartott ingatlannal összefüggnek.  

 
d) Az okirattár az ingatlan-nyilvántartás része. Mindazon magán- és közokiratok itt 

kerülnek elhelyezésre, amelyek a nyilvántartás tartalmában bekövetkezett változások 
alapjául szolgálnak.  

 
 
A törvény szerint az ingatlanhoz kapcsolódó jog, tény keletkezését, módosulását kérelemre 
vagy hatósági megkeresésre kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni. E változások 
bejegyzésére hivatalból csak kivételesen és szűk körben (rendszerint a túlhaladott bejegyzések 
törlése tekintetében) van lehetőség. A kérelem benyújtása az ingatlan-nyilvántartást vezető 
földhivatalhoz kötelező, ha az ingatlanhoz kapcsolódó jog vagy tény megváltozik. A 
bejegyzést - ha jogszabály rendelkezéséből vagy a felek megállapodásából más nem 
következik - annak kell kérnie, aki ezáltal jogosulttá válik (adásvételnél például a vevőnek). 
Kérheti a bejegyzést az is, akinek ez bejegyezett jogát érinti. A kérelmet a bejegyzés alapjául 
szolgáló szerződés (jognyilatkozat) keltétől számított 30 napon belül kell a körzeti 
földhivatalhoz benyújtani. A bejegyzés iránti kérelem benyújtására vonatkozó határidő 
túllépésének vagy elmulasztásának szankciója az illetékekről szóló törvény szerinti mulasztási 
bírság kiszabása, tekintve, hogy a kérelem földhivatali benyújtása egyidejűleg a 
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vagyonszerzés illetékkiszabás céljára való bejelentésének is minősül. Kötelező bejelentés alá 
tartozik az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosult nevének, lakcímének (telephelyének, 
székhelyének) megváltozása is.  
 
A törvény elkülönítetten határozza meg az adatváltozás átvezetése, a jogok bejegyzése és a 
tények feljegyzése alapjául szolgáló okiratokat.  
A jogok, tények bejegyzése alapjául szolgáló okiratok a jogosultak olyan megállapodását, 
illetőleg a hatóságoknak olyan rendelkezését tanúsítják, amelyek a jogok keletkezését, 
módosulását vagy megszűnését eredményezik. A bejegyzés alapjául szolgáló okiratok 
magánokiratok vagy közokiratok lehetnek. E két okirat fogalmát a polgári perrendtartásról 
szóló törvény egyértelműen meghatározza. A törvény tételesen meghatározza az okiratok 
kellékeit, amelyek minimálisan szükségesek ahhoz, hogy az okirat alapján bejegyzés legyen 
teljesíthető. A tulajdonjog, haszonélvezeti jog, a használat joga, szolgalmi jog, vételi jog, 
jelzálogjog keletkezésére, módosulására, illetve megszűnésére vonatkozó bejegyzésnek 
közokirat, ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat alapján van helye. Kivételt csak azok a 
jelzálogjog alapításáról, vagy megszűnéséről rendelkező okiratok jelentenek, amelyek 
esetében a nyilatkozattevő, illetve szerződő fél hitelintézet.  
Az ügyvédi ellenjegyzés fogalma az okiratban foglalt ügylet szakszerűségéért, tartalmi és 
alaki jogszerűségéért való felelősségvállalást is jelent.  
Más jog, vagy tény bejegyzése (pl. lakcímváltozás bejelentése) alapjául a magánokirat akkor 
is elfogadható, ha azon két tanú az aláírásával igazolja, hogy a nyilatkozattevő a nem általa írt 
okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el. 
Jogi személyeknek és jogi személyiség nélküli szervezeteknek a bejegyzési kérelemhez 
csatolniuk kell a keletkezésüket tanúsító cégbejegyzés és a képviseleti jogosultságot igazoló 
okirat (aláírási címpéldány és cégmásolat) eredeti vagy közjegyző által hitelesített példányát. 
Ha ezek valamelyikét a körzeti földhivatalhoz már korábbi ügyben benyújtották, az újabb 
bejegyzési kérelemben elegendő erre utalni. 

 
A közelmúltban megtett intézkedések ellenére a földhivatali beadványok elintézési határideje 
esetenként elhúzódik. A beadvány érkezése és elintézése között az ingatlan-nyilvántartást 
sokan megtekintik. Félrevezető lenne, ha a betekintő személyt a tulajdoni lap nem 
figyelmeztetné arra, hogy az ingatlanra vonatkozóan elintézésre váró beadvány van. Ezen 
figyelemfelhívás a széljegy intézménye.  
A beadvány iktatószámát a benyújtás napján a tulajdoni lapon fel kell jegyezni (széljegy). A 
tulajdoni lapon feltüntetett széljegy az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítását tanúsítja. 
A kérelem elintézése után a széljegyet törölni kell.  
A földhivataloknak iratbevételi kötelezettségük van, tehát nem válogathatnak a beadásra szánt 
iratok között. Bár vannak olyan iratok, melyeket nem kell széljegyezni, de azokat, 
amelyeknek a nyilvántartásra befolyása van igen. A széljegy azt bizonyítja, hogy a 
nyilvántartásba valaki valamilyen iratot adott be. Ez nem jelenti azt, hogy az bejegyezhető, 
azt sem, hogy el kell utasítani, egyszerűen csak annyit, hogy egy irat beadásra került. A 
széljegyeket csak beadásuk sorrendjében lehet elintézni, így az oda beadott bármilyen irat a 
későbbieket elintézéséig visszatartja. 
 
A törvény részletesen meghatározza az ingatlan-nyilvántartási ügyben hozott határozatok 
tartalmát. Garanciális jellegű rendelkezése a törvénynek, hogy a földhivatal a jogok, tények 
tárgyában már meghozott határozatát nem vonhatja később vissza. Az új határozat ugyanis 
alapot adhatna arra, hogy a visszavont határozattal bejegyzett jogra alapozott további 
jogszerzés (pl. a bejegyzett tulajdonos már továbbadta az ingatlant) sorsa bizonytalanná 
váljon. Ezért a törvény kizárólag a bejegyzés iránti kérelmet elutasító határozat utólagos 
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módosítását teszi lehetővé. Ezekben az esetekben ugyanis az elutasított kérelemre alapozott 
további jogszerzés lehetősége kizárt. 
Természetesen a földhivatal határozata ellen is van helye rendes jogorvoslatnak. A körzeti 
földhivatal határozata ellen a kézbesítéstől számított harminc napon belül a megyei 
földhivatalhoz lehet fellebbezni. A megyei földhivatal a fellebbezéssel megtámadott 
határozatot helyben hagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, és új eljárást 
rendelhet el. 
A jogok és tények bejegyzése, illetőleg adatok átvezetése tárgyában hozott megyei 
földhivatali határozat ellen bírósági jogorvoslati kérelmet nyújthat be az, akinek jogát a 
határozat sérti, továbbá közérdekű jogorvoslatot terjeszthet elő az ügyész.  
 
A földhivatalok szolgáltató jellegű hatósági tevékenysége az adatszolgáltatás, amelynek során 
az érdekeltek részére különböző módokon hozzáférhetővé teszik az ingatlan-nyilvántartás 
adatait. A törvény abból indul ki, hogy az ingatlan-nyilvántartási adatoknak az érdekeltek 
részére való szolgáltatása a földhivatalnak a nyilvánosság elvéből folyó kötelezettsége. 
A törvény az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok meghatározásánál figyelembe veszi a 
számítógépesítés által kínált lehetőségeket. Az ingatlan-nyilvántartás megtekintése céljából a 
tulajdoni lap tartalmát az azt kezelő számítástechnikai eszköz képernyőjén olvasható 
formában kell megjeleníteni. A törvény lehetővé teszi, hogy az ügyfelek az ingatlan-
nyilvántartás tartalmát a földhivatalnál erre a célra rendszeresített számítástechnikai eszközzel 
maguk is lekérdezhessék. Az ilyen számítástechnikai eszköz azonban nem lehet alkalmas arra, 
hogy az ügyfelek az ingatlan-nyilvántartás tartalmát megváltoztassák. 
A törvény szerint az ingatlan-nyilvántartás megtekintése a tulajdoni-lapról kinyomtatott (nem 
hitelesített) másolat átadásával is biztosítható. Újszerű rendelkezés, hogy számítástechnikai 
eszközzel a megtekintést más földhivatal is lehetővé teheti, mint amelyik az adott település 
ingatlan-nyilvántartását vezeti. 
A törvény lényegében fenntartja a hiteles tulajdoni lap másolatok kiadásának korábbi 
szabályait, azzal a változtatással, hogy a szolgáltatók körét jelentősen bővíti. Ilyen tulajdoni 
lap másolatot nemcsak az adott ingatlan tulajdoni lapját vezető, hanem bármely másik körzeti 
földhivatal is kiállíthat, továbbá az ingatlan fekvése szerint illetékes önkormányzat jegyzője, 
valamint a közjegyző (a hagyatéki eljárással kapcsolatban). 
Adatvédelmi célból a törvény meghatározott korlátozásokkal teszi csak lehetővé a megszűnt 
tulajdoni lapról hiteles másolat kiadását. 
A másolatok elkészítéséért - meghatározott kivételektől eltekintve - díjat kell fizetni. 
A törvény az ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatása során csak korlátozott mértékben 
teszi lehetővé a természetes személyazonosító adatok és a személyi azonosító felhasználását. 
Ezek az azonosítók nem használhatók fel arra a célra, hogy azok alapján a számítógépes 
rendszerből adott tulajdonos valamennyi ingatlana lekérdezhető legyen. 
A korlátozás nem vonatkozik arra az esetre, ha a tulajdonos valamennyi ingatlanának 
lekérdezése a bíróság, a nemzetbiztonsági szolgálat, a nyomozó hatóság és az ügyészség 
meghatározott feladatainak ellátása céljából, valamint ha a hagyatéki eljárás lefolytatásához 
szükséges. 
A törvény általános szabályként írja elő, hogy az ingatlan-nyilvántartás adatbázisához saját 
számítástechnikai eszközzel történő csatlakozásért un. egyszeri csatlakozási díjat, az adatok 
lekérdezéséért pedig igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amelyek mértékét külön 
jogszabályok állapítják meg. 
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A tulajdoni lap 

Az ingatlan-nyilvántartásban az ingatlan adatait, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat 
és jogilag jelentős tényeket, továbbá azok jogosultjait és a jogosultak adatait a tulajdoni lapra 
kell bejegyezni, feljegyezni, illetve azon átvezetni. 
A tulajdoni lapokat településenként egytől kezdődően számozni kell. A tulajdoni lap száma 
mellett minden tulajdoni lapon a település nevét is fel kell tüntetni. Az ingatlan-nyilvántartás 
számítógépes rendszerében az ingatlan tulajdoni lapjának száma megegyezik a helyrajzi 
számmal. Az ingatlanok helyrajzi számozásának megállapítására vonatkozó szabályokat a 
miniszter rendeletben állapítja meg. 
Egyes ingatlanok sajátos nyilvántartási szempontjaira figyelemmel a tulajdoni lap - egymással 
összetartozó - tulajdoni törzslapként és tulajdoni különlapként is vezethető. 
 
A tulajdoni lap részei 
 
A tulajdoni lap 
Tulajdoni lap közhitelesen tanúsítja az ingatlanra vonatkozó jogokat és kötelezettségeke. A 
tulajdoni lap tartalmazza az ingatlan adatait, a tulajdonosi szerkezetet, valamint az ingatlant 
terhelő terheket. A hitelintézetek általában a teljes tulajdonlapot kérik a hitelbírálathoz, amely 
annak kiváltáskori adatokon túl tartalmazza a korábbi bejegyzéseket is. 
A tulajdoni lapot bárki megtekintheti és kikérheti.  
 
Tulajdoni lap részei: 
  
- Az első rész az ingatlan adatait tartalmazza: a település nevét, az ingatlan fekvését 
(belterület vagy külterület), a belterületen lévő ingatlannál az utca (tér, körút stb.) nevét és a 
házszámot, a helyrajzi számot, az ingatlan területének nagyságát, művelési ágát és a művelés 
alól kivett terület elnevezését, az épület fő rendeltetés szerinti jellegét (lakóház, üdülő, 
gazdasági épület stb.), az ingatlan jogi jellegét (pl. társasház, szövetkezeti ház, műemlék, 
tanya stb.) stb. 
 
- A második rész az ingatlan tulajdonosainak nevét, valamint ingatlan-nyilvántartási 
szempontból egyéb, személyazonosításra alkalmas adatokat, (a tulajdonos kiskorúságát, vagy 
gondnokság alá helyezésének tényét), jogi személynél a megnevezését, illetőleg székhelyét 
rögzíti.  
 
- A harmadik rész az úgynevezett „teherlap” tartalmazza az ingatlanon fennálló egyéb 
jogokat, mint például haszonélvezeti, használati jog, telki szolgalmi jog, elő- és 
visszavásárlási, valamint vételi jog, tartási és életjáradéki jog, jelzálogjog, végrehajtási jog 
fennállását.  
A tulajdoni lapnak ez a része még tartalmazza a bejegyző határozat számát, továbbá a 
jogosultnak a nevét és a lakóhelyét (székhelyét), valamint az ingatlanhoz, vagy bejegyzett 
jogokhoz kapcsolódó ún. tényeket is (pl.elidegenítési és terhelési tilalmat; telekalakítási és 
építési tilalom elrendelésének tényét; árverés kitűzésének a tényét;  a törölt zálogjog 
ranghelyének a fenntartását stb).   
 
Ha olyan tulajdoni lap másolatunk van, amelyen a III. rész "Bejegyzést nem tartalmaz", akkor 
megnyugodhatunk, hogy a másolat készítése időpontjában az ingatlan tehermentes, azonban a 
széljegyeket, azok tartalmát ebben az esetben is ellenőrizni kell, hiszen a bejegyzés iránti 
eljárás folyamatban lehet.  
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Perfeljegyzés 
 
A bíróság - az ügyfél kérelmére - előzetesen végrehajtható végzéssel megkeresi az 
ingatlanügyi hatóságot: 

 a törlési és kiigazítási, 
 az ingatlan tulajdonjogát érintő, 
 az ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetése iránti, 
 az ingatlanra vonatkozó házassági vagyonjogi, valamint 
 a jelzáloggal biztosított, illetőleg önálló zálogjogba foglalt követelés érvényesítése 

iránti per megindítása tényének feljegyzése iránt. 
 
A bíróság hivatalból értesíti az ingatlanügyi hatóságot: 
 
 A bejegyzéssel vagy az alapjául szolgáló okirattal kapcsolatban elkövetett 

bűncselekmény miatt indult büntetőeljárásról  
 
A per feljegyzésről szóló ingatlanügyi hatósági határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. 

Betekintés az ingatlan-nyilvántartásba 

Az ingatlan-nyilvántartásba való betekintés céljából az érintett tulajdoni lap tartalmát 
számítástechnikai eszközzel, olvasható formában kell megjeleníteni.  
A betekintést az ingatlanügyi hatóság kérelemre biztosítja.  
A betekintés iránti kérelemben fel kell tüntetni a kérelmező természetes személyazonosító 
adatait.  
A kérelemben szereplő adatokat az ingatlanügyi hatóság a személyazonosság igazolására 
szolgáló okmányból ellenőrzi.  
A betekintés magában foglalja a feljegyzés készítésének lehetőségét is. 
 
 
Széljegy: 
 
A tulajdoni lap első részén az ingatlan adatait megelőzően rögzítik az ún. széljegyzéseket.  
Az ingatlannal kapcsolatos beadványok a benyújtás, azaz az érkeztetés napján széljegy 
formájában az I. részt megelőzően feljegyzésre kerülnek.  
Ezek a széljegyzések azt tanúsítják, hogy megindult, folyamatban van egy eljárás az ingatlan-
nyilvántartásba való bejegyzés iránt.  
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AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁS 
 
 
 
A tulajdoni lap 
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AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁS  (vázlatosan) 
Az eljárás menete 
 

 Illetékes hatóságok 
                    Körzeti földhivatal 

• I. Fokon eljáró szerv  
• A megyei FH irányítása alatt áll  

 
 

• Megyei Földhivatal  
• II. Fokon eljáró szerv  
• Kormányhivatalokon belül működik  
• Vidékfejlesztési miniszter (VM) irányítása alatt áll  

 
• VM Földügyi Főosztály  

• Felelős az ingatlannyilvántartásra vonatkozó jogszabályok, irányelvek szakmai 
kidolgozásáért, az ingatlan-nyilvántartást érintő más jogszabályok 
véleményezéséért,  

• a földhivatalok ingatlan-nyilvántartási tevékenységének irányítása, felügyelete 
és ellenőrzése   

• a földüggyel kapcsolatos központi területi adatszolgáltatások.  
 

Az ingatlannyilvántartás fogalma:  
Az ingatlannal kapcsolatos  

 jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, 
 illetve az ingatlan adataiban bekövetkezett változások átvezetésére  

 irányuló közigazgatási hatósági eljárás. 
 
Ügyfél 

 akit az ingatlan-nyilvántartásba jogosultként bejegyeztek,  
 aki a bejegyzés folytán jogosulttá, illetve kötelezetté válna, 
  a feljegyzés rá nézve előnyt vagy terhet jelentene,  
 az ingatlan-nyilvántartási eljárás bejegyzett joga a javára vagy terhére feljegyzett tény 

megváltozását vagy törlését eredményezné 
 az eljárást kezdeményező hatóság, valamint az adatváltozást bejelentő személy 
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Az eljárás megindítása 

 
1. Az ingatlanhoz kapcsolódó jog vagy tény keletkezésének, módosulásának, illetve 

megszűnésének bejegyzésére irányuló eljárás: 
 kérelemre   
 megkeresésre.  

 
2. Adatváltozás átvezetésére  irányuló eljárás 

 kérelemre   
 megkeresésre 
 bejelentésre.   

Az eljárás megindításának kötelessége 
 
A kötelezettség célja: az ingatlan-nyilvántartás és a valóságos viszonyok összhangjának 
biztosítása.  
Kérelem 

 a bejegyzés alapjául szolgáló szerződés keltétől számított 30 napon belül kell 
benyújtani (elmulasztása esetén: bírság) 

 
Bejelentési kötelezettség 
Az ingatlan tulajdonosa, az állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv, a vagyonkezelő, illetve a 
használó a változás bekövetkezésétől, tudomásszerzéstől számított 30 napon belül köteles 
bejelenteni: 

 az ingatlan határvonalában, területében, a földrészlet művelési ágában és a föld 
minőségében bekövetkezett változást, 

 a nyilvántartás tárgyát képező épület, építmény létesítését, bővítését, illetve lebontását. 
 nevének, illetve lakcímének (székhelyének, telephelyének) megváltozását.  

 
Formakényszer 

 Rendeletében meghatározott nyomtatvány. 
 A formanyomtatvány tartalmazza a kérelem kötelező tartalmi elemeit. 
 Az adatváltozás bejelentésére nem áll fenn formakényszer. 

Szükséges dokumentumok 
 2 eredeti és 1 másolati példányban a bejegyzés alapjául szolgáló okiratot,  
 közjegyzői okirat esetén a közjegyzői okirat hiteles másolatának 2 eredeti és 1 

másolati példányát 
 

Kötelező jogi képviselet 
 
Ahol jogváltozás bejegyzésének alapjául közjegyző által készített okirat vagy ügyvéd által 
ellenjegyzett magánokirat szolgál, a jogi képviselet kötelező. Ennek megfelelően nem 
kötelező például jogi képviselet névváltozás vagy lakcímváltozás bejelentésekor. 
 
 
Jogok bejegyzése és tények feljegyzése alapjául szolgáló okiratok 

1. közokirat,  
2. teljes bizonyító erejű magánokirat  
3. ezeknek a közjegyző által hitelesített másolata  
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 amely a bejegyzés tárgyát képező jog vagy tény keletkezését, módosulását, illetve 
megszűnését igazolja,  

 továbbá tartalmazza a bejegyzést, feljegyzést megengedő nyilatkozatot jogosult 
részéről (bejegyzési engedély)  

 
Az okiratok kellékei 
a) az ügyfél természetes személyazonosító adatait, lakcímét és személyi azonosítóját, 
b) a statisztikai számjellel rendelkező szervezet adatait 
c) az érintett ingatlan pontos megjelölését (település neve, helyrajzi szám) és a bejegyzéssel 
érintett tulajdoni hányadot, 
d) a jog vagy tény pontos megjelölését, 
e) a jogváltozás jogcímét, 
f) az érdekeltek megállapodását, a bejegyzett jogosult bejegyzést engedő nyilatkozatát, 
g) a szerződő felek állampolgárságra vonatkozó nyilatkozatát. 
 
Hiánypótlás 
Ha a kérelemnek, illetőleg mellékletének vagy a bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak 
pótolható hiányossága van - ideértve az igazgatási szolgáltatási díj meg nem fizetését is -, a 
kérelmezőt tizenöt napon belül fel kell hívni a hiány pótlására.  
 
Nem alkalmas hiánypótlásra a bejegyzés, feljegyzés alapjául szolgáló okirat, és a kérelmet 
határozattal el kell utasítani, ha ahhoz, hogy bejegyezhető legyen, 

a) a benyújtott okirat tartalmát, így különösen az abban megjelölt jogcímet kellene 
módosítani vagy pótolni, 

b) a szerződő vagy jogosult, illetőleg kötelezett felek személyét kellene megváltoztatni a 
jogutódlás kivételével, 

c) a település megjelölése, az ingatlan fekvése és helyrajzi száma módosulna, vagy ezeket 
együtt kellene utólag megjelölni, 

d) a szerződő, jogosult, illetőleg kötelezett felek bármelyikének az aláírását kellene utólag 
pótolni, 

e) az okirat ellenjegyezéséről, az aláírás közjegyzői hitelesítéséről, tanúk általi aláírásáról 
kellene gondoskodni, 

f) a bejegyzési engedélyt kellene pótolni, kivéve, ha a bejegyzett jogosult a bejegyzés 
alapjául szolgáló okiratban nyilatkozott arról, hogy a bejegyzési engedélyt későbbi 
időpontban, de legfeljebb az okirat ingatlanügyi hatósági benyújtását követő 6 hónapon belül 
megadja, 

g) okirat keltezésének helyét vagy az időpontját kellene feltüntetni, 
h) az ingatlanügyi hatóság által hatályos záradékkal ellátott változási vázrajzot, vagy a 

vázrajzon a törvényben meghatározott személyek aláírását kellene pótolni. 
 
A hiány pótlására való felhívás és érdemi vizsgálat nélküli végzéssel történő elutasítás 
a) a kérelem vagy a benyújtott okirat érthetetlen, ellentmondó,  
b) a kérelem nem tartalmazza a kérelmező nevét, lakcímét az érintett ingatlan helyrajzi 
számának és annak a jognak, ténynek vagy adatnak a megjelölését 
c) olyan jogra vagy tényre vonatkozik, amely nem tárgya az ingatlan-nyilvántartásnak, 
d) az az ingatlan, jog vagy tény, amelyre a bejegyzést kérték az ingatlan-nyilvántartásban nem 
szerepel, 
e) a bejegyzési kérelmet arra nem jogosult nyújtotta be. 



19 
 

A beadványok intézése 
 A beadványokat az iktatószámok sorrendjében kell intézni. 
 Az egyidejűleg érkezett beadványok bejegyzésének ranghelyét a bejegyzés alapjául 

szolgáló okiratok keltezésének időpontja határozza meg.  
 A beadványok rangsora valamennyi érdekelt hozzájárulásával megváltoztatható 

 
Széljegyzés 
 

 A beadvány iktatószámát a benyújtás napján a tulajdoni lapon fel kell jegyezni 
(széljegy) A beadvány tartalmára röviden utalni kell. 

 A bejegyzés, átvezetés, feljegyzés iránti ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítását 
tanúsítja. 

 A tulajdoni lap tartalmát érintő változás, illetve a változás átvezetésére irányuló 
kérelem elutasításának bejegyzése után a széljegyet törölni kell. 

 
 
Az ingatlan-nyilvántartási beadványokon a kezelő köteles az iktatóbélyegző adatain kívül 
feltüntetni a bejegyzés alapjául szolgáló okiratok darabszámát. Az iratok iktatása alszámokra 
tagolódó sorszámos rendszerben történik. Az iktatószám az iktatókönyvi sorszámból, az 
esetleges alszámból és az évszámból áll (pl. 627/3/2004.) Az iktatószámok minden évben 1-
gyel kezdődnek.  
 
A földhivatali számkeretek: földmérési ügyiratok 1-8000 között, osztatlan közös tulajdon 
megszüntetésére irányuló eljárások 8001-10000 között, a földvédelmi és földminősítési 
iratokat 10001-20000 között, a földhivatali általános ügyiratokat 20001-27000 között, az 
informatikai ügyiratokat 27001-28000 között, a pénzügyi-gazdasági iratokat 28001-30000 
között, az ingatlan-nyilvántartási ügyiratokat 30001-től kezdődően, a földhasználati ügyiratok 
700001-től kezdődően, telekalakítási eljárások 800001-től kezdődően. 
 
A földhivatali gyűjtőszám speciális iktatószám; a rendszeresen előforduló, egy intézkedéssel 
lezáruló ügyek nyilvántartására szolgál. Ilyenek: a tulajdoni lap másolat kiadása, 
térképmásolatok kiadása, teljes körű adatszolgáltatás, egyéb adatszolgáltatás, földmérési 
munkák befejezése, vizsgálata, záradékolása, stb. A földhivatali másolatokat erre a célra 
rendszeresített lapon kell megrendelni, és a megrendeléseket gyűjtőszámra kell iktatni.  
 
Az iktatás során, továbbá az ügyintézés különböző fázisaiban az iktatókönyvben és az 
ügyiraton, illetve az előadói íven fel kell tüntetni az iktatószámot; az iktatás időpontját; az irat 
küldőjének azonosító adatait; a küldő iktatószámát; az irat tárgyát (ingatlan-nyilvántartási 
ügyekben a település nevét és a helyrajzi számot is); az elő- és utóirat iktatószámát; az 
ügyintéző szervezeti egység és az ügyintéző azonosító adatait; az elintézés határidejét; az 
elintézés módját, idejét; az esetleges címzetteket; a kezelési feljegyzéseket; az irattári 
tételszámot; az expediálás módját és keltét; az irattárba helyezés keltét, valamint a mellékletek 
számát. Az ügy tárgyát a "Tárgy" rovatba rövid, érthető szöveggel kell beírni 
 
Határozat 

 30 napon belül 
 A kérelemnek helyt adó határozat a tulajdoni lap másolatával is közölhető 

(egyszerűsített határozat). 
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 A határozat tartalmának megfelelő változást az ingatlanügyi hatóság bejegyzi, illetőleg 
feljegyzi a tulajdoni lapra, illetve átvezeti az ingatlan-nyilvántartási térképen, ha az 
annak tartalmát is érinti. 

Soronkívüliség 

A beadványt soron kívül kell elintézni, ha arról törvény rendelkezik, vagy ha az ingatlanügyi 
hatóság az ügyfél kérelmére indokolt esetben a beadvány soron kívüli elintézését írásban 
engedélyezi. Az e kérdésben való döntés ellen nincs jogorvoslat. 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. 
 
Fellebbezés az I. fokú határozat ellen 
Határidő 
A körzeti földhivatal 

  határozata ellen :a kézhezvételtől számított 30 napon belül,  
 végzése ellen: a kézhezvételtől számított 15 napon belül  
  Az az érdekelt, akinek a körzeti földhivatal döntését nem kézbesítették, legkésőbb a 

bejegyzéstől számított 1éven belül kérheti a határozat kézbesítését és a kézbesítéstől 
számított 15 napon belül terjeszthet elő fellebbezést.  

 
Fellebezés esetén a földhivatal döntési lehetőségei: 
 

 Saját hatáskörben: a fellebbezés érkezésétől számított 8 napon belül saját hatáskörben 
eljárva kijavítsa, kiegészítse, jogszabálysértő döntését módosítsa vagy visszavonja. 

 II. fokú eljárásra a Megyei Földhivatalhoz felterjeszti 
1. a fellebbezés felterjesztésétől 30 napon belül elbírálja a fellebbezést; 

 a fellebbezéssel támadott döntést helybenhagyja,  
 megváltoztatja  
 vagy megsemmisíti és a körzeti földhivatalt új eljárásra utasítja. 

 2. megyei földhivatal döntését a körzeti földhivatal kézbesíti; 
 3. A kézbesítést megelőzően a körzeti földhivatal a szükséges bejegyzést elvégzi. 
 
Bírósági jogorvoslati kérelem 
A kérelem feltételei 
 

 csak jogerős határozat ellen kérhető,  
 ha az eljárásban az ügyfél fellebbezési jogát kimerítette, vagy a fellebbezés kizárt, 
 bírósági felülvizsgálatának kezdeményezésére csak jogszabálysértés esetén kerülhet 

sor. 
A kereset benyújtására jogosultak  

 akiknek jogát a határozat sérti + közérdekű jogorvoslatot terjeszthet elő az ügyész is. 
 a keresetet az ellen a közigazgatási szerv ellen kell indítani, amelyik a felülvizsgálni 

kért határozatot hozta.  
 A keresetlevelet jogszabálysértésre hivatkozással az elsőfokú közigazgatási 

határozatot hozó szervnél a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc 
napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. 
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A keresetlevélnek tartalmaznia kell 
 

a) a felülvizsgálni kért közigazgatási határozat számát, 
b) a határozatról való tudomásszerzés módját és idejét, valamint 
c) ha a közigazgatási eljárásban a jogi képviselő olyan meghatalmazást csatolt, mely a per 

vitelére is vonatkozik, az erre való utalást. 
 
Az elsőfokú közigazgatási szerv a keresetlevelet az ügy irataival együtt öt napon belül 
felterjeszti a másodfokú közigazgatási határozatot hozó szervhez, amely azokat - a 
keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatával együtt - tizenöt napon belül továbbítja a 
bírósághoz. Ha a keresetlevél a végrehajtás felfüggesztésére irányuló kérelmet is tartalmaz, a 
keresetlevelet és az ügy iratait az első fokon eljáró közigazgatási szerv három napon belül 
terjeszti fel a másodfokon eljáró közigazgatási szervnek, amely azt nyolc napon belül 
továbbítja a bírósághoz. 
  

 A bírósági felülvizsgálat szabályai  
 
Ha a fél a keresetlevél benyújtására megállapított határidőt elmulasztotta, igazolással élhet. A 
közigazgatási szerv a hozzá elkésetten benyújtott keresetlevelet nem utasíthatja el, hanem 
köteles azt a bírósághoz továbbítani abban az esetben is, ha a fél igazolási kérelmet nem 
terjesztett elő. 
A bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén 
igazolási kérelmet csak a bejegyzés napjától számított egy éven belül lehet előterjeszteni. 
 
Ha a keresetlevél a közigazgatási határozat végrehajtásának felfüggesztésére irányuló 
kérelmet tartalmaz, a bíróság annak tárgyában az iratoknak a bírósághoz való érkezését 
követő nyolc napon belül határoz.  
 
A bírósági felülvizsgálatra irányuló kérelem benyújtásának tényét a tulajdoni lap III. részére 
fel kell jegyezni.  
 
Ha az ingatlanügyi hatóságnak a saját hatáskörben történő eljárásra nincs lehetősége, az 
iratokat a felülvizsgálati kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül megküldi a 
bíróságnak. 
Az ingatlanügyi hatóság döntésének bírósági felülvizsgálata során hozott határozat hatálya a 
megtámadott bejegyzésen alapuló további bejegyzésre is kiterjed. A bejegyzés alapjául 
szolgáló okiratok hiányosságai a bírósági eljárásban nem pótolhatók. 
 
Ha törvény ettől eltérően nem rendelkezik, a bíróság - az ügy érdemére ki nem ható eljárási 
szabály megsértésének kivételével - a jogszabálysértő közigazgatási határozatot hatályon 
kívül helyezi, és szükség esetén a közigazgatási határozatot hozó szervet új eljárásra kötelezi. 
 
A közigazgatási pereknél a bíróságnak általános szabály szerint csak kasszációs (a határozat 
megsemmisítési) jogköre van, de az ingatlanügyi hatóságnak ingatlanra vonatkozó jogok és 
tények bejegyzéséről rendelkező, illetve ingatlanra vonatkozó jogok és tények bejegyzését 
elutasító határozat megváltoztatására is lehetőség van.  
 
A bíróság tehát a következő döntéseket hozhatja: 
 

 a határozatot részben vagy egészben megváltoztatja, 
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 hatályon kívül helyezi és a megyei földhivatalt új eljárásra utasítja, 
 a keresetet elutasítja. 

 
A TakarNet rendszer 
. 
A TakarNet rendszer egyrészt biztosítja a földügyi szakág hivatalainak számítógépes 
összekapcsolását, másrészt lehetővé teszi a földhivatali adatbázisok távoli adathozzáférését 
külső felhasználók (regisztrált fizető felhasználók) pl. bankok, közigazgatási intézmények, 
önkormányzatok, közjegyzők, ügyvédi irodák stb. számára. 2003 óta az ország összes körzeti 
földhivatalában megkezdődött a TakarNet hálózaton keresztüli tulajdoni lap másolat 
szolgáltatás, vagyis azóta mindegyik körzeti földhivatal szolgáltat tulajdoni lap másolatot 
nemcsak saját illetékességi területéről, hanem az ország bármely részéről.  
A TakarNet (Térképen Alapuló KAtaszteri Rendszer), az országos földhivatali számítógépes 
hálózat használata, a földhivatali adatok on-line távoli elérését teszi lehetővé A TakarNet egy 
zárt számítógépes hálózat, amely korlátozott és szigorúan ellenőrzött hozzáférést biztosít a 
külső felhasználók számára. 
A biztonságos üzenetforgalmat többszintű titkosítási rendszer segíti. 
A rendszer rögzíti és pontosan azonosítani tudja a kérelmet benyújtó felhasználót, a 
lekérdezés időpontját és tárgyát. 
 
 

Az ingatlanokhoz kapcsolódó fontosabb tulajdonjogi 
szabályok 

 

A TULAJDONJOG MEGSZERZÉSE 

Tulajdonszerzés átruházással 
 
Ptk. 117. § (1) Átruházással - ha a törvény kivételt nem tesz - csak a dolog tulajdonosától 
lehet a tulajdonjogot megszerezni. 

(2) A tulajdonjog megszerzéséhez az átruházásra irányuló szerződésen vagy más 
jogcímen felül a dolog átadása is szükséges. Az átadás a dolog tényleges birtokba adásával 
vagy más olyan módon mehet végbe, amely kétségtelenné teszi, hogy a dolog az átruházó 
hatalmából a tulajdonjog megszerzőjének hatalmába került. 

