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Tisztelt Kollégák! 
 
Az alábbiakban a Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatalának hivatali osztályvezetői értekezletén 
kívüli hírlevelét olvashatják a T. Kollégák, mely a társasház alapítás ill. a – korábbi körlevél 
kiegészítéseként - termőföld elővásárlási jog gyakorlásával összefüggő szakmai álláspontokat 
tartalmazza. 
 
I. A társasházakkal összefüggésben: 
 
A 2013. évi V. tv. /Új Ptk./ XX. Fejezet 5:85. § alapján: 
 
(1) Társasház jön létre, ha az ingatlanon az alapító okiratban meghatározott, műszakilag megosztott, 
legalább két önálló lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség, vagy legalább egy önálló lakás és egy 
nem lakás céljára szolgáló helyiség a tulajdonostársak külön tulajdonába, a külön tulajdonként meg nem 
határozott épületrész, épületberendezés, helyiség, illetve lakás viszont a tulajdonostársak közös 
tulajdonába kerül. 
 
Jogszabályi módosítás folytán a társasház definíciója a 2003. évi CXXXIII. tv-ből törlésre, illetve 
átfogalmazást követően átemelésre került az Új Ptk-ba. A kodifikáció során a társasház fogalmi 
rendszeréből kikerült az „épületingatlanon” belüli alapítás előírása, helyette csak az egy „ingatlanon” 
belüli létesítés feltétele került továbbvezetésre.  
 
Ennek fényében kijelenthető, hogy a 2014. március 15-ét követően érkeztetett beadványok 
esetében az olyan társasház alapítási kérelmek is teljesíthetők – a korábbi gyakorlattal 
ellentétben – ahol a legalább két önálló lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség, illetve 
ezek különböző variációi nem egy épületegységen belül, annak kifejezett fizikai részeként, 
hanem a földrészleten nem összefüggő épületek formájában található meg.  
 
Ez a változás nem érinti a társasház alapítás egyéb feltételeinek vizsgálatát, illetve a bejegyzés alapjául 
szolgáló okiratok tartalmi és formai előírásait.  
 
II. A termőföld elővásárlási jogával összefüggésben: 
 
A 2013. évi CXXII. tv. 70. § (3-4) bekezdései alapján az elővásárlási jog gyakorlása céljából 2014. 
február 28-ig közölt (közzétett) vételi ajánlatokra az ajánlat közlésének időpontjában hatályos 
rendelkezéseket kell alkalmazni. 
A (3) bekezdés szerinti határnapig közölt vételi ajánlat esetében az adás-vételi szerződés ingatlanügyi 
hatósághoz történő benyújtásakor a beadványt a vételi ajánlat közlésének időpontjában hatályos 
rendelkezések szerint kell elintézni. 
 
A fenti jogszabály egyértelművé teszi, hogy a 2014. március 1-ét megelőzően megindított mező és 
erdőgazdasági célt szolgáló földet érintő adásvételi szerződésekhez /zártkertek kivételével/ 
kapcsolódó előzetes önkormányzati kifüggesztés esetén akkor is a kifüggesztés megkezdésekor 
hatályos normák alapján kell elbírálni a beadványt, ha a kifüggesztett vételi ajánlaton alapuló 
szerződés csak 2014. február 28-át követően, a 60 napos határidő lejárta után kerül megkötésre.  
 
Fontos, hogy nem a vételi ajánlat önkormányzathoz való megküldésének dátuma, hanem a kifüggesztés 
kezdőnapja tekintendő irányadónak a hatályos norma megállapítása során azzal a megjegyzéssel, hogy 
az NFA felé történő kézbesítés ténye és időpontja csak az NFA 60 napos elővásárlási jog 
érvényesítési lehetőségét határozza meg, nincs kihatással az alkalmazandó jogszabály 
megállapítására.  
 
Gödöllő, 2014. május 07. 
         Dr. Boros Andrea ügyvéd 
                                  - szerkesztette - 


