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Tisztelt Kollégák! 

 
Az alábbiakban a legutóbb tartott megyei ingatlan-nyilvántartási értekezleten 
elhangzottak rövid, lényegi, kamarai tagokat érintő összefoglalóját küldöm meg Önöknek 
az egységes, valamint szabályszerű joggyakorlat kialakítása, illetve biztosítása érdekében: 
 
 
1./ Kisajátítási eljárás ténye, valamint a kapcsolódó elidegenítési tilalom feljegyzése 
tekintetében a kisajátítási eljárást kezdeményező a jogosult, így az igazgatási 
szolgáltatási díj lerovására is ő kötelezhető.  
 
2./ Amennyiben a polgári bíróság ítélete nem tartalmazza a szükséges 
személyazonosító adatokat, akkor felhívást kell kiadni a jogszerző/képviselője felé, hogy 
azokat legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan adja meg.  
 
3./ Tanya kérdésköre: az új Földforgalmi tv. alapján a tanyára is a földre vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni, ez lényeges szigorítást jelent a korábbiakhoz képest a 
csak kivettként nyilvántartott tanyákra az ajándékozás és csere tekintetében. 
 
Másrészről megszűnik a tagállami állampolgároknak a nem termőföldekre vonatkozó 
szabályok szerinti, kedvezményes tulajdonszerzési lehetősége mind a termőföld 
alrészletet tartalmazó, mind a csak kivett tanyás ingatlanokra. 
 
Megszűnik ugyanakkor a mentesség a szerzési korlát esetén a tanya területéhez 
tartozó termőföld hozzászámítása tekintetében, sőt épphogy a kivett alrészletet is bele 
kell számolni. 
 
Érdekes még a tanya törvényi fogalmában szereplő "föld" kifejezés jelentésének esetleges 
változása. Korábban a termőföld fogalomhoz képest a föld kifejezés értelmezhető volt úgy, 
hogy az lehet termőföld is, meg nem termőföld is 6000 m2-ig. Most az Fftv. 1 §-a alapján a 
föld kifejezésen kimondottan a mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld értendő. Ez azt 
jelenti, hogy a korábbiakkal ellentétben a tanya fogalmi elemei között kötelezően 
megjelent a valamilyen művelési ágban nyilvántartott föld, alrészlet és innentől teljesen 
kivett tanya már csak az az ingatlan lehet ami a nyilvántartásban már most is ilyenként 
szerepel. (újabb már nem) 
 
Összességében megállapítható, hogy tulajdonszerzési és ingatlan-nyilvántartási 
szempontból a tanya és a zártkerti, illetve volt zártkerti ingatlan fogalmak teljesen 
elvesztik különleges jelentőségüket, minden értelemben földnek tekintendők és az 
általános szabályok alapján vizsgálandók. /pl.: a zártkerti nem teljesen kivett 
minősítésű ingatlanok tekintetében is érvényesül a kifüggesztési kötelezettség/ 
 
4./ Kisajátítási határozaton alapuló tulajdonjog bejegyzés elleni fellebbezés során kérhető 
az eljárás felfüggesztése, ha érkeztetett keresetlevelet csatolnak, melyben a 
bíróságtól kérik a kisajátítást elrendelő határozat végrehajtásának felfüggesztését – 
ha ezt kifejezetten nem kérik a bíróságtól, akkor még az igazolt perindítás esetén 
sem lehet a másodfokú eljárást felfüggeszteni.  
 



5./ Inytv. 52. § - az elsőfokú szerv az ügyfélnek az elsőfokú eljárást lezáró döntés 
meghozataláig előterjesztett írásbeli kérelmére a nem fellebbező ügyfelet, és tulajdoni 
hányadot érintő tulajdonjog-bejegyzés esetén a nem fellebbező tulajdonostársat 
tájékoztatja arról, hogy a döntés fellebbezés benyújtása folytán nem vált jogerőssé, illetve 
arról, hogy a fellebbezést valamennyi fellebbező ügyfél visszavonta. /kivéve: 
tulajdonostársat nem kell külön értesíteni, ha alapból hirdetményi kifüggesztéssel volt 
értesítve jogának gyakorlási lehetőségéről – ez május 1-től értelmezhetetlen, mivel 
akkortól ismét minden tulajdonostárs külön lesz értesítendő még mező-erdőgazdasági 
célt szolgáló földterület értékesítése esetén is.  
 