(3) Ingatlan tulajdonjogának az átruházásához az erre irányuló szerződésen vagy más 
jogcímen felül a tulajdonosváltozásnak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése is 
szükséges. 

 
A tulajdonszerzés lehet  

 eredeti (az új, más tulajdonjogától független tulajdonjog keletkezése), vagy  
 származékos (a korábban fennállott tulajdonjogon alapuló tulajdonjog létrejötte, 

lényegét tekintve jogutódlásról van szó.). 
 
Az átruházással történő tulajdonszerzés eseteiben két mozzanatra (a szerződésre vagy más 
jogcímre és a bejegyzésre) van szükség. 
A szerződés tehát önmagában még nem eredményezi a tulajdonjog keletkezését, ehhez 
szükséges az is, hogy a szerződés alapján a tulajdonjogot a szerző fél javára az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyezzék. E rendelkezésből az is következik, hogy a tulajdonszerző az 
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érvényes jogcímen alapuló bejegyzéssel a tulajdonjogot megszerzi, akkor is, ha az ingatlant 
még nem vette birtokba.  
Ha valaki az ingatlan birtokába lép, de tulajdonjogának bejegyzése még nem történt meg, a 
törvény szerint a tulajdonoséhoz hasonló védelemben részesül. A Ptk. 368. §-ának (3) 
bekezdése szerint ugyanis a vevő- ha a tulajdonjognak az ingatlan-nyilvántartásba való 
bejegyzése előtt birtokba lép - ennek napjától kezdve szedi a dolog hasznait, viseli terheit és 
azt a kárt, amelynek megtérítésére senkit sem lehet kötelezni. 
 
Az ingatlant elidegenítő szerződést okiratba kell foglalni.  
Az ingatlan tulajdonjog keletkezésére, módosulására, illetve megszűnésére vonatkozó 
bejegyzésnek közokirat, ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat vagy olyan magánokirat 
alapján van helye, amelyen a nyilatkozattevő, illetve a szerződő felek névaláírásának 
valódiságát közjegyző tanúsítja. 
A bírói gyakorlat szerint: „Az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés érvényességét nem 
érinti és a vevő tulajdonszerzésének nem akadálya, ha az eladó tulajdonjogát az ingatlan-
nyilvántartásba még nem jegyeztette be, de az eladónak a tulajdonjog megszerzésére kötelmi 
szerződés alapján érvényes jogcíme van.” (P. törv. II. 20009/1972. - BH 1973/1. sz. 12. - PJD 
VI. 57. sz.) 
Nem tekinthető kizártnak a még más személy tulajdonában álló dolog adásvételére vonatkozó 
szerződés kötése, ilyen esetben azonban az eladó köteles a dolog tulajdonát megszerezni 
annak érdekében, hogy azt a vevőre átruházhassa 
 
Az ingatlan tulajdonjogának átruházását célzó szerződés megkötésére csak írásban lehet 
ajánlatot tenni az ajánlati kötöttséget eredményező joghatállyal. Ugyanígy csak írásban lehet 
ilyen értelmű ajánlatot elfogadni, azzal a joghatállyal, hogy az a szerződés létrejöttét 
eredményezze. 
 
A birtokkal megerősített jogcím védelme 
 
Ptk. 117. § (4) Többszöri eladás esetén az a vevő követelheti a tulajdonjognak az ingatlan-
nyilvántartásba való bejegyzését, aki elsőnek jóhiszeműen birtokba lépett, ha pedig ilyen 
nincs, a korábbi vevő, kivéve, ha a későbbi vevő tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyezték. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni többszöri ajándékozás esetén is. 
 
A birtokkal megerősített jogcím védelmének esetében két érvényes jogcímmel rendelkező 
személy van, közülük tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzését az a vevő 
követelheti, aki 
a) előbb szerzett jogcímet (előbb kötötte meg az adásvételi szerződést), feltéve, hogy a vevők 

egyike sem lépett birtokba, és nem is kérte a tulajdonjog bejegyzését (az ingatlant előbb 
A. majd utóbb B. is megvásárolta, egyikük sem vette az ingatlant birtokba, s nem is kérték 
a tulajdonjog bejegyzését: a tulajdonjog bejegyzését - mint előbb szerző - sikerrel A. 
kérheti); 

 
b) elsőként jegyeztette be tulajdonjogát a nyilvántartásba, feltéve, hogy a vevők egyike sem 

lépett birtokba - közömbös, hogy ki volt az első vevő (az előbbi példánál maradva: sem A., 
sem B. nem lépett birtokba, de B. bejegyeztette tulajdonjogát: bár ő volt a későbbi szerző, A. 
nem léphet fel vele szemben); 
Itt tehát a két vevő közül a jog azt fogadja el tulajdonosként, aki tulajdonjogát bejegyeztette, 
még akkor is, ha időben őt megelőzte egy jogcímszerző vevő. 
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c) elsőnek lépett jóhiszeműen birtokba, függetlenül attól, hogy mikor szerzett jogcímet (A. 
az első vevő, B. pedig másodikként veszi meg az ingatlant, A. lép elsőnek birtokba, de nem 
jegyezteti be tulajdonjogát, B. viszont bejegyezteti azt: a jóhiszeműen birtokba lépő A. 
megtámadhatja B. bejegyzését, és kérheti tulajdonjogának bejegyzését; ha B. veszi elsőként 
birtokba az ingatlant, A.-nak ezt követő bejegyzését ugyancsak megtámadhatja). 
A birtokkal megerősített jogcím védelme csak a jóhiszemű birtoklásra vonatkozik, tehát ha a 
birtokba lépő vevő nem tudott, és kellő gondossággal eljárva sem tudhatott arról, hogy előtte 
már más is megvásárolta az ingatlant. Ha a birtokba lépő nem volt jóhiszemű (pl. tudott arról, 
hogy korábban már valaki megvásárolta az ingatlant) a tulajdonjog bejegyeztetésére az a) 
vagy a b) pont szerint kerülhet sor. 
 
Termőföld tulajdonjogának megszerzése 
 
A termőföld tulajdonjogának megszerzésére sajátos korlátozó szabályok vannak jelenleg 
érvényben. Eszerint belföldi magánszemély termőföld tulajdonjogát csak olyan mértékben 
szerezheti meg, hogy a tulajdonában legfeljebb 300 hektár nagyságú vagy 6000 aranykorona 
(AK) értékű termőföld legyen. A mérték megállapításánál a termőfölddel együtt önálló 
ingatlant (földrészletet) képező művelés alól kivett föld területét is figyelembe kell venni, 
viszont figyelmen kívül kell hagyni a legfeljebb 6000 m2 területtel önálló ingatlanként 
(földrészletként) kialakított tanya területén levő termőföldet. 
A magánszemély a meglévő termőföldje tulajdonát legfeljebb annak területnagyságát és 
aranykorona értékét meg nem haladó területnagyságú és AK-értékű termőföldre cserélheti. 
 
Belföldi jogi személy és jogi személyiség nélküli más szervezet termőföld tulajdonjogát - a 
magyar állam, az önkormányzat, az erdőbirtokossági és legelőbirtokossági társulat és a 
közalapítvány kivételével - nem szerezheti meg. Kivétel az egyházi jogi személy, amely 
végintézkedés, illetőleg ajándékozási, tartási vagy gondozási szerződés alapján termőföldre 
tulajdonjogot szerezhet. 
A külföldi magánszemély és jogi személy termőföld és védett természeti terület tulajdonjogát 
ugyancsak nem szerezheti meg. A külföldi az önálló ingatlanként (földrészletként) legfeljebb 
6000 m2 területtel kialakított tanya tulajdonjogát a termőföldnek nem minősülő más 
ingatlanokra vonatkozó külön jogszabályok rendelkezései szerint szerezheti meg. 
A tulajdonszerzési korlátozásba ütköző szerződés semmis. 
 
A Ptk. 117. §-a csak átruházás esetére írja elő, hogy a tulajdonjog megszerzéséhez szükség 
van az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésre. Az átruházás minden esetben származékos 
jogszerzés, ebből azonban nem következik, hogy minden származékos jogszerzéshez 
bejegyzésre is szükség van (az öröklés származékos jogszerzés, de ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzés nélkül is végbemegy). 
 
Ingatlan-nyilvántartáson kívül történik a tulajdonszerzés a következő esetekben: 

a) hatósági határozattal árverésen történő szerzés, 
b) elbirtoklással, 
c) ráépítéssel, 
d) örökléssel, 
e) a házastárs és az élettárs közös tulajdonból való részesedésével. 

 
A jegyzet ezekből az első három pontot taglalja, a c.) és a d.) pontok elsősorban a család és az 
öröklési joghoz kapcsolhatók 



25 
 

A tulajdonszerzés ingatlan-nyilvántartáson kívüli eseteiben a jogszerző a törvénynél fogva (ex 
lege) megszerzi az ingatlan tulajdonjogát. 
 
Ennek a szabályozásnak az indoka; lehet a jogszerző fokozott védelme (a házastárs, élettárs, 
örökös esetében), de lehet, hogy az új szerző érdekeit a jog inkább védendőnek tartja, mint 
azét, akitől a tulajdont megszerezte (pl. elbirtoklás esetében).  
Az ingatlan-nyilvántartás lényegi követelménye a közhitelességi; az ingatlan-nyilvántartáson 
kívüli jogszerzés lehetősége szemben áll ezzel az elvvel. Emiatt az ingatlan-nyilvántartáson 
kívüli jogszerzőt a törvény - az ingatlan megszerzését követően - már korlátozott védelemben 
részesíti: elismeri ugyan megszerzett tulajdonjogát, de ha az ingatlant egy harmadik személy - 
a korábbi tulajdonostól - jóhiszeműen megvásárolja, és jogát be is jegyezteti az ingatlan-
nyilvántartásba, ez utóbbi elsőbbségét ismeri el a törvény. 

a) Ingatlan árverése (végrehajtás) 

Az adós tulajdonában levő ingatlant az ingatlan jellegére, művelési ágára és az ingatlant 
terhelő jogra vagy tilalomra, továbbá az ingatlanhoz kapcsolódó, az ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzett tényekre tekintet nélkül végrehajtás alá lehet vonni. 
Ha az állami tulajdonban álló ingatlant a kezelőjének a tartozása fejében vonták végrehajtás 
alá, e törvénynek a tulajdonjogra vonatkozó rendelkezéseit a kezelői jogra kell megfelelően 
alkalmazni. 
Mentes a végrehajtás alól az az ingatlan, amelyet a felszámolási eljárás során nem lehet az 
adós vagyonához tartozóként figyelembe venni. 
Ingatlan tulajdonjogát eredeti szerzésmóddal még árverésen sem lehet nem tulajdonostól 
megszerezni. Az ingatlannak árverés útján való megszerzése nem eredeti szerzésmód (az 
ingóé igen). A korábbi tulajdonos személyétől és tulajdonjogának terjedelmétől független 
eredeti jogszerzésnek a Ptk. 120. §-ának (1) bekezdésében foglalt szabálya csak ingó dolog 
árverés útján való megszerzésére vonatkozik. Az ingatlannak árverés útján való megszerzése 
nem eredeti szerzésmód. A tulajdonjogot árveréssel csak abban az esetben lehet érvényesen 
megszerezni, ha a tulajdonos valóban az adós volt. Az árverési vevő tulajdonjoga mégsem a 
végrehajtást szenvedőtől származik, hanem az árverésen, mint állami kényszeraktuson 
alapszik. Az árverési vevő tehát nem lesz a végrehajtást szenvedő jogutóda, szerzése eredeti 
szerzés. Ezt az álláspontot támasztja alá a Legfelsőbb Bíróság - időközben hatályon kívül 
helyezett - PK 3. sz. állásfoglalásának szövegezése is.  

 Az ingatlan lefoglalásával kezdődik a végrehajtás  
 
a végrehajtó az ingatlan lefoglalása végett megkeresi a földhivatalt, hogy a végrehajtási jogot 
jegyezze be az ingatlan-nyilvántartásba. A végrehajtó egyúttal felhívja a földhivatalt, hogy a 
végrehajtási jog bejegyzésével kapcsolatos határozatának megküldésével együtt tájékoztassa 
őt azoknak a nevéről és lakóhelyéről (székhelyéről), akiknek az ingatlanra vonatkozólag az 
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett joguk van. A foglalás a végrehajtási jog bejegyzésével 
valósul meg. 

Halasztó hatályú igényper indításának a végrehajtási jog bejegyzéséről szóló elsőfokú 
földhivatali határozat alapján van helye. 

 
 Az értékesítés iránti intézkedés az ingatlan-végrehajtás következő lépése  
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Erre akkor kerülhet sor, ha a végrehajtási jog bejegyzéséről szóló határozatnak a végrehajtó 
részére történt kézbesítésétől számított 45 nap eltelt. 
Ha ezen határozatnak a végrehajtó részére történt kézbesítésétől számított 8 napon belül 
igénypert indítottak, az igényelt ingatlan értékesítése iránt az igényper jogerős befejezése után 
lehet intézkedni. 
A végrehajtónak az ingatlan értékesítése előtt meg kell állapítani az ingatlan becsértékét mind 
a beköltözhető, mind pedig a lakott állapotban történő értékesítés esetére, valamint azt, hogy 
az ingatlan lakóingatlannak minősül-e. 

Lakóingatlannak kell tekinteni 
- a lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel 

nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlant (tulajdoni illetőséget) a hozzá tartozó 
földrészlettel, ha arra használatbavételi engedélyt adtak ki, 

- az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként feltüntetett lakó-, illetőleg gazdasági épületet, 
épületcsoportot és az azonos helyrajzi szám alatt hozzá tartozó föld együttesét. 

A végrehajtó az ingatlan becsértékét közli a felekkel és azokkal, akiknek az ingatlanra 
vonatkozóan az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett joguk van. 

A becsérték közlésével egyidejűleg a végrehajtó tájékoztatja a végrehajtást kérőt, hogy a 
közlés kézbesítésétől számított 15 napon belül a végrehajtótól nyilvános pályázat 
megrendezését kérheti, amelyre több végrehajtást kérő esetén valamennyi végrehajtást kérő 
ilyen tartalmú nyilatkozata alapján kerülhet sor. A végrehajtó arról is tájékoztatja a 
végrehajtást kérőt, hogy az ingatlan lakott állapotban történő értékesítésére akkor kerül sor, ha 
az erre irányuló kérelmét a tájékoztatás kézhezvételétől számított 15 napon belül előterjeszti a 
végrehajtónál. (A törvényben meghatározott esetekben az ingatlant a kérelemtől függetlenül 
lakottan kell árverezni.) 

 
 Az árverés 

 
Az ingatlant - ha a törvény másképpen nem rendelkezik - rendszerint árverésen kell 
értékesíteni, mégpedig beköltözhető állapotban. 

Lakottan kell árverezni az ingatlant 
- ha abban a végrehajtási eljárás megindulását megelőzően kötött, érvényes bérleti szerződés 

alapján bérlő lakik, kivéve, ha az adós és a zálogjogosult korábban az ingatlan beköltözhető 
állapotban történő értékesítésében állapodott meg, és a bérleti szerződés megkötésére e 
megállapodás ellenére került sor, 

- ha abban haszonélvező lakik, kivéve, ha a haszonélvező a végrehajtást kérő követelésének 
kielégítéséért felelős, vagy ha azt a jelzálogjog keletkezése után szerződéssel létesítették, 

- ha az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanban a nem adós tulajdonostárs lakik, 
- ha az adós és a végrehajtást kérő (több végrehajtást kérő esetén valamennyi végrehajtást 

kérő) a lakottan történő értékesítésben megállapodott, vagy 
- ha a lakottan történő értékesítéssel valamennyi végrehajtást kérő egyetért, 
- ha abban az adós egyenesági felmenője lakik, és lakóhelye a végrehajtási eljárás 

megindítását megelőző 6 hónapban is ebben volt, az ingatlan tulajdonjogát az adós tőle 
ingyenesen szerzete, kivéve, ha az adós és a zálogjogosult korábban az ingatlan beköltözhető 
állapotban történő értékesítésében állapodott meg. 

Ha a végrehajtást kérők nem egyeztek bele a lakottan történő értékesítésbe, az adósnak a 
lakásban maradására vonatkozó korábbi szerződéses kikötései hatályukat vesztik. 
Adóhatározat végrehajtása során az ingatlan-végrehajtás elrendelésének akkor van helye, ha 
az adótartozás együtt az 500 000 forintot meghaladja, illetve ennél kisebb összeg esetén, ha a 
tartozás a végrehajtás alá vont ingatlan értékével arányban áll. A végrehajtás alá vont 
ingatlant rendszerint árverésen vagy nyilvános pályázat útján, illetve árverésen kívüli 
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eladással kell értékesíteni. Az árverési hirdetmény közhírré tételéhez fűződő 
jogkövetkezmények az árverés helye szerint illetékes adóhatóság hirdetőtábláján - az árverést 
megelőző 5. napig legalább 15 napon át - történő kifüggesztéssel állnak be. Sajátos szabály, 
amely szerint az adóhatóság és az adós a végrehajtási eljárás során a Pénzügyminisztérium, 
illetőleg az önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulásával az adós vagyonából 
lefoglalt ingó vagy ingatlan vagyontárgy tulajdon-, kezelői jogának az állam vagy az 
önkormányzat javára történő átruházására - a kikiáltási árnak megfelelő értékben - egyezséget 
köthet, ha a vagyontárgy valamely állami vagy önkormányzati feladat ellátását természetben 
szolgálja. Az egyezségben szereplő összegben a központi költségvetést, illetőleg az 
önkormányzat költségvetését megillető adótartozás megfizetettnek minősül. 
Az árverés megkezdésekor a végrehajtó az árverezőkkel közli az ingatlan becsértékét (a 
kikiáltási árat), ismerteti az árverési feltételeket, és felhívja az árverezőket ajánlatuk 
megtételére. Az ingatlanra az árverezhet, aki előlegként az ingatlan becsértékének 10%-át 
legkésőbb az árverési ajánlatának megtétele előtt a végrehajtónál letétbe helyezte. Az előleg 
letétbe helyezése átutalással is történhet. 

Az adós nem árverezhet. Ha az árverezők által felajánlott vételár nem éri el a kikiáltási 
árat, azt fokozatosan lejjebb kell szállítani a becsérték feléig. Lakóingatlan esetén a kikiáltási 
ár a becsérték 70%-ának megfelelő összegre szállítható le, ha az adósnak ez az egyetlen 
lakóingatlana, a lakóhelye is ebben van, és a végrehajtási eljárás megindítását megelőző 6 
hónapban is ebben volt. 

Az árverést addig kell folytatni, amíg ajánlatot tesznek. Ha nincs további ajánlat, a 
végrehajtó a felajánlott legmagasabb vételár háromszori kikiáltása után kijelenti, hogy az 
ingatlant a legtöbbet ajánló megvette. 
 
 Az árverésen szerzett tulajdonjog bejegyzése 

 
A végrehajtó a tulajdonjog bejegyzési eljárás megindítása iránt az árverési jegyzőkönyv 
megküldésével megkeresi a földhivatalt. Ha az árverési vevő a teljes vételárat kifizette, és az 
árveréstől számított 30 nap eltelt, a végrehajtó az árverésen megvett ingatlant átadja az 
árverési vevőnek. 

Az ingatlan után az adó és más köztartozás az árverési vevőt az árverés napjától terheli. 
Az ingatlan után járó bérösszeg (haszonbér) az árverési vevőt az árverés utáni legközelebbi 

esedékességi időponttól illeti meg, feltéve, hogy az árverési vevő az árverésről a bérlőt 
(haszonbérlőt) ezelőtt az időpont előtt értesítette. Az értesítés elmulasztásából vagy 
késedelmes értesítésből eredő kár az árverési vevőt terheli. 

Az adós és az adós jogán az ingatlanban lakó személyek az árveréstől számított 30 napig, ha 
a végrehajtó ennél hosszabb határidőt adott a vételár megfizetésére, eddig az időpontig, 
jogorvoslat előterjesztése esetén pedig az erről szóló határozat rendelkezése szerint a 
határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napig kötelesek az ingatlant ingóságaiktól 
kiürítve elhagyni, és biztosítani, hogy a végrehajtó átadja azt az árverési vevőnek. 

Az adós és a vele lakó személyek ideiglenesen mentesülnek a kiköltözési kötelezettség alól, 
ha a vételár kifizetése határidőben nem történt meg; ebben az esetben a teljes vételár 
kifizetésétől számított 30 napon belül kell kiköltözni az ingatlanból. 

 Az új tulajdonost terhelő jogok 

A végrehajtás során megszerzett ingatlan nem a korábbi tulajdonos jogától függetlenül száll át 
az új tulajdonosra. 

 
A végrehajtás alá vont ingatlant megszerző új tulajdonos tulajdonjogát a következő jogok 

terhelik: 
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a) a telki szolgalom 
b) a közérdekű használati jog, 
c) az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezeti jog, 
d) a törvényen alapuló haszonélvezeti jog akkor is, ha nincs az ingatlan-nyilvántartásba 

bejegyezve. 
Nem terheli az ingatlant megszerző tulajdonos tulajdonjogát a haszonélvezeti jog - 

függetlenül attól, hogy az ingatlan-nyilvántartásba be van-e jegyezve-, ha annak jogosultja a 
végrehajtást kérő követelésének kielégítéséért felelős, vagy ha azt a jelzálogjog keletkezése 
után szerződéssel létesítették. 
 

b) Elbirtoklás 

A polgári jog az időmúlás jogkövetkezményeit elsősorban az elévülés, a jogvesztés és az 
elbirtoklás intézményével vonja le. Az elbirtoklásnál az eredeti tulajdonos tulajdonjoga a 
maga egészében megszűnik; ugyanakkor az elbirtoklással új tulajdonjog is keletkezik.  
 
Az elbirtoklás ténye tulajdonjogot létesít. Ingatlannak elbirtoklás útján történő 
megszerzéséhez nincs szükség a tulajdonjognak az ingatlan-nyilvántartásba történő 
bejegyzésére, mert a tulajdonjog megszerzése az ingatlan-nyilvántartáson kívül bekövetkezik. 
Az új tulajdonos igényt tarthat arra, hogy az ingatlan-nyilvántartásban szereplő volt 
tulajdonos adjon a részére az elbirtoklás útján szerzett tulajdonjogának az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyzésére alkalmas okiratot, illetőleg hogy tulajdonjogát a bíróságnak az 
elbirtoklást megállapító ítélete alapján jegyezzék be az ingatlan-nyilvántartásba [Ptk. 116. § 
(1) bek.]. A tulajdonjog bejegyzésének elmulasztása csupán azzal a hátrányos 
következménnyel jár, hogy az elbirtokló nem hivatkozhat tulajdonszerzésre azzal szemben, 
aki az ingatlanon az ingatlan-nyilvántartásban bízva, ellenérték fejében jogot szerzett [Ptk. 
121. § (5) bek.]. 
 

Az elbirtoklás a tulajdonjog megszerzésének eredeti esete. Elbirtoklás útján megszerzi a 
dolog tulajdonjogát, aki a dolgot sajátjaként tíz éven át (ingatlanoknál tizenöt év kell) 
szakadatlanul birtokolja.  

Elbirtoklással bárki szerezhet tulajdonjogot, aki jogképes. Ehhez képest a jogi személy is 
szerezhet elbirtoklással tulajdont. Nem birtokolja el a dolgot, aki bűncselekménnyel, 
erőszakkal, vagy alattomos úton jutott a dolog birtokába. Az elbirtoklás intézményével a jog 
az időmúlás következményeit tolerálja, a jog nem kíván beavatkozni egy olyan állapotba, 
melyet hosszú ideig tartó nyugodt gyakorlat szentesített. 

A Ptk. a korábbi 32 éves elbirtoklási időt lényegesen lerövidítette annak érdekében, hogy a 
jogilag bizonytalan helyzeteket mielőbb fel lehessen számolni. Az ingatlan elbirtoklási ideje a 
2001. május 30. napján hatályba lépett 2001. évi XIX. törvény rendelkezései szerint tizenöt év 
lett.  
Elbirtoklás útján csak a sajátjaként birtokló szerezhet tulajdonjogot. Mit jelent a „sajátjaként 
birtokol” kifejezés? A Ptk. miniszteri indokolása szerint „sajátjaként nemcsak az birtokol, aki 
úgy véli, hogy a sajátját birtokolja, hanem az is, aki tudja ugyan, hogy a dolog másé, de 
véglegesnek tekinti a maga birtoklását. Ez nem pusztán szubjektív megítélés kérdése, mert 
hiszen a birtoklás jogcíme (pl. földhasználati juttatás, bérlet, zálogjog, letét) az ilyen 
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jogviszony megszűntéig a birtokos szándékától függetlenül gátolja az elbirtoklás 
megkezdését.” Tehát, ha valaki például bérel egy lakást, azt sohasem fogja elbirtokolni! 
 
Ugyancsak nem sajátjaként birtokol valaki, ha tudja, hogy a dolgot például szívességi 
használat jogosultjaként tartja birtokában. Az sem sajátjaként birtokol, aki tudja, vagy tudnia 
kellene, hogy birtoklása nem végleges (pl. a tulajdonos bármikor követelheti a dolog 
kiadását). Egyébként a bírói gyakorlatban előforduló ügyek többsége is ezt a véleményt 
igazolja. Elbirtoklás megállapítására rendszerint akkor kerül sor, ha a birtokosnak 
tulajdonszerzési jogcíme van, vagy akkor, ha ez a jogcím érvénytelen, illetőleg fogyatékos. 
Így például, ha az ingatlanra korábban adásvételi szerződést kötöttek, s a vevő birtokba is 
lépett, az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzést vagy a szerződés írásba foglalását azonban 
elmulasztották. Igen gyakori pertípus, amikor az ingatlan társtulajdonosa ismeretlen helyen 
tartózkodik, tulajdonával nem törődik, a másik társtulajdonos viszont változatlanul birtokolja 
az egész ingatlant, fizeti az adót (egyik-másik esetben épít is rá, bevezeti a közműveket stb.). 
A családi kapcsolatra figyelemmel történő birtoklás viszont szívességi használat, amely mint 
ilyen, jogcímes használatnak minősül, és a használat jogcímes volta az elbirtoklást 
önmagában kizárja. 
 
A szakadatlan birtokláson nem változtat az, hogy az elbirtokló a dolgot nem mindig tartja 
ténylegesen a birtokában, hanem a dolgot bizonyos- hosszabb, rövidebb - ideig más birtokába 
adja, aki az ő nevében használja azt (pl. az elbirtokló a dolgot elzálogosítja, bérbe adja). 
 

Közös tulajdoni illetőség elbirtoklása 

Elbirtoklás útján a tulajdonostárs is megszerezheti a másik (többi) tulajdonostárs illetőségének 
a tulajdonjogát, de ilyenkor fokozott szigorúsággal kell vizsgálni az elbirtoklás törvényes 
kellékeinek a fennállását, és ennek a körében azt is, hogy az elbirtoklásra hivatkozó 
tulajdonostárs magatartása összeegyeztethető-e a tulajdonostársnak jogaira és a dologhoz 
fűződő törvényes érdekeire vonatkozó, a Ptk. 140. §-ában foglalt jogszabállyal (PK 4. sz. áf., 
PEH 80-82. o.). 
Különösen ingatlanoknál gyakran előfordul, hogy a tulajdonostársak a közös dolog birtoklását 
egymás között ténylegesen megosztják. A közös tulajdon megszüntetéséig ilyenkor is 
tekintettel kell lenniük egymásra. Így az a tulajdonostárs, aki a fennálló jogközösségre 
vonatkozó törvényes rendelkezésekkel ellentétesen a tulajdonostársak sérelmével birtokol, 
rendszerint erőszakos vagy alattomos birtokló, s ez nem vezethet az elbirtoklás útján való 
tulajdonszerzésre. Kivételesen azonban felmerülhet olyan eset, amikor a tulajdonostársakkal 
szemben az elbirtoklást az elmondottak ellenére is meg lehet állapítani. 

 

Ingatlanrész elbirtoklása 

A gyakorlatban többször előfordul, hogy az elbirtoklás az egységet képező ingatlannak csak 
meghatározott részén valósul meg (a szomszédos telekből egy részt elbirtokolnak, 
természetben megosztott földrészletet használ az elbirtokló). Közös tulajdonban álló 
ingatlanrész elbirtoklásáról is lehet szó úgy, hogy az egyik tulajdonostárs természetben 
megosztott ingatlanrészt használ. 
Ezekre az esetekre alakult ki a bírói gyakorlatban az a szabály, hogy ingatlanrész tulajdonjoga 
elbirtoklás útján nem szerezhető meg akkor, ha az építésügyi hatóság a telek megosztásához 
szükséges engedélyt - az építésügyi szabályok alapján - jogerősen megtagadja. 
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Ennek az állásfoglalásnak lényegi tartalmát törvényi szabállyá emelte az 1977. évi IV. tv., 
amely a Ptk. 121. §-át kiegészítette [új (4) bek.-ként] azzal a rendelkezéssel, hogy az ingatlan 
tulajdonjogát elbirtoklás útján akkor sem lehet megszerezni, ha az elbirtoklás feltételei csak a 
föld egy részére vonatkozólag állnak fenn, és a föld nem osztható meg. Az építésügyi 
szabályok szerint az építésügyi hatóság engedélye szükséges belterületen a telekalakításhoz. 
Földrészletre (ingatlanrészre) tehát elbirtoklás útján tulajdonjogot csak olyan terjedelemben 
lehet szerezni, amennyiben azt az építésügyi szabályok megengedik. Az elbirtoklást állító fél 
köteles az építésügyi hatóság engedélyét igazolni. 

Elbirtoklás ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzés nélkül 

Az elbirtokló a tulajdonjogot ex lege (a törvény erejénél fogva) megszerzi, ehhez nincs 
szükség ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésre. Ha azonban az elbirtokló a tulajdonjogát 
nem jegyezteti be, a tulajdonszerzésre nem hivatkozhat azzal szemben, aki az ingatlanon az 
ingatlan-nyilvántartásban bízva ellenérték fejében jogot szerzett. Az e rendelkezéshez fűzött 
miniszteri indokolás kiemeli, hogy e szabály „arra irányul, hogy rászorítsa az ingatlan 
elbirtoklóját arra, hogy tulajdonosi minőségének mielőbbi feltüntetését kérje, s ezáltal a 
telekkönyvi, valamint a tényleges állapot közötti eltérések lehetőségét csökkentse. A 
telekkönyvi közhitelesség, a forgalmi biztonság elvét szolgáló eme szabálynak különösen 
akkor van jelentősége, ha a korábbi tulajdonos az elbirtoklás befejezése után terheli meg volt 
ingatlanát. Ilyenkor az ingatlannal az elbirtokló is köteles helytállni, ha elmulasztotta a 
tulajdonjog bejegyeztetését, és ezzel elősegítette a valóságostól eltérő látszat létrejöttét. A 
terhelés jogosultjától ugyanis nem várható el, hogy a telekkönyvi állapoton kívül a tényleges 
állapotról is minden esetben meggyőződjék”. 

Elbirtoklási idők összeszámítása 

Ptk. 122. § Az új birtokos saját elbirtoklásának idejéhez hozzászámíthatja azt az időt, amely 
elődjének birtoklása idején már elbirtoklási időnek minősült. 

A dolgot gyakran nem egyetlen birtokos birtokolja, az elbirtoklási idő alatt a birtokos 
személyében változás következhet be. A 122. § kifejezetten lehetővé teszi, hogy két vagy több 
birtokos esetén az új birtokos saját elbirtoklásának idejéhez hozzászámíthassa elődje 
elbirtoklásának idejét. A birtokos személyében beálló változás esetén is megszakítás nélküli 
birtoklásról van tehát szó. Így, ha a dolog pl. átruházás vagy öröklés útján került az új 
birtokoshoz, a korábbi birtokos birtoklásának idejét is hozzászámítja a későbbi birtokos 
idejéhez, feltéve, hogy az elbirtoklás feltételei az átruházóra, az örökhagyóra stb. nézve is 
fennállottak. Elbirtoklási időnek minősül az az idő is, amely alatt a dolog más személy (bérlő, 
használó, zálogbérlő stb.) birtokában volt, ha ő a dolgot az elbirtokló jogán használta. 
 
Az elbirtoklás megszakadása 
Az elbirtoklási időt megszakítja, ha: 

 a tulajdonos a birtokost a dolog kiadására írásban felszólítja, vagy eziránt 
bírósághoz fordul; 

 a tulajdonos a dologgal rendelkezik (pl. elajándékozza); 
 a birtokos a birtokot akaratán kívül elveszti, és azt egy éven belül nem szerzi vissza 

és bírósághoz sem fordul. 
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A birtokost a dolog kiadására írásban kell felszólítani, szóbeli felszólítás tehát nem elegendő. 
Ingatlan esetében a birtoklás megszüntetésére, abbahagyására vonatkozó felhívás is 
megszakítja az elbirtoklást. Ugyanilyen hatályú, ha a tulajdonos nem közvetlenül a 
birtokoshoz, hanem a bírósághoz fordul. 

