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Tisztelt Kollégák! 
 
 
Az alábbiakban a 2014. május 29-én 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./ Az 1994. évi XLIX. Tv. 30. § (2) bekezdése szerint az erdőbirtokossági társulati tagot 
elővásárlási jog illeti meg a társulat tulajdonában, illetve használatában álló erdőterület 
eladása esetén. A társulati tagot az elővásárlási jog a mező- és erdőgazdasági földek 
forgalmáról szóló törvényben meghatározott elővásárlásra jogosultak sorrendjében a földet 
használó földművest követően, a helyben lakó szomszéd földművest megelőzően illeti meg. 
Ezzel kapcsolatban a nyilatkozati elv érvényesül, mivel arról nincs hivatalos tudomásunk, 
hogy mely területek tartoznak társulati tulajdonba, illetve, hogy kik minősülnek társulati 
tagnak.  
 
2./ Végrehajtási jog bejegyzés/törlés tekintetében cég érdekeltsége esetén nem 
elegendő az adószám feltüntetése, hanem a statisztikai számot is tartalmaznia kell a 
megkeresésnek. Ennek hiányában felhívást kell kiadni a végrehajtó felé az adat pótlása 
végett.  
 
3./ Hatósági/közjegyzői okiraton alapuló megkeresés/kérelem teljesítése esetén az aláírók 
képviseleti jogát nem kell igazolni, az a hivatalos iratot kiadó feladata és felelőssége.  
 

Inyvhr. 2014. március 15-től hatályos módosításai 
 
4./ 4. § (2) bek. – új feljegyezhető tények kodifikálása – lízingbeadás ténye, történelmi 
emlékhely ténye, helyi építészeti örökségvédelem ténye, nemzeti emlékhely ténye stb… 
 
5./ 9/A. § - Amennyiben önálló ingatlanként nyilvántartott épületnek és az alatta fekvő 
földrészletnek azonos a tulajdonosa, a földrészlet vagy az épület tulajdonjogának 
átruházása vagy átszállása esetén az épület mindenkori tulajdonosát megillető 
földhasználati jogot az új tulajdonos tulajdonjogának bejegyzésével egyidejűleg be kell 
jegyezni. /ennek előzménye: ha a földrészlet tulajdonosa a földrészleten álló épületnek 
önálló ingatlanként való feltüntetését kéri változatlan tulajdoni állással, a foganatosítás 
során a földhasználati jog bejegyzése mellőzendő az Inyvhr 59. § (2) bek. alapján/ 
 
6./ 10. § - haszonélvezeti jogot tulajdonjogon túl más jogot terhelően is be lehet jegyezni. 
  
7./ 15. § - eladási jog szabályozása – gyakorlása esetén a legalább ügyvéd által 
ellenjegyzett egyoldalú nyilatkozat/szerződés benyújtása mellett a nyilatkozat/szerződés 
kötelezett részéről – jelen esetben a tulajdonos - történő átvételének igazolása is 
szükséges.  
 
8:/ 19/A. § - a jelzálogjogosulti bizományos bejegyzésével egyidejűleg törölni kell az 
eredeti jogosultat.  



 
9./ 20/A. § - különvált zálogjog – az átruházott zálogjogra és ranghelyére való utalással kell 
bejegyezni azzal, hogy az eredeti zálogjog is fennmarad a tulajdoni lap III. részén.  
 
10./ 21. §. (4) bek. – ha a tulajdoni lapon földhasználati jog gyakorlása szerződéses 
szabályozásának ténye fel van jegyezve, végrehajtási jog bejegyzésével egyidejűleg a 
feljegyzés alapjául szolgáló szerződés egy másolati példányát is meg kell küldeni a 
végrehajtónak. 
 
11./ 21/A. § (3) bek. - gondnokság alá helyezés tényének feljegyzése során 
megjegyzésként meg kell jelölni, hogy a cselekvőképesség korlátozása részleges vagy 
teljes. 
 
12./ 26. § - felügyeleti eljárás tisztán adatváltozást érintő ügyekben lefolytatható /jog, tény 
bejegyzése, törlése tekintetében nincs helye felügyeleti intézkedésnek/, így szükség esetén 
ennek ténye is feljegyzendő a tulajdoni lapra.  
 
13./ 28. § (4) bek. – öröklési szerződésen alapuló elidegenítési és terhelési tilalom 
feljegyzésének nem feltétele a tulajdonostól származó feljegyzési engedély. /nem kötelező 
tartalmi eleme a szerződésnek/ 
 
14./ 29. § (2) bek. - perfeljegyzést követően bejegyzett végrehajtási jogon alapuló árverés 
esetén az árverési vevő a per, illetve a büntetőeljárás kimenetelétől függő hatállyal szerzi 
meg az ingatlan tulajdonjogát. Erre utalni is kell a tulajdonjog bejegyzése során. 
 