6./ KET 40/B. § - 03-15-től – támogatói intézmény bevezetése – a támogatott személyt 
segítheti ügyei intézésében, de jognyilatkozat-tételi joga nincs+a támogató nem járhat el a 
támogatottja jelenlétének hiányában. 
 
7./ KET 13. § (2) bek. n) pont – 01-01-től – a Ket a földszerzés engedélyezési eljárásokban 
csak akkor alkalmazható, ha az irányadó jogszabály eltérően nem rendelkezik. /speciális-
generális viszony/ 
 
8./ Vételi jog gyakorlása tekintetében /elkésettség, idő előttiség/ nem az egyoldalú 
nyilatkozat keltezése, hanem a kézbesítési feltételek beálltának időpontja az irányadó. 
 

Díjtv. változásai 2014.01.01-től 
 

9./ Díjtv. 31. § (1) bek. új L) pont – földszerzés engedélyezése iránti eljárásokban s 
mezőgazdasági igazgatási szerv tulajdoni lap lekérése tárgyi díjmentes. Idejétmúlt 
szabályozás. 
 
10./ Díjtv. 31/A. § - papír alapú tulajdoni lap kiváltására vonatkozó költségmentességi 
szabályok szigorúbbak az általános szabályoknál – csak aki jogosultként, vagy 
kötelezettként szerepel /tehát nem bárki, aki amúgy az egyéb költségmentességi 
feltételeket igazolni tudná/ a lapon, illetve aki igazolja, hogy jogszabályon, határozaton 
alapuló kötelezettségének teljesítéséhez szükséges. 
 
11./ Díjtv. 32/C. § (1) bek. n) o) p) pontok – új tárgyi díjmentes kategóriák bevezetése – 
nagyvízi meder, parti sáv jogi jelleg feljegyzése, vízfolyás, mint kivett megjelölés 
feltüntetése, vizekhez és létesítményeikhez kapcsolódó vagyonkezelői jogok bejegyzése 
/önkormányzat, igazgatási szerv/ 
 
 

Díjtv. változásai 2014.05.01-től 
 
 
12./ 31. § (2) bek. törlése – birtok-összevonási célú önkéntes földcsere esetén nem lesz 
kérhető hiteles elektronikus tulajdoni lap díjmentesen. 
 
13./ 32/C. § (1) bek. g) pontjából törlésre kerül az „önkéntes” megjelölés – csak a nem 
önkéntes földcsere átvezetése lesz díjmentes.  
 
14./ 32/C. § (1) bek. k) pontjából törlésre kerül az önkéntes földcsere megszervezéséhez 
kapcsolódó földhivatali eljárás díjmentessége.  
 
 



Inytv. változásai 2013.12.15-től 
 
15./ 39. § (3) bek. új i) pont – föld adásvétele esetén pótlás nélküli elutasítási ok a 
hirdetményi kifüggesztés igazolásának, valamint a lemondó nyilatkozat /egyéb 
jogszabályon alapuló elővásárlási ok/ csatolásának hiánya, illetve a kifüggesztés 
időtartamának hibás számítása.  
 

Inytv. változásai 2013.12.31-től 
 
 
16./ Inytv. új 4. § (2) bek. c-d-e) pont – megszűnt tulajdoni lapról a felhasználási cél és az 
igényelt adattartalom megjelölése mellett hatósági bizonyítvány kiadása kérhető – 6250.-
Ft/db. – ez március 15-tel átkerül a 68/A. §-ba. 
 