Az elbirtoklás megszakad, ha a tulajdonos a dologgal rendelkezik. Ennek megfelelően 
megszakad az elbirtoklás, ha a tulajdonos a dolog birtokát, használatát vagy hasznai 
szedésének jogát másnak átengedte, a dolgot biztosítékul adja, vagy más módon megterheli: a 
dologgal rendelkezik. Végül a dologgal való rendelkezés, ha a tulajdonos a tulajdonjogát 
másra átruházza. A törvényes örökléssel bekövetkező tulajdonosváltozás nem jelenti azt, 
hogy a tulajdonos a dologgal rendelkezett. A birtoklás megszűnése folytán szakad meg az 
elbirtoklás, ha a birtokos a birtokot akaratán kívül elveszti. Nem lehet viszont megszakadtnak 
tekinteni az elbirtoklást, ha a birtokos a dolgot egy éven belül - bármilyen jogszerű 
birtokvédelmi eszközzel - visszaszerzi. Az egyévi határidő alatt nem szükséges a dolgot 
ténylegesen is visszaszereznie, ha ezen idő alatt a bíróságtól kérte, hogy az újabb birtokos a 
dolgot adja ki. 
Ha az elbirtoklás megszakad, a birtoklásnak addig eltelt ideje elvész, nem vehető figyelembe. 
Az elbirtoklási idő csak a megszakadást okozó körülmény elmúltával kezdődik újra.  
 
c) ráépítés 

 
Ptk. 137. § (1) Ha valaki anélkül, hogy erre jogosult lenne, idegen földre épít, az épület 
tulajdonjogát a földtulajdonos szerzi meg, köteles azonban gazdagodását a ráépítőnek 
megfizetni. A bíróság a földtulajdonos kérelmére a ráépítőt kötelezheti a földnek, illetőleg - 
ha a föld megosztható - a föld megfelelő részének a megvásárlására. 
(2) A ráépítő szerzi meg a földnek, illetőleg a föld megfelelő részének tulajdonjogát, ha az 
épület értéke a földnek, illetőleg a föld megfelelő részének értékét lényegesen meghaladja. A 
bíróság a földtulajdonos kérelmére azt is megállapíthatja, hogy a ráépítő csak az épület 
tulajdonjogát szerezte meg; ebben az esetben a ráépítőt a földön használati jog illeti meg. 
(3) Ha valaki a más tulajdonában levő épületet bővíti, ahhoz hozzáépít vagy azt átépíti, vagy 
ha az idegen földön már épület áll, a ráépítéssel - a felek eltérő megállapodása hiányában - 
közös tulajdon keletkezik. A ráépítő tulajdoni hányadát az egész ingatlan értékéből a ráépített 
részre eső érték aránya alapján kell megállapítani. 
(4) A ráépítő tulajdonszerzésére vonatkozó szabályokat [(2)-(3) bekezdés] nem lehet 
alkalmazni, ha a ráépítő rosszhiszemű volt, vagy ha a földtulajdonos a ráépítés ellen olyan 
időben tiltakozott, amikor a ráépítőnek az eredeti állapot helyreállítása még nem okozott 
volna aránytalan károsodást. 
 
Ráépítésről akkor van szó, ha valaki saját anyagával épít más tulajdonában álló földre.  
Ez az eset fordítottja a beépítésnek, amikor valaki idegen anyaggal saját földjére épít. Meg 
kell különböztetnünk a ráépítést a túlépítéstől is, tehát attól az esettől, amikor valaki saját 
anyagával úgy épít, hogy részben a saját, részben a más tulajdonában álló földre épít. 
Ráépítésnél az építő teljes egészében idegen telken építkezik. Végül ráépítésről van szó akkor 
is, ha az idegen földön már épület áll, és a ráépítő azt bővíti, átépíti, vagy ahhoz hozzáépít, 
illetőleg a már meglévő épülettől különálló épületet épít. 
 
A törvény a ráépítés szabályozásánál is abból indul ki, hogy a ráépítő jó- vagy rosszhiszemű 
volt-e, s ettől függően határozza meg az építés jogkövetkezményeit. 
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 Rosszhiszemű ráépítés 

Rosszhiszemű a ráépítő, ha tudja, vagy a körülményekből tudnia kell azt, hogy az építkezésre 
nem jogosult (a földtulajdonos az építkezésbe nem egyezett bele, vagy a tulajdonos nincs is 
olyan helyzetben, hogy az építkezés ellen tiltakozzék). A rosszhiszemű ráépítővel azonos a 
helyzete annak is, akinek az építkezése ellen a földtulajdonos olyan időben tiltakozott, amikor 
a ráépítőnek az eredeti állapot helyreállítása még nem okozott volna aránytalan károsodást. A 
tiltakozás tehát megszünteti a ráépítő jóhiszeműségét. 
 
Ezekben az esetekben a ráépítés folytán létrejött épület (épületrész) tulajdonjogát a 
földtulajdonos (az ingatlan tulajdonosa) szerzi meg, függetlenül attól, hogy milyen értékű 
építkezés történt. A tulajdonos nem köteles a ráépítő teljes kártalanítására, de a gazdagodását 
meg kell fizetnie a ráépítőnek. 
A földtulajdonost azonban még ez a megoldás is méltánytalan helyzetbe hozhatja. A törvény 
ezért lehetőséget ad arra, hogy a földtulajdonos kérelmére a bíróság kötelezze a ráépítőt a 
föld megvásárlására. A felek közötti megállapodás hiányában a bíróság az adásvételi 
szerződést létrehozhatja és tartalmát - így a vételárat a föld forgalmi értéke alapján - 
megállapíthatja [Ptk. 206. § (1) bek.]. Ilyenkor mind az épület, mind a föld tulajdonjoga 
egységesen a ráépítőt illeti meg. 

Ha a ráépítő megosztható telekre épít és az államigazgatási szerv a megosztáshoz 
hozzájárul, az ingatlan gazdasági rendeltetésének figyelembevételével, valamint az eset és a 
felek összes körülményének méltányos mérlegelésével kell megállapítani a földnek azt a 
megfelelő részét, amelynek megvásárlására az építkezőt - a földtulajdonos kérelmére - 
kötelezni lehet. Nincs akadálya végül annak sem, hogy a bíróság a földtulajdonos kérelmére 
azt állapítsa meg, hogy a ráépítő csak az épület tulajdonjogát szerezte meg. Ebben az esetben 
a ráépítőt a földön használati jog illeti meg . 

 Jóhiszemű ráépítés 

Jóhiszemű a ráépítő, ha nem tudja, vagy a körülményekből nem kell tudnia azt, hogy az 
építkezésre nem jogosult (pl. a földtulajdonos az építkezésbe beleegyezett, vagy olyan 
magatartást tanúsított, amelyből a ráépítő arra következtethet, hogy az építkezést nem ellenzi).  
A jóhiszemű személlyel azonosan kell megítélni azt a ráépítőt is, akinek az építkezése ellen a 
földtulajdonos tiltakozott ugyan, de csak akkor, amikor az eredeti állapot helyreállítása a 
ráépítőnek aránytalan károsodást okozott volna. A ráépítő jóhiszeműségét a Ptk. 137. § (1)-(3) 
bekezdésében foglalt esetekben vizsgálni kell, tehát mind a szoros értelemben vett ráépítés, 
mind a hozzáépítés (bővítés) esetében. 
 
A tulajdonjog sorsa - a Ptk. 137. § (1) és (2) bekezdés szerinti - jóhiszemű ráépítés esetén 
aszerint alakul, hogy az épület értéke meghaladja-e a föld értékét?  
 
Ennek megfelelően, ha 
a. a ráépített épület értékét a föld értéke nem éri el, vagy azt nem lényegesen haladja meg, az 

épület tulajdonjogát a - Ptk. 137. § (1) bekezdése szerint - földtulajdonos szerzi meg; 
b. az épület értéke a föld értékét lényegesen meghaladja, a föld értéke megtérítésének 

kötelezettségével a ráépítő szerzi meg a föld tulajdonjogát. Az értékkülönbözetnek 
lényegesnek kell lenni, az épület értékének legalább 20-30%-kal meg kell haladnia a föld 
értékét. 

c. A törvény a jóhiszemű ráépítés esetén a földtulajdonos kérelmére annak bírósági 
megállapítását is lehetővé teszi, hogy a ráépítő csak az épület tulajdonjogát szerzi meg (pl. 
amikor a ráépítő a föld forgalmi értékének megtérítésére nem képes, vagy amikor a 
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földtulajdonosnak ehhez nem fűződik érdeke). A föld és az épület elváló tulajdonjoga 
maga után vonja a földön használati jog megállapítását. Erre az esetre kellett kimondani, 
hogy a ráépítő a föld használati jogáért köteles ellenértéket fizetni a földtulajdonosnak.  

Ráépítés meglevő épülethez 

Ha valaki a más tulajdonában levő épületet bővíti, ahhoz hozzáépít vagy azt átépíti, vagy ha 
az idegen földön már épület áll, a ráépítéssel - a felek eltérő megállapodása hiányában - közös 
tulajdon keletkezik. A ráépítő tulajdoni hányadát az egész ingatlan értékéből a ráépített részre 
eső érték aránya alapján kell megállapítani. 
 
Épülethez való építés esetében nincs jelentősége annak, hogy a ráépített rész értéke a meglevő 
ingatlan értékét meghaladja-e. (Ennek csak akkor lenne jelentősége, ha két személy között 
kellene választani, hogy melyikük legyen az egész tulajdonosa; közös tulajdon esetében ez a 
kérdés nem merül fel.)  
A közös tulajdoni hányad módosulását eredményezheti, ha az egyik tulajdonostárs ráépít a 
közös tulajdonban levő földre, illetve a közös tulajdonban levő épületet bővíti, átépíti, ahhoz 
hozzáépít. 
Közös tulajdon esetében az ingatlan minden egyes részének egy időben tulajdonosa minden 
egyes tulajdonostárs. Ezért a közös tulajdonban lévő ingatlanra történő ráépítés annyiban 
sajátos, hogy az építkező egy időben mind a saját, mind pedig a tulajdonostársi ingatlanára is 
épít. A ráépítés tehát az ingatlan minden része tekintetében valamennyi tulajdonostárs 
tulajdoni hányadát egy időben gyarapítja. 
Amennyiben a közös tulajdonban levő ingatlanon végzett építkezés folytán a tulajdoni 
arányok módosulása nem állapítható meg, az építkező tulajdonostárs a közös tulajdon 
megszűnésekor a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint érvényesítheti az esetleges 
igényét a tulajdonostársaival szemben. 

A ráépítést kizáró körülmények 

A ráépítés jogkövetkezményeit nem lehet alkalmazni, ha a felek a ráépítéssel kapcsolatban a 
tulajdon rendezése kérdésében eltérően állapodnak meg 

Erre tekintettel a ráépítés jogkövetkezményeinek az alkalmazása előtt minden esetben 
körültekintően vizsgálni kell a felek esetleges - akár ráutaló magatartásukban megnyilvánuló - 
megállapodását. Megállapodásban kizárhatják a közös tulajdon keletkezését, illetőleg - 
írásban - a föld és az átépített épület tulajdonjogának megosztásában [97. § (2) bek.] is 
megállapodhatnak.  
Meglevő épülethez történő építésnél sem kizárt az, hogy a ráépítő önálló tulajdonjogot 
szerezzen. Ha ugyanis olyan telekre épít, amelyen ugyan már épület áll, azonban az ingatlan 
megosztható és a megosztáshoz az államigazgatási szerv hozzájárul, a ráépítő csak a föld 
megfelelő részének tulajdonjogát szerzi meg [137. § (1) bek.]. 

Ráépítés családjogi kapcsolatban 

A ráépítés egyik leggyakoribb esete, hogy a házastársak a szülők ingatlanán - azok 
beleegyezésével - építkeznek. Ha a házasság felbontását követően a tulajdoni viszonyok 
rendezésére, a házastársi vagyonközösség megszüntetésére kerül sor: a ráépítéssel kapcsolatos 
igények tárgyában keletkezett jogvita elbírálásánál részben a polgári jogi, részben pedig a 
családjogi szabályokat kell alkalmazni. 

Ezekben az ügyekben a bíróságnak kétirányú vitában kell döntenie, és két, egymással ugyan 
összefüggő, de önálló jogviszonyt kell rendeznie. Az egyik jogviszony a házasfelek házastársi 
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vagyonközössége, illetőleg a közös vagyoni igények elszámolása; a másik jogviszony pedig a 
házasfeleknek az eredeti ingatlantulajdonosokkal szembeni, ráépítéssel kapcsolatos igénye. A 
házastársi életközösség ideje alatt akár együttesen, akár külön-külön megszerzett vagyon 
osztatlan közös tulajdon, kivéve azt, ami valamelyik házastárs különvagyonához tartozik. A 
házasfelek egymás közötti jogviszonyában, a fentiekkel kapcsolatos igények elbírálására a 
Csjt. rendelkezései az irányadók. A Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók viszont 
az ingatlan tulajdonosával kapcsolatos jogviszonyra, akinek hozzájárulásával építkeztek az 
ingatlanon. Közöttük a ráépítéssel - eltérő megállapodás hiányában - a Ptk. 137. §-ának (3) 
bekezdése szerint közös tulajdon keletkezik. Ennek az arányát a szakértői vélemény alapján 
kell megállapítani, a ráépítés időpontjára vetítetten az egész ingatlan értékéből a ráépített 
részre eső érték arányában. 

A ráépítő térítési kötelezettsége 

Ha a ráépítő szerzi meg a földnek, illetőleg a föld megfelelő részének tulajdonjogát, köteles 
annak forgalmi értékét a földtulajdonosnak megtéríteni; ha pedig a ráépítő földhasználati 
jogot szerzett, a föld használatáért köteles ellenértéket fizetni. Ha a ráépítő nem szerzi meg az 
egész föld tulajdonjogát, a ráépítéssel okozott értékcsökkenésért is köteles a 
földtulajdonosnak kártalanítást fizetni. A törvény a ráépítés nem szabályozott kérdéseiben a 
túlépítésre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazását rendeli. 
 
Ennek megfelelően különösen a következő szabályok alkalmazására kerülhet sor: 

a) Nem lehet tehát a ráépítő tulajdonszerzését a föld egy részére megállapítani - még ha az 
megosztható is-, ha a föld fennmaradó része így használhatatlan, vagy különösen, ha a 
földdel kapcsolatos jog vagy foglalkozás gyakorlása így lehetetlenné vagy 
számottevően költségesebbé válik. 

 
b) Ráépítés esetében is alkalmazni kell a Ptk. 110. § (1) bekezdésének c) pontjában és (2) 

bekezdésében foglalt szabályt. Rosszhiszemű ráépítés [137. § (4) bek.] esetében tehát a 
földtulajdonos követelheti, hogy a ráépítő az épületet bontsa le, ha ez az okszerű gazdálkodás 
követelményeivel nem ellenkezik. A lebontás és az eredeti állapot helyreállításának költségei a 
ráépítőt terhelik, megilleti azonban a beépített anyag elvitelének joga. 
 

c) A bíróság a ráépítés jogkövetkezményeit a földtulajdonos választásától eltérően is 
megállapíthatja (feltéve természetesen, hogy a törvény szerint választási lehetősége van); nem 
alkalmazhat azonban olyan megoldást, amely ellen mindkét fél tiltakozik. 
 
 
Az ingatlanokhoz kapcsolódó egyéb tulajdonszerzések 

 
 Beépítés 

 
Beépítésről akkor van szó, ha valaki idegen anyaggal a tulajdonában vagy használatában álló 
földre épített. A beépítés az egyesítésnek sajátos, ingatlan és ingó dolog egyesülésére 
vonatkozó esete, amelyet a törvény is sajátosan szabályoz: eltér attól az általános szabálytól, 
hogy ilyen esetekben közös tulajdon keletkezik. 
Ptk. 136. § (1) Ha valaki idegen anyaggal saját földjére vagy a használatában álló földre épít, 
beépítéssel megszerzi az anyag tulajdonjogát, de az anyag értékét köteles megtéríteni. 
A törvény a beépítés szabályozásánál abból indul ki, hogy ingatlan esetében nem kívánatos 
közös tulajdon keletkezése. A törvény miniszteri indokolása is így szól: „A beépítőt 
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aránytalanul sújtaná az esetleges olyan szabályozás, amely szerint pl. a néhány szál idegen 
gerendát felhasználó építkező az egész épület tulajdonjogát elveszítené, és az épület a 
felhasznált anyag tulajdonosáé lenne. A beépítés esetén nem kell vizsgálni azt, hogy a beépítő 
jó- vagy rosszhiszemű volt-e, jogos vagy jogtalan eszközökkel jutott-e a más tulajdonában 
álló anyag birtokába; s közömbös az is, hogy a munka értéke vagy a beépített anyagok értéke 
hogyan aránylik a föld értékéhez. 
A beépítő a beépítéssel megszerzi az építkezésre felhasznált anyagok tulajdonát. Ha nem a 
saját tulajdonában álló földre épít, hanem a föld csupán használatában van, az anyag 
tulajdonjogát csak akkor szerzi meg, ha a 97. § (2) bekezdése szerint az épület tulajdonjoga őt 
megilletheti (a föld használatában áll, a földtulajdonossal írásban így állapodott meg stb.). 
A beépítő a tulajdonába került anyagok értékét köteles a volt tulajdonosnak megtéríteni. 
A beépítésre vonatkozó szabályokat csak akkor lehet alkalmazni, ha az anyag annyira szoros 
kapcsolódással épült a földhöz (vagy a már meglevő ingatlanhoz), hogy elválasztása nem 
lehetséges (az épület, épületrész vagy építmény megsemmisülésével, súlyos 
megrongálódásával járna). Nem beépítés, ha az anyagok nem tartós és nem szoros 
kapcsolódással épültek be (pl. betonkockáknak járda céljára történő földrehelyezése, egy-két 
szál deszka felszögelése a kerítésre). Nemcsak épület, hanem építmények építése is beépítés 
lehet. 
 
 A növedék 

 
Ptk. 126. § A föld tulajdonosa megszerzi mindazoknak a dolgoknak a tulajdonjogát, amelyek 
utóbb váltak a föld alkotórészévé (növedék). Ezt a szabályt a termékre, a terményre és a 
szaporulatra nem lehet alkalmazni, ha az valamely jogviszony alapján mást illet. 
Ha valamely dolog a telek alkotórészévé válik, olyan dolog kerül a telek tulajdonosának 
tulajdonába, amely addig nem volt tulajdona. Az alkotórész sajátos válfaja a növedék; ez nem 
eredetileg, hanem már a fődolog megléte után kapcsolódik ahhoz, és válik alkotórészévé. 
Növedékről csak akkor beszélhetünk, ha az a fődologgal olyképpen van tartósan egyesítve, 
hogy az elválasztással a fődolog vagy elválasztott része elpusztulna, illetőleg az elválasztással 
értéke vagy használhatósága számottevően csökkenne. 
Ez a tartós egyesítés bekövetkezhet mind természeti úton (természetes iszapolás, vadon növő 
fa), mind mesterséges (mechanikai) úton. A föld tulajdonosa a tartós egyesüléssel megszerzi a 
növedék tulajdonjogát. 
 
Több olyan dolog van, amelyet fogalmilag növedéknek kellene tekintenünk, azonban mégsem 
a növedékre vonatkozó szabály vonatkozik rájuk: 

a) A termékre, terményre és a szaporulatra nem a növedékre vonatkozó szabályt kell 
alkalmazni; tehát a földtulajdonos nem szerzi meg ezek tulajdonjogát, ha azok - valamely más 
jogviszony alapján - mást illetnek meg. 

b) Az épület és építmény tulajdonjogára is sajátos szabályozás vonatkozik, adott 
körülményektől függően ez a földtulajdonost vagy az építkezőt illeti meg (Ptk. 97. §). 

c) A szigetképződés, tehát a vízmederben különböző természeti okok hatásaként előállott 
földkiemelkedés, amely a víz színe felett van, és a parttól elkülönülten áll: a Ptk. 172. §-a 
szerint állami tulajdonba kerül. 

d) Ugyanez vonatkozik az elhagyott folyammederre. Megjegyzendő, hogy az elhagyott 
meder az ingatlan tulajdonának szempontjából csak akkor jelentős, ha a folyóvíz medrének 
állandó jellegű elhagyásáról van szó. 
A természetes úton létrejött - a meder részét már nem képező - feliszapolódáson (parti 
növedék) csak a parti ingatlan tulajdonosa szerezhet tulajdont [1995. évi LVII. tv. 6. § (7) 
bek.]. 
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Az ingatlanokhoz kapcsolódó használati jog és 
rendelkezési jog korlátjai 

A. A telki szolgalom 
 
Ptk. 166. § (1) Telki szolgalom alapján valamely ingatlan mindenkori birtokosa más 
ingatlanát meghatározott terjedelemben használhatja, vagy követelheti, hogy a szolgalommal 
terhelt ingatlan birtokosa a jogosultságából egyébként folyó valamely magatartástól 
tartózkodjék. 
 
Telki szolgalmak főbb esetei  
 útszolgalom, amely a szolgalommal terhelt telken a gyalogos vagy kocsival (ma már 

rendszerint a gépkocsival) való átjárásra jogosít fel. az Útszolgalomnak van a Ptk.-ban 
biztosított kötelező esete is. „Ha valamely föld nincs összekötve megfelelő közúttal, a 
szomszédok kötelesek tűrni, hogy a jogosult földjeiken átjárjon”. 

 vízellátás (forrásról, kútról, vízvezetékről) és vízelvezetés,  
 pince létesítése (főleg hegyvidéken - szőlőingatlanokon - gyakori a pinceszolgalom, 

amikor a saját ingatlanról nyíló pince más ingatlana alá nyúlik át; vagy a pince bejárata is 
idegen ingatlanról nyílik). 

 vezetékoszlopok elhelyezése,  
 épület megtámasztása céljára (domborzati viszonyok indokolhatják az épület 

megtámasztását, a földtámasz fenntartását);   
 ablak és a kilátás céljára. Ez attól tiltotta el a szolgalommal terhelt ingatlan tulajdonosát 

(birtokosát), hogy a telkére néző ablak elől a fényt és a levegőt, illetőleg az „uralkodó” 
telekről (annak egyes pontjairól) nyíló kilátást zavarja. 

 
A Legfelsőbb Bíróság  egy ítéletében kimondta: „gazdasági tevékenység folytatásához 
szükséges áruszállítás, terményszállítás indokolttá teheti a kocsival való átjárásra szolgalmi 
jog alapítását, ehhez azonban fel kell tárni ennek szükségességét, mértékét, és a szolgalmi 
jogot ennek megfelelő korlátozással, szabatosan kell az ítélet rendelkező részében 
meghatározni. A szolgalmi jog alapítása esetén intézkedni kell a keletkezett értékeltolódás 
kiegyenlítéséről, megfelelő ellenszolgáltatás megállapításáról.” (P. törv. I. 20619/1985. - BH 
1986/3. sz. 101.) 
A telki szolgalom mindig ingyenes, alapítása viszont ellenértékhez köthető. 
 
Az ítélkezési gyakorlat ma már arra az álláspontra helyezkedik, hogy a törvényen alapuló 
szolgalommal terhelt ingatlan tulajdonosa - a szolgalom keletkezése fejében - megfelelő 
ellenszolgáltatásra tarhat igényt. A szolgalom létrejötte ugyanis - a használatból származó 
előnyök folytán - az „uralkodó” telek értékét növeli, a „szolgáló” telek értéke viszont 
csökken. Az ellenszolgáltatás összegét a használat körülményeire és a szolgalomnak az 
ingatlanok értékét befolyásoló hatására figyelemmel kell megállapítani (P. törv. I. 
21363/1977. - BH 1978/10. sz. 426.). 

A telki szolgalom ingatlan tekintetében létesíthető abszolút szerkezetű (dologi) jog. A telki 
szolgalom csak ingatlanok tekintetében létesíthető, és legalább két ingatlant feltételez.  
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A rendeltetése az, hogy az egyik ingatlan részére bizonyos előnyöket biztosítson. Ezért 
nevezik azt az ingatlant, melynek javára a szolgalom szól, „uralkodó”, a szolgalommal terhelt 
ingatlant pedig „szolgáló” teleknek. A telki szolgalom többnyire szomszédos, de legalább az 
egymáshoz közel fekvő ingatlanok tekintetében jöhet létre. 

A telki szolgalom csak önálló ingatlan javára vagy terhére jöhet létre; az önálló ingatlanon 
belül, annak egyes részei vonatkozásában nem. Tulajdonostársak egymás között telki 
szolgalmat akkor sem alapíthatnak, ha az ingatlant természetben megosztva birtokolják, a 
használat kérdését a közös tulajdonra vonatkozó szabályok szerint kell rendezniük. 

Az ingatlan, amelynek tekintetében telki szolgalom áll fenn, mind alakjában, mind 
terjedelmében változhat. A telekalakítás a telki szolgalmat általában nem érinti. Ha az 
ingatlant több új földrészletre osztják fel, a szolgalom valamennyi javára, illetve terhére 
fennmarad, úgyszintén az egyesített földrészletek egyikére vonatkozó szolgalom is kiterjed az 
újonnan kialakított földrészletre. Ha azonban a telekátalakítás folytán a szolgalomra már nincs 
szükség, akkor megszüntetéséről az általános szabályok [Ptk. 170. § (1) bek.] szerint kell 
határozni (pl. ha a szolgalom csak az eredeti földrészlet meghatározott részén volt 
gyakorolható: felosztás esetén azt a földrészletet fogja terhelni, amelyiken a gyakorlása 
tovább folyik; a többi új földrészlet tekintetében meg kell szüntetni). 

Az „uralkodó” telek javára fennálló szolgalom több telket is terhelhet (pl. a szolgalmi út 
több ingatlanon halad át). A szolgalom az ingatlanokat kölcsönösen is terhelheti (pl. az út 
céljára használt területet két szomszédos ingatlan tulajdonosa a határvonal mellett fele-fele 
arányban adja közös használatba, ilyenkor a két ingatlan tulajdonosa ugyanazon szolgalom 
tekintetében egyszerre lesz jogosult és kötelezett).  
 

A telki szolgalom keletkezése 

1. A telki szolgalom létesítésére az ingatlan haszonélvezetére vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni, a kétféle jogviszony természetéből adódó eltérésekkel. Ehhez képest a telki 
szolgalom 

a) szerződés alapján, 
b) jogszabály rendelkezése folytán (pl. átjárás egyébként megközelíthetetlen 

ingatlanra),  
c) bíróság vagy más hatóság határozatánál fogva (a közös tulajdon megszüntetésének 

egyes eseteiben), vagy  
d) elbirtoklással keletkezik 

 
 A telki szolgalom létrejötte szerződés alapján 

A szerződést - dologi hatállyal - csak az érintett ingatlanok tulajdonosai köthetik meg. Ha 
bármelyik ingatlan közös tulajdonban van, a szerződés megkötésében valamennyi 
tulajdonostársnak részt kell vennie. 

A telki szolgalom korlátlan időtartamra szóló jog, ezért - a haszonélvezettől eltérően - a 
szerződés lényeges tartalmához az időtartam megjelölése nem tartozik hozzá (az időtartam 
korlátozása, a felmondás lehetősége stb. a szolgalom keletkezését kizárja. A szerződés lehet 
ingyenes vagy visszterhes (természetesen olyan értelemben, hogy ellenértéket kikötni csak a 
szolgalom alapításáért lehet, nem pedig gyakorlásáért). 
 

 A telki szolgalom elbirtoklással is létrejöhet. Elbirtoklással akkor szerzi meg az 
ingatlan birtokosa a telki szolgalmat, ha a másik ingatlan használata ellen annak 
birtokosa tíz éven át nem tiltakozik. Az elbirtokláshoz az szükséges, hogy a jogot 
megszerző fél a másik ingatlant szolgalomszerűen használja. 
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Nem vezethet elbirtoklásra a használat akkor, ha azt a másik ingatlan birtokosa szívességből 
vagy visszavonásig engedélyezte. Ezt - mint elbirtoklást kizáró okot - maga a törvény is 
kiemeli. A szívességi engedély - bármilyen hosszú időre szól is - már eleve magában hordja a 
visszavonás lehetőségét: márpedig a visszavonás lehetőségének kitett használat nem lehet 
szolgalomszerű. Kizárt a szolgalom elbirtoklása természetesen akkor is, ha a használat 
valamilyen egyéb kötelmi jogcímen (pl. bérlet) alapul. Az elbirtoklás feltételezi az 
állandóságot, ezért alkalomszerű használat sem vezethet elbirtoklásra (P. törv. I. 20553/1975. 
- BH 1976/8. sz. 353.). 
Hasonlóan a tulajdonjog elbirtoklásához, a jóhiszemű használat nem feltétel. A törvény a 
szolgalom gyakorlására az érintett ingatlan mindenkori birtokosát jogosítja fel. Az elbirtoklást 
a másik ingatlan birtokosának tiltakozása szakítja félbe. 
 
A telki szolgalom önállóan forgalom tárgya nem lehet. Ez kizárja egyrészről a jog önálló - 
dologi hatályú - átruházását, valamint azt is, hogy a jogosult a szolgalom gyakorlását másnak 
kötelmi jogcímen átengedje. Így pl. a vízhasználati szolgalmat a jogosult más környékbeli 
ingatlan tulajdonosára nem ruházhatja át, és kötelmi szerződéssel sem engedélyezheti részére 
a vízvételt. 
A telki szolgalom gyakorlása során a szolgalommal terhelt ingatlan birtokosának érdekeit 
kímélve kell eljárni. 
Ha a telki szolgalom gyakorlása valamely berendezés vagy felszerelés használatával jár, a 
fenntartás költségei a szolgalom jogosultját és kötelezettjét - ellenkező megállapodás 
hiányában - olyan arányban terhelik, amilyen arányban a berendezést vagy felszerelést 
használják. 
A szolgalom gyakorlásának módját - vita esetén - a bíróság határozza meg. 
A telki szolgalom védelmére a birtokvédelem eszközei szolgálnak. A szolgalom abszolút 
szerkezetű (dologi) jog lévén a jogosult mindenkitől követelheti, hogy joga gyakorlásának 
zavarásától tartózkodjék. 
 
A bíróság a telki szolgalmat megszüntetheti vagy gyakorlását felfüggesztheti, ha az a jogosult 
ingatlanának rendeltetésszerű használatához nem szükséges. 
 

A telki szolgalom megszűnése 

A telki szolgalom megszűnik: 
 bíróság határozatával a szükséglet megszűnésére figyelemmel [170. § (1) bek.] 

(Eltérően a haszonélvezettől, a telki szolgalom nem gyakorlása olyan jogi tény, amely 
a szolgalom megszűnésére vezet) 

 a szolgalom tíz évig tartó nem gyakorlása miatt [170. § (2) bek.], 
 jogügylet folytán (a lemondás rendszerint egyoldalú jogügylettel történik, de lehet 

kétoldalú, sőt visszterhes jogügylet tárgya is, pl. a vízmerítési szolgalomról való 
lemondás fejében a kötelezett pénzzel hozzájárul, hogy a jogosult a vizet saját 
ingatlanára bevezesse)., 

 külön jogszabály rendelkezése alapján (kisajátításnál), 
 az ingatlan megsemmisülése esetén. (Az ingatlan teljes elpusztulása természetesen 

csak rendkívül ritkán következik be; a szolgalom megszűnéséhez azonban elegendő az 
is, ha az ingatlannak az az alkotórésze vagy tartozéka pusztul el, amelyre a szolgalom 
gyakorlása irányul. Így pl. megszűnik az épület- vagy ablakszolgalom az épület 
összedőlésével, vagy lebontásával, a vízmerítési jog a kút végleges kiapadásával, vagy 
a forrás kiszáradásával stb.). 

 



39 
 

B. A földhasználat 
 
Ha az épület tulajdonjogát az építkező szerzi meg], az épület tulajdonosát az épület 
fennállásáig a földre (földrészletre) használati jog illeti meg. 
Meglehetősen gyakori, hogy a földtulajdonos és a földön álló épület tulajdonosának személye 
nem azonos. Ezt praktikus okok tették szükségessé: a lakótelkek szűkössége miatt a 
földtulajdonos családtagjainak, ismerőseinek építkezés céljára a földjét átengedi, vagy tűri, 
hogy azon építkezzenek. Különösen hozzátartozók esetében gyakori ez a „szívességi 
földhasználat”.  
Az épület tulajdonosát földhasználati jog illeti meg, ha 

 a föld tulajdonosával írásban kötött megállapodás (Érvényességi kelléke a 
szerződésnek az írásbeli alak) vagy 

 a törvény így rendelkezik. 
Jelenleg ilyen törvényi rendelkezést kettőt ismerünk:  
a) ráépítés esetén a bíróság megállapíthatja a föld és az épület tulajdonjogának elválását; ez a 
szabály az épülettulajdonosnak földhasználati jogot biztosít; 
b) az osztott tulajdonú ingatlanon levő épület tulajdonjogának átruházása vagy öröklése esetén 
[156. § (2) bek.] az új épülettulajdonos javára keletkezik földhasználat. 
A földhasználati jogért - kivéve az ingyenes átengedést - ellenérték jár.  
 
A földhasználati jog alapján a földhasználó a földet (földrészletet) használhatja, és hasznait 
szedheti, valamint köteles viselni a terheket. A földhasználót terhelik a használati joggal járó 
kötelezettségek, viseli a terheket, ideértve az adókat is. 
A földtulajdonos köteles a földet (földrészletet) a földhasználó használatába és birtokába adni, 
és köteles tűrni, hogy azt a földhasználó a rendes gazdálkodás szabályai szerint használja. A 
földtulajdonos rendelkezési jogával annyiban élhet, amennyiben a földhasználat gyakorlását 
nem gátolja (így a föld használatát másnak nem engedheti át); a tulajdonjog átruházását 
viszont a földhasználati jog nem korlátozza, a földtulajdonost azonban az épületre, az épület 
tulajdonosát pedig a földre elővásárlási jog illeti meg [97. § (3) bek.]. 
Az épület tulajdonának átruházása a földhasználati jogot nem szünteti meg, az új 
épülettulajdonossal a földtulajdonosnak a föld használatára szerződést nem kell kötnie. A 
földhasználati jog változatlan tartalommal jön létre az új épülettulajdonos és a földtulajdonos 
között. A földhasználati jog az épület fennállásáig az épület tulajdonosát megilleti.  
A legáltalánosabb megszűnési ok az épület fennállásának megszűnése (lebontása, 
megsemmisülése).  
 

C. A haszonélvezet  
 

Haszonélvezeti jogánál fogva a jogosult a más személy tulajdonában álló dolgot birtokában 
tarthatja, használhatja és hasznait szedheti. 
A haszonélvezeti jog fennállása alatt a tulajdonos a birtoklás, a használat és a hasznok 
szedésének jogát csak annyiban gyakorolhatja, amennyiben a haszonélvező e jogokkal nem él. 
A haszonélvezeti jog a dolog tulajdonosának személyében beállott változásra tekintet nélkül 
fennmarad. 
A haszonélvezeti jog korlátozott időre és legfeljebb a jogosult élete végéig állhat fenn. 
 
A haszonélvezeti jog személyhez kötött használati jog), amelynek jogosultja a más 
tulajdonában levő dolgot - rendeltetésének megfelelően - birtokolhatja, használhatja és 
hasznosíthatja. 
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A haszonélvezetnek az öröklési jogban, valamint a családtagok és más hozzátartozók vagyoni 
viszonyaiban van a legnagyobb jelentősége. A túlélő házastárs haszonélvezeti joga (közkeletű 
elnevezéssel: özvegyi jog) öröklési jogi szempontból több speciális rendelkezés alá esik, 
tartalmában azonban azonos a más módon keletkezett haszonélvezeti joggal. A családtagok 
(más hozzátartozók) között gyakori az olyan ajándékozás, hogy az ajándékozó saját részére 
fenntartja a haszonélvezeti jogot. Előfordul az is, hogy a tulajdonos ingatlanát úgy adja el, 
hogy a haszonélvezeti jogot fenntartja magának. 
 
