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Tisztelt Kollégák! 

 
A Pest Megyei Ügyvédi Kamara a 2012 évben útjára indított földhivatali hírleveleit ez évben is 
folytatni kívánja, kiegészítve a Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatalától kapott, a földhivatali 
értekezleteken kívüli körlevelekben szereplő – a kollegák számára hasznos - olyan 
információkkal, amelyek az Önök munkájának végzéséhez segítséget nyújthat. 
Az alábbiakban az első ilyen, hivatali osztályvezetői értekezleten kívüli hírlevelet olvashatják a T. 
Kollégák: 
 
1./ A 2013. évi CXXII. tv. 69. §. (4) bekezdésének módosulása következtében a törvény 37. §-a 
nem 2014. január 1-től, hanem csak 2014. május 1-től lép hatályba, így csak az attól az 
időponttól kezdve érkeztetett beadványok tekintetében áll fenn az a korlátozás, hogy mező és 
erdőgazdasági földön haszonélvezeti jog csak 20 évre alapítható. 
 
2./ A 2013. évi XXXVI. tv. 79. § (2) bekezdése alapján a választás kitűzésétől a szavazás napjáig 
nem lehet szavazókör határát és sorszámát, továbbá település határát és elnevezését, utcanevet, 
házszámot és - ha az érintett ingatlan lakcímnyilvántartás szerinti címe annak helyrajzi száma - 
helyrajzi számot megváltoztatni. 
Az idézett norma alapján az ilyen tárgyú eljárásokat az Inytv. 49/A. § (1) bekezdés d) pontja 
szerint 2014. április 6-ig függőben kell tartani.  
Ezen kötelezettség nem terjed ki a telekalakítási engedély kibocsátására irányuló eljárásokra, de 
ezek tekintetében is igaz, hogy a rájuk épülő ingatlan-nyilvántartási eljárások - ha a norma által 
felsorolt kritériumoknak megfelelnek – függőbe helyezendők a fent megjelölt időpontig.  
 
3./ A 25/2013. (IV.16.) VM rendelet 2014. január 1-től hatályos 33. 35. §-i alapján társasház, 
illetve szövetkezeti ház ingatlan-nyilvántartásba vétele előtt a járási földhivatalhoz a 
társasház, illetve a szövetkezeti ház vektoros formátumban elkészített szintenkénti 
alaprajzát vizsgálat és nyilvántartásba vétel céljából be kell nyújtani. 
 
Ennek megfelelően a 2014. január 1-ét követően érkeztetett társasház/szövetkezeti ház 
bejegyzésére (tehát ez nem vonatkozik a tény feljegyzése iránti kérelmekre) irányuló ingatlan-
nyilvántartási beadványok alapján induló eljárások során hivatalból egyeztetni kell a földmérő 
kollégákkal, hogy korában megtörtént-e a vizsgálat és a megfelelőség megállapítása.  
 
Az alaprajz előzetes vizsgálatának hiánya, vagy a nem megfelelő minősítés fennállta esetén az 
ingatlan-nyilvántartási eljárás megindulását követően felhívást kell kibocsátani a 
kérelmező/képviselő felé az alaprajz megfelelőségi vizsgálat sikeres lefolytatásának igazolása 
végett. A felhívásnak ki kell terjednie a beadvány további hiányosságaira is.  
A felhívás teljes körű teljesítése esetén a beadvány foganatosítható, a nem, vagy csak részbeni 
teljesítés a kérelem Inytv. 40.§ (1) bekezdésén alapuló elutasítását vonja maga után.  
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