17./ Inytv. új 7. § (1a) bek. – több járási földhivatalt érintő beadvány esetén a bejegyzés 
ranghelyét az az időpont határozza meg, amikor a kérelem - a beadványok iktatási 
időpontját figyelembe véve - valamennyi érintett szervhez benyújtásra került. 
 
18./ Inytv. új 7. § (4) bek. - felmérési, térképezési és területszámítási hiba kijavítása 
tárgyában hozott határozatot a széljegyzett beadványok rangsorára való tekintet nélkül 
kell az ingatlan-nyilvántartásban átvezetni. 
 
19./ Inytv. 17. § - új feljegyezhető tények: felmérési, térképezési és területszámítási hiba 
kijavítására irányuló eljárás megindítása, földminősítési eljárás megindítása, társasházi 
közös tulajdon átruházásához 2/3-os vagy 4/5-ös többséget előíró alapító okirat, okirat-
módosítás elfogadásának ténye, illetve időpontja. 
 
20./ Inytv. új 26. § (1a) bek. – államhatár változás átvezetéséhez elég a jogszabály, 
valamint a záradékolt vázrajz, kérelem nem kell. /részletes szabályok külön rendeletben/ 
 
21./ Inytv. 26. § (9) bek. – közös nyilatkozattal már nem csak visszavonható, hanem 
módosítható is a kérelem. /vitatott a kapcsolódó bejegyzések érdemi rangsora – 
álláspontunk szerint a módosított kérelemrész csak a módosítás érkeztetésének napjára 
való utalással, azzal a rangsorban teljesíthető/  
 
22./ Inytv. 27/A. § - 5 napos értesítés kiadása mellőzhető, ha 8 napon belül érdemi 
vizsgálat nélkül elutasításra kerül a beadvány, vagy ha az eljárás megszüntetésre kerül 
/KET alapján/ 
 
23./ Inytv új 28/A. § - művelési ág átvezetése iránti eljárásban megállapításra kerül, hogy 
vázrajzköteles természetbeni és nyilvántartásbeli állapoteltérés áll fenn, felhívást kell 
kiadni a záradékolt vázrajz becsatolására, de pótlás hiányában is folytatni kell /hivatalból – 
vázrajz elkészítése az ügyfél költségére/ az eljárást.  
 
24./ Inytv. 29/A. § (3) bek. – társasházi lakás összevonása, megosztása esetén 
elegendő a tulajdoni hányad legalább 50 %-át képviselő társasházi tulajdonostársak 
aláírása a bejegyzés alapjául szolgáló okiraton.  
 
25./ Inytv. 32.§ (3) bek. – tisztázás – jogtanácsos sem lehet egyidejűleg szerződő fél.  
 
26./ Inytv. 32. § (4a) bek. – jogtanácsos székhelye alatt a képviselt szervezet székhelyét 
kell érteni. 



 
27./ Inytv. 39. § (3) bek. módosításai –  1, „nyilvánvalóan azonosítható” aláírást kellene 
pótolni, 2, a bejegyzési engedélyt kellene pótolni, kivéve, ha a bejegyzett jogosult a 
tulajdonjog-bejegyzés alapjául szolgáló okiratban nyilatkozott arról, hogy a tulajdonjog-
bejegyzési engedélyt későbbi időpontban, de legfeljebb az okirat ingatlanügyi hatósági 
benyújtását követő 6 hónapon belül megadja, 3, a benyújtott okirat tartalmát, így 
különösen az abban megjelölt jogcímet kellene módosítani vagy pótolni, kivéve ha a 
benyújtott okirat tartalmát a felmérési, térképezési és területszámítási hiba kijavítása 
iránti eljárás eredményeként az ingatlan adataiban bekövetkezett változásra tekintettel 
kellene módosítani. 
 
28./ Inytv. 39. § (4) bek – új érdemi vizsgálat nélküli végzéses elutasítási okok: 
kitöltött kérelem nyomtatványt nem csatoltak, vagy a kérelemhez nem mellékelték 
az eredeti bejegyzés alapjául szolgáló okiratot.  
  