A haszonélvezet tárgya rendszerint valamilyen ingó és ingatlan dolog. Kivételesen 
létrehozható haszonélvezet követelésen és más hasznot hozó jogon is (pl. földhasználati 
jogon), feltéve, hogy a jog természete a haszonélvezettel való terhelést megengedi. 

A haszonélvezet kiterjedhet a dolog egészére vagy annak részére. Ingatlan esetén a 
részleges haszonélvezet kiterjedhet az ingatlan egyes alkotórészeire (pl. csak a telekre vagy 
csak az épületre), az ingatlan természetben körülhatárolt részére. 
A bíróságok ítélkezési gyakorlata szerint a haszonélvezet az ingatlannak csak azokra az 
alkotórészeire terjed ki, amelyek már megvoltak akkor is, amikor a haszonélvezeti jog 
létrejött. Ehhez képest a haszonélvezeti jog alapítása után a tulajdonos által az ingatlanon 
létesített épületre (egyéb építményre)- külön megállapodás hiányában - a haszonélvezet nem 
terjed ki. [Ez természetesen csak azokra az épületekre vagy épületrészekre vonatkozik, 
melyek a haszonélvezet keletkezésekor fennállott helyzethez képest többletként jelentkeznek. 
Ha az új épület a régi helyébe lépett, a haszonélvezet fennmarad. 
 
A haszonélvezeti jog alapján a jogosult a más személy tulajdonában levő dolgot birtokolhatja, 
használhatja és hasznait szedheti.  
 
A haszonélvezeti jogviszony alanya az egyik oldalon a jogosult, aki csak meghatározott 
személy lehet. A jogviszony másik oldalán álló alany a kötelezett. A haszonélvezeti jog 
kötelezettje valamely meghatározott dolog mindenkori tulajdonosa. 

 
A haszonélvezeti jog - a jogosult oldalán - személyhez kötött, ami azt jelenti, hogy sem élők 
között, sem halál esetére nem ruházható át, de nem lehet öröklés tárgya sem. (A törvényes 
öröklés szabályai szerint a túlélő házastárs csak az örökhagyó tulajdonában volt dolgok 
haszonélvezetét örökli; az a haszonélvezet, amely az örökhagyót illette, örököseire nem száll 
át.) 

Egyedileg csak a dolgot kell megjelölni; a kötelezetti minőség attól függ, hogy az adott 
időpontban ki a dolog tulajdonosa. A dolog tulajdonosának személyében beállott változás a 
haszonélvezeti jogot nem érinti: csupán alanyváltozás történt a kötelezetti oldalon. Ez a 
tulajdonjog megszerzésének minden esetére vonatkozik; így fennmarad a haszonélvezet az 
elbirtoklással való tulajdonszerzés esetében is. 
Az ítélkezési gyakorlat egységes abban, hogy a büntetőbíróság határozatával elrendelt 
elkobzás (vagyonelkobzás) csak a tulajdonjogot vonja el, az elkobzás - a határozat ilyen 
értelmű kifejezett rendelkezése nélkül - a haszonélvezőre nem terjed ki: a haszonélvezeti jog 
tehát azután is fennmarad, hogy az elkobzott dolog állami tulajdonba kerül (P. törv. I. 
20685/1969. - BH 1970/10. sz. 6530. - PJD IV. 60. sz.). 

A haszonélvezeti jog ugyanazon a dolgon több személyt is megillethet. Ezek a 
haszonélvezetet 

- egy időben, egymás mellett gyakorolják, vagy 
- sorrendben egymás után. 

Az egy időben, több személy által gyakorolt haszonélvezeti jog csak szerződés alapján 
keletkezhet. Gyakorlásának módját elsősorban a felek megállapodása, ha ez nem jön létre, a 
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bíróság állapítja meg, lényegében olyan szempontok szerint, mint ahogy a közös tulajdonban 
levő dolog használatának szabályozása történik. 
 
A haszonélvezeti jog nem ruházható át, de gyakorlása másnak átengedhető. A gyakorlás 
átengedésével a haszonélvező és a tulajdonos viszonyában alanyváltozás nem következik be: 
egymással szemben mind jogaik, mind kötelezettségeik megmaradnak. Más kérdés, hogy 
létrejön a haszonélvezettel kapcsolatban egy újabb - kötelmi - jogviszony is, ennek alanya az 
egyik oldalon a haszonélvező, a másikon pedig az a személy lesz, akinek javára a 
haszonélvezet gyakorlásának átengedése történt. 
 
A birtoklásra, a használatra és a hasznok szedésére a haszonélvezet fennállásának teljes 
időtartama alatt a haszonélvező jogosult. A tulajdonos e jogokat csak annyiban 
gyakorolhatja, amennyiben a haszonélvező nem él velük. Így a tulajdonos saját jogával él, 
amikor a haszonélvező által elhagyott dolgot birtokába veszi. Arra az időre, amíg a 
haszonélvező jogait nem gyakorolta, a tulajdonos használati díj fizetésére nem kötelezhető, és 
nem köteles kiadni a beszedett hasznokat sem, továbbá ő szerzi meg az elváló gyümölcs 
tulajdonjogát is. 
Az a körülmény, hogy a haszonélvező a haszonélvezet gyakorlásával átmenetileg - 
ideiglenesen - felhagy, a haszonélvezeti jogot nem szünteti meg. Bármikor követelheti ezért, 
hogy a tulajdonos a haszonélvezet tárgyát bocsássa vissza birtokába.  
 
A haszonélvezeti jog mindig csak korlátozott időre és legfeljebb a jogosult élete végéig állhat 
fenn (ezt hívják holtig tartó haszonélvezetnek).  
Ha a szerződés ilyen korlátozást nem tartalmaz (az időtartamról egyáltalán nem tesz említést), 
a jogosultat a haszonélvezeti jog élete végéig illeti meg. 
A törvényen alapuló haszonélvezet időtartamát maga a jogszabály jelöli meg. A végső határ 
ezúttal is a jogosult életének vége; ismeri viszont a törvény az időtartamot korlátozó jövőbeli 
eseményt: ez az özvegyi haszonélvezet jogosultjának újabb házasságkötése. 
A haszonélvezet keletkezhet  

 szerződés alapján,  
 jogszabály rendelkezése folytán vagy 
 bírósági vagy hatósági rendelkezésnél fogva. 

 
A felek szerződése a haszonélvezeti jogot önmagában még nem hozza létre: csupán kötelmi 
jogcím arra, hogy a jogosult a haszonélvezeti jog létrehozását követelje. A haszonélvezeti jog 
keletkezéséhez a szerződésen felül arra is szükség van, hogy az ingó dolgot a jogosultnak 
átadják, ingatlan esetében pedig a haszonélvezeti jogot az ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyezzék. 
A haszonélvezet alapítása történhet ingyenesen vagy ellenszolgáltatás fejében. Az eladó saját 
részére kikötött haszonélvezet ellenértéke a vételár alacsonyabb összegében mutatkozik meg. 

A végrendelettel alapított haszonélvezet gyakori esete, hogy az örökhagyó valakire 
meghatározott dolgok haszonélvezetét hagyja. Ebben az esetben a kötelezett pozíciójába az a 
személy kerül, aki a haszonélvezettel terhelt dolog tulajdonjogát örökli.  

A jogszabály rendelkezésén alapuló haszonélvezet esete: a túlélő házastárs örökli annak a 
vagyonnak a haszonélvezetét, amelyet egyébként nem ő örököl [özvegyi jog, 615. § (1) bek.]. 

A jogszabály rendelkezésén alapuló haszonélvezet ex lege létrejön abban a pillanatban, 
amikor a keletkezéséhez szükséges jogi tény (az örökhagyó halála) bekövetkezik. Az ingó 
dolog átadása vagy ingatlan esetén az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzés a haszonélvezet 
keletkezésének nem feltétele. 
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A haszonélvező jogának gyakorlásában a rendes gazdálkodás szabályai szerint köteles 
eljárni. Viseli a dolog fenntartásával járó terheket a rendkívüli javítások és helyreállítások 
kivételével; terhelik azok a kötelezettségek, amelyek a dolog használatával kapcsolatosak, és 
köteles viselni a dologhoz fűződő közterheket. 
 
A haszonélvezet megszűntével a haszonélvező köteles a dolgot visszaadni. A haszonélvező 
felelős a dologban bekövetkezett károkért, kivéve, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az 
adott helyzetben általában elvárható. A rendeltetésszerű használattal járó értékcsökkenést a 
haszonélvező nem köteles megtéríteni. 
A haszonélvező a rendkívüli javítási vagy helyreállítási munkálatokat elvégeztetheti, ha 
felszólítására a tulajdonos azokat nem végzi el. 
A haszonélvezet megszűntekor a haszonélvező követelheti a tulajdonostól a szükséges 
költségek megtérítését, levonva azokból az időközi értékcsökkenésnek megfelelő összeget. Ha 
a tulajdonos gazdagodása az így megállapított összeget meghaladja, a különbözetet is köteles 
megtéríteni. 

 
 
D. A használat 

 
A használat joga olyan személyes szolgalom, amelynek jogosultja a más tulajdonában levő 
dolgot korlátozott mértékben birtokolhatja, használhatja és hasznait szedheti. 
A haszonélvezet és a használat fogalmi elemei közötti különbség - amely egyúttal a két 
jogintézmény megkülönböztető ismérve - az, hogy a haszonélvezet feltételezi a birtoklás, a 
használat (hasznosítás) és a hasznok szedésének egységét és viszonylagos korlátlanságát, a 
használat viszont szükségképpen korlátozott mértékű: egyrészről a személyes (családi) 
szükséglethez igazodik, másrészről a jogosult a jog gyakorlását másnak nem engedheti át. 
 
A használat joga a gyakorlatban főként az ingatlanforgalomban fordul elő, az ingatlanukat 
adásvételi, ajándékozási, tartási vagy életjáradéki szerződéssel átruházó tulajdonosok néha 
korlátozott mértékű használatot kötnek ki maguknak. Az esetek túlnyomó részében 
lakásszükségletük kielégítése céljából biztosítják maguknak meghatározott helyiségek 
használatát (ezért terjedt el a „lakásszolgalom” elnevezése).  
 
A használat mértékének korlátozottsága két szempontból jelentős: 
 a használat és a hasznok szedése elvileg a dolog meghatározott részére korlátozható, 

főszabályként a jogosult személyes, valamint vele együtt élő családtagjai 
szükségleteinek mértékéig terjedhet (tárgyi korlátozottság); 

 a használat gyakorlása másnak nem engedhető át (személyes korlátozottság). 
 
A használat joga hasznok szedésére is kiterjedhet. A személyes szükséglet kielégítése ebben a 
vonatkozásban nem csupán a személyes fogyasztást jelentheti (pl. a kert termését a jogosult 
értékesítés céljára is felhasználhatja, ha nem haladja meg azt a mértéket, amelyet a jogosult 
szükségletkielégítése indokol). 
A használat joga azonban nem terjed ki a használat más részére való átengedésére. A jogosult 
tehát a dologra sem visszterhes (bérleti, haszonbérleti), sem ingyenes (haszonkölcsön) 
szerződést nem köthet. Lakás használata esetén vele csak családtagjai lakhatnak együtt 
(ugyanazok, akikkel a jog létrehozásakor együtt lakott); a családtagok köre utólag csak olyan 
személyekkel bővülhet, akik rendszerint együtt laknak egymással (a jog alapítása után kötött 
házasság folytán a házastárs és a később született gyermek). Egyéb rokont, szívességi 
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lakáshasználót, gondozót, eltartót a jogosult nem fogadhat be, s a használó a lakásra albérleti 
vagy ágybérleti szerződést sem köthet (P. törv. V. 21340/1974.). 
A használóval együtt lakó családtagok csak a használati jog fennállása alatt lakhatnak a 
lakásban, s ha a használat joga - a használó halála vagy egyéb ok következtében - megszűnik, 
kötelesek a lakást kiüríteni. 
Ha a használó a lakásból véglegesen elköltözik, további ottlakásra senkit sem jogosíthat fel - a 
lakást a tulajdonosnak kell átadnia (P. törv. IV. 20647/1969.). 
 
Ingatlanra közérdekből a külön jogszabályban feljogosított szervek javára - államigazgatási 
szerv határozatával - szolgalmat vagy más használati jogot lehet alapítani. A használati jog 
alapításáért kártalanítás jár. 
A használati jog alapításának eseteit, továbbá a kártalanítás szabályait külön jogszabály 
állapítja meg. 
 

E. Elidegenítési és terhelési tilalom 

A tulajdonos rendelkezési jogának egyik legerősebb korlátja az elidegenítési és terhelési 
tilalom. E tilalom lényegében azt jelenti, hogy a tulajdonjog másra nem ruházható át és a 
tulajdon tárgya biztosítékul sem adható. Az elidegenítési és terhelési tilalom lehet kötelmi 
hatályú (vagyis olyan, hogy csak a felek egymás közötti viszonyában érvényesül) és lehet 
dologi hatályú (vagyis olyan, hogy kiterjed a harmadik jóhiszemű és ellenérték fejében szerző 
félre is). 

 
Az elidegenítési és terhelési tilalom alapulhat:  

 jogszabályon,  
 bírósági határozaton és 
 szerződésen.  

Ezek közül a jogszabályon és a bírósági határozaton alapuló elidegenítési és terhelési tilalom - 
amennyiben maga a jogszabály vagy határozat kivételt nem tesz - dologi hatályú, vagyis a 
tilalom ellenére kötött szerződés semmis, hiszen a tilalom a harmadik személyre is kihat.  
A szerződésen alapuló elidegenítési és terhelési tilalomnak vannak dologi hatályú és vannak 
kötelmi hatályú esetei is. Ha az elidegenítési és terhelési tilalom kötelmi hatályú, akkor a 
harmadik személy irányába nem hat ki, ezért a harmadik személy által kötött szerződés 
érvényes, ugyanakkor viszont az a személy, akit a tilalom védett, kártérítéssel léphet fel a 
tilalmat be nem tartó másik féllel szemben. 
A szerződésen alapuló elidegenítési és terhelési tilalom esetén lehetséges, hogy a tilalom 
jogosultja utólag, tehát a szerződés megkötése után hozzájárulását adja például az adásvételi 
szerződéshez. A hozzájárulás megtörténtével a szerződés megkötésének időpontjától kezdődő 
hatállyal érvényesnek tekinthető. Ezekben az esetekben tehát a semmisség orvosolható.  
 
Ha jogszabály vagy bírósági határozat a rendelkezés jogát kizárja vagy korlátozza, az e 
tilalommal, illetőleg korlátozással ellentétes rendelkezés semmis. 
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Az elidegenítés és terhelés jogát szerződéssel csak a tulajdonjog átruházása alkalmával lehet 
korlátozni vagy kizárni és csak abból a célból, hogy a tilalom az átruházónak vagy más 
személynek a dologra vonatkozó jogát biztosítsa. Ingatlan esetében az ingatlan-
nyilvántartásban azt a jogot is fel kell tüntetni, amelynek biztosítására a tilalom szolgál.  

 
A szerződéssel kikötött elidegenítési és terhelési tilalomba ütköző rendelkezés csak akkor lesz 
semmis, ha  

a) a tilalmat az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték, 
b) a rendelkezésre jogot alapító személy egyébként rosszhiszemű volt, vagy 
c) a rendelkezés ellenérték nélkül történt 
 
 

Az új Ptk. értelmében elidegenítési és terhelési tilalmat majd nem csak a dolog átruházásával 
egyidejűleg lehet alapítani, mint a jelenlegi szabályozás alapján, hanem anélkül is. A még 
hatályos szabályozás korlátozta az elidegenítési és terhelési tilalom alkalmazhatóságát. 
Ugyanakkor az új Ptk.-ban is megmarad az a jelenlegi előírás, hogy az elidegenítési és 
terhelési tilalom csak az adott dologra vonatkozó jog biztosítására köthető ki. Ugyanakkor  
előírhatják az adott vagyontárgy elidegenítési és terhelési tilalmát, mivel az az adós 
működéséhez, és ez által fizetőképességéhez elengedhetetlenül szükséges lehet. Itt tehát 
jelentős szerep hárul a bíróságokra, hogy mit ismernek el olyan jognak, amelynek 
biztosítására kiköthető lesz az elidegenítési és terhelési tilalom: 
 

Az ingatlanokhoz kapcsolódó fontosabb kötelmi jogi 
szabályok 

 
Az adásvétel és csere 
 
Az adásvételi szerződés a legáltalánosabban előforduló szerződéstípus, az árucsere-viszonyok 
alapvető jogi formája, a forgalmi jellegű szerződések alaptípusa, mely az ingatlanforgalomban 
is kiemelkedő jelentőséggel bír.  
Adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni és a 
dolgot a vevő birtokába bocsátani, a vevő, pedig köteles a vételárat megfizetni és a dolgot 
átvenni. 
Az adásvétel tárgya lehet minden olyan dolog, amely nem forgalomképtelen. A 
forgalomképtelen dolog nem lehet adásvétel tárgya. Forgalomképtelen az a dolog, amely 
kizárólag az állam tulajdonában lehet, vagy amire törvénynél, bírói ítéletnél, vagy 
szerződésnél fogva elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn.  
Az adásvételi szerződést is általában bármilyen alakban meg lehet kötni.  
A Ptk. a forgalom biztonsága érdekében azonban kimondja, hogy ingatlan adásvételének 
érvényességéhez a szerződés írásbafoglalása szükséges (ügyvédi ellenjegyzés is kötelező) és 
az adásvétel tényét az ingatlan-nyilvántartásba is be kell jegyeztetni. 
  
Az eladó fő kötelezettsége, a dolog tulajdonjogának átruházása és a dolog birtokának 
átengedése.  
A vevő fő kötelezettsége a dolog átvétele és a vételár megfizetése. Az eladó köteles a vevőt 
megfelelően tájékoztatni a dolog lényeges tulajdonságairól és minden olyan körülményről, 
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amely a vevő tulajdonszerzése vagy a dolog rendeltetésszerű használata szempontjából 
lényeges. 
 
A Ptk. szerint az adásvételi szerződésnek vannak sajátos elemeket tartalmazó különös nemei 
is, ezek közül az ingatlanoknál a c,d,e,f esetekkel találkozhatunk. 
a) megtekintésre vagy próbára vétel, 
b) minta szerinti vétel, 
c) részletre való vétel, 
d) elővásárlási jog 
e) vételi jog (opció) 
f) visszavásárlási jog 
 

 megtekintésre vagy próbára vétel, 
 
Megtekintésre vétel esetén a vevő olyan dolgot vásárol, amelyet az adásvételt megelőzően 
nem volt módja megtekinteni. Próbára vétel esetén a - eltérően a megtekintésre vételtől - a 
vevő nem csak megtekintésre, hanem használatra is jogosulttá válik.  
A két jogintézmény hasonló funkciót tölt be, a törvény ezért lényegében azonosan is 
szabályozza azokat. Kivétel, hogy ha a vevő a dolgot próbára átvette, és az eladó által kitűzött 
határidőig nem nyilatkozott, a szerződés hatályos lesz. A nyilatkozattétel elmulasztása a 
próbára átvett dolog esetében ugyanis a szerződés hatálybalépését, a megtekintésre vétel 
esetén viszont a szerződés hatálytalanságát vonja maga után. 
 

 minta szerinti vétel, 
 
Minta szerinti vétel esetében az eladó a mintának megfelelő dolgot köteles szolgáltatni. 
A minta szerinti vétel az adásvételnek az a különös neme, amikor az eladó a szerződésben a 
fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog tulajdonjogának átruházását a minta szerint 
vállalja a kikötött vételár ellenében. A bírói gyakorlat ilyen adásvételi szerződésnek tekinti az 
egyre gyakoribb, katalógus alapján történő értékesítést is. Az eladó a dolog fel nem ismerhető 
hibájáért akkor is szavatossággal tartozik, ha e hiba a mintában is megvolt. Ha a vevő a mintát 
nem mutatja fel, őt terheli annak bizonyítása, hogy a dolog a mintának nem felelt meg. 
A vállalkozói munka minősége mintával - ún. referencia munka minőségével is -
meghatározható. A mintának meg nem felelő minőségű munkavégzés esetén hibás teljesítés 
miatti érdekmúlás címén - a megrendelő elállhat a szerződéstől. BH1991. 445. 
 

 Részletvétel és az ehhez kapcsolódó tulajdonjog fenntartás 
 
Részletvétel esetén a vevő megszerzi a dolog birtokát, a vételárat azonban csak később, 
meghatározott időpontokban, több részletben fizeti meg. Részletre való vétel esetén a felek 
megállapodnak, hogy a vevő a vételárat meghatározott időpontokban, több részletben fizeti 
meg, és a dolgot a vételár teljes kiegyenlítése előtt neki átadják. Az eladó írásban kikötheti az 
elállás, illetőleg a részletfizetési kedvezmény megvonásának jogát arra az esetre, ha a vevő a 
részletet az esedékességkor nem fizeti meg. Ezzel a jogával az eladó a részlet megfizetésének 
első ízben való elmulasztása esetében csak akkor élhet, ha a vevőt erről előzőleg értesítette, és 
neki a teljesítésre megfelelő időt engedett. 
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Ha az eladó a szerződéstől elállt, a vevő köteles használati díjat fizetni, továbbá meg kell 
térítenie azt a kárt, amely a dolog rendeltetésszerű használatával járó értékcsökkenést 
meghaladja. A vevőnek átadott dolog elpusztulásának vagy értékcsökkenésének veszélyét (a 
kárveszélyt) – a tulajdonjog fenntartása esetében is – a vevő viseli. 
Az eladó a tulajdonjogot csak a szerződés megkötésekor, írásban és legfeljebb a vételár teljes 
kiegyenlítéséig tarthatja fenn. 
A vevő a tulajdonjog-fenntartás hatályossága idején a dolgot nem idegenítheti el, és nem 
terhelheti meg. Ez a szabály harmadik személy jóhiszeműen és ellenérték fejében szerzett 
jogát nem érinti. 
A tulajdonjog-fenntartás gazdasági célja, hogy a vevő a dolog birtokába kerüljön annak 
ellenére, hogy a vételára még nem (vagy nem teljes egészében) fizette meg.  
 
A vételár teljes kifizetését követő időszakra érvényesen a tulajdonjogot nem lehet fenntartani. 
A tulajdonjog fenntartása nem érinti az adásvételi szerződés érvényességét, hanem a 
tulajdonjog átszállását köti feltételhez. Az adásvételi szerződés alapján ha a szerződés tárgya 
ingatlan, a vevő a tulajdonjoga ingatlan-nyilvántartási bejegyzését a vételár teljes kifizetése 
előtt nem követelheti, a tulajdonjog fenntartással történt eladásának ténye azonban a tulajdoni 
lap III. részére bejegyezhető. Az ilyen bejegyzés hatálya a bejegyzett elidegenítési és terhelési 
tilalom hatályával azonos.  
 
Az ingatlan vevője - ha a tulajdonjognak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése előtt 
birtokba lép - ennek napjától kezdve szedi a dolog hasznait, viseli terheit és azt a kárt, 
amelynek megtérítésére senkit sem lehet kötelezni. 
 

 elővásárlási jog  

Az elővásárlási jog lényege, hogy ha a tulajdonos a dolgot el akarja adni, azt elsősorban az 
elővásárlási jogosultnak kell felajánlani, aki egyoldalú nyilatkozatával vásárolhatja meg a 
dolgot. Tehát, ha az eredeti tulajdonos a dolgot el kívánja adni, az elővásárlási jog jogosultja a 
vevő helyett maga léphet be az adásvételi szerződésbe.  Az elővásárlási jog gyakorlása 
természetesen nem kötelező csak egy lehetőség.  Ha az elővásárlásra jogosult a szerződési 
ajánlat elfogadására általában megszabott határidő alatt nem nyilatkozik, akkor a tulajdonos a 
dolgot az ajánlatnak megfelelően vagy annál kedvezőbb feltételek mellett bárkinek eladhatja. 
Az elővásárlási jog keletkezhet jogszabály alapján (pl. osztatlan közös tulajdonnál, kft. 
üzletrész átruházásnál), vagy a felek megállapodása (írásbeli szerződés) alapján. Ilyennek 
számít, ha a társasház alapító okiratában a tulajdonostársaknak elővásárlási jogot biztosítanak. 
Ha a tulajdonos a dolgot el akarja adni, a kapott ajánlatot a szerződés megkötése előtt köteles 
az elővásárlásra jogosulttal közölni, aki egyoldalú nyilatkozatával vásárolhatja meg a dolgot. 
Nem terheli e kötelezettség a tulajdonost, ha annak teljesítése a jogosult tartózkodási helye 
vagy más körülményei miatt rendkívüli nehézséggel vagy számottevő késedelemmel járna. 

Ha az elővásárlásra jogosult a tulajdonoshoz intézett nyilatkozatában az ajánlat tartalmát 
magáévá teszi, a szerződés közöttük létrejön. Ha a jogosult a szerződési ajánlat elfogadására 
általában megszabott határidő alatt ilyen nyilatkozatot nem tesz, a tulajdonos a dolgot az 
ajánlatnak megfelelően vagy annál kedvezőbb feltételek mellett eladhatja. 
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Ha az elővásárlási jogot az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzik, vagy a tulajdoni lap adataiból 
megállapítható, hogy jogszabályon alapuló elővásárlási jog áll fenn, az mindenkivel szemben 
hatályos, aki a bejegyzést követően az ingatlanon valamely jogot szerez. Az elővásárlási jog 
átruházása – ha törvény eltérően nem rendelkezik – semmis; gazdálkodó szervezet azonban 
kijelölheti azt a személyt, aki e jog gyakorlására jogosult. 

Az elővásárlási jog – ha törvény eltérően nem rendelkezik – az örökösökre nem száll át. 

Nem ritka az olyan eset, amikor egy adott vagyontárgy tekintetében többen rendelkeznek 
elővásárlási joggal, mégpedig akár úgy, hogy e jogukat szerződés létesítette, akár úgy, hogy 
joguk különböző jogszabályi rendelkezéseken alapulnak. Ezt a helyzetet a törvény a 
jogosultság gyakorlásának sorrendjét megállapítva rendezi.  
Az elővásárlási jogok sorrendje: 
 a külön jogszabályon alapuló elővásárlási jog (pl. műemlék épület esetén a hatóságot 

megillető elővásárlási jog), 
 a tulajdonostárs törvényen alapuló elővásárlási joga (Ptk. szerint), 
 a szerződéssel keletkezett elővásárlási jog. 

 
 vételi jog (opció) lényege, hogy a jogosult egyoldalú nyilatkozatával olyan 
vagyontárgyra nézve hozhat létre adásvételi szerződést, amely azelőtt nem volt az övé és a 
tulajdonos esetleg nem is szándékozik azt eladni. A vételi jog tehát valamely vagyontárgy 
egyoldalú kijelentéssel történő megvásárlására jogosít fel (ezért „erősebb”, mint az 
elővásárlási jog). A vételi jog alapulhat jogszabályon (pl. a határozatlan időre bérbe adott 
önkormányzati lakásra vételi joggal írásban 1995. november 30-ig lehetett élni). A 
szerződésen alapuló vételi jogot a Ptk tartalmazza. E szerint, ha a tulajdonos másnak vételi 
jogot (opciót) enged, a jogosult a dolgot egyoldalú nyilatkozattal megvásárolhatja. A vételi 
jogra vonatkozó megállapodást a dolog és a vételár megjelölésével írásba kell foglalni. 
A határozatlan időre kikötött vételi jog hat hónap elteltével megszűnik; az ezzel ellentétes 
megállapodás semmis. 
A bíróság a tulajdonost - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a vételi jogból folyó 
kötelezettsége alól mentesítheti, ha a tulajdonos bizonyítja, hogy a vételi jog engedése után 
körülményeiben olyan lényeges változás állott be, hogy a kötelezettség teljesítése tőle nem 
várható el. 
 
Jogeset: 
 
BH2008. 48. Semmis a vételi jogot engedő szerződés, ha a felek a vételárat az adós aktuális 
tartozásának mértékéhez igazodóan állapítják meg oly módon, hogy a vevő a tulajdonos 
mindenkori kölcsöntartozása fejében - annak beszámítása mellett - megszerzi a dolog 
tulajdonát [1959. évi IV. törvény 200. § (2) bek., 263. § (1) bek., 375. § (1) bek.]. 
BH2007. 141. Opciós jog engedményezése átruházásnak minősül, ezért semmis. A 
meghatalmazó fél aláírása szükséges kelléke a vételi jog gyakorlásáról szóló egyoldalú 
nyilatkozatnak, azt a meghatalmazott jogi képviselő ellenjegyzése nem pótolja (1959. évi IV. 
törvény 373. §, 374. § és 375. §-a; 1997. évi CXLI. tv. 32. §-a; 1998. évi XI. tv. 27. §-a). 
BH2006. 329. A szerződés érvényességét annak megkötésekor fennálló tények, elérni kívánt 
célok és érvényben lévő jogszabályok tükrében kell vizsgálni. A szerződésnek az a kikötése, 
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hogy a hitelintézet a vételi jogot gyakorló személyt kijelölheti, nem ütközik nyilvánvalóan 
jóerkölcsbe [1959. évi IV. törvény 200. § (2) bek., 373. § (4) bek., 374. § (5) bek., 375. § (1) 
és (4) bek.]. 
 visszavásárlási jog lényege, hogy a dolog korábbi tulajdonosa meghatározott időn belül 
– maximum öt év – az általa eladott dolgot a vevőtől egyoldalú nyilatkozatával 
visszavásárolhatja. A tulajdonos vagyon tárgyának eladásakor – bármilyen okból – kikötheti, 
hogy a dolgot visszavásárolhassa. Az eladott dolog visszavásárlásának jogát az adásvételi 
szerződéssel egyidejűleg írásba kell foglalni. 
A visszavásárlási ár egyenlő az eredeti vételárral; az eredeti vevő azonban a visszavásárlási 
áron felül követelheti azt az összeget, amellyel a dolog értéke hasznos ráfordításai folytán a 
visszavásárlás időpontjáig gyarapodott, a visszavásárló. pedig levonhatja a dolog időközi 
romlásából eredő értékcsökkenést. Az eredeti vevő felelős a visszavásárlási jog 
meghiúsításáért vagy csorbításáért; ha azonban a dolog neki fel nem róható okból 
megsemmisült, a visszavásárlási jog megszűnik. 
Egyebekben a visszavásárlási jogra az elővásárlási jog szabályait kell alkalmazni. 
 
 
Szavatosság a tulajdonjog átruházásáért és tehermentességéért (jogszavatosság) 
 
A jogszavatosságnak két esetcsoportja van: 
 az egyikbe azok az esetek tartoznak, amikor a vevő tulajdonszerzését harmadik személy 

joga akadályozza, 
 a másikba pedig azok, amikor a vevő tulajdonjogát harmadik személy korlátozza. 
 
a) Ha harmadik személynek az adásvétel tárgyára olyan joga van, amely a vevő 

tulajdonszerzését akadályozza, a vevő elállhat a szerződéstől, és kártérítést követelhet. E 
jogainak gyakorlása előtt a vevő köteles az eladót megfelelő határidő kitűzésével felhívni 
arra, hogy tulajdonszerzésének akadályait hárítsa el, vagy adjon megfelelő biztosítékot. 

b) Ha harmadik személynek a dolgon olyan joga áll fenn, amely a vevő tulajdonjogát 
korlátozza, a vevő megfelelő határidő kitűzésével tehermentesítést követelhet, és a 
tehermentesítésig megtagadhatja az ehhez szükséges összeg megfizetését. A határidő 
eredménytelen eltelte után a vevő a dolgot az így rendelkezésre álló összegből vagy 
egyébként az eladó költségére tehermentesítheti. Ha a tehermentesítés lehetetlen, vagy 
aránytalan költséggel járna, a vevő a szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet, vagy a 
teher átvállalása fejében a vételár megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a vevőt 
akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és 
a vevő nem kívánja a dolog tehermentesítését. A jelzálogjogtól való mentességért az eladó 
akkor is szavatol, ha arról a vevő tudott. 

 
 
A csere az adásvételtől abban különbözik, hogy a cserénél mindkét fél részéről áru 
szolgáltatására kerül sor. A csereszerződés tehát dolgok tulajdonának kölcsönös átruházása a 
két cserélő fél részéről. A csereszerződésre az adásvétel szabályait kell megfelelően 
alkalmazni.   
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A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (a szerződés 
megerősítésének eszközei) 
 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek többsége az ingatlanokat érintő szerződéseknél 
kiemelkedő jelentőséggel bírnak. 
 
A felek a szerződéssel meghatározott célt kívánnak elérni, s rendszerint fontos érdekük 
fűződik, hogy a szerződés teljesüljön, s a másik fél is eleget tegyen vállalt kötelezettségének. 
Polgári jogunk a szerződések biztosítása érdekében lehetővé teszi, hogy a felek bizonyos 
mellékkötelezettségekben állapodjanak meg. Ezek a szerződésszegéshez fűződő szankciókat 
súlyosbító vagy szaporító szerepet töltenek be, illetőleg a szerződésből eredő igények 
érvényesítése terén teszik könnyebbé a jogosult helyzetét („a követelés pénzre váltását”), 
ezért „biztosítják” a szerződést. Mivel a szerződések nemteljesítését, vagy nem megfelelő 
teljesítését (a szerződésszegést) a legkörültekintőbb szerződéskötés esetén sem lehet minden 
esetben kizárni, feltétlenül érdemes megfontolni az itt tárgyalt szerződést biztosító 
mellékkötelezettségek alkalmazását. A mellékkötelezettség elnevezés arra utal, hogy az 
alábbiakban tárgyalt szerződést megerősítő és biztosítékadási jellegű kötelezettségvállalások 
egy „alap” szerződéshez (pl. adásvétel, vállalkozás, bérlet) kapcsolódnak, írásbafoglalás 
esetén rendszerint a szerződés végén, külön pontként feltüntetve. 
Köznapi értelemben gyakran említik szerződést biztosító mellékkötelezettségként a 
bánatpénzt is, holott nem az. A bánatpénz a szerződés megkötésekor a másik félnek adott 
vagy ígért összeg, amely feljogosítja az azt adó vagy ígérő felet arra, hogy a bánatpénz 
elvesztése, illetőleg megfizetése mellett a szerződéstől elállhasson. A bánatpénz lényegében a 
szerződéstől való elállási jogosultság ellenértéke, tehát a többi szerződést biztosító 
mellékkötelezettséggel ellentétben nem erősíti, hanem éppen gyengíti a szerződést.  
 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségeknek a Ptk.-ban megnevezett fajtái: 
 
a) a foglaló; 
b) a kötbér; 
c) a jótállás; 
d) a bankgarancia; 
e) a jogvesztés kikötése; 
f) a zálogjog; 
g) az óvadék; 
h) a kezesség, 
i) a tartozás elismerés. 
 