15./ 17. § (3-4) bek. + új Ptk. 5:140. § - aljelzálogjog a korábbiaktól eltérően már 
bejegyezhető nyilvántartásunkba. 
 
16./ 68/A. § - tulajdonos egyoldalú jelzálogjog alapítása – alaki és tartalmi kritériumoknak 
megfelelő, bejegyzési engedélyt tartalmazó, legalább ügyvéd által ellenjegyzett 
magánokiratba foglalt nyilatkozat alapján is teljesíthető a kérelem.  
 

--- 
 
17./ Bírósági gyakorlat alapján egyesített telekalakítás esetén az ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzés teljesíthetőségének vizsgálatakor a telekalakítási kérelem iktatási dátumához 
kapcsolódó tulajdoni lapi állapot és jogszabályi környezet veendő figyelembe, nem az 
ingatlan-nyilvántartási iktatási időponthoz kapcsolódó körülmények.  
 
18./ 2010. évi XXXVIII. tv. 102. § - öröklési bizonyítvány kiadását hagyatékátadó végzés 
meghozatalát követően már nem lehet kérelmezni, még ha időközben a hagyatéki eljárás 
során figyelembe nem vett ingatlantulajdon kerülne is elő.  
 
19./ Nincs jogi akadálya annak, hogy jogi személy tulajdonában lévő kivett művelési ágú 
ingatlan – ha azt amúgy mezőgazdasági műveléssel hasznosítják – visszaaranykoronázásra 
kerüljön a tényleges művelési ág egyidejű megjelölése mellett.  
 
20./ Ha a kiskorú társtulajdonos nevében a szerződésben érintett törvényes képviselője 
mond le az elővásárlási jogról, akkor gyámhatósági hozzájárulást nem kell bekérni, de eseti 
gondnok kirendelése szükséges.  
 



21./ Földforgalmi tv. 12. § - földcsere csak teljes, 1/1 hányadban tulajdonolt fölrészletek 
között engedélyezhető. /osztatlan közös tulajdonban meglévő tulajdoni hányad cseréje 
nem lehetséges/ 
 
22./ Mező és erdőgazdasági földre vonatkozóan tulajdonjog fenntartással történt eladás 
ténye csak jóváhagyó záradékkal ellátott szerződés alapján jegyezhető fel.   
 
23./ Vételi jog alapítása és gyakorlása mező és erdőgazdasági földre vonatkozóan – az 
egyoldalú nyilatkozatot kell biztonsági okmányon megszerkeszteni, kifüggesztetni és 
jóváhagyatni, nem magát a vételi jogot alapító szerződést.  
 
24./ Öröklési szerződésen alapuló elidegenítési és terhelési tilalom alapítása mező és 
erdőgazdasági földre vonatkozóan – nem jóváhagyás-köteles jogügylet. 
 
25./ Aranykorona vásárlás biztonsági okmányon szerkesztett és engedélyezett okirat 
alapján lehetséges, mely tartalmazza az ésszerűen megkövetelhető nyilatkozatokat /nincs 
fennálló földvédelmi járulék tartozása, korábban nem kötött „zsebszerződést”. A többi, 
használathoz kapcsolódó nyilatkozat bekérése mellőzhető, mivel egy még birtokba nem 
vehető, konkrét területtel nem rendelkező eszmei tulajdon vonatkozásában a használat 
kérdése irreleváns.  
 
26./ 2013. évi 212. tv. /Fétv./ 14. § - vételi, eladási és visszavásárlási jog gyakorlása 
néhány kivételtől eltekintve /pl: közeli hozzátartozók közötti jogügylet/ engedélyköteles, 
kifüggesztés köteles.  
 
27./ Fétv. 16. § - vételi, eladási és visszavásárlási jog gyakorlására irányuló egyoldalú 
nyilatkozat legalább 1 példányát biztonsági okmányon kell megszerkeszteni, és bele kell 
foglalni /de lehet külön szövegezett okirat is/ a Földtv. által előírt nyilatkozatokat. 
 
28./ Fétv. 17. § (2) bek. – az egyéb elővásárlási jogosultakat /társtulajdonos, 
természetvédelmi hatóság stb…/ a kifüggesztés lejárta előtt kell joggyakorlási 
lehetőségükre felhívni, a kifüggesztés időtartamának letelte után erre nincs joghatályos 
lehetőség.  
 
29./ Fétv. 21.§ - egyezség bíróság/közjegyző előtti eljárásban – az osztályos egyezség 
kivételével a bíróság és a közjegyző, döntésének meghozatala előtt az egyezséget 
engedélyeztetni köteles a mezőgazdasági igazgatási szervvel.  
 
Munkájukhoz sok erőt és kitartást kívánva! 
 
Gödöllő, 2014. június 11. 
 
 
           Dr. Boros Andrea ügyvéd  

                                 - szerkesztette - 
 