29./ Inytv. új 47. § (3b) bek. – felfüggeszthető az eljárás, ha gyámhatósági kérdés 
előzetes elbírálásától függ az ingatlan-nyilvántartási döntés meghozatala – igazolni 
kell a gyámhatósági eljárás megindítását.  
 
30./ Inytv. 47/A. § (1a-b) bek. – új függőbe helyezési ok – 1, bíróság/hatóság által 
feltételhez kötött bejegyzés max. 6 hónapig, 2, felmérési, térképezési és területszámítási 
hiba kijavítására irányuló eljárás megindításának feljegyzésétől a további széljegyek a 
feljegyzett eljárásban hozott döntés átvezetéséig függőbe helyezendők.  
 
31./ Inytv. 52. § (1) bek. d) pont – csak tulajdoni hányadot érintő tulajdonjog-bejegyzés 
esetén kell valamennyi tulajdonostársnak a helyt adó döntést kézbesíteni. 
 
32./ Inytv. 52. § (5) bek. – ha az értesítendőnek nincs bejegyzett címe, vagy az a 
lakcímnyilvántartó adatai szerint megszűnt, hirdetményi kézbesítésnek van helye.  
 
33./ Inytv. 53. § (1) bek. – NAV-nak elutasító döntés esetén kiadmányt nem kell küldeni.  
 
34./ Inytv. 91. § (9) bek. – tartós földhasználón túl az ingyenes örökhasználó is kérheti 
tulajdonjogának bejegyzését kitöltött kérelemnyomtatvány benyújtása mellett. 
 
 

Inytv. változásai 2014.03.15-től 
 
 
35./ alapelvi rész átdolgozása és részben az Új PTK-ba való áthelyezése 
 
5:165§-tól az 5:187 §-ig.  
 
– nyilvánosság kérdésének szabályozása lényegében nem változik, de átkerül az Új PTK-
ba 
 - jóhiszeműség kérdése – marad a közhiteles nyilvántartásban való bizalom, valamint az 
ellenérték fejében való szerzés, de maga a fogalom két részre bomlik, ellenben csak 
egységesen marad értelmezhető eljárásaink során. (jóhiszeműség+ellenérték fejében való 
szerzés) Változás, hogy már a széljegyen szereplő beadványok alanyainak jóhiszeműsége 
is vizsgálandó lesz egy rangsorban később benyújtott kijavítás iránti kérelem esetén, nem 
csak a bejegyzetteké.  
 - okirati elv – érdemben nem változik, átkerül az Új PTK-ba 



- bejegyzés elve – nem csak törvény, hanem egyéb jogszabály is biztosíthatja az Inytv-ben 
fel nem sorolt jogok/tények bejegyezhetőségét. Az elv további tartalma lényeges 
változással nem érintett. 
 - rangsor elve – lényegében változatlan, szabályozása részben marad az Inytv-ben, 
részben átkerül az Új Ptk-ba. /új elem – földmérési panaszügy feljegyzése töri a rangsort/ 
Egy napon érkezett beadványok – keltezés napja számít, kivéve az ellenjegyzett okiratokat, 
itt az ellenjegyzés dátuma irányadó 
 - közhitelesség – mindkét jogszabály tartalmazza elemeit. Bizonyítás szabályainak 
módosulása – a bejegyzett jog/tény/adat vitatójának kell álláspontját bizonyítania, nem a 
hivatalnak. Jogosultság+kötelezettség egy kézben egyesül = megszűnik a kötelezettség, 
kivéve, ha van rangsorban hátrébb álló jogosult, mert vele szemben fennmarad az 
ingatlant terhelő kötelezettség. 
 - kijavítás, kiegészítés: bejegyzés (PTK 5:182-5:186 §) és határozat, végzés (KET 81/A. 
§) kijavítás marad, bejegyzés azonban nem egészíthető ki csak a határozat (KET 81/B. §) 
telekkönyvi el, a bejegyzés és a döntés szétválasztása  
 
Helyesbítés – ha az alapügylet érvénytelen, vagy utólagosan a bejegyzés helytelenné vált – 
álláspontunk szerint bírósági állapíthatja meg ezek fennállását. 
 