Foglaló 
 
A foglaló a szerződés megkötésekkor a kötelezettségvállalás jeléül és biztosításául átadott 
pénzösszeg vagy más dolog.  
 
Foglalót csak a szerződés megkötésekor lehet adni. A felek bármilyen alakban megkötött 
szerződésüket biztosíthatják foglalóval. Ha a szerződést teljesítik, a foglalót a szolgáltatás 
ellenértékébe be kell számítani, ha pedig a foglaló beszámítására nem alkalmas, vagy a 
szerződés olyan okból szűnik meg, amelyért egyik fél sem felelős, vagy mindkét fél felelős, a 
foglaló visszajár. A teljesítés meghiúsulásáért felelős személy az adott foglalót elveszti, a 
kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni. A foglaló illetőleg kétszeres összegének 
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visszafizetése nem mentesít a szerződésszegés egyéb következményei alól, a foglaló összege 
azonban az esetleges kártérítés összegébe beleszámít.  
 
Kötbér 
 
A kötelezett meghatározott pénzösszeg fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan 
okból, amelyért felelős, nem, vagy nem szerződésszerűen teljesít (kötbér).  
 
Kötbért csak írásban lehet érvényesen kikötni. A kötbér a szerződésszegés minden esetére 
vonatkozik (késedelem, meghiúsulás, hibás teljesítés). A kötbérnek a szerződésszerű 
teljesítésre ösztönző szerepén túlmenő gyakorlati előnye, hogy szükségtelenné teszi a kár 
bizonyítását. 
A kötbért a jogosult akkor is követelheti, ha a szerződésszegés következtében kára nem merült 
fel. A kötbért meghaladó kárt is lehet azonban követelni, ennek összegszerűségét azonban már 
bizonyítani kell. A késedelem vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem 
mentesíti a kötelezettet a szerződés teljesítése alól. 
 
Jótállás 
 
Aki a szerződés hibátlan teljesítésért jótállásra köteles, ennek időtartama alatt a felelősség alól 
csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.  
 
A jótállás alapján tehát a kötelezett a szerződésszerű teljesítésért szigorúbb felelősséggel 
tartozik. A jótállás alapulhat szerződésen is, de jellemzőbb a jogszabályon alapuló 
úgynevezett kötelező jótállás (pl. a tartós használatra rendelt termékek esetén).  
Jogszabály meghatározhatja a jótállás minimális idejét is. 
Fogyasztói szerződés esetében a jótállási nyilatkozatnak tartalmaznia kell a jótállás 
kötelezettjének nevét és címét, a jótállás tartalmát, időtartamát, területi hatályát és a belőle 
eredő jogok érvényesítésének módját; utalnia kell továbbá arra, hogy a jótállás a fogyasztónak 
a törvényből eredő jogait nem érinti. A jótállási nyilatkozatot a fogyasztó kérésére írásban 
vagy más maradandó eszközzel rögzíteni kell, és a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. 
Jótállást kötelezően előíró jogszabály a jótállási nyilatkozatra vonatkozóan további 
követelményeket állapíthat meg.  
Fogyasztói szerződések esetén a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet speciális szabályokat 
állapít meg a szavatossági és a jótállási igények érvényesítésére. E rendelet tartalmazza a 
fogyasztói szerződés megkötése bizonyításának, a kifogásról szóló jegyzőkönyvnek és az 
áruátvételi elismervénynek a szabályait. 
A jótállás alapján a jogosult a szavatossági jogokkal azonos igényt érvényesíthet: így kérhet 
kijavítást, árleszállítást, kicserélést, újbóli elvégzést, a javítási költség megfizetését, és elállási 
jogot gyakorolhat.  
A jótállásban való megállapodás nem jelent lemondást a nem szerződésszerű teljesítésen 
alapuló azokról a jogokról, amelyek a jogosultat a szavatosság általános szabályai szerint 
megilletik. 
Jótállás esetén a jogosult a jótállás időtartama alatt bármikor érvényesítheti a bíróság előtt a 
jótállás alapján őt megillető jogokat (míg a szavatossági jogok elévülési ideje csak hat hónap). 
A jótállás tehát megkönnyíti a szavatossági jogok érvényesítését, de éppúgy a kártérítési 
jogok érvényesítését is. A jogosultnak a jótálláson alapuló igényét a kötelezetthez intézett 
nyilatkozattal kell érvényesítenie.   
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Bankgarancia 
A bank kötelezettséget vállalhat arra, hogy meghatározott feltételek – így különösen bizonyos 
esemény beállta vagy elmaradása, illetőleg okmányok benyújtása – esetében és határidőn 
belül a kedvezményezettnek a megállapított összeghatárig fizetést fog teljesíteni. A 
bankgarancia lényegében a bank által más javára történő biztosítéknyújtást (garanciát) jelent. 
A garanciavállalás alapvető feltétele a hitelképesség, de a garanciavállalást a bank általában 
fedezetbiztosíték (pl. zálogjog) nyújtásához is köti. 
 
Jogvesztés kikötése 
A felek írásban megállapodhatnak abban, hogy a szerződésszegésért felelős fél elveszít 
valamely jogot vagy kedvezményt, amely őt a szerződés alapján megilletné (pl. a 
részletfizetési kedvezményt). 
Az erre vonatkozó megállapodást az alapszerződésben vagy később egy külön szerződésben 
egyaránt meg lehet kötni. 
A jog elvesztéséhez nem elég a szerződésszegés megvalósulása, annak bizonyítása is 
szükséges, hogy a szerződésszegő fél nem úgy járt el a teljesítés érdekében, ahogy az az adott 
helyzetben általában elvárható. 
Jogvesztés általában kétféle hatállyal köthető ki: feltételként vagy a másik fél számára 
meghatározott hatalmasságként. Az előbbi esetben a szerződésszegés mint feltétel 
bekövetkezte automatikusan kiváltja a jogvesztést, míg utóbbi esetben a fél lesz jogosult 
szerződésszegés esetén nyilatkozattal a joghatást kiváltani. 
A bíróság mérsékelheti a kötelezettet túlságosan sújtó joghátrányt. E körben értékelni kell, 
hogy a szerződésszegésnek mi volt az oka, a kötelezett terhére mennyiben felróható a 
szerződésszegés, milyen egyéb körülmény hatott közre annak bekövetkeztében, illetve 
jelentősége van annak is, hogy a jogosultat a szerződésszegés következtében milyen hátrány 
érte. 
 
Zálogjog 
A zálogjog célja annak biztosítása, hogy a hitelező az általa nyújtott szolgáltatást (például 
kölcsönt) visszakapja, illetve a szolgáltatásért később járó ellenszolgáltatást megkapja, mert 
ha ez nem történik meg, a zálogjogosult a zálogtárgyból kereshet kielégítést. A zálogtárgyból 
való kielégítés – ha jogszabály kivételt nem tesz – bírósági határozat alapján végrehajtás 
útján történik. Önhatalmúlag nem lehet a zálogtárgyat értékesíteni. 
 
A zálogjog a jogosultnak az erre a célra lekötött dolgon vagy jogon (zálogtárgyon) abszolút 
hatállyal és más jogosultakat megelőzően kielégítési jogot biztosít arra az esetre, ha a 
kötelezett a szolgáltatás nem teljesíti. 
A zálogjog alanyai: 
 
 a zálogjogosult; 
 a személyi kötelezett, aki a követelés kötelezettje; 
 a zálogkötelezett (dologi kötelezett), akinek rendelkezési joga van a zálogtárgyon. 
 
A személyi kötelezett és a dologi kötelezett lehet ugyanaz a személy, de lehet más-más 
személy is. 
 
A zálogjog alapulhat szerződésen, jogszabályon (pl. a vállalkozót a díj biztosítására zálogjog 
illeti meg a megrendelő bizonyos vagyontárgyain) és bírósági határozaton. 
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A zálogjog az önálló zálogjog kivételével járulékos jog, mert 
 valamilyen kötelezettség biztosítására alapítják; 
 terjedelme általában az alapul szolgáló követeléshez igazodik; 
 amennyiben a követelés átszáll, úgy a zálogjog is átszáll az új jogosultra, illetve 
 törvény eltérő rendelkezése hiányában a zálogjogot csak a követeléssel együtt lehet 

átruházni. 
 
Zálogjog tárgya lehet minden birtokba vehető dolog, átruházható jog vagy követelés. A 
követelés biztosítékául a kötelezett jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági 
társaság vagyona vagy annak meghatározott része is szolgálhat, a vagyont alkotó egyes 
dolgok, jogok meghatározása nélkül. Ingatlant terhelő zálogjog alapításához a zálogszerződés 
írásba foglalása és a zálogjognak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése szükséges.  
 
A zálogjog főbb fajtái: 

 kézi zálogjog, 
 jelzálogjog, 
 forgalomképes jogokon fennálló zálogjog, 
 önálló zálogjog. 

 
Kézi zálogjogról akkor beszélünk, ha a zálogtárgy a zálogjogosult birtokába kerül, 
jelzálogjogról, ha csupán a zálogtárgy megjelölése történik. Ha a zálogjog jogosultját 
megilleti a zálogtárgy birtoklásának joga (kézizálogjog), köteles a zálogtárgyat épségben 
megőrizni és a zálogjog megszűnésekor visszaadni.  
A jogosult a zálogtárgyat külön rendelkezés hiányában nem használhatja, és nem 
hasznosíthatja, de természetes hasznait jogosult és köteles beszedni. A hasznok elsősorban a 
szükséges költségek fedezésére szolgálnak és a hasznokról a jogosult köteles elszámolni. 
A zálogjognál nem a zálogtárgy szerint, hanem a zálogtárgyon való birtoklás joga szerint kell 
a jelzálogjogot a kézizálogjogtól elhatárolni. A jelzálogjog esetén a birtoklás joga a 
zálogkötelezettet, és nem a zálogjogosultat illeti. 
A jelzálogjog esetén nem történik meg a zálogtárgy birtokba adása (csak a megjelölése), 
birtoklás joga továbbra is a zálogkötelezettet, és nem a zálogjogosultat illeti meg. 
A jelzálog fő alkalmazási területe az ingatlan. A jelzálogjogot a szerződés alapján ugyanis 
teherként felvezetik az ingatlan tulajdoni lapjára, és onnan csak a jogosult hozzájárulásával 
törli majd a földhivatal. Ezért nincs lehetőség a jogosult megkerülésével és tudta nélkül a 
tulajdont tehermentesen eladni, vagy még jobban megterhelni.  
Amennyiben a jelzálogjog tárgya nem ingatlan (azaz ingó dolog, átruházható jog, átruházható 
követelés), illetve a vagyont terhelő zálogjog alapítása esetén a szerződés érvényességéhez – 
hacsak jogszabály nem tesz kivételt – annak közjegyzői okiratba foglalása szükséges. 
Ezekben az esetekben szükség van a Magyar Országos Közjegyzői Kamaránál vezetett 
zálogjog-nyilvántartásba való bejegyzésre. A zálogjog-nyilvántartás közhitelű, abba bárki 
betekinthet. 
 
A hatályos Ptk. megengedi ún. önálló zálogjog alapítását is. Az önálló zálogjog az alapul 
szolgáló követelés nélkül is alapítható. A zálogjogosult ebben az esetben – a 
zálogszerződésben meghatározott összeg erejéig – kizárólag a zálogjoggal terhelt 
zálogtárgyból kereshet kielégítést.  
A zálogtárggyal való felelősség terjedelme ahhoz a követeléshez igazodik, amelynek 
biztosítására a zálogtárgy szolgál. Kiterjed a kamatokra, a követelés és a zálogjog 
érvényesítésének költségeire, továbbá a zálogtárgyra fordított szükséges költségekre is. 
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Az új Ptk. eltörli az önálló zálogjogot. A szabályozás és maga a jogintézmény annyira 
bonyolult volt, hogy azt csak igen ritkán alkalmazták biztosítékként. Érdekesség, hogy az új 
Ptk.-ban jelentős újítás lesz a zálogjog önálló átruházhatóságának a biztosítása, amely az 
önálló zálogjog talán legelőnyösebb tulajdonságát kívánta átemelni. Csak a gyakorlat fogja 
eldönteni, hogy mennyire fog a való életben ez rendelkezés beválni és mennyire lesz 
közkedvelt a zálogjog önálló átruházása a hitelezők körében tekintettel arra, hogy az önálló 
zálogjoghoz hasonlóan ennek a lehetőségnek sincs semmiféle hagyománya a magyar 
biztosítéki szabályozásában. 

 
Óvadék (kaució) 
Az óvadéknak az a funkciója, hogy ha a kötelezett nem képes vagy nem akar a szerződésnek 
megfelelően teljesíteni, úgy a jogosult részére átadott óvadék erre az esetre fedezetet nyújt. 
A felek általában tartós jogviszony esetén kötik ki biztosítékként az óvadékot, de 
szavatossági, jótállási kötelezettség biztosítása végett is nyújtható óvadék. 
 
Valamely követelés biztosítására  

 pénzen,  
 bankszámla-követelésen,  
 értékpapíron és egyéb,  
 külön törvényben meghatározott pénzügyi eszközön  

az erre irányuló szerződéssel és az óvadék tárgyának átadásával óvadék alapítható (a kötelező 
nevesítés óta a takarékbetétkönyv óvadék tárgya nem lehet). Hiába venné át ugyan valaki 
„biztosítékul” a névre szóló takarékbetétkönyvet valaki, hiszen az abban szereplő összeget 
számára úgysem fizethetné ki a pénzintézet. 
 
Ha az óvadék tárgya más dolog, a zálogjog szabályait kell alkalmazni. 
Az óvadék, mint a dologi biztosíték a zálogjog egyik fajtája, amelynek külön szabályozását 
annak speciális tárgya, illetve az ebből eredő eltérő kielégítési szabályok indokolják. Óvadék 
esetében a felek abban állapodnak meg, hogy a jogosult a részére átadott óvadékból 
közvetlenül kielégítést kereshet, ha a kötelezett nem, vagy nem szerződésszerűen teljesít. Az 
óvadéknak tehát az a funkciója, hogy ha a kötelezett nem képes vagy nem akar a 
szerződésnek megfelelően teljesíteni, úgy erre az esetre az óvadék fedezetet nyújtson.  
 
A jogosult a szerződésszegéskor tehát nyomban rendelkezhet az óvadékkal, abból közvetlenül 
- a bírói út igénybevétele nélkül - kielégítést kereshet. 
 
A könnyebb érvényesíthetőség miatt az óvadék kikötése a jogosult számára számos előnnyel 
jár a zálogjoghoz képest. 
Az óvadék a zálogjog egy speciális fajtája, melyet jelez egyrészt, hogy a törvény az óvadékra 
az eltérően nem szabályozott kérdésekben a zálogjog szabályait rendeli alkalmazni, másrészt 
az is, hogy a törvény tételes rendelkezésétől eltérő tárgyra kötött óvadéki szerződésre a 
zálogjog szabályait rendeli alkalmazni. 
Az óvadék a jogosult birtokába kerül. A felek szabadon állapodhatnak meg abban, hogy a 
jogosult az óvadékot használhatja-e, rendelkezhet-e vele. Ha a felek úgy állapodnak meg, 
hogy a jogosult a részére átadott pénzösszeget felhasználhatja, az ennek megfelelő összeget 
köteles fedezetként tartani arra az esetre, ha az óvadék visszaadási kötelezettsége beáll. 
Megállapodhatnak azonban a felek abban is, hogy a jogosult a részére átadott pénzösszeget 
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zárolva köteles tartani. Ilyenkor ahhoz a jogosult nem nyúlhat hozzá mindaddig, amíg a 
szerződésszegés be nem következik és a kielégítési joga meg nem nyílik. 
 
Óvadékkal csak érvényes és bírósági úton érvényesíthető követelés biztosítható. Kivételt 
képez ez alól az elévült követelés. Az elévült követelés az óvadékból ugyanis kielégíthető 
[Ptk. 270. § (4)]. 
Az óvadék kikötésére rendszerint huzamosabb jogviszonyok (pl. bérleti szerződés) esetén 
kerül sor, de szavatossági, jótállási kötelezettség biztosítása végett is nyújtható óvadék. A 
külföldre utazó, kisebb szállókban, appartman házakban megszálló utazók is gyakran 
találkozhatnak ezzel a szerződést biztosító mellékkötelezettséggel. A szerződés tartama alatt 
az óvadék értéke az értékpapír mindenkori értékétől függően változhat. A felek 
megállapodhatnak abban, hogy a jogosult a kielégítéskor milyen értéken elégítheti ki a 
követelését. Amennyiben a felek megállapodása erre nézve nem terjed ki, az értékpapírt nem 
névértéken, hanem a kielégítés-kori piaci értéken kell figyelembe venni. 
Az államháztartási törvény - az önkormányzatok, az önkormányzati hivatalok és a kincstár 
kivételével, valamint törvény eltérő rendelkezésének hiányában - a költségvetési szervek 
számára tiltja a kezességvállalást. Ebből következően harmadik személy 
kötelezettségvállalásáért e költségvetési szervek óvadékot sem adhatnak.  
Az óvadék visszajár, ha az alapul szolgáló szerződés megszűnt, illetőleg a szavatossági vagy 
jótállási idő eltelt anélkül, hogy az óvadékból való kielégítésre jogalap volna. 
Sajátos jelleggel bír a büntetőeljárásban alkalmazott óvadék, melyet számos angolszász 
jogrendszer mellett, már a magyar jogrendszer is alkalmaz. 
Az óvadék kikötésére a törvény kötelező alakszerűséget nem rendel, így a felek az óvadék 
nyújtásában akár szóban vagy ráutaló magatartással is megállapodhatnak [Ptk. 216. § (1)]. 
Az óvadék alapulhat szerződésen, de jogszabályon is. 
Az óvadéknak nincs kárátalány szerepe, mint a kötbérnek. A jogosultnak tehát vita esetén a 
tényleges kár összegét bizonyítania kell. A kötbért utólag, a szerződésszegést követően 
fizetik, míg az óvadékot a szerződésszegést megelőzően nyújtják és a jogosult abból kereshet 
közvetlenül kielégítést. 
 
 
Kezesség 
A kezesség személyi biztosíték és járulékos kötelezettség, mely valamilyen főkötelezettséget 
feltételez.  
 
A kezességi szerződés a kezes kötelezettségét tartalmazza arra vonatkozóan, hogy 
amennyiben a kötelezett nem teljesít, a kötelezett helyett maga a kezes fog a jogosultnak 
teljesíteni.  
 
Kezességet csak írásban lehet érvényesen vállalni. Az ún. egyszerű kezesség esetén a kezes 
mindaddig megtagadhatja a teljesítést, amit a követelés behajtható a kötelezettől és az olyan 
kezesektől, akik őt megelőzően, reá tekintet nélkül vállaltak kezességet. A készfizető 
kezességnél a kezest nem illeti meg a sortartás kifogása: a kezes nem követelheti, hogy a 
jogosult a követelésének először a kötelezettől való behajtását kísérelje meg. Készfizető 
kezesség esetén a jogosultnak nagyobb választási lehetősége van a tekintetben, hogy a 
követelését kivel szemben kívánja érvényesíteni. 
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A készfizető kezesség esetei: 
 
 felek készfizető kezességben állapodnak meg; 
 a kezességet kár megtérítéséért vállalták; 
 a kezességet bank vállalta; 
 a készfizető kezességet jogszabály mondja ki. 
 
Amennyiben a kezes a kötelezett helyett a tartozást megfizeti a jogosultnak, a kezesnek 
megtérítési igénye keletkezik a kötelezettel szemben. A kezes ilyen esetben az általa teljesített 
szolgáltatást, de annál nem többet követelhet a kötelezettől. Igényét a kötelezettel szemben 
per útján is érvényesítheti. 
 
A kezes helytállási kötelezettsége megszűnik: 
 
 ha a jogosult vétkes magatartása miatt a követelés behajthatatlanná vált; 
 ha ahhoz a jogosult hozzájárul; 
 ha a jogosult követelése kielégítést nyer, s a biztosíték nem száll át másra; 
 ha a kötelezett tartozását harmadik személy átvállalja és hiányzik a kezes hozzájáruló 

nyilatkozata. 
 
Nem szünteti meg a kezes helytállási kötelezettségét a kötelezett halála. Ilyen esetben a 
főkötelezett az örökös lesz és a kezesi felelősség megmarad. 
Ugyancsak nem szűnik meg a kezes helytállási kötelezettsége akkor sem, ha a követelést a 
jogosult másra engedményezi, hacsak a felek másképp nem állapodtak meg. 
 
Tartozás-elismerés 

Aki tartozása fennállását elismeri, ezzel bizonyítékot szolgáltat tartozásának fennállására 
nézve. A tartozás-elismerés azzal a hatállyal jár, hogy a jogosultnak csupán a tartozás-
elismerés tényét kell bizonyítania ahhoz, hogy a követelést javára megítéljék.  

 
 

Önellenőrző kérdések 
 

1) Mi a különbség az alkotórész és a tartozék között? 
2) Milyen jogok keletkezéséhez szükséges az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? 
3) Hogyan jött létre az ingatlan-nyilvántartás mai rendszere? 
4) Melyek az ingatlan-nyilvántartás alapelvei? 
5) Az ingatlan-nyilvántartásban jogváltozást eredményező jogcselekmények közül 

melyek azok, amik nem szerződésen alapulnak? 
6) Melyek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok? 
7) Melyek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető tények? 
8) Mi a különbség az ingatlan-nyilvántartásba be nem jegyzett és a bejegyzett jogszerzés 

között? 
9) Mit jelent az ingatlan-nyilvántartásban a nyilvánosság elve? 
10) Mit jelent az ingatlan-nyilvántartásban a közhitelesség elve? 
11) Mit jelent az ingatlan-nyilvántartásban a kérelemhez kötöttség elve? 
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12) Mit jelent az ingatlan-nyilvántartásban a rangsor elve? 
13) Mi a közokirat? 
14) Mi a magánokirat? 
15) Mi a helyrajzi szám? 
16) Melyek az ingatlan-nyilvántartás a számítógépes formában megjeleníthető részei? 
17) Kinek és milyen határidővel kell kérni az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezendő 

adatok változását? 
18) Mi a széljegy? 
19) Melyek a tulajdoni lap részei? 
20) Mit értünk a törölt bejegyzések jegyzéke alatt? 
21) Mit jelent a perfeljegyzés? 
22) Mikor kerül sor a kérelem hiány pótlására való felhívás és érdemi vizsgálat nélküli 

végzéssel történő elutasítására? 
23) Mikor kötelező a jogi képviselet az ingatlan-nyilvántartási eljárásban? 
24) Milyen döntést hozhatnak közigazgatási pereknél a bíróságok? 
25) Mi a TakarNet rendszer? 
26) Milyen formai feltételei vannak az ingatlan átruházásának? 
27) Többszöri eladás esetén hogyan alakul a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő 

bejegyzése (a birtokkal megerősített jogcím védelme? 
28) Melyek a termőföld tulajdonának megszerzésére vonatkozó főbb korlátozások? 
29) Melyek az ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonszerzés esetei? 
30) Melyek az ingatlan végrehajtási eljárás főbb szakaszai? 
31) Milyen jogok terhelhetik a végrehajtás alá vont ingatlant megszerző új tulajdonos 

tulajdonjogát? 
32) Mi az elbirtoklás? 
33) Milyen jelentősége van az elbirtoklás ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésének? 
34) Mikor szakad meg az elbirtoklási idő és mi ennek a hatása? 
35) Mi történik jóhiszemű ráépítés esetén? 
36) Mi történik rosszhiszemű ráépítés esetén? 
37) Mi a növedék? 
38) Mi a telki szolgalom és hogyan keletkezhet?? 
39) Melyek a telki szolgalmak főbb esetei? 
40) Mi a haszonélvezeti jog? 
41) Mikor lehet elidegenítési és terhelési tilalmat alapítani? 
42) Melyek az adásvételi szerződés különös fajtái? 
43) Mit jelent az elővásárlási jog? 
44) Milyen sorrend van több jogcímen fennálló elővásárlási jog esetén? 
45) Mi a vételi jog (opciós jog? 
46) Mi a visszavásárlási jog?  
47) Melyek a szerződést biztosító mellékkötelezettségek? 
48) Mi a foglaló lényege? 
49) Mi a kötbér lényege? 
50) Mi a zálogjog lényege? 
51) Melyek a zálogjog fajtái? 
52) Mi a jelzálogjog lényege? 
53) Mi az óvadék lényege? 
54) Mi a kezesség lényege? 
55) Melyek a készfizető kezesség esetei? 
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Függelék: 

1997. évi CXLI. törvény 

az ingatlan-nyilvántartásról 

ELSŐ RÉSZ 

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

1. § (1) Ez a törvény - az 1972. évi 31. törvényerejű rendelettel bevezetett és változatlan formában gépi 
adathordozóra rögzített - ingatlan-nyilvántartás szabályait határozza meg. 

(2) A gépi adatfeldolgozású ingatlan-nyilvántartás tartalma az azt kezelő számítástechnikai eszközzel 
olvasható és kinyomtatott formában is megjeleníthető, ahogyan azt e törvény és végrehajtási rendelete 
szabályozza. 

Az ingatlan-nyilvántartás tartalma 

2. § (1) Az ingatlan-nyilvántartás településenként tartalmazza az ország valamennyi ingatlanának e törvény 
szerint meghatározott adatait, az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és jogi szempontból jelentős tényeket. Az 
ingatlan-nyilvántartás tartalmazza továbbá az oda bejegyzett személyeknek a nyilvántartáshoz szükséges, e 
törvényben meghatározott, személyazonosító és lakcímadatait is. 

(2) Az e törvényben felsorolt jogokon és tényeken kívül az ingatlan-nyilvántartásba más jog bejegyzését, tény 
feljegyzését csak törvény rendelheti el. 

(3) Ingatlannal kapcsolatos bírósági, ügyészségi, hatósági (a továbbiakban: hatósági) eljárásokban - a részben 
vagy egészében az Európai Unió által finanszírozott, a mezőgazdasági földterületekhez kapcsolódó 
támogatásokra vonatkozó mezőgazdasági és vidékfejlesztési eljárást kivéve - az ingatlan-nyilvántartási tulajdoni 
lapon átvezetett adatokat, valamint az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban ábrázolt határvonalat 
kell irányadónak tekinteni. 

Az ingatlan-nyilvántartás elvei 

A bejegyzés és annak hatálya 

3. § (1) Egyes jogok az ingatlan-nyilvántartásban a tulajdoni lapra történő bejegyzéssel keletkeznek. 
(2) Az okiraton alapuló bejegyzés keletkezteti az átruházáson alapuló tulajdonjogot, továbbá a szerződésen 

alapuló vagyonkezelői jogot, földhasználati jogot, haszonélvezeti jogot és a használat jogát, a telki szolgalmi 
jogot, a jelzálogjogot (önálló zálogjogot). 

(3) E törvényben meghatározott egyes jogok és jogilag jelentős tények bejegyzése a későbbi jogszerzők 
szerzését korlátozza, vagy feltételessé teszi. 

(4) E törvényben meghatározott egyes jogilag jelentős tények, illetőleg hatósági határozat vagy jogszabály 
erejénél fogva keletkező jogok bejegyzésének elmaradása - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - a hozzájuk 
fűződő joghatást nem érinti. 

Nyilvánosság 

4. § (1) Az ingatlan-nyilvántartás - az e törvényben meghatározottak szerint - nyilvános. 
(2) Az ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap tartalma korlátozás nélkül megismerhető, azt bárki megtekintheti, 

arról feljegyzést készíthet, hiteles másolatot kérhet. 
(2a) A tulajdoni lapról a következő papír alapú másolatok állíthatók ki, valamint - az e törvényben 

meghatározottak szerint - elektronikus dokumentumként a következő másolatok szolgáltathatók: 
a) teljes másolat, amely valamennyi bejegyzést szó szerint tartalmaz, 
b) szemle, amely kizárólag a - másolat kiállításának, illetve elektronikus úton történő lekérdezésének 

időpontjában - fennálló bejegyzéseket tartalmazza szó szerint. 
(2b) A tulajdoni lap tartalma - a (2a) bekezdésben foglaltakon túl, e törvény felhatalmazása alapján kiadott 

miniszteri rendeletben foglaltak szerinti - részadat-szolgáltatás formájában is megismerhető. 
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(3) Az ingatlan-nyilvántartás, illetve a széljegyzett okirat szerinti jogosult, illetőleg kötelezett teljes bizonyító 
erejű magánokiratba vagy közjegyzői okiratba foglalt engedélyével ismerhető meg: 

a) minden olyan magán- és közokirat, hatósági határozat tartalma, amely a jogosult, illetőleg a kötelezett 
bejegyzése vagy törlése alapjául szolgált, vagy szolgálhat, 

b) 
c) a tulajdonosok jegyzéke (névmutató). 
(4) A (3) bekezdés a) és c) pontja szerintiek megismerhetők akkor is, ha a kérelmező írásban igazolja, hogy az 

irat megismerése joga érvényesítéséhez, illetve jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló kötelezettsége 
teljesítéséhez szükséges. 

(5) Az ingatlan természetben meghatározott részére bejegyzett jogok, tények és átvezetett adatok alapjául 
szolgáló okiratnak az érintett természetbeni rész meghatározására vonatkozó tartalma korlátozás nélkül 
megismerhető. 

(6) Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalma korlátozás nélkül megismerhető, azt bárki 
megtekintheti, arról feljegyzést készíthet és hiteles másolatot kérhet. A másolat lehet: 

a) szemle másolat: amely a hatályos térképi állapotot tartalmazza, 
b) teljes másolat: amely a hatályos térképi állapot mellett az előzetes térképi változásokat is tartalmazza. 

Közhitelesség 

5. § (1) Az ingatlan-nyilvántartás - ha törvény kivételt nem tesz - a bejegyzett jogok és a feljegyzett tények 
fennállását hitelesen tanúsítja. Ha valamely jogot az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztek, illetve, ha valamely 
tényt oda feljegyeztek, senki sem hivatkozhat arra, hogy annak fennállásáról nem tudott. 

(2) Az ellenkező bizonyításáig az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogról és feljegyzett tényről vélelmezni 
kell, hogy az fennáll, és az ingatlan-nyilvántartás szerinti jogosultat illeti meg. A jogok, tények törlése esetén - az 
ellenkező bizonyításáig - azt kell vélelmezni, hogy azok nem állnak fenn. 

(3) A jóhiszemű szerző javára az ingatlan-nyilvántartást - az ellenkező bizonyításáig - az oda bejegyzett jogok 
és feljegyzett tények tekintetében akkor is helyesnek és teljesnek kell tekinteni, ha az a valóságos helyzettől 
eltér. Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban jóhiszemű jogszerzőnek minősül az, aki az ingatlan-nyilvántartásban 
bízva, ellenérték fejében szerez jogot. 

(4) Az ingatlan-nyilvántartáson kívül jogot szerző személy, illetve az ingatlan-nyilvántartásból törölt jog vagy 
tény jogosultja nem érvényesítheti megszerzett jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, illetőleg az őt 
rangsorban megelőző, jóhiszemű jogszerzővel szemben. 

(5) 
(6) Az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett adatokkal szemben a bizonyítás azt terheli, aki az adatok 

helyességét, valósággal egyezőségét vitatja. 
(7) Ha az ingatlannak a tulajdoni lapon átvezetett és az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban 

ábrázolt határvonala alapján külön jogszabály szerint meghatározható területnagysága eltér egymástól, akkor ez 
utóbbi az irányadó. 

(8) Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis - az ellenkező bizonyításáig - hitelesen tanúsítja a 
földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 11. § (1) 
bekezdése szerint meghatározott állami alapadat-tartalmat. 

(9) Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban rögzített földrészletről, továbbá az ott rögzített 
egyéb önálló ingatlanról - a (10) bekezdés kivételével - az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy az 
fennáll, határvonalainak ábrázolása helyes és teljes. 

(10) Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban nem rögzített, továbbá törölt (érvénytelenített) 
földrészletről, egyéb önálló ingatlanról azt kell vélelmezni, hogy az nem áll fenn. A bizonyítási kötelezettség azt 
terheli, aki az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis helyességét, teljességét vitatja. 

Kérelemhez kötöttség 

6. § (1) A jogok és jogilag jelentős tények bejegyzésére illetőleg feljegyzésére irányuló ingatlan-nyilvántartási 
eljárás - ha e törvény másként nem rendelkezik - az ügyfél kérelmére vagy hatósági megkeresésre indul, és az 
ingatlan-nyilvántartásba csak az a jog, jogilag jelentős tény jegyezhető be, illetőleg kerülhet feljegyzésre, 
amelyet a kérelem vagy hatósági megkeresés megjelöl. 

(2) A bejegyzés, feljegyzés, illetőleg az erről szóló határozat a bejegyzés, feljegyzés iránti kérelemben 
foglaltak szerint javítható, illetőleg egészíthető ki. 

Rangsor 
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7. § (1) Az ingatlan-nyilvántartásban egy-egy bejegyzés ranghelyét és ezzel a bejegyzések rangsorát - e 
törvény eltérő rendelkezése hiányában - a bejegyzés, feljegyzés iránt benyújtott kérelem iktatási időpontja 
határozza meg. Ranghelyet csak olyan kérelemmel lehet alapítani, amelyhez a bejegyzés alapjául szolgáló 
okiratot is mellékelték. 

(2) A ranghely előzetes biztosításának, a ranghely fenntartásának ténye a jogosultak kérelme alapján az 
ingatlan-nyilvántartás tulajdoni lapján legfeljebb egy évi időtartamra, a törvényben meghatározott módon 
feljegyezhető. 

(3) A bejegyzések ranghelyével való rendelkezés, harmadik személyeknek a ranghely módosítása 
időpontjában bejegyzett jogai sérelmével nem járhat. 

Okirat elve 

8. § Az ingatlan-nyilvántartásban jog bejegyzésére, jogilag jelentős tény feljegyzésére vagy adatok 
átvezetésére - ha törvény másként nem rendelkezik - csak az e törvényben meghatározott okirat vagy jogerős 
hatósági, illetve bírósági határozat alapján kerülhet sor. 

Az ingatlan-nyilvántartást vezető szervezet 

9. § (1) Az ingatlan-nyilvántartás vezetése, valamint az ingatlan-nyilvántartási ügyek intézése az ingatlanügyi 
hatóság hatáskörébe tartozik. 

(2) A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer kezelése, működtetése - függetlenül annak tényleges 
elhelyezésétől - a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv feladatkörébe tartozik. 

(3) Az ingatlanügyi hatóság az ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos adatfeldolgozási feladatok ellátásával 
csak államigazgatási szervet vagy kizárólagos állami tulajdonú gazdálkodó szervezetet bízhat meg. 

10. § (1) Az ingatlan-nyilvántartást településenként (község, város, fővárosi kerület) kell vezetni, Debrecen, 
Győr, Miskolc, Pécs és Szeged megyei jogú városokban pedig kerületenként is lehet vezetni. 

(2) Az ingatlan-nyilvántartásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendeletben elrendelheti más 
városokban is az ingatlan-nyilvántartás kerületenként való vezetését, a fővárosban pedig az egyes kerületek 
ingatlan-nyilvántartásának összevontan történő vezetését. 

MÁSODIK RÉSZ 

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS RENDSZERE 

I. Fejezet 

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS TÁRGYA ÉS TARTALMA 

Önálló ingatlanok 

A földrészlet 

11. § (1) Az ingatlan-nyilvántartásban földrészlet: 
a) a föld felszínének természetben összefüggő, közigazgatási vagy belterületi határ által meg nem szakított 

területe, amelynek minden részén azonosak a tulajdoni vagy a vagyonkezelői (kezelési) viszonyok, 
b) a kialakított építési telek a tulajdoni és vagyonkezelői viszonyoktól függetlenül, 
c) az utak, terek, vasutak, csatornák elágazással és kereszteződéssel, valamint közigazgatási vagy belterületi 

határ által - az országos közút, vasút vagy hajózható csatorna kivételével - meg nem szakított részei, amelyek 
tulajdonosa vagy vagyonkezelője (kezelője) azonos. 

(2) A földrészletet művelési ágak és művelés alól kivett területek szerint további részletekre kell bontani 
(alrészlet). 

(3) Ha az (1) bekezdésben meghatározott földterület húsznál több alrészletet tartalmaz, azt legfeljebb húsz 
alrészletig külön földrészletként kell nyilvántartani. 

(4) A földrészlettel együtt kell nyilvántartani 
a) a földön létesített épületet, építményt, 
b) társasháznál a tulajdonostársak közös tulajdonában álló épületrészeket és helyiségeket, 
c) a szövetkezeti háznál a szövetkezet tulajdonában álló épületrészeket és helyiségeket 
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ha azok tulajdoni viszonyai a földrészlettel azonosak. 
(5) Azt a pincét, amelynek tulajdonosa azonos a földrészlet tulajdonosával, vagy amelynek bejárata a pince 

tulajdonosának tulajdonában álló földrészletről nyílik, és szolgalmi jog alapján más tulajdonában álló ingatlan 
alá nyúlik, azzal a földrészlettel együtt kell nyilvántartani, amelyen a bejárata van. 

Az egyéb önálló ingatlanok 

12. § A földrészleten kívül önálló ingatlannak kell tekinteni: 
a) az épületet, a pincét, a föld alatti garázst és más építményt, ha az nem vagy csak részben a földrészlet 

tulajdonosának a tulajdona (a továbbiakban: önálló tulajdonú épület), 
b) a társasházban levő öröklakást, illetőleg külön tulajdonban álló, nem lakás céljára szolgáló helyiséget (a 

továbbiakban: öröklakás) a közös tulajdonban levő részekből az öröklakás-tulajdonost megillető hányaddal 
együtt, 

c) a szövetkezeti házban levő szövetkezeti lakást, illetőleg nem lakás céljára szolgáló helyiséget, 
d) a közterületről nyíló pincét (föld alatti raktárt, garázst stb.) függetlenül annak rendeltetésétől [a)-d) pontok 

szerinti ingatlanok együtt: egyéb önálló ingatlan]. 
13. § (1) Társasházként, illetőleg szövetkezeti házként kell nyilvántartani azokat a nem lakás céljára szolgáló 

épületeket is, amelyeket a társasház-tulajdonra, illetőleg a szövetkezeti ház-tulajdonra vonatkozó rendelkezések 
szerint létesítettek (társas garázs, társas üdülő, illetve üdülő- és garázsszövetkezeti ház stb.). 

(2) Örök-, illetőleg szövetkezeti lakásként kell nyilvántartani a lakás helyiségeit és a lakáshoz tartozó 
helyiségeket függetlenül attól, hogy azok egymással műszakilag összefüggenek-e. Az örök- vagy a szövetkezeti 
lakás tulajdonosának többi helyiségét (pl. garázs, lakás kialakítására szolgáló tetőtér, padlástér) az alapító okirat, 
illetve a lakásszövetkezeti alapszabály rendelkezésétől függően kell a lakással együtt vagy önálló ingatlanként 
nyilvántartani. 

(3) Közterületről nyíló pinceként kell nyilvántartani azt a pincét, amelynek a bejárata közterületről nyílik, és 
nem a pince tulajdonosának a tulajdonában álló ingatlan alá nyúlik. 

Az ingatlan adatai 

14. § Az ingatlan-nyilvántartás az ingatlan következő adatait tartalmazza: 
a) a település nevét, az ingatlan fekvését (belterület, külterület megjelölése), a belterületen lévő ingatlannál az 

utca (tér, krt. stb.) nevét és a házszámot, a helyrajzi számát és területnagyságát, 
b) művelési ágát és a művelés alól kivett terület elnevezését, 
c) minőségi osztályát, kataszteri tisztajövedelmét, 
d) ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatát. 

A jogosultak adatai 

15. § (1) Az ingatlanok nyilvántartása során a magánszemély azonosítására természetes személyazonosító 
adatait, lakcímét, állampolgárságát, továbbá, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 
szóló törvény hatálya alá tartozó magánszemélyek esetében, az érintett személyi azonosítóját kell használni. A 
szervezetek azonosítására a szervezet megnevezését, székhelyét, valamint a cégjegyzékbe bejegyzett jogi 
személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében a cégjegyzékszámot, a statisztikáról szóló 
törvény hatálya alá tartozó szervezet esetében a statisztikai azonosítóját kell alkalmazni (az azonosításra szolgáló 
adatok együtt: a jogosult adatai). 

(2) Az adatok közül a személyi azonosítót a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az 
azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény rendelkezései szerint kell kezelni, és azt, valamint a 
cégjegyzékbe bejegyzett jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében a 
cégjegyzékszámot a tulajdoni lapon, továbbá - ha törvény másként nem rendelkezik - az ingatlan-nyilvántartás 
részeiről kiadott másolaton feltüntetni nem szabad. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott személyek és szervezetek az ott felsorolt adatokat kötelesek az 
ingatlan-nyilvántartási ügyükben eljáró ingatlanügyi hatósággal közölni. 

Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok 

16. § Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanhoz kapcsolódó következő jogok, illetőleg annak jogosultjai 
jegyezhetők be: 
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a) tulajdonjog, illetőleg állami tulajdonban álló ingatlan esetében az állam tulajdonosi jogait gyakorló 
szervezet, és a vagyonkezelői jog, helyi önkormányzati tulajdon esetében a vagyonkezelői jog, 

b) a lakásszövetkezeti tagot megillető állandó használati jog, 
c) megállapodáson és bírósági határozaton alapuló földhasználati jog, 
d) haszonélvezeti jog és használat joga, 
e) telki szolgalmi jog, 
f) állandó jellegű földmérési jelek, földminősítési mintaterek, valamint villamosberendezések elhelyezését 

biztosító használati jog, továbbá vezetékjog, vízvezetési és bányaszolgalmi jog, valamint törvény rendelkezésén 
alapuló közérdekű szolgalmak és használati jogok, 

g) elő- és visszavásárlási, valamint vételi jog, 
h) tartási és életjáradéki jog, 
i) jelzálogjog (önálló zálogjog), 
j) végrehajtási jog. 
16/A. § 

Az ingatlan-nyilvántartásba feljegyezhető tények 

17. § (1) Az ingatlan-nyilvántartásba csak az ingatlanhoz kapcsolódó következő, jogilag jelentős tények 
jegyezhetők fel: 

a) a jogosult kiskorúsága vagy gondnokság alá helyezése, 
b) a jogosulttal szemben megindított felszámolási eljárás, végelszámolás, 
c) a külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepének, kereskedelmi képviseletének cégjegyzékből történő törlése, 
d) kisajátítási és telekalakítási eljárás megindítása, 
e) az ingatlanügyi hatósági határozat elleni jogorvoslati kérelem, ügyészi felhívás, ügyészi fellépés benyújtása, 
f) bejegyzés, feljegyzés és az adatváltozás átvezetése alapjául szolgáló vagy azzal kapcsolatos bírósági 

határozat elleni felülvizsgálati kérelem benyújtása, 
g) az ingatlan jogi jellege, 
h) bejegyzés, feljegyzés és az adatváltozás átvezetése iránti kérelem vagy megkeresés elutasítása, 
i) épület létesítése vagy lebontása, 
j) az ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztése, 
k) jogerős hatósági vagy bírósági határozattal megállapított tartós környezetkárosodás ténye, mértéke és 

jellege, 
l) bírósági ítéleten alapuló tulajdoni korlátozás, 
m) bírósági vagy hatósági határozaton alapuló telekalakítási és építési tilalom elrendelése, valamint egyéb 

építésügyi korlátozás, 
n) a szerződésen vagy végintézkedésen alapuló elidegenítési és terhelési tilalom, 
o) az e törvényben meghatározott perek és büntetőeljárás megindítása, 
p) árverés, nyilvános pályázat kitűzése, 
q) a zárlat, zár alá vétel, zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés, zárlat az Európai Unió által elrendelt 

pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés végrehajtására, 
r) tulajdonjog fenntartással történt eladás, 
s) a törölt zálogjog ranghelyének fenntartása, illetve a ranghellyel való rendelkezés jogáról történő lemondás, 
t) jelzálogjog ranghelyének előzetes biztosítása, 
u) ranghely megváltoztatása, 
v) a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 10. §-ának (2) bekezdése szerinti, a közös tulajdon 

átruházására a tulajdonostársak összes tulajdoni hányadának legalább kétharmadát feljogosító alapító okirat 
elfogadása, módosítása, illetőleg a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 10. §-ának (3) bekezdése 
szerinti, a közös tulajdon átruházására a tulajdonostársak összes tulajdoni hányadának legalább négyötödét 
feljogosító alapító okirat módosítása, továbbá az elfogadás, a módosítás időpontja, 

z) az e törvényben meghatározott megismételt hagyatéki eljárás megindítása. 
(2) Az (1) bekezdés a)-k) pontjaiban említett tények feljegyzésének elmaradása az egyébként azokhoz fűződő 

joghatásokat nem érinti. Az l)-z) pontokban meghatározott tények feljegyzésének elmaradása esetén a jogosult 
azokat nem érvényesítheti a jóhiszemű harmadik jogszerzővel szemben. 

(3) Tulajdonjog fenntartással történt eladás ténye jegyezhető fel az ingatlan tulajdonjogának a futamidő végén 
- minden további jognyilatkozat nélkül (ide nem értve a tulajdonjog bejegyzési engedélyt) - történő átszállását 
eredményező pénzügyi lízingbe adás esetében is. 

II. Fejezet 
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AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS RÉSZEI 

18. § (1) Az egységes ingatlan-nyilvántartási adatbázis olvasható formában megjeleníthető tulajdoni lapból, a 
tulajdoni lapról megszűnt bejegyzések adatainak adatbázisából, továbbá az állami ingatlan-nyilvántartási térképi 
adatbázisból, valamint az okirattárból és az analóg és digitális archív térképi adatok adatbázisából áll (a 
továbbiakban: ingatlan-nyilvántartás). Az egyéb önálló ingatlanok alaprajza vagy egyéb ábrázolása az állami 
ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis része. 

(2) A számítógépes adatfeldolgozás útján a település ingatlanairól, illetőleg ezek adatairól összesítők és 
kimutatások, továbbá, ha szükséges az ingatlan-nyilvántartás vezetéséhez más jegyzékek, és e törvényben foglalt 
bizonylatok is készíthetők, illetőleg számítógépes adatkapcsolat létrehozásával a gépi adatfeldolgozás 
eszközeivel olvasható formában megjeleníthetők. 

A tulajdoni lap 

19. § (1) Az ingatlan-nyilvántartásban az ingatlan adatait, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és 
jogilag jelentős tényeket, továbbá azok jogosultjait és a jogosultak adatait a tulajdoni lapra kell bejegyezni, 
feljegyezni, illetve azon átvezetni. 

(2) A tulajdoni lapokat településenként egytől kezdődően számozni kell. A tulajdoni lap száma mellett minden 
tulajdoni lapon a település nevét is fel kell tüntetni. Az ingatlan-nyilvántartás számítógépes rendszerében az 
ingatlan tulajdoni lapjának száma megegyezik a helyrajzi számmal vagy az ingatlan egyedi azonosítójával. Az 
ingatlanok helyrajzi számozásának megállapítására vonatkozó szabályokat a miniszter rendeletben állapítja meg. 

(3) Egyes ingatlanok sajátos nyilvántartási szempontjaira figyelemmel a tulajdoni lap - egymással összetartozó 
- tulajdoni törzslapként és tulajdoni különlapként is vezethető. 

Az okirattár 

20. § (1) Az okirattár a bejegyzések alapjául szolgáló okiratokat, illetőleg ezek hitelesített másolatait, a 
bejegyzés iránti kérelmeket, megkereséseket, valamint az ingatlan-nyilvántartási ügyben keletkezett más iratokat 
tartalmazza. 

(2) Az okirattárban lévő iratokat az ingatlanügyi hatóság egyéb irataitól elkülönítetten kell kezelni. 
(3) Az okirattárban lévő iratok a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 

1995. évi LXVI. törvény hatálya alá tartoznak. 

Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis 

21. § (1) Az egységes ingatlan-nyilvántartás céljára az Fttv. 13. § (1) bekezdésében meghatározott térképi 
adatbázis szolgál. 

(2) 
(3) Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis az ingatlan-nyilvántartás szempontjából az Fttv. 11. § 

(1) bekezdésében meghatározottakat tartalmazza. 
(4) Az egyéb önálló ingatlanok alaprajza 1:100 vagy annál nagyobb méretarányban ábrázolja az ingatlan - 

társasháznál a közös, szövetkezeti háznál a szövetkezeti tulajdonban lévő épületrészek, továbbá az öröklakások 
és szövetkezeti lakások - elhatároló vonalait. Az alaprajzon fel kell tüntetni a település nevét, az ingatlan utca, 
házszám, emelet és ajtószám szerinti megjelölését, továbbá az önálló ingatlan sorszámát és alapterületét. 

A törölt bejegyzések jegyzéke 

22. § A település egységes ingatlan-nyilvántartási adatbázisában meg kell őrizni a törölt bejegyzéseket és 
adatokat, valamint a törlésre vonatkozó határozat számát, amelynek alapján a törlés alapjául szolgáló okirat az 
okirattárból visszakereshető. A törölt bejegyzések állományára is vonatkoznak a 20. § (3) bekezdésében 
foglaltak. 

III. Fejezet 

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS MÓDJA 

23. § (1) Az ingatlan területét méterrendszerben (hektár, négyzetméter) kell nyilvántartani. 
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(2) A mező- és erdőgazdasági művelés alatt álló földet - a rendszeres földhasznosítási módra tekintettel, a 
természetbeni állapotnak megfelelően - szántó, rét, legelő, szőlő, kert, gyümölcsös, nádas, erdő és fásított terület 
művelési ágban, illetve halastóként kell nyilvántartani. Művelés alól kivett területként kell nyilvántartani a mező- 
vagy erdőgazdasági művelés alatt nem álló földet. 

(3) A település belterületének 1 ha meg nem haladó földrészletét - a fő hasznosítási módra tekintet nélkül - 
művelés alól kivett területként kell nyilvántartani. 

(4) A mező- és erdőgazdasági művelés alatt álló vagy arra alkalmas, illetőleg alkalmassá tett föld minőségét 
osztályba sorozással - a természetbeni állapotnak megfelelően - kell megállapítani. A föld minőségeként a 
minőségi osztályt és az annak megfelelő kataszteri tiszta jövedelmet kell feltüntetni. 

(5) A területegységre vonatkozó kataszteri tiszta jövedelmet (tiszta jövedelmi fokozat), továbbá egyes 
települések földminősítési szempontból történő besorozását, a besorozás megváltoztatását az adópolitikáért 
felelős miniszterrel egyetértésben a miniszter határozza meg. 

24. § (1) Az ingatlan-nyilvántartásban minden ingatlant külön tulajdoni lapon kell nyilvántartani. 
(2) A társasházban a közös tulajdon tárgyait társasházanként tulajdoni törzslapon, a külön tulajdonban álló 

öröklakásokat és nem lakás céljára szolgáló helyiségeket pedig tulajdoni különlapon kell nyilvántartani. 
(3) A szövetkezeti házban a szövetkezeti tulajdon tárgyait szövetkezeti házanként tulajdoni törzslapon, a 

lakásokat és nem lakás céljára szolgáló helyiségeket pedig tulajdoni különlapon kell nyilvántartani. 
(4) Az önálló tulajdonú épületet, továbbá azt a földrészletet, amelyen az ilyen épületet létesítették, külön-

külön tulajdoni lapokon kell nyilvántartani. Ez a rendelkezés a társasház, illetőleg a szövetkezeti ház esetében is 
irányadó, ha a közös tulajdonban, illetőleg a szövetkezet tulajdonában álló épület és a földrészlet tulajdonjoga 
elkülönül. 

HARMADIK RÉSZ 

A VÁLTOZÁS VEZETÉSE 

IV. Fejezet 

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁS 

Az eljárás fogalma 

25. § (1) Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények 
feljegyzésére, módosítására, illetve törlésére, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosult és az 
ingatlan adataiban bekövetkezett változások átvezetésére irányuló közigazgatási hatósági eljárás. 

(2) Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban ügyfél az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, akit (amelyet) az ingatlan-nyilvántartásba jogosultként bejegyeztek, illetve aki (amely) a 
bejegyzés folytán jogosulttá, illetve kötelezetté válna, a feljegyzés rá nézve előnyt vagy terhet jelentene, továbbá 
az ingatlan-nyilvántartási eljárás bejegyzett joga vagy a javára, illetve terhére feljegyzett tény megváltozását 
vagy törlését eredményezné. Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban ügyfél az eljárást kezdeményező hatóság, 
valamint az adatváltozást bejelentő személy is. 

(3) Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban az elektronikus kapcsolattartás, valamint az elektronikus ügyintézés - 
az e törvényben meghatározott kivételekkel - kizárt. 

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

Az eljárás megindítása 

26. § (1) Az ingatlanhoz kapcsolódó jog vagy tény keletkezését, módosulását, illetve megszűnését a miniszter 
e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletében meghatározott nyomtatványon benyújtott kérelemre vagy 
megkeresés alapján kell az ingatlan-nyilvántartásba átvezetni. 

(2) A kérelemre induló olyan eljárásokban, amelyekben a jogváltozás bejegyzésének alapjául közjegyző által 
készített okirat vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat szolgál, a jogi képviselet kötelező. Jogi képviselőnek 
kell tekinteni az ügyvédet (ügyvédi irodát), jogtanácsost és a fél képviseletében eljáró közjegyzőt [1991. évi 
XLI. törvény 175. § (1) bek.]. 

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét (megnevezését), lakcímét (székhelyét vagy telephelyét), 
személyi azonosítóját (statisztikai azonosítóját), az érintett ingatlannak, valamint annak a jognak vagy ténynek a 
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megjelölését, amelynek bejegyzését, illetve feljegyzését kérik. Ha a kérelmező helyett képviselő jár el, a 
kérelemnek tartalmaznia kell a képviselő nevét (megnevezését), lakcímét (székhelyét vagy telephelyét) is. 

(4) A kérelmet a bejegyzés alapjául szolgáló szerződés (jognyilatkozat) keltétől számított 30 napon belül az 
ingatlanügyi hatósághoz kell benyújtani. Ha a szerződés (jognyilatkozat) létrejöttéhez harmadik személy 
beleegyezése vagy - ide nem értve az ingatlanügyi hatósági engedélyt - hatósági jóváhagyás szükséges, a 
kérelmet a beleegyezéstől, illetve a jóváhagyástól számított 30 napon belül kell az ingatlanügyi hatósághoz 
benyújtani. 

(5) A bejegyzés iránti kérelem benyújtására meghatározott határidő elmulasztása esetén az adózás rendjéről 
szóló törvény szerinti mulasztási bírságot kell fizetni. 

(6) A kérelemhez két eredeti és egy másolati példányban kell csatolni a bejegyzés alapjául szolgáló okiratot, 
közjegyzői okirat esetén a közjegyzői okirat hiteles kiadmányának vagy hiteles másolatának két eredeti és egy 
másolati példányát, amelyeknek tartalmazniuk kell a jogszabályban meghatározott esetekben az okiratra vezetett 
záradékot, továbbá a bejegyzéshez és az illeték megállapításához szükséges egyéb iratokat. 

(7) A bejegyzést - ha jogszabály rendelkezéséből vagy a felek megállapodásából más nem következik - annak 
kell kérnie, aki ezáltal jogosulttá válik. Kérheti a bejegyzést az is, akinek ez bejegyzett jogát érinti. 

(8) Az eljáró hatóság - ideértve a bíróságot, közjegyzőt, bírósági végrehajtót is - bejegyezhető jogra, 
feljegyezhető tényre, illetve az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosult és az ingatlan adataiban 
bekövetkezett változásokra vonatkozó, végrehajtható határozata alapján megkeresi az ingatlanügyi hatóságot az 
átvezetés iránt. A vagyonszerzést létrehozó, megállapító hatósági határozatot két eredeti példányban kell az 
ingatlanügyi hatóság részére megküldeni. 

(9) A kérelem a szerződő felek ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba vagy közokiratba foglalt közös 
nyilatkozatával mindaddig visszavonható, amíg abban az ingatlanügyi hatóság nem hozott határozatot. Ha a 
bejegyzés folytán harmadik személy vált volna jogosulttá, a kérelem visszavonásához az ő ügyvéd által 
ellenjegyzett magánokiratba vagy közokiratba foglalt hozzájárulása is szükséges. Ellenjegyzésként a jogtanácsos 
ellenjegyzését is el kell fogadni, ha a szerződő felek valamelyike jogtanácsos által képviselt szervezet. 

(10) Ha a szerződő felek valamelyike Magyarországon lakó- vagy tartózkodási hellyel (székhellyel vagy 
telephellyel) nem rendelkezik, és nincs az ingatlan-nyilvántartási eljárás vitelére belföldi lakóhellyel (székhellyel 
vagy telephellyel) rendelkező képviselője, a bejegyzési kérelemhez mellékelni kell magyarországi kézbesítési 
meghatalmazott nevét és lakcímét (székhelyét vagy telephelyét), a kézbesítési meghatalmazott meghatalmazását, 
valamint a meghatalmazás elfogadását tartalmazó okiratot. 

27. § (1) Az ingatlan adatainak, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosult nevének 
(cégnevének) és lakcímének (székhelyének vagy telephelyének) a megváltozását az ingatlanügyi hatóság az 
érdekelt bejelentése vagy megkeresés alapján vezeti át az ingatlan-nyilvántartásban. 

(1a) Hivatalból vezeti át - az (5) bekezdésben és a 28. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - az 
ingatlanügyi hatóság 

a) az ingatlan határvonalában, területében, a földrészlet művelési ágában - ide nem értve a művelés alól kivett 
területet - és a föld minőségében bekövetkezett, helyszíni ellenőrzés alapján megállapított, 

b) a hatósági nyilvántartásból, különösen a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból vagy a 
cégnyilvántartásból történő adatátvétellel a jogosult adatában bekövetkezett 
azon változásokat, amelyeket eljárása során észlel. 

(2) Az ingatlan tulajdonosa, az állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv vagy a vagyonkezelő, illetőleg a 
használó a változás bekövetkezésétől, illetőleg a tudomásszerzéstől számított harminc napon belül köteles 
bejelenteni az ingatlanügyi hatóságnak 

a) az ingatlan határvonalában, területében, továbbá a földrészlet művelési ágában - ideértve a művelés alól 
kivett területet is - és a föld minőségében bekövetkezett változást, 

b) a nyilvántartás tárgyát képező épület, építmény létesítését, illetve lebontását. 
(3) A jogosult - a (2) bekezdésben meghatározott határidőben - köteles bejelenteni nevének (cégnevének), 

illetve lakcímének (székhelyének vagy telephelyének) megváltozását. A bejelentésében a jogosult személyi 
azonosítóját, illetve statisztikai azonosítóját is fel kell tüntetni. 

(4) Nincs szükség külön bejelentésre, ha a (2)-(3) bekezdés szerinti változás hatósági határozaton alapul, 
illetőleg a tulajdonjog, a vagyonkezelői jog változásával kapcsolatos, feltéve, hogy ennek bejegyzését az érdekelt 
harminc napon belül kéri. 

(5) Az ingatlan adataiban hatósági határozattal, a település közigazgatási, belterületi határának, továbbá a 
közterület nevének módosításával kapcsolatban bekövetkezett változások átvezetése iránt az erről szóló döntést 
hozó szerv keresi meg az ingatlanügyi hatóságot. 

(6) Az ingatlanügyi hatóság a lakcímre is kiterjedő adatfelhasználás esetén az ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzett lakcímadatot - az adatfelhasználást megelőzően - összeveti a személyiadat- és lakcímnyilvántartást 
vezető hatóság nyilvántartásában szereplő adattal. Ha az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett lakcímadat nem 
egyezik meg a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő adattal, az ingatlanügyi hatóság a személyiadat- 
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és lakcímnyilvántartásban szereplő adatot használja fel, és az adatváltozást az ingatlan-nyilvántartáson hivatalból 
átvezeti. 

(7) A jogosult a tulajdonjog-bejegyzés iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg kérheti lakcíme ehhez 
kapcsolódó megváltozásának ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetését is. A kérelem alapján az ingatlanügyi 
hatóság a tulajdonjog bejegyzésről szóló határozat jogosult részére történő közlésétől számított 30 nap elteltét 
követő 30 napon belül, a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatátvétel alapján, amennyiben a 
bejelentett lakcímváltozás regisztrációja megtörtént, gondoskodik a változás ingatlan-nyilvántartásban történő 
átvezetéséről. 

27/A. § Az eljárás megindításáról az ingatlanügyi hatóság azt az ügyfelet értesíti, akinek az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjogának törlését, illetve akivel szemben vételi jog bejegyzését kérik. Az 
értesítést az ingatlanügyi hatóság az ügyfél ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett lakcímére, illetve székhelyére 
kézbesíti. 

Az adatváltozás átvezetése alapjául szolgáló okiratok 

28. § (1) Az ingatlan adataiban bekövetkezett változás átvezetéséhez a külön jogszabályban meghatározott 
hatósági engedély, jóváhagyás vagy igazolás, az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmát érintő 
változás átvezetéséhez pedig jogszabályban meghatározott, ingatlanügyi hatóság által érvényes záradékkal 
ellátott változási vázrajz is szükséges. Az Fttv. 23. § (1) bekezdésének a) és h) pontja, valamint a 14. § (8) 
bekezdése alapján készített vázrajzot mindazoknak alá kell írniuk, akik a változás alapjául szolgáló okiratot 
aláírják. 

(2) Művelési ág változása esetén nem kell változási vázrajzot benyújtani az ingatlanügyi hatósághoz, ha 

a) a változás egy földrészleten belül nem éri el a 400 m2-t, 
b) egy földrészlet egész területe más művelési ágra változik, 
c) egy vagy több alrészlet területe teljes egészében azonos művelési ágra változik és így a földrészlet egy 

művelési ágba kerül, 
d) ha egy alrészlet egész területe más művelési ágra változik. 
(3) A 27. § (2) bekezdésében meghatározott változásokat az ingatlanügyi hatóság bejelentés és a bejelentés 

során csatolt, az ingatlanügyi hatóság által hatályos záradékkal ellátott változási vázrajz alapján vezeti át. A 
nyilvántartott adatoknak a tényleges állapottal való egyezőségét az ingatlanügyi hatóság ellenőrizheti. 

(4) Bejelentés hiányában, de az (1) bekezdésben foglaltak alapulvételével is átvezeti az ingatlanügyi hatóság 
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 az ingatlanügyi hatóságot is értesítenie kellett. A meg nem fizetett költség adók módjára 
behajtandó köztartozásnak minősül. 

Jogok bejegyzése és tények feljegyzése alapjául szolgáló okiratok 

29. § Jogok bejegyzésének és tények feljegyzésének - ha törvény másként nem rendelkezik - olyan közokirat, 
teljes bizonyító erejű magánokirat vagy ezeknek a közjegyző által hitelesített másolata (a továbbiakban: okirat) 
alapján van helye, amely a bejegyzés tárgyát képező jog vagy tény keletkezését, módosulását, illetve 
megszűnését igazolja, továbbá tartalmazza a bejegyzést, feljegyzést megengedő nyilatkozatot az ingatlan-
nyilvántartásban bejegyzett, vagy közbenső szerzőként bejegyezhető jogosult részéről (bejegyzési engedély). A 
bejegyzési engedélyt a jogosult külön, a bejegyzés alapjául szolgáló okirattal azonos alakisággal rendelkező 
okiratban is megadhatja. 

29/A. § (1) Társasházi közös tulajdonba tartozó ingatlan tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés 
alapján a tulajdonjog-változás az összes tulajdoni hányad legalább négyötödét képviselő tulajdonostársak 
szerződéses nyilatkozata alapján is bejegyezhető; ebben az esetben a változás átvezetéséhez a többi 
tulajdonostárs szerződéses nyilatkozata és bejegyzési engedélye nem szükséges. 

(2) A tulajdonostársak (1) bekezdés szerinti többségének hiányában az (1) bekezdés rendelkezéseit kell 
alkalmazni abban az esetben is, ha a szerződéses nyilatkozatot tevő tulajdonostársak az összes tulajdoni hányad 
legalább kétharmadát képviselik, feltéve, hogy a társasház alapító okirata a társasházi közös tulajdonba tartozó 
ingatlan ilyen többséggel való átruházását lehetővé teszi. 

30. § (1) Bejegyzés alapjául szolgálhat a bíróság ítélete, illetőleg a hatóság határozata, ha bejegyezhető jogra 
és tényre vonatkozik. 

(2) 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 
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felek ilyen megállapodása esetén a tulajdonjog törlésére a változások bejegyzésére vonatkozó szabályok az 
irányadók. 

(3) Nincs szükség okiratra és kérelemre, ha olyan jogot vagy tényt kell törölni, amelynek megszűnése az 
ingatlan-nyilvántartásból kétségtelenül megállapítható. 

31. § (1) Az ingatlanügyi hatóság 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. 

(2) Amíg az örökös az ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonos, vele szemben az örökhagyó kötelezettségei 
alapján is lehet ingatlan-nyilvántartási bejegyzést teljesíteni. 

Az okiratok kellékei 

32. § (1) Az okiratnak - ahhoz, hogy az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapjául szolgálhasson - tartalmaznia 
kell: 

a) az ügyfél természetes személyazonosító adatait, lakcímét és személyi azonosítóját, 
b) a statisztikai számjellel rendelkező szervezet megnevezését, statisztikai azonosítóját, székhelyét, a bírósági, 

illetőleg cégbírósági bejegyzésének számát, egyház és belső egyházi jogi személy esetében nyilvántartási 
számát, 

c) az érintett ingatlan pontos megjelölését (település neve, helyrajzi szám) és a bejegyzéssel érintett tulajdoni 
hányadot, 

d) a jog vagy tény pontos megjelölését, 
e) a jogváltozás jogcímét, 
f) az érdekeltek megállapodását, a bejegyzett jogosult bejegyzést engedő - feltétlen és visszavonhatatlan - 

nyilatkozatát, 
g) a szerződő felek állampolgárságra vonatkozó nyilatkozatát. 
(2) A belföldön kiállított magánokirat bejegyzés alapjául csak akkor szolgálhat, ha kitűnik belőle a keltezés 

helye és ideje, továbbá, ha 
a) a nyilatkozattevő az okiratot saját kezűleg írta és aláírta, vagy 
b) 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, vagy 
c) az okiratot a közjegyző készítette, vagy 
d) az okiratot ügyvéd (jogtanácsos) ellenjegyzéssel látta el, továbbá, ha 
e) 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, 

f) több lapból álló okirat esetén a szerződő felek, a készítő és az ellenjegyző, illetőleg a tanúsító személyek 
kézjegyét minden lapon tartalmazza. A szerződő felek kézjegyét az okirat lapjainak nem kell tartalmaznia, ha az 
okirat lapjait a szerződő felek által az erre meghatalmazott kézjegyével látta el, 

g) a meghatalmazottaknak és a feleknek az okirat alapján nyilvánvalóan azonosítható aláírását tartalmazza. 
(3) A tulajdonjog, haszonélvezeti jog, a használat joga, telki szolgalmi jog, vételi jog, jelzálogjog (önálló 

zálogjog) keletkezésére, módosulására, illetve megszűnésére vonatkozó bejegyzésnek közokirat, ügyvéd által 
ellenjegyzett magánokirat alapján van helye. 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 a közokiratba foglaló közjegyző szerződő félként van 
feltüntetve. 

(4) Az ellenjegyzéssel ellátott magánokirat bejegyzés alapjául akkor fogadható el, ha az tartalmazza az 
ellenjegyző személy nevét, aláírását, irodájának székhelyét, az ellenjegyzés időpontját és az „ellenjegyzem” 
megjelölést. Az ügyvéd által teljesített ellenjegyzés érvényességének további feltétele a szárazbélyegző 
lenyomata. 

(5) Jelzálogjog (önálló zálogjog) alapítására, módosulására és megszűnésére vonatkozó bejegyzés olyan 
magánokirat alapján is teljesíthető, amelyet a nyilatkozattevő hitelintézet - nevének feltüntetésével - 
szabályszerűen és nyilvánvalóan azonosítható módon írt alá. 

33. § (1) 
(2) 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. 
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(3) Írásra vagy olvasásra képtelen személy jognyilatkozatán alapuló bejegyzéshez, a nyilatkozat közokiratba 
foglalása szükséges, amelyben e körülményre utalni kell. 