36./ Inytv. 12. § - önálló épület kiemelés – tulajdonos is megteheti, akár saját javára is 
kérheti a tulajdonjog bejegyzését az önálló ingatlanra, jogcímtől és az alapföldrészlet 
tulajdonosi viszonyaitól függetlenül. 
 
37./ Inytv. 16. § i) pont módosulása – önálló zálogjog ettől kezdve nem jegyezhető be 
az ingatlan-nyilvántartásba 
 
38./ Inytv. 30. § (2a) bek. – Új PTK szerinti törlésre: 1, jogügylet érvénytelenségét vagy a 
bejegyzés utólagos helytelenné válását megállapító jogerős bírósági döntés, és a törlésre 
irányuló megkeresés, 

2, a tulajdonszerzéshez szükséges, valamint a bejegyzés alapjául szolgáló hatósági 
döntésnek saját hatáskörben vagy ügyészi felhívás nyomán történő visszavonása, és a 
törlésre irányuló megkeresés, vagy 
3, a bejegyzés alapjául szolgáló okiratban szereplő szerződő felek által a 
megállapodásuk megszüntetése, és a bejegyzés törlése iránti együttes kérelme 
alapján kerülhet sor. 

 
39./ A betekintés (tulajdoni lap, okirat) szabályai átkerülnek az Inytv. 67.§-ba, de 
lényegében változatlan tartalommal. 
 

Inytv. változásai 2014.05.01-től 
 
 
40./ Inytv. új 26. § (4a) bek. – nem engedélyköteles, de kifüggesztés köteles földszerzés 
bejegyzésének teljesítésére irányuló beadványt a kifüggesztett irat 
eladóhoz/meghatalmazottjához való visszaérkezését követő 30 napon belül kötelező 
hivatalunkhoz benyújtani.   
 
41./ Inytv. 32. § (4) bek. – ügyvédi ellenjegyzés kelléke földszerzésről szóló okirat esetén 
az aktivált biztonsági jel – ez teljesíthetetlenség okán valószínűleg később fog hatályba 
lépni.  
 



42./ Inytv. 32. § új (6) bekezdés – hatósági engedélyhez kötött földszerzést 
megalapozó okiraton nélkülözhetetlen az engedélyező záradék megléte. + Az 
elővásárlásra jogosult javára történő bejegyzés iránti kérelemhez csatolandó 
bejegyzési engedélynek tartalmaznia kell a jogszerző bejegyzéshez szükséges 
adatait. 
 
43./ Inytv. 37/A. § - nem engedélyköteles földszerzés esetén a kérelem nyomtatványon 
nyilatkozni kell, hogy a szerzés nem engedélyköteles, + közeli hozzátartozók közötti 
átruházás esetén a szerződésben, vagy azonos alakszerűségű okiratban büntetőjogi 
felelősség tudatában nyilatkozni kell a hozzátartozói viszonyról + földműves részére 
történő átadás esetén a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv 
igazolását + ha kifüggesztés köteles a jogügylet, akkor az eladó részére 
visszaküldött jegyző által megküldött jognyilatkozatokat és iratjegyzéket is 
mellékelni kell.  
 
44./ Inytv. 39. § (3) bek. i) pont – megszűnik, helyette 39. § (4) bek. e) pont /a második 
e) pont/ - felhívás kibocsátása nélküli elutasítása, ha nem nyilatkoztak 
mentességről és nincs záradék a földszerzési megállapodáson.  
 
Budapest, 2014. március 07. 
 
 
 
 

Dr. Boros Andrea ügyvéd 
                 - szerkesztette - 

 
 