34. § (1) A bejegyzés alapjául szolgáló jogerős hatósági (bírósági) határozat tartalmára e törvény 32. § (1) 
bekezdésében foglaltak az irányadók azzal az eltéréssel, hogy a határozatnak és a bejegyzésre irányuló 
megkeresésnek - az érdekelt lakcímén túl - vagy az érdekelt természetes személyazonosító adatait vagy az 
érdekelt családi nevét, utónevét és személyi azonosítóját kell tartalmaznia, továbbá a felek megállapodását a 
hatóság rendelkezése pótolja. Ez utóbbi rendelkezés bíróság által okiratba foglalt jognyilatkozatra nem 
vonatkozik. 

(2) Az állami szervek által vezetett, jogszabály által rendszeresített nyilvántartásokból készített kivonatnak 
csak a bejegyzéshez szükséges adatokat kell tartalmaznia. 

(3) A közokirat alakiságát a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 
határozza meg. 

34/A. § Ha a társasházakról szóló törvényben szabályozott társasházi közösköltség-tartozás, illetve a 
lakásszövetkezetekről szóló törvényben szabályozott költséghátralék biztosítékául szolgáló jelzálogjog 
bejegyzése iránti eljárásban benyújtott okirat nem tartalmazza a személyi azonosítót, akkor azt az ingatlanügyi 
hatóság a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető szerv megkeresése útján, hivatalból pótolja. 

35. § (1) Ha a magánokiratot külföldön állították ki, a (2) és (3) bekezdésben megjelölt esetek kivételével 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. 

(2) Ahol magyar külképviseleti hatóság nem működik, és a magyar érdekeket más állam külképviseleti 
hatóságai sem képviselik, a nyilatkozattevő aláírását (kézjegyét) az okirat kiállítása helye szerinti állam 
hatóságának kell hitelesíteni. 

(3) Nincs szükség a külföldön kiállított magánokirat diplomáciai hitelesítésére, illetőleg felülhitelesítésére, ha 
az okiratot hitelesítési záradékkal (Apostille) látták el, vagy a hitelesítés, illetőleg felülhitelesítés alól nemzetközi 
megállapodás vagy viszonossági gyakorlat egyébként felmentést ad. Ilyen nemzetközi megállapodás vagy 
viszonossági gyakorlat fennállását a bejegyzést kérő félnek kell megjelölni, illetve arra hivatkozni. Viszonossági 
gyakorlat fennállásáról az igazságügyért felelős miniszter állásfoglalása az irányadó. 

(4) A külföldön kiállított magánokiratot, ha hitelesítéssel vagy hitelesítési záradékkal (Apostille) nincs ellátva, 
és nemzetközi megállapodás vagy viszonossági gyakorlat sem ad felmentést a hitelesítés, illetve felülhitelesítés 
alól, vagy ha egyébként a külföldön kiállított magánokirat alaki szempontból történő felhasználhatóságát illetően 
kétség merült fel, az ingatlanügyi hatóság állásfoglalás végett az igazságügyért felelős miniszterhez terjeszti fel. 
Az igazságügyért felelős miniszter állásfoglalása kialakítása során a kérelemben előadott, méltánylást érdemlő 
rendkívüli körülményeket is figyelembe veheti. 

(5) Az ügyvédekről szóló törvény hatálya alá tartozó ügyvéd által külföldön készített és ellenjegyzett 
magánokirat ingatlan-nyilvántartásban történő felhasználhatósága tekintetében az ügyvéd által belföldön 
készített és ellenjegyzett magánokiratra vonatkozó szabályozás az irányadó. 

36. § (1) A külföldön kiállított közokirat, a (2) és (3) bekezdésben megjelölt esetek kivételével, akkor 
használható fel az ingatlan-nyilvántartási eljárásban, ha azt a kiállítás helye szerinti államban működő magyar 
külképviseleti hatóság diplomáciai felülhitelesítéssel látta el. Ahol magyar külképviseleti hatóság nem működik, 
a közokiratot a magyar állam érdekeit képviselő állam külképviseleti hatóságával kell felülhitelesíttetni. 

(2) Ahol magyar külképviseleti hatóság nem működik, és a magyar érdekeket más állam külképviseleti 
hatóságai sem képviselik, a külföldi közokirat felülhitelesítés hiányában is felhasználható. 

(3) Nincs szükség a külföldön kiállított közokirat diplomáciai felülhitelesítésére, ha az okiratot hitelesítési 
záradékkal (Apostille) látták el, vagy a felülhitelesítés alól nemzetközi megállapodás vagy viszonossági 
gyakorlat egyébként felmentést ad. Ilyen nemzetközi megállapodás vagy viszonossági gyakorlat fennállását a 
bejegyzést kérő félnek kell megjelölni, illetve arra hivatkozni. Viszonossági gyakorlat fennállásáról az 
igazságügyért felelős miniszter állásfoglalása az irányadó. 

(4) A külföldön kiállított közokiratot, ha diplomáciai felülhitelesítéssel vagy hitelesítési záradékkal (Apostille) 
nincs ellátva, és nemzetközi megállapodás vagy viszonossági gyakorlat sem ad felmentést a felülhitelesítés alól, 
vagy ha egyébként a külföldön kiállított közokirat alaki szempontból történő felhasználhatóságát illetően kétség 
merült fel, az ingatlanügyi hatóság állásfoglalás végett az igazságügyért felelős miniszterhez terjeszti fel. Az 
igazságügyért felelős miniszter állásfoglalása kialakítása során a kérelemben előadott, méltánylást érdemlő 
rendkívüli körülményeket is figyelembe veheti. 

(5) Az ingatlanügyi hatóság a (4) bekezdésben foglalt feltételek fennállásától függetlenül állásfoglalás végett 
az igazságügyért felelős miniszterhez felterjeszti a külföldi bíróság vagy más hatóság által hozott, az ingatlan-
nyilvántartást érintő határozatot. Az igazságügyért felelős miniszter állásfoglalása kialakítása során a kérelemben 
előadott, méltánylást érdemlő rendkívüli körülményeket kizárólag az alaki szempontból történő 
felhasználhatóság tekintetében veheti figyelembe. 
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(6) Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban a (4) és (5) bekezdésben, illetve a 35. § (4) bekezdésében 
meghatározott esetekben az igazságügyért felelős miniszter állásfoglalása irányadó. 

Bejegyzéshez szükséges igazolások 

37. § (1) A bejegyzéshez az alapul szolgáló okiraton, bejegyzési, feljegyzési kérelmen, illetőleg bejegyzési, 
feljegyzési engedélyen felül - ha jogszabály előírja - meghatározott hatósági engedély (jóváhagyás), illetve 
igazolás szükséges. 

(2) A bejegyzéshez vázrajz is szükséges, ha a változás az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis 
tartalmát érinti, illetőleg ha jogszabály azt előírja. 

(3) Jogi személynek, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogra ügyleti képességgel bíró jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetnek a bejegyzési kérelemhez 

a) képviseleti jogának igazolására 
aa) cégkivonat, cégmásolat vagy bírósági nyilvántartási adatokról szóló kivonat 30 napnál nem régebbi 

eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát, 
ab) a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 136. § (1) bekezdés i) pontja szerinti közjegyzői 

tanúsítványt a cégbíróság vagy a törvényszék által vezetett közhiteles nyilvántartás tartalmáról, vagy 
ac) - külföldi jogi személy, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogra ügyleti képességgel bíró jogi 

személyiséggel nem rendelkező külföldi szervezet esetében - a rá irányadó jog szerinti okiratot, és 
b) - cég esetében - aláírási címpéldányt 

kell csatolnia. 
(4) A (3) bekezdéstől eltérően az egyháznak és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogra ügyleti 

képességgel bíró belső egyházi jogi személynek a bejegyzési kérelemhez csatolnia kell a nyilvántartásba vétel 
megtörténtét, valamint a képviseleti jogosultságot igazoló, az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért 
felelős miniszter által - a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és 
vallási közösségek jogállásáról szóló törvény (a továbbiakban: Ehtv.) szerint vezetett nyilvántartásból - kiállított 
hatósági bizonyítvány 30 napnál nem régebbi eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát, 
valamint a képviseletére jogosult aláírási címpéldányát vagy az aláírási címpéldányának a hatósági bizonyítvány 
kiállítására jogosult által hitelesített másolatát. 

(4a) Az Ehtv. szerint nyilvántartásba nem vett, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogra ügyleti 
képességgel bíró belső egyházi jogi személy bejegyzési kérelméhez csatolnia kell a felettes egyházi szerv 
nyilvántartásba vételéről szóló hatósági bizonyítványt, a felettes egyházi szerv képviseletére jogosult aláírási 
címpéldányát vagy az aláírási címpéldányának a hatósági bizonyítvány kiállítására jogosult által hitelesített 
másolatát, valamint a kérelmező belső egyházi jogi személyiségéről a felettes egyházi szerv által kiállított 30 
napnál nem régebbi eredeti vagy közjegyző által hitelesített igazolást. 

(5) Ha a (3) és (4) bekezdés szerinti okirat valamelyike az ingatlanügyi hatósághoz már korábbi ügyben 
benyújtásra került, az újabb kérelemben elegendő - az iktatószámra való hivatkozással - a korábbi benyújtásra és 
arra utalni, hogy az ingatlanügyi hatóságnál lévő okiratok a bejegyzés, feljegyzés, illetve az adatváltozás 
átvezetése iránti kérelem ingatlanügyi hatósághoz történő benyújtásának időpontjában a képviseleti jogosultság 
vonatkozásában változást nem tartalmaznak. 

38. § 

Közbenső intézkedések 

Hiánypótlás 

39. § (1) Ha a kérelemnek, illetőleg mellékletének vagy a bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak pótolható 
hiányossága van - ideértve az igazgatási szolgáltatási díj meg nem fizetését is -, a kérelmezőt tizenöt napon belül 
fel kell hívni a hiány pótlására. Ha a kérelemnek, illetőleg mellékletének vagy a bejegyzés alapjául szolgáló 
okiratnak pótolható hiányossága van, de a kérelmet a rangsorban előrébb álló kérelem miatt függőben kell 
tartani, a hiánypótlási felhívást a rangsorban megelőző kérelem elbírálásának napjától számított tizenöt napon 
belül kell kiadni. 

(2) Ha az ingatlanügyi hatóság megítélése szerint a kérelmet részben el kell utasítani, a kérelmezőt 
nyilatkozattételre kell felhívni, hogy a kérelmet teljesíthető részében fenntartja-e. 

(3) Nem alkalmas hiánypótlásra a bejegyzés, feljegyzés alapjául szolgáló okirat, és a kérelmet határozattal el 
kell utasítani, ha ahhoz, hogy bejegyezhető legyen, 

a) a benyújtott okirat tartalmát, így különösen az abban megjelölt jogcímet kellene módosítani vagy pótolni, 
b) a szerződő vagy jogosult, illetőleg kötelezett felek személyét kellene megváltoztatni a jogutódlás 

kivételével, 
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c) a település megjelölése, az ingatlan fekvése és helyrajzi száma módosulna, vagy ezeket együtt kellene 
utólag megjelölni, 

d) a szerződő, jogosult, illetőleg kötelezett felek bármelyikének az aláírását kellene utólag pótolni, 
e) az okirat ellenjegyezéséről, az aláírás közjegyzői hitelesítéséről, tanúk általi aláírásáról kellene 

gondoskodni, 
f) a bejegyzési engedélyt kellene pótolni, kivéve, ha a bejegyzett jogosult a bejegyzés alapjául szolgáló 

okiratban nyilatkozott arról, hogy a bejegyzési engedélyt későbbi időpontban, de legfeljebb az okirat 
ingatlanügyi hatósági benyújtását követő 6 hónapon belül megadja, 

g) okirat keltezésének helyét vagy az időpontját kellene feltüntetni, 
h) az ingatlanügyi hatóság által hatályos záradékkal ellátott változási vázrajzot, vagy a vázrajzon a törvényben 

meghatározott személyek aláírását kellene pótolni. 
(3a) Nem vonatkozik a (3) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezés arra az esetre, ha az ingatlan helyrajzi 

száma a kérelem iktatását követően, az érdemi döntés meghozatala előtt az ingatlanügyi hatóság ügykörében 
felmerült, kizárólag számítástechnikai okból került módosításra, és az ingatlan minden más adata változatlan. 

(4) A hiány pótlására való felhívás és érdemi vizsgálat nélkül végzéssel kell elutasítani a bejegyzés iránti 
kérelmet akkor is, ha 

a) a kérelem vagy a benyújtott okirat, illetve azok együttes tartalma érthetetlen, ellentmondó, vagy a kérelem 
nem tartalmazza a kérelmező nevét, lakcímét (székhelyét), az érintett ingatlan helyrajzi számának és annak a 
jognak, ténynek vagy adatnak a megjelölését, amelynek bejegyzését, feljegyzését, törlését illetőleg átvezetését 
kérik, 

b) olyan jogra vagy tényre vonatkozik, amely nem tárgya az ingatlan-nyilvántartásnak, 
c) vagy az az ingatlan, jog vagy tény, amelyre a bejegyzést kérték az ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel, 
d) vagy a bejegyzési kérelmet arra nem jogosult nyújtotta be. 
(5) Az igazgatási szolgáltatási díj meg nem fizetése esetén - a (3) és (4) bekezdéstől eltérően - az ingatlanügyi 

hatóság a díj megfizetésére irányuló hiánypótlási felhívást bocsát ki a (3) és (4) bekezdés szerinti döntés 
meghozatalát megelőzően, de legkésőbb a kérelem benyújtását követő tizenöt napon belül. 

40. § (1) El kell utasítani 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. 

(2) 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. 

(3) Ha a kérelmező úgy nyilatkozik, hogy a kérelmet teljesíthető részében sem tartja fenn, a kérelem 
visszavonásával kapcsolatos szabályokat kell alkalmazni. 

(4) A kérelem részben vagy egészben történő elutasításának tényét a tulajdoni lapra fel kell jegyezni, kivéve, 
ha az elutasításra az 51. § (1) bekezdésében foglaltak miatt vagy azért kerül sor, mert a kérelem a 39. § (4) 
bekezdésében meghatározott hiányosságokkal bír. 

Meghallgatás 

41. § 

Az ügyész értesítése 

42. § (1) Ha az ingatlanügyi hatóság megítélése szerint a bejegyzés alapjául szolgáló hatósági határozatot nem 
a hatáskörében eljáró szerv hozta, vagy a határozat tartalma jogszabályba ütközik, erről az ingatlanügyi hatósági 
határozathozatal előtt az ügyészt értesíti. 

(2) Az ügyész az intézkedéséről az értesítés kézbesítésétől számított harminc napon belül tájékoztatja az 
ingatlanügyi hatóságot. 

(3) Ha az ügyész közlése szerint intézkedésre nincs szükség, az ingatlanügyi hatóság a határozat alapján a 
bejegyzést teljesíti. 

(4) Az ügyész az általa kezdeményezett eljárás jogerős befejezéséről értesíti az ingatlanügyi hatóságot, amely 
a bejegyzés kérdésében az eljárás eredményétől függően dönt. 

A közbenső intézkedések hatálya 

43. § A közbenső intézkedés, így különösen a hiánypótlási felhívás, a meghallgatás, az ügyész értesítése 
közérdekű jogorvoslat iránt, továbbá a jogorvoslatok és a függő hatályú bejegyzések a rangsort nem érintik. 
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A beadványok intézése 

44. § (1) A beadványokat az iktatószámok sorrendjében, az ingatlanügyi hatósághoz történő előterjesztésük 
időpontjában hatályos jogszabályok szerint kell elintézni. A bejegyzéshez, feljegyzéshez fűződő joghatály 
beálltára az e törvény 7. § (1) bekezdésében meghatározott időpont az irányadó. Az egyidejűleg 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. 

(2) A beadványok rangsora valamennyi érdekelt hozzájárulásával megváltoztatható. A rangsor közokirat, 
ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat vagy olyan magánokirat alapján változtatható meg, amelyen az 
érdekeltek névaláírásának valódiságát közjegyző tanúsítja. Ellenjegyzésként a jogtanácsos ellenjegyzését is el 
kell fogadni, ha a szerződő felek valamelyike jogtanácsos által képviselt szervezet. 

(3) A beadványok rangsorának megváltoztatásáról az ingatlanügyi hatóság határozattal dönt. E határozattal 
szemben felügyeleti eljárásnak nincs helye. 

45. § (1) 
(2) Ha a beadvány harmincnál több önálló ingatlant vagy harmincnál több érdekeltet érint, az érdemi 

határozatot - az általános ügyintézési határidőtől eltérően - három hónapon belül kell meghozni. 

Soronkívüliség 

46. § A beadványt soron kívül kell elintézni, ha arról törvény rendelkezik, vagy ha az ingatlanügyi hatóság az 
ügyfél kérelmére indokolt esetben a beadvány soron kívüli elintézését írásban engedélyezi. Az e kérdésben való 
döntés ellen nincs jogorvoslat. 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. 

Az eljárás felfüggesztése 

47. § (1) Az ingatlanra vonatkozó jogok bejegyzése, tények feljegyzése iránti eljárást az ingatlanügyi hatóság 
felfüggeszti, ha a bejegyzés, illetőleg a feljegyzés alapjául szolgáló magánokirat valódiságát az aláíró felek, 
illetőleg a hitelesítő vagy ellenjegyző személyek valamelyike vitatja. 

(2) Az ingatlanügyi hatóság felfüggeszti eljárását akkor is, ha a bejegyzés, illetőleg a feljegyzés alapjául 
szolgáló okirat jogszerűsége, illetőleg a bejegyezni kért jog, feljegyezni kért tény jogosultjának személye 
tekintetében a felek között jogvita alakul ki. 

(3) Ha az (1)-(2) bekezdésben foglalt bejelentést tevő személyek az ingatlanügyi hatósági hiánypótlási 
felhívásban meghatározott határidő alatt a bejegyzés, illetőleg a feljegyzés alapjául szolgáló okirat 
érvénytelensége iránti per megindítását a keresetlevélnek a bíróságon iktatott példányával vagy annak hiteles 
másolatával nem igazolják, az ingatlanügyi hatóság érdemi határozatot hoz a bejegyzési, feljegyzési kérelem 
tekintetében. 

(3a) Közös tulajdonban álló ingatlanok esetében a tulajdonostársak egy részével kötött kisajátítást pótló 
adásvételi vagy csereszerződés alapján történő tulajdonjog bejegyzésére irányuló eljárást fel kell függeszteni 
mindaddig, míg az ingatlan valamennyi tulajdonostársának vonatkozásában kisajátítást pótló adásvételi vagy 
csereszerződés, vagy a kisajátításról szóló jogerős határozat, vagy a kisajátítási eljárás más módon történő 
jogerős lezárásáról szóló döntés benyújtásra nem kerül. E törvény alkalmazásában kisajátítást pótló adásvételi 
vagy csereszerződésnek az a szerződés minősül, amelyhez mellékletként benyújtásra került a szerződő felek által 
aláírt - a kisajátításról szóló jogszabályok szerinti - kisajátítási terv is. 

(4) Az elsőfokú határozattal szemben benyújtott fellebbezés folytán eljáró ingatlanügyi hatóság a másodfokú 
eljárást - a fellebbező kérelmére - a fellebbezéssel érintett jog bejegyzése, tény feljegyzése, vagy adatváltozás 
átvezetése alapjául szolgáló jogerős döntés (a továbbiakban: bejegyzést megalapozó döntés) bírósági 
felülvizsgálatára irányuló eljárás lezárultáig felfüggeszti, kivéve ha jogszabály a bejegyzést megalapozó döntés 
elleni jogorvoslat halasztó hatályát a végrehajtás tekintetében kizárja. 

(5) A hatósági határozat felülvizsgálata iránti per megindításának igazolására és annak elmulasztására a (3) 
bekezdésben foglaltak értelemszerűen irányadók azzal, hogy annak megtörténte a keresetlevélnek az ingatlan-
nyilvántartási eljárás alapjául szolgáló határozatot hozó hatóság által iktatott példányával, vagy annak hiteles 
másolatával is igazolható. 

(6) Az eljárás felfüggesztéséről szóló végzés ellen felügyeleti eljárásnak nincs helye. 

Függőben tartás 
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47/A. § (1) Függőben kell tartani a beadvány elintézését: 
a) a rangsorban előrébb álló beadvány elintézéséig, 
b) a bejegyzett jogosult által a bejegyzési engedély megadására meghatározott, legfeljebb az okirat 

ingatlanügyi hatósági benyújtásától számított 6 hónapos határidő elteltéig, 
c) az ügyész értesítése esetén, az e törvény 42. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatás ingatlanügyi 

hatósághoz történő beérkezéséig, 
d) ha törvény így rendelkezik. 
(2) A függőben tartásról az ingatlanügyi hatóság a beadvány beérkezését követő nyolc napon belül értesítés 

megküldésével tájékoztatja a kérelmezőt. 
(3) A függőben tartást a tulajdoni lapra nem kell feljegyezni. 
(4) A függőben tartott beadvány ügyintézési határidejének számítására az eljárás felfüggesztésére vonatkozó 

szabályok az irányadók. 

Széljegyzés 

48. § (1) A beadvány iktatószámát a benyújtás napján a tulajdoni lapon fel kell jegyezni (széljegy), és ennek 
megtörténtét a beadványra rá kell vezetni. A széljegyzésben a széljegyzett beadvány tartalmára röviden utalni 
kell. 

(2) A tulajdoni lapon feltüntetett széljegy a bejegyzés, átvezetés, feljegyzés iránti ingatlan-nyilvántartási 
eljárás megindítását tanúsítja. 

(3) A tulajdoni lap tartalmát érintő változás, illetve a változás átvezetésére irányuló kérelem elutasításának 
bejegyzése után a széljegyet törölni kell. 

A határozat 

49. § (1) Az ingatlan-nyilvántartásba jog és tény csak azzal szemben jegyezhető be, aki ott jogosultként már 
szerepel, vagy akit egyidejűleg jogosultként bejegyeznek. 

(2) Az ingatlan adataiban bekövetkezett változás átvezetése kérdésében a bejelentés nem köti az ingatlanügyi 
hatóságot. 

(3) A kérelemnek helyt adó határozat a tulajdoni lap másolatával is közölhető (egyszerűsített határozat). Az 
egyszerűsített határozat tulajdonilap-másolatként nem használható. 

(4) Az ingatlan-nyilvántartási döntést az ingatlanügyi hatóság  vezetője, vagy az általa kijelölt személy írhatja 
alá. 

(5) A határozat tartalmának megfelelő változást az ingatlanügyi hatóság - kézbesítés előtt - bejegyzi, illetőleg 
feljegyzi a tulajdoni lapra, illetve átvezeti az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban, ha az annak 
tartalmát is érinti. 

49/A. § 
50. § (1) Hivatalból be kell jegyezni a tulajdonjog átruházására irányuló okiratban kikötött haszonélvezeti 

jogot, használat jogát, tartási vagy életjáradéki jogot, elő- vagy visszavásárlási jogot, telki szolgalmi jogot, 
vételárhátralék biztosítására alapított jelzálogjogot, elidegenítési és terhelési tilalmat akkor is, ha az akire a 
tulajdonjogot átruházták csak a tulajdonjog bejegyzését kéri. A bejegyzést a tulajdonjog bejegyzésével 
egyidejűleg kell teljesíteni. Nem vonatkozik ez a rendelkezés arra az esetre, ha a tulajdonjog bejegyzése iránti 
kérelem benyújtásáig a jogosult ezeknek a jogoknak, illetve tényeknek a bejegyzéséről lemondott, vagy azok 
megszűntek. 

(2) Hivatalból törölni kell az ingatlan-nyilvántartásból 
a) a kisajátítási, illetőleg a telekalakítási eljárás megindítására vonatkozó bejegyzést az eljárás során hozott 

határozat alapján történt tulajdonváltozás, 
b) a jelzálogjog ranghelye előzetes biztosításának tényét az ezen alapuló jelzálogjog, önálló zálogjog, 
c) a jelzálogjog ranghelye fenntartásának tényét az ezen alapuló jelzálogjog, önálló zálogjog, továbbá 
d) az elő- és visszavásárlási jogot, a vételi jogot, valamint a tulajdonjog fenntartásával történő eladás tényére 

vonatkozó feljegyzést az ezeken alapuló tulajdonszerzés bejegyzésével egyidejűleg. Törölni kell a tulajdonjog 
fenntartásával történő eladás tényére vonatkozó feljegyzést akkor is, ha a tény feljegyzése alapjául szolgáló 
okiratban a felek a tény feljegyzését meghatározott időtartamra kérték, és ez letelt. 

(3) Az öröklési szerződésen alapuló elidegenítési és terhelési tilalmat a szerződési örökös tulajdonjogának 
bejegyzésével egyidejűleg hivatalból törölni kell. Ha az örökhagyóval szerződő fél az örökhagyó előtt halt meg, 
a tilalom ebből az okból nem törölhető. 

(4) Ha az ingatlanügyi 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 
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hivatalos feljegyzést készít, és a törlésről külön határozatot hoz. Ezt a határozatot csak az ingatlan 
tulajdonosának és annak az érdekeltnek kell kézbesíteni, akinek a joga megszűnt. 

51. § (1) 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. 

(2) A határozatban utalni kell az elutasítás tényének a tulajdoni lapra történt bejegyzésére. 

A határozat kézbesítése 

52. § (1) A jogok és tények bejegyzéséről, adatok átvezetéséről szóló határozatot - a változás tulajdoni lapon 
történő átvezetése után - kézbesíteni kell 

a) a kérelmezőnek az eredeti aláírással ellátott okirattal, ha ezt az okiratot nem kell az állami adóhatóságnak 
továbbítani, 

b) annak, aki a bejegyzés folytán jogosulttá vált, illetőleg akinek érdekében a jogot vagy tényt bejegyezték, 
c) annak, akinek bejegyzett joga módosult, vagy megszűnt, illetőleg akinek érdekében a bejegyzett jog vagy 

tény módosult, vagy megszűnt, 
d) tulajdoni hányadot érintő bejegyzés esetén valamennyi tulajdonostársnak, 
e) a földrészlet tulajdonosának, ha egyéb önálló ingatlan tulajdonjogát ruházták át, 
f) az ingatlan tulajdonosának, az állam tulajdonosi jogait gyakorló szervezetnek és mindazoknak, akiknek 

jogát az új bejegyzés érinti, kivéve, ha az ingatlanügyi hatóság hatósági határozat alapján vagy a bíróság 
megkeresésére a 17. § (1) bekezdésének a)-g) pontjaiban meghatározott tényt jegyezte be az ingatlan-
nyilvántartásba, 

g) telekalakítás esetén az építésügyi hatóság részére, 
h) külföldi jogi vagy magánszemély, továbbá a termőföldről szóló törvény szerinti 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 termőföldnek nem minősülő ingatlanra vonatkozó tulajdonszerzése 
esetén a fővárosi és megyei kormányhivatalnak, 

i) adó- és illetéktartozás behajtására irányuló végrehajtási jog bejegyzéséről az állami adóhatóságnak, 
j) ha az érdekelt kiskorú vagy gondnokság alatt áll, a gyámhatóságnak, 
k) felszámolás vagy végelszámolás alatt álló jogosult esetében a felszámolónak, illetve a végelszámolónak, 
l) a termőföldről szóló törvény szerinti tagállami állampolgár termőföld tulajdonszerzése esetén - a bejegyzés 

alapját képező okirat másolatával együtt - a mezőgazdasági igazgatási szervnek. 
(2) Az elutasító határozatot kézbesíteni kell 
a) a kérelmezőnek az eredeti aláírással ellátott okirat egy példányával együtt, 
b) annak részére, aki a kérelem teljesítése esetén a bejegyzéssel jogot szerezne, továbbá 
c) annak, akinek a kérelmére (megkeresésére) valamely jogilag jelentős tényt kellene az ingatlan-

nyilvántartásban feljegyezni. 
(2a) A döntést a jogi képviselővel eljáró ügyfél részére a jogi képviselője útján kell kézbesíteni. A kérelmet 

elutasító határozatot, valamint az eljárást megszüntető végzést a kérelmezőnek is kézbesíteni kell. 
(3) A hagyatékátadó végzés alapján hozott határozatot a közjegyző részére csak akkor kell kézbesíteni, ha az 

egészben vagy részben elutasítást tartalmaz. 
(4) A jogorvoslati kérelem benyújtása tényének bejegyzését a beadványra vezetett határozattal (záradékkal) 

kell igazolni. Erről a kérelmezőt értesíteni nem kell. 
52/A. § (1) 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. 

(2) Az az adott ügyben érintett ügyfél, akinek jogi érdeke fűződik a földhivatali határozat kézbesítéséhez, saját 
költségére kérheti a határozatot tartalmazó irat végrehajtói kézbesítését az ingatlan tulajdonosa (érintett 
tulajdonosa) és annak a részére, akinek bejegyzett joga keletkezett, módosult vagy megszűnt. A végrehajtói 
kézbesítés eredményéről a kézbesítést kérő és a földhivatal kap értesítést. Ha a végrehajtói kézbesítés során a 
címzett az irat másolatát átvette, tizenöt napon belül kezdeményezheti a kézbesítési vélelem megdöntését. 

(3) Az ingatlan-nyilvántartási iratok kézbesítésére egyébként a hivatalos iratok kézbesítésének 
egyszerűsítéséről, illetőleg a postai tevékenységről szóló jogszabály az irányadó. 

(4) A határozatot az ingatlan közigazgatási címének közterület-név változás miatt történő átvezetése iránti 
eljárásban a megkereső részére a (3) bekezdésben foglaltak szerint, az 52. § (1) és (2) bekezdés szerinti 
jogosultak részére hirdetményi úton kell kézbesíteni. 

53. § (1) A tulajdonjog, valamint az illetékfizetési kötelezettséggel járó más vagyoni értékű jogok 
bejegyzéséről, továbbá a bejegyzés iránti kérelem elutasításáról szóló határozatot illetékkiszabás céljából meg 
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kell küldeni az állami adóhatóságnak. A bejegyzési határozathoz mellékelni kell az illetékkiszabáshoz szükséges 
egyéb olyan iratokat is, amelyek az ingatlanügyi hatóság rendelkezésére állnak. 

(2) 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. 

Kijavítás, kiegészítés, módosítás és visszavonás 

54. § (1) A határozatban, a végzésben, az átvezetésben, feljegyzésben, bejegyzésben történt hibás névírást, 
szám- vagy számítási hibát, más elírást az ingatlanügyi hatóság saját hatáskörében kijavítja. 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. 

(2) 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. 

(3) A bírósági felülvizsgálati kérelem esetében az ingatlanügyi hatóság a határozatát a bírósági felülvizsgálati 
kérelem érkezésétől számított nyolc nap alatt saját hatáskörében a kérelem tartalmának megfelelően 
módosíthatja, illetve visszavonhatja. 

(4) 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. 

(5) A (3) bekezdésben foglalt eseteket, valamint a döntés fellebbezés, továbbá ügyészi felhívás folytán történő 
módosítását, illetve visszavonását kivéve az ingatlanügyi hatóság a döntést nem vonhatja vissza és nem 
módosíthatja. 

(6) A jogok bejegyzése, tények feljegyzése, illetve ezek törlése iránti eljárás során hozott ingatlanügyi 
hatósági döntés ellen felügyeleti eljárásnak nincs helye. 

V. Fejezet 

JOGORVOSLAT 

Fellebbezés 

55. § (1) 
(2) Az az érdekelt, akinek az ingatlanügyi hatósági határozatot bármilyen okból nem kézbesítették, legkésőbb 

a bejegyzéstől számított egy éven belül kérheti a határozat kézbesítését. 
(3)-(4) 
56. § (1) 
(2) A beadvány megtartja a kérelem eredeti rangsorát, ha az elutasításra a 39. § (3) bekezdése miatt került sor, 

a határozat fellebbezéssel megtámadható és a fellebbezés során pótolták a határozatban megjelölt 
hiányosságokat. 

(3) Ha a jogorvoslat az ingatlan határvonalát vagy területét érinti, a jogorvoslati kérelmet az érintett ingatlanok 
tulajdonosainak meg kell küldeni a jogorvoslat tényének az érintett tulajdoni lapokra történő feljegyzésével 
egyidejűleg. 

(4) Ha a jogorvoslati kérelemmel megtámadott határozat saját hatáskörben történő kijavítására, kiegészítésére, 
módosítására vagy visszavonására nincs lehetőség, és a jogorvoslati kérelmet új eljárásra irányuló beadványnak 
sem lehet tekinteni, a jogorvoslati kérelem tényét az érkezésétől számított nyolc nap alatt a tulajdoni lapra fel 
kell jegyezni. 

(5) A fellebbezés alapján hozott másodfokú határozat hatálya a megtámadott bejegyzésen alapuló további 
bejegyzésre is kiterjed. 

(6) A másodfokú ingatlanügyi hatóság által elsőfokon hozott döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. 
57. § (1) 
(2) Ha a határozat ellen van helye fellebbezésnek és a fellebbezés elbírálására jogosult szerv elutasítja a 

fellebbezést, az ingatlanügyi hatóság törli a fellebbezésre vonatkozó bejegyzést és azt a másodfokú határozatra 
vezetett záradékkal igazolja; erről az érdekeltet a másodfokú határozat kézbesítésével értesíti. 
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(3) Ha a határozat ellen van helye fellebbezésnek és a fellebbezés elbírálására jogosult szerv a fellebbezésnek 
helyt ad és az elsőfokú határozatot egészben vagy részben megváltoztatja, a másodfokú határozat tartalmának 
megfelelő változást az ingatlanügyi hatóság bejegyzi, illetőleg feljegyzi a tulajdoni lapra és azt a másodfokú 
határozatra vezetett záradékkal igazolja. 

(4) Ha a határozat ellen van helye fellebbezésnek és a fellebbezés elbírálására jogosult szerv új eljárást rendelt 
el, az ingatlanügyi hatóság az új eljárás eredményének megfelelő bejegyzéssel egyidejűleg törli a megtámadott, 
valamint a fellebbezésre vonatkozó bejegyzést. Az erről szóló határozatot a fellebbezés elbírálására jogosult 
szerv határozatával együtt kell kézbesíteni. 

(5) 

Bírósági jogorvoslati kérelem 

58. § (1) A jogok és tények bejegyzése, illetőleg adatok átvezetése tárgyában hozott fellebbezéssel meg nem 
támadható ingatlanügyi hatósági határozat ellen bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be az, akinek jogát a 
határozat sérti, továbbá - jogok és tények bejegyzéséről rendelkező határozat ellen - közérdekű jogorvoslatot 
terjeszthet elő az ügyész. Ha a határozat ellen van helye fellebbezésnek, a fellebbezés elbírálására jogosult szerv 
bejegyzés tárgyában hozott döntését felettes szerve nem változtathatja és nem semmisítheti meg. 

(2)-(3) 
(4) A bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén igazolási kérelmet 

csak a bejegyzés napjától számított egy éven belül lehet előterjeszteni. 
59. § (1) A bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtásának tényét a tulajdoni lapra fel kell jegyezni. Ha az 

ingatlanügyi hatóságnak a saját hatáskörben történő eljárásra nincs lehetősége, az iratokat a felülvizsgálati 
kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül megküldi a bíróságnak. 

(2) 
(3) Ha a bírósági felülvizsgálati kérelmet közvetlenül a bíróságnál nyújtották be, azt az (1) bekezdésben 

foglaltak teljesítése végett a bíróság megküldi az ingatlanügyi hatóságnak. 
60. § (1) A bírósági eljárásra - az e törvényben foglalt eltérésekkel - a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi 

III. törvény XX. fejezetének szabályai az irányadók. A bíróság az ingatlanügyi hatóság határozatát 
megváltoztathatja. 

(2) Az ingatlanügyi hatóság döntésének bírósági felülvizsgálata során hozott határozat hatálya a megtámadott 
bejegyzésen alapuló további bejegyzésre is kiterjed. 

(3) A bejegyzés alapjául szolgáló okiratok hiányosságai a bírósági eljárásban nem pótolhatók. 
(4) A jogerős bírósági határozatot az első fokú bíróság az ingatlanügyi hatósági eljárás irataival együtt 

megküldi az ingatlanügyi hatóságnak. 
61. § A felülvizsgálati kérelem folytán hozott kúriai határozat hatálya a feleken kívül azokra is kiterjed, akik a 

felülvizsgálati kérelem benyújtása tényének bejegyzését követően szereztek jogot. 

Újrafelvételi és méltányossági eljárás 

61/A. § Ingatlan-nyilvántartási eljárásban nincs helye újrafelvételi eljárásnak. 

Törlési és kiigazítási perek 

62. § (1) Keresettel kérheti a bíróságtól 
a) a bejegyzés törlését és az eredeti állapot visszaállítását 
aa) érvénytelenség címén az, akinek nyilvántartott jogát a bejegyzés sérti, továbbá az ügyész, 
ab) a felszámoló és a hitelező a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény 40. §-ában 

meghatározott esetekben, 
c) a bejegyzés törlését az az érdekelt, aki bizonyítja, hogy a bejegyzett jog elévült vagy megszűnt, illetőleg a 

nyilvántartott tény megváltozott, 
d) a bejegyzés kiigazítását az, aki a téves bejegyzés folytán sérelmet szenvedett. 
(2) Keresetindításnak az (1) bekezdés c) és d) pontja alapján akkor van helye, ha az ingatlanügyi hatósági 

eljárásban a bejegyzés nem törölhető, illetve a sérelem nem orvosolható, továbbá ha azokat eredménytelenül 
kísérelték meg. 

63. § (1) Az érvénytelen bejegyzés törlése iránt a keresetet azzal szemben, aki közvetlenül a bejegyzés folytán 
szerzett jogot vagy mentesült kötelezettség alól, addig lehet megindítani, amíg a bejegyzés alapjául szolgáló 
jognyilatkozat érvénytelensége megállapításának helye van. 

(2) Azzal szemben, aki további bejegyzés folytán, az előző bejegyzés érvényességében bízva, jóhiszeműen 
szerzett jogot, a bejegyzéstől számított három év alatt lehet a törlési keresetet megindítani. 
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Perfeljegyzés 

64. § (1) A bíróság - az ügyfél kérelmére - előzetesen végrehajtható végzéssel megkeresi az ingatlanügyi 
hatóságot 

a) a törlési és kiigazítási, 
b) az ingatlan tulajdonjogát érintő, 
c) az ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetése iránti, 
d) az ingatlanra vonatkozó házassági vagyonjogi, valamint 
e) a jelzáloggal biztosított, illetőleg önálló zálogjogba foglalt követelés érvényesítése iránti per megindítása 

tényének feljegyzése iránt. 
(2) A bejegyzéssel vagy az alapjául szolgáló okirattal kapcsolatban elkövetett bűncselekmény miatt indult 

büntetőeljárásról a bíróság e tény feljegyzése végett értesíti az ingatlanügyi hatóságot. 
(3) A feljegyzés alapjául szolgáló végzés hatályon kívül helyezéséről szóló jogerős végzést a bíróság 

megküldi az ingatlanügyi hatóságnak a feljegyzés törlése céljából. 
(4) Az (1)-(3) bekezdés alapján történő feljegyzésről, illetve törlésről szóló ingatlanügyi hatósági határozat 

ellen fellebbezésnek nincs helye. 
65. § (1) A feljegyzett perben hozott határozaton alapuló változás bejegyzésével egyidejűleg törölni kell a 

perfeljegyzést és a függő hatállyal történt bejegyzéseket. 
(2) A perfeljegyzést törölni kell akkor is, ha az érdekelt igazolja, hogy a bíróság jogerős határozattal az 

eljárást megszüntette, vagy a keresetet elutasította, illetőleg felmentő ítéletet hozott. A perfeljegyzés törléséről 
szóló feljegyzésben utalni kell az időközi bejegyzések függő hatályának megszűnésére. 

Megismételt hagyatéki eljárás feljegyzése 

65/A. § (1) A közjegyző - a hagyatéki eljárás megismétlését kérő kérelmére - előzetesen végrehajtható 
végzéssel megkeresi az ingatlanügyi hatóságot az ingatlan tulajdonjogát érintő megismételt hagyatéki eljárás 
megindítása tényének feljegyzése iránt. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feljegyzésre - e törvény eltérő rendelkezése hiányában - a perfeljegyzésre 
irányadó rendelkezések megfelelően alkalmazandók. A megismételt hagyatéki eljárásban hozott teljes hatályú 
vagy azzá vált hagyatékátadó végzésen alapuló változás bejegyzésével egyidejűleg törölni kell a feljegyzést és a 
függő hatállyal történt bejegyzéseket. 

(3) A megismételt hagyatéki eljárásban hozott hagyatékátadó végzés miatt indított hagyatéki vagy tulajdonjogi 
pert - a bíróság ilyen tartalmú megkeresése alapján - az (1) bekezdés szerinti feljegyzés ranghelyén kell 
feljegyezni. Ebben az esetben a perben hozott határozat hatálya az e ranghelyen történt feljegyzést követő függő 
hatályú bejegyzésekre is kiterjed. 

Ügyészi felhívás, ügyészi fellépés feljegyzése 

65/B. § (1) Az ügyészi felhívás és az azon alapuló ügyészi fellépés tényét a kifogásolt bejegyzés ranghelyének 
megfelelő ranghelyen kell feljegyezni. Az ügyészi felhívás alapján hozott határozat, valamint az ügyészi fellépés 
alapján indult pert lezáró jogerős bírósági döntés hatálya a kifogásolt bejegyzésen alapuló további bejegyzésre is 
kiterjed. 

(2) Amennyiben az ügyészi felhívásnak az ingatlanügyi hatóság az ügyész által megadott határidőben nem 
tesz eleget, az ügyészi felhívás tényét az ügyészi fellépés benyújtását, illetve az ügyész eljárás megszüntetéséről 
szóló értesítésének beérkezését követően törli. 

VI. Fejezet 

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS ADATAINAK FELHASZNÁLÁSA ÉS 
AZ ADATSZOLGÁLTATÁS 

Kötelező adatfelhasználás 

66. § (1) Az ingatlanügyi hatósághoz benyújtott bejelentésben, kérelemben, valamint az ingatlanokkal 
kapcsolatos nyilvántartási, tervezési, statisztikai, területelszámolási és adatszolgáltatási munkánál, továbbá a 
hatósági határozatokban - a részben vagy egészben az Európai Unió által finanszírozott, a mezőgazdasági 
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földterületekhez kapcsolódó támogatásokra vonatkozó mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokat kivéve - 
az ingatlan-nyilvántartás tartalmát kötelezően kell használni. 

(2) Az ingatlanügyi hatóság a bíróságok, ügyészségek, a helyi önkormányzatok és más közigazgatási 
hatóságok részére az ingatlanokkal kapcsolatos hatósági feladatok ellátásához - a külön jogszabályokban 
meghatározott feltételekkel - biztosítja az ingatlan-nyilvántartás tartalmának megismerését. 

(3) Törvény az ingatlanügyi hatóságnak a gyorsforgalmi utak tervezésével és építésével összefüggő 
adatszolgáltatására határidőt állapíthat meg. 

Betekintés az ingatlan-nyilvántartásba 

67. § (1) Az ingatlan-nyilvántartásba való betekintés céljából az érintett tulajdoni lap és annak állami ingatlan-
nyilvántartási térképi adatbázisban ábrázolt tartalmát számítástechnikai eszközzel, olvasható formában kell 
megjeleníteni. A betekintést saját számítástechnikai eszközével az ingatlanügyi hatóság kérelemre biztosítja. A 
betekintés iránti kérelemben fel kell tüntetni a kérelmező természetes személyazonosító adatait. A kérelemben 
szereplő adatokat az ingatlanügyi hatóság a személyazonosság igazolására szolgáló okmányból ellenőrzi. A 
betekintés magában foglalja a feljegyzés készítésének lehetőségét is. 

(2)-(4) 

Másolatok kiadásának módja 

68. § (1) A tulajdoni lapról kérelemre vagy megkeresésre, a 4. § (2a) bekezdése szerinti másolatot az 
ingatlanügyi hatóság szolgáltathat. A hiteles másolat kiállítása iránti kérelemben fel kell tüntetni a kérelmező 
természetes személyazonosító adatait, a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb 
szervezet nevét és a képviseletében eljáró személy természetes személyazonosító adatait. A kérelemben szereplő 
adatokat az ingatlanügyi hatóság a személyazonosság, illetve a képviseleti jogosultság igazolására szolgáló 
okmányból ellenőrzi. 

(2) A közjegyző a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 136. §-a (1) bekezdésének i) pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva a tulajdoni lap tartalmáról tanúsítványt állíthat ki, amely a hiteles tulajdonilap-
másolattal azonos hatályú. 

(3) 
(4) A tulajdoni lapról kiállított hiteles másolat kizárólag papír alapon szolgáltatható. Elektronikus 

dokumentumként hiteles és nem hiteles másolat közvetlenül, illetve a Kormány által biztosított azonosítási 
szolgáltatáson keresztül a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből szolgáltatható. 

(5) Tulajdoni lapról másolatot meghatározott formában lehet kiadni. Ha a hiteles tulajdonilap-másolat 
szolgáltatása elektronikus dokumentumként történik, e tényre a hitelesítési záradékban utalni kell. 

(6) A tulajdoni lapról elektronikus formában szolgáltatott hiteles másolat olyan elektronikus okirat, amelyet 
hitelesítési záradékkal láttak el, és amelyet a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv fokozott 
biztonságú elektronikus intézményi aláírással és időbélyegzővel hitelesített. Az ilyen módon hitelesített tulajdoni 
lap kizárólag elektronikus formában rendelkezik a 69. § szerinti tanúsító erővel. 

(6a) A tulajdoni lapról elektronikus formában szolgáltatott nem hiteles másolat a 69. § szerinti tanúsító erővel 
nem rendelkezik, hivatalos célra nem használható, kizárólag tájékoztatásul szolgál. 

(7) A 67. § (1) bekezdés, valamint a 68. § (1), (3)-(4) bekezdések szerinti kérelmet a miniszter e törvény 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletében meghatározott nyomtatványon, illetve elektronikus űrlapon kell 
benyújtani. 

(8) Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmáról másolatot készíteni és szolgáltatni külön 
jogszabály rendelkezései szerint lehet. 

69. § A hitelesítési záradékban fel kell tüntetni, hogy a másolat a kiadást megelőző napig az eredetivel 
megegyezik. A hiteles tulajdonilap-másolat az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogokat, feljegyzett tényeket, 
illetve az ingatlan adatait hitelesen tanúsítja. 

Személyazonosító adatok használatának korlátozása 

70. § (1) A számítógéppel vezetett ingatlan-nyilvántartás adatbázisából történő lekérdezés során a természetes 
személyazonosító adatok, illetőleg a személyi azonosító nem használható fel abból a célból, hogy annak alapján 
a lekérdező a tulajdonos valamennyi ingatlanát az ingatlan-nyilvántartásból megállapítsa vagy arról 
adatszolgáltatást teljesítsen. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, ha az adatszolgáltatást vagy 
lekérdezést a tulajdonos valamennyi ingatlanáról: 
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a) a bíróság, a bírósági végrehajtó, adóhatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat vagy a nyomozó hatóság 
törvényben meghatározott feladatai ellátása céljából, 

b) az ügyészség a magánjogi és közigazgatási jogi ügyészi tevékenység ellátásához, 
c) a jegyző a hagyatéki leltár elkészítéséhez, a közjegyző a hagyatéki eljárás lefolytatásához igényli, 
d) a tulajdonos igényli valamennyi ingatlanának ingatlan-nyilvántartásból történő megállapításához, illetve 
e) ha arról törvény másként rendelkezik. 
(3) A (2) bekezdés szerinti jogosultság magában foglalja a tulajdonosok jegyzékéből (névmutatóból) történő 

adatszolgáltatási igényjogosultságot is. 
70/A. § Annak megállapítása érdekében, hogy a kérelmező - az általa megadott természetes személyazonosító 

adatok alapján - Magyarországon rendelkezik-e ingatlantulajdonnal, az ingatlanügyi hatóság - a 70. § (1) 
bekezdésében foglaltakra tekintet nélkül - adatlekérdezést végez, amelynek eredményéről hatósági bizonyítványt 
állít ki. 

70/B. § A termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések 
kijátszására irányuló szerződések feltárása érdekében az ingatlanügyi hatóság a számítógéppel vezetett ingatlan-
nyilvántartási adatbázisban a jogellenes jogügyletekben részt vevő felek személyének, illetve a szerzési korlát 
túllépésének megállapításához szükséges és erre alkalmas adatok vonatkozásában - a 70. § (1) bekezdésében 
foglaltakra tekintet nélkül - az adatfeldolgozás, -kezelés, -tárolás, -átvétel és -átadás részletes szabályait 
tartalmazó törvényi előírásoknak megfelelő adatkezelést végezhet. 

71. § Az ingatlanügyi hatóság a személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerveitől személyi azonosító vagy 
természetes személyazonosító adatok alapján igényelhet adatot. 

Elektronikus adatszolgáltatás a számítógépes ingatlan-nyilvántartási 
rendszerből 

72. § (1) Az ingatlanügyi hatóság kérelemre, ha jogszabály másként nem rendelkezik, az Elektronikus 
Kormányzati Gerinchálózaton (a továbbiakban: EKG) keresztül hozzáférést biztosít, hogy 

a) a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bírósági ügyek ellátásához szükséges egyedi adatok 
lekérdezése céljából, 

b) a Központi Statisztikai Hivatal statisztikai célú felhasználásra a személyek azonosítására alkalmatlan 
módon, 

c) a nemzetbiztonsági szolgálatok, a rendőrség, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv és az ügyészség a 
törvényben meghatározott feladatuk ellátásához szükséges egyedi adatok lekérdezése céljából, 

d) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., valamint az állami vagyonnal gazdálkodó központi közigazgatási 
szervek az állami tulajdonba tartozó ingatlanokra vonatkozó, továbbá az állami tulajdonba tartozást bizonyító 
adatok megállapítása érdekében, saját számítástechnikai eszközeikkel az adatkezelést végzők megfelelő 
azonosítása mellett a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe vegyék, 

e) a kincstár a Magyar Állam javára fennálló jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom 
érvényesítésével, törlésével, az azzal való rendelkezéssel kapcsolatos jognyilatkozat megtételéhez kapcsolódó 
feladatai ellátásához szükséges egyedi adatokat lekérdezze. 

(2) Az ingatlan-nyilvántartási hatóság kérelemre, az (1) bekezdésben foglaltakon kívül más közigazgatási 
hatóságok részére a törvényben meghatározott adatátvételi joguk gyakorlása során a hatósági ügyek ellátásához 
szükséges egyedi adatok lekérdezése céljából lehetővé teszi, hogy saját számítástechnikai eszközeikkel, az 
adatkezelést végzők megfelelő azonosítása mellett a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait 
igénybe vegyék. 

73. § (1) A közjegyző a közjegyzői okirat és tanúsítvány kiállítása, valamint a hatáskörébe utalt hagyatéki és 
egyéb nemperes eljárás lefolytatása céljából a székhelyén lévő irodájában működtetett saját számítástechnikai 
eszközével köteles a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe venni. Közös irodát 
fenntartó közjegyzők személyük azonosítására alkalmas módon közös számítástechnikai eszközt 
működtethetnek. Az ingatlan-nyilvántartási hatóság a közjegyző részére kérelem alapján biztosítja a 
számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait. 

(2) A közjegyzőkről, a közjegyzői szolgálat megszűnéséről, illetve a közjegyzőnek a hivatalából való 
felfüggesztéséről - azzal egyidejűleg - az illetékes közjegyzői kamara elnöke értesíti az ingatlanügyi hatóságot, 
amely ennek alapján a közjegyző hozzáférési jogosultságát felfüggeszti vagy visszavonja. 

73/A. § (1) A bírósági végrehajtó a bírósági végrehajtási eljárás lefolytatása és a törvényben meghatározott 
feladatainak a teljesítése céljából a hivatali helyiségében működtetett saját számítástechnikai eszközével köteles 
a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe venni. Az ingatlan-nyilvántartási hatóság 
a bírósági végrehajtó részére kérelem alapján biztosítja a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer 
szolgáltatásait. 

(2) Személyük azonosítására alkalmas módon végrehajtói irodában, végrehajtók közös irodájában, illetve az 
ugyanazon törvényszéken működő végrehajtók az (1) bekezdésben foglalt célra közös számítástechnikai eszközt 
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is működtethetnek, a törvényszéki végrehajtók pedig a bíróság számítástechnikai eszközét is igénybe vehetik a 
lekérdezés jogának gyakorlásához. 

(3) A bírósági végrehajtói szolgálat fennállásáról, annak adataiban történt változásról (áthelyezés, tartós 
helyettes kirendelése stb.), illetve megszűnéséről az önálló bírósági végrehajtók tekintetében a Magyar Bírósági 
Végrehajtói Kamara, a törvényszéki végrehajtók tekintetében pedig az illetékes törvényszék értesíti az 
ingatlanügyi hatóságot, amely az értesítés alapján a bírósági végrehajtó hozzáférési jogosultságát visszavonja. 

(4) A vízitársulat a törvényben meghatározott közfeladatainak teljesítése céljából a hivatali helyiségében 
működtetett saját számítástechnikai eszközével jogosult a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer 
szolgáltatásait igénybe venni. Az ingatlanügyi hatóság a vízitársulat részére kérelem alapján térítésmentesen 
biztosítja a vízitársulat közfeladatainak ellátásához szükséges számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer 
szolgáltatásait. 

73/B. § (1) A felszámoló szervezet a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény szerinti 
vagyonfelügyelői, ideiglenes vagyonfelügyelői és felszámolói feladatának teljesítése céljából a hivatali 
helyiségében működtetett saját számítástechnikai eszközével köteles a számítógépes ingatlan-nyilvántartási 
rendszer szolgáltatásait igénybe venni. Az ingatlanügyi hatóság a felszámoló szervezet vezetője részére kérelem 
alapján biztosítja a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait. 

(2) Amennyiben a felszámoló szervezetet törlik a felszámolói névjegyzékből, az arról szóló jogerős döntést az 
ingatlanügyi hatóságnak is meg kell küldeni. Az ingatlanügyi hatóság a felszámoló szervezet hozzáférési 
jogosultságát a döntésben foglaltaknak megfelelő időponttal visszavonja. 

74. § (1) Az ingatlanügyi hatóság 
a) a 72-73/B. § hatálya alá tartozó személyek számára szerződés alapján biztosítja; 
b) az a) pontba nem tartozó személyek számára szerződés alapján biztosíthatja a számítógépes ingatlan-

nyilvántartási rendszer szolgáltatásait. 
(2) A szolgáltatási szerződés kötelező elemeit külön jogszabály határozza meg. 
(3) Az önálló EKG-kapcsolattal nem rendelkező felhasználók kapcsolódása a számítógépes ingatlan-

nyilvántartási rendszerhez a Kormány által biztosított azonosítási szolgáltatáson keresztül, vagy azonnali 
érvényességvizsgálatra alkalmas, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással történhet. 

75. § (1) A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásainak igénybevétele iránti kérelem 
tárgyában az ingatlanügyi hatóság határozatot hoz, kivéve ha a tulajdonilap-másolat szolgáltatása a Kormány 
által biztosított azonosítási szolgáltatáson keresztül történik. 

(1a) Az ingatlanügyi hatóság az (1) bekezdés szerinti határozatában állapítja meg a kérelmező által - a 
kérelemben megjelölt jogszabályok alapján - igénybe vehető díjmentességek körét. 

(2) A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe vevőknek - a Kormány által 
biztosított azonosítási szolgáltatáson keresztül történő lekérdezések kivételével - a lekérdezéseikről naplót kell 
készíteniük, amelyet öt évig meg kell őrizniük. A bírósági, ügyészségi, hatósági feladatok ellátásához szükséges 
lekérdezések esetén a naplóban rögzíteni kell annak a bírósági, ügyészségi, hatósági ügynek az iktatószámát is, 
melyhez az ingatlan-nyilvántartási adatokat lekérdezték. 

(2a) A naplónak minden esetben tartalmazza a lekérdezés időpontját, a lekérdezést végző személy nevét, a 
lekérdezett ingatlan pontos megjelölését (település neve, helyrajzi szám), díjmentes lekérdezés esetén a 
lekérdezés célját, valamint a díjmentességet megalapozó jogszabályi rendelkezésre való hivatkozást. 

(3) 
(4) A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe vevők adatlekérdezéseinek 

jogszerűségét és a biztonsági előírások betartását az ingatlanügyi hatóság és a rendszer üzemeltetője a (2)-(3) 
bekezdések szerint vezetett naplóból ellenőrizheti. Az adatlekérdezésre vonatkozó szabályok, illetve a biztonsági 
előírások megsértése esetén, a hozzáférési jogosultság visszavonása tárgyában - az ingatlanügyi hatóság, illetve a 
rendszer üzemeltetőjének javaslata alapján - az ingatlanügyi hatóság határozatot hoz. 

(5) A 75. § (1) bekezdésében meghatározott kérelem és a hozzáférési jogosultság felfüggesztése, illetve 
visszavonása tárgyában hozott határozat ellen nincs helye fellebbezésnek és felügyeleti jogkör gyakorlásának. 

76. § 

Adatlekérdezés a számítógéppel vezetett ingatlan-nyilvántartásból 

77. § (1) A személyi azonosító jel, valamint a minősített adat lekérdezésének lehetőségét a 70. § (2) bekezdés 
a), b) és e) pontjában foglaltak kivételével ki kell zárni. 

(2) A lekérdezés útján történő adatszolgáltatásért a miniszter e törvény felhatalmazása alapján az 
adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat 
kell fizetni. 

78. § Az ingatlan-nyilvántartásból adatátviteli eszközzel, illetve számítástechnikai adathordozón személyes 
adat csak egyedi esetekben, az annak kezelésére törvény által felhatalmazott részére szolgáltatható. 
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79. § Az adatbázisból lekérdezés útján szolgáltatott adatok harmadik fél felé való szolgáltatása (továbbadása) 
csak törvényi felhatalmazás alapján teljesíthető. 

80. § Adatbiztonsági célból a miniszter számítógéppel vezetett központi archívumot is felállíthat, amelyből az 
adatszolgáltatás a 68-70. §-okban szabályozott módon történhet. 

81. § (1) Az adatbázisban történt lekérdezésekről, a lekérdezések időpontjának, a lekérdezett tulajdoni lap 
tartalmának, a digitális azonosító tulajdonosa nevének, rendszerben definiált azonosítójának - amely nem lehet 
azonos az adóazonosító jellel, a társadalombiztosítási azonosító jellel és a személyi azonosítóval - feltüntetésével 
a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer üzemeltetője naplót készít, amelyet öt évig meg kell őrizni. 

(2) A naplóból adatszolgáltatás írásbeli kérelemre vagy megkeresésre, külön jogszabályban meghatározottak 
szerint, csak az érintett, illetve a 70. § (2) bekezdés a)-b) pont szerinti szervezetek részére teljesíthető. 
Adatszolgáltatásra kizárólag a naplót vezető ingatlanügyi hatóság jogosult. Az adatszolgáltatást az ingatlanügyi 
hatóság írásban vagy elektronikus úton teljesíti. 

Adatszolgáltatás hivatalból 

Törzskönyv 

82. § A település földterületéről a számítógéppel vezetett ingatlan-nyilvántartás tartalmát képező adatok 
felhasználásával törzskönyvet kell készíteni, amely a földek településen belüli fekvése szerinti csoportosításban 
tartalmazza a földrészletek művelési ágak szerinti, azon belül minőségi osztályonként összesített területét és 
kataszteri tiszta jövedelmét. 

Összesítők 

83. § A település, a megye, a főváros, illetőleg az ország területén lévő ingatlanokról meghatározott 
szempontok szerint a számítógéppel vezetett ingatlan-nyilvántartás tartalmát képező adatok felhasználásával 
összesített adatokat tartalmazó kimutatás készíthető. 

VII. Fejezet 

KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSOK 

Az ingatlan-nyilvántartás átalakítása 

84. § (1) Ha a község egész területét vagy annak belterületét, illetve külterületét érintő olyan eljárást 
folytatnak le, amely az ingatlanok adatainak megváltoztatásával jár, az ingatlan-nyilvántartást át kell alakítani. 

(2) Az ingatlan-nyilvántartás átalakításához a miniszter előzetes engedélye szükséges. 

Rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos eljárás 

85. § Azon ingatlanok esetében, amelyeknél a körzeti földhivatalhoz 2000. január 1. előtt benyújtott okirat 
hiányossága miatt a benyújtáskor hatályos jogszabály alapján a bejegyzési kérelem nem volt teljesíthető 
(rendezetlen tulajdoni állású ingatlanok), a IV. fejezet rendelkezéseit a 86-88. §-okban foglalt eltéréssel kell 
alkalmazni. 

86. § A rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos változás vezetésére irányuló eljárás 
engedélyezése tárgyában az ügyfél kérelmére az ingatlanügyi hatóság végzéssel dönt. A végzés ellen nincs helye 
fellebbezésnek és felügyeleti jogkör gyakorlásának. 

87. § (1) Az eljárás során pótolni kell a szükséges bejegyzést, ha 
a) a tulajdonváltozást bejegyzésre alkalmas okirattal, 
b) az egyéb jog, tény keletkezését, módosulását, megszűnését bejegyzésre alkalmas okirattal, illetőleg az 

eljárás során tett elismerő nyilatkozattal igazolják. 
(2) Ha az állapítható meg, hogy valamely hatósági intézkedés (határozathozatal) elmaradt, az ingatlanügyi 

hatóság a hatáskörébe tartozó határozatot pótlólag meghozza. Ha a határozat meghozatala nem az ingatlanügyi 
hatóság hatáskörébe tartozik, kezdeményezni kell az illetékes hatóság eljárását. 

88. § (1) A tényleges birtokos tulajdonjogát kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni, ha 
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a) az eljárás során olyan okiratot mutat fel, amely bejegyzésre nem alkalmas, de a felek tulajdonátruházásra 
irányuló megállapodását az ingatlan megjelölését, továbbá az ellenértéket, illetve a szerzés ingyenességét 
tartalmazza, vagy 

b) az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonos vagy annak hagyatékátadó végzéssel (bírósági ítélettel) 
igazolt örököse vagy hatósági határozattal igazolt jogutóda elismeri, hogy a tényleges birtokos az ingatlan 
tulajdonjogának átruházásában a tulajdonossal már korábban megállapodott. 

(2) Ha az ingatlant többször is átruházták, a tényleges birtokos a közbenső átruházásokat is igazolhatja az (1) 
bekezdésben és a 87. §-ban szabályozott módon. 

(3) Ha a közbenső átruházó hatósági határozattal (bírósági ítélettel, hagyatékátadó végzéssel) szerzett 
tulajdonjogot, csak ettől a szerzéstől kell a további jogszerzést igazolni. 

(4) Az eljárás során határozatot kell hozni, amely ellen az érdekeltek az V. fejezetben szabályozott 
jogorvoslattal élhetnek. 

A számítógéppel kezelt tulajdoni lap pótlása 

89. § (1) Ha a gépi adatfeldolgozású ingatlan-nyilvántartás tulajdoni lapja az azt kezelő számítástechnikai 
eszközzel bármely okból nem jeleníthető meg olvasható formában, illetőleg használhatatlanná vált, a tulajdoni 
lap tartalmát vissza kell állítani. A visszaállítást az ingatlanügyi hatóság rendeli el. 

(2) A visszaállítás során az ingatlanügyi hatóság elkészíti a tulajdoni lap tervezetét. A tervezetet az 
adatbiztonsági célból készített archív adatokból, az irattárban meglévő, az érdekelt birtokában rendelkezésre álló 
adatok, szükség esetén helyszíni azonosítás útján kell elkészíteni. 

(3) A tulajdoni lap tervezetének elkészültéről hirdetményt kell közzétenni, és a tervezetet az ingatlanügyi 
hatóságnál ki kell függeszteni. A tervezetre az érdekeltek a kifüggesztéstől számított két hónapon belül tehetnek 
észrevételt. Ennek letelte után az ingatlanügyi hatóság határozatot hoz, amelyben elrendeli, hogy a tervezet 
tartalmát pótolt tulajdoni lapként az ingatlan-nyilvántartás számítógépes rendszerében kell továbbkezelni. A 
határozatot a tervezetből megállapított jogosultak részére kell kézbesíteni. 

VIII. Fejezet 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Felhatalmazás 

90. § (1) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg az ingatlan-nyilvántartás tartalmára, 
részeire, módjára, az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére, tények feljegyzésére és az ingatlan adataiban 
bekövetkezett változások vezetésére, a jogorvoslatokra és a különleges eljárásokra, valamint az ingatlan-
nyilvántartásból történő adatszolgáltatásra és részadat-szolgáltatásra vonatkozó részletes szabályokat. 

(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza az ingatlanok helyrajzi számának 
megállapítására vonatkozó szabályokat. 

(3) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben 
állapítsa meg a számítógépes adatbázisból lekérdezés útján szolgáltatható ingatlan-nyilvántartási adatok 
szolgáltatására, az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjának mértékére és kezelésére, megfizetésének 
módjára, valamint az ingatlan-nyilvántartási adatbázishoz adatátviteli vonalon való csatlakozásra és a 
számítógépes hálózaton keresztül történő adatszolgáltatásra vonatkozó részletes szabályokat. 

(3a) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a részadat-szolgáltatás igénybevételére jogosultak körére, díjának 
mértékére, valamint annak az ingatlanügyi hatóságok és a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv 
közötti megosztására, a díjfizetés és a díj visszatérítésének módjára vonatkozó szabályokat a fővárosi, megyei 
kormányhivatal irányítására kijelölt miniszterrel és az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben 
rendeletben állapítsa meg. 

(3b) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az ingatlanügyi hatóság vagy hatóságok illetékességi területét 
rendeletben szabályozza. 

(4) Felhatalmazást kap a környezetvédelemért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg a tartós 
környezetkárosodás tényének, mértékének és jellegének megállapítására vonatkozó részletes szabályokat. 

(5) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza 
a) 
b) a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből történő, törvényben meghatározott szolgáltatásra 

vonatkozó szolgáltatási szerződés kötelező elemeit, 
c) az ingatlanügyi hatóság vagy hatóságok kijelölését, 
d) az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályait. 
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Hatálybalépés 

91. § (1) Ez a törvény 2000. január 1-jén lép hatályba; a már folyamatban lévő eljárásokat azonban a korábbi 
rendelkezések szerint kell befejezni. 

(2) 
(3) A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról szóló 2010. évi CLXXVII. törvény (a 

továbbiakban: Módtv.) 19. § (1) bekezdésével megállapított 34/A. §-t a Módtv. hatálybalépésekor folyamatban 
lévő eljárásokban is alkalmazni kell. 

(4) Ez a törvény nem érinti a hatálybalépése előtt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett termelőszövetkezeti 
földhasználati jogot és fennállásáig annak nyilvántartását, a tartós földhasználati jogot, a külföldieket megillető 
ingatlanhasználati jogot, továbbá a bejegyzett kezelői jogok tekintetében a külön törvénynek azt a rendelkezését, 
amely szerint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett kezelői jogon, a továbbiakban vagyonkezelői jogot kell 
érteni. 

(5) Ez a törvény nem érinti a hatálybalépése előtt az ingatlan-nyilvántartásba közös udvarként, valamint 
részházként bejegyzett ingatlanok nyilvántartását. Közös udvart, valamint részházat azonban újonnan nem lehet 
nyilvántartásba venni. 

(6) A 2. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés nem érinti azoknak a jogoknak és tényeknek a bejegyzését, 
amelyet e törvény hatálybalépése előtt alacsonyabb szintű jogszabály tett lehetővé. 

(7) Ahol más jogszabály gyep művelési ág megnevezést használ, ott e törvény hatálybalépésétől kezdődően 
rét, legelő művelési ág megnevezést kell használni. 

(8) Ahol e törvény csak bejegyzést említ, az alatt a tények feljegyzését is érteni kell. 
(9) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról szóló 2005. évi CXXII. törvény 

erejénél fogva a tartós földhasználók tulajdonába került ingatlanok tulajdonjogát a tartós földhasználó kérelmére 
kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni. 

(10) Az e törvénynek az egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer 
túlszabályozottságának megszüntetése érdekében szükséges technikai deregulációjáról szóló 2012. évi LXXVI. 
törvénnyel megállapított 37. § (3) és (5) bekezdését az egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a 
jogrendszer túlszabályozottságának megszüntetése érdekében szükséges technikai deregulációjáról szóló 2012. 
évi LXXVI. törvény hatálybalépésének időpontjában folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

92. § Az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXIII. törvény (a továbbiakban: 2. sz. 
Módtv.) 38. § a) pontjával módosított 15. § (1) bekezdés szerinti állampolgársági adat, valamint a 38. § b) 
pontjával módosított 15. § (1) bekezdés szerinti cégjegyzékszám nyilvántartására vonatkozó rendelkezéseket a 2. 
sz. Módtv. 38. §-ának hatálybalépését követően indult ingatlan-nyilvántartási eljárások során keletkezett adatok 
vonatkozásában kell alkalmazni. 
 

 


