
- HÍRLEVÉL - 
 
 

 
Tisztelt Kollégák! 

 
 
 
Az alábbiakban a legutóbbi megyei ingatlan-nyilvántartási értekezleten elhangzottak 
rövid, lényegi, kamarai tagokat érintő összefoglalóját küldöm meg Önöknek az egységes, 
valamint szabályszerű joggyakorlat kialakítása, illetve biztosítása érdekében: 
 
 
 
1./ Társasház alapító okiratban nem kell a felek személyazonosító számát feltüntetni, 
elegendő a többi azonosító adat rögzítése. 
 
2./ „kézbesítés akadályozott” jelzéssel visszaérkezett tértivevény – KET 80. § (1) bek. 
d) pontja alapján hirdetményi kifüggesztést kell foganatosítani, nem tekinthető 
alapból kézbesítettnek. (335/2012. Korm. rend. 25. §) 
 
3./ Magyar Állam tulajdonjogának bejegyzésével egyidejűleg kérelem hiányában is fel 
kell tüntetni a tulajdoni lapon a tulajdonosi joggyakorlót. /Inyvhr. 6. §. (4) bek./ 
 
4./ 2013. évi CLXV. tv. – a panaszok, illetve a közérdekű bejelentések eljárásai 
kérdéseiről – azonosíthatatlan beküldőtől származó, illetve ismételt, egyszer már 
változatlan tényállás mellett kivizsgált panasz vizsgálata mellőzhető – egyszerű levélben 
tájékoztatandó erről a beküldő, ha van azonosítható feladó.  
 
5./ Ha kiskorú vásárol ingatlant a felek azon nyilatkozata mellett, hogy a vételár 
kifizetése a szülők vagyonából történik, a bírói gyakorlat alapján nem szükséges a 
gyámhatóság hozzájárulásának bekérése.  
 
6./ Cégirat – de csak és kizárólag cégirat -  hiteles fordítását nem csak az OFFI, hanem 
szakfordító és szakfordító lektor is elkészítheti. /24/1986. MT rendelet 6/A. §/ 
 
7./ Vételi jogot alapító okirat nem elengedhetetlen tartalmi eleme a konkrét 
vételárösszeg megjelölése, elegendő a jog gyakorláskori piaci ár, illetve a szakértő 
általi ármegállapítás tényéről való rendelkezés okirati elemként való feltüntetése. 
/BH 200/2012. PTK 366 §. (1) bek./ 
 
8./ 2013. évi CLXXIV. tv. – a szomszédjogokról – hatályba lépés 2014. március 15. – ha 
egy kézben egyesül a szolgáló, valamint az uralkodó telek és egyidejűleg azokat nem 
vonják össze, a szolgalom csak akkor marad fenn, ha a két ingatlan igazolhatóan nem 
ugyanazon a személy használatában van.  
 
 
 



Az Új PTK földhivatalt érintő lényeges tartalmi elemei – 2014. március 
15-től – a régi PTK szerkezeti felépítését követve: 

 
 

 
9./ 2:15 § (2) bek. – amennyiben a kiskorú ellenérték nélkül szerez meg ingatlant, 
egyidejűleg csak az ingyenes juttatást nyújtó számára alapítható gyámhivatali 
engedély nélkül haszonélvezeti jog, más javára nem 
 
10./ 2:15 § (1) bek. – a jogalkotó egyértelművé teszi, ha nem tehermentes /legyen azon 
bármilyen teher/ ingatlant szerez meg a kiskorú, akkor a korábban kialakult bírósági 
gyakorlatnak megfelelően gyámhatósági hozzájárulás szükséges. 
 
11./ 2:21 § (1) bek. – fogalomváltozás – cselekvőképességet kizáró gondnokság helyett 
bevezetésre kerül a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alá helyezés 
megjelölés. 
 
12./ 5:18 § - a tulajdonos szétválaszthatja a föld és az azon álló épület tulajdonjogát 
bármely jogcímen, /már nem csak ráépítés jogcímén/ illetve bármikor, a tulajdonosi 
szerkezet megváltoztatása nélkül is!! /saját 1/1 tulajdona lehet a földrészlet és az 
önálló épület is/ 
 
13./ 5:19 § - a földrészlet és az épület tulajdonjogának elválása esetén lehetőség lesz a 
„földhasználattal kapcsolatos jogosultságokat és kötelezettségeket szabályozó 
szerződés tényének” feljegyzésére az ingatlanok tulajdoni lapjára. E jogok és 
kötelezettségek csak a tény feljegyzése esetén lesznek hatályosak harmadik 
személyekkel szemben. 
 
14./ 5:19 § (2) bek. – a földrészlet és az épület tulajdonjogának elválása esetén a 
tulajdonosok megállapodhatnak abban a tárgyban, hogy az épület csak a földrészlet 
tulajdonosának hozzájárulása esetén idegeníthető el, illetve terhelhető meg. /új 
alapokon álló elidegenítési és terhelési tilalom feljegyzési lehetőség/ 
 
15./ 5:31 § - elidegenítési és terhelési tilalom, illetve csak elidegenítési tilalom 
tulajdonjog tárgyára vonatkozó jog biztosítására bármikor alapítható, nem csak 
tulajdonjog átruházásához kapcsolódóan. 
 
16./ 5:32 § (2) bek. – létező, de nyilvántartásunkba fel nem jegyzett elidegenítési és 
terhelési tilalom nem korlátozza az ellenérték fejében jóhiszeműen szerző 
harmadik személy jogszerzését.  
 
17./ 5:44 § - elbirtoklás lehetséges feljegyzett elidegenítési és terhelési tilalom 
fennállása esetén is. /itt kérdéses lehet a szerződéses elbirtoklás jogintézményének 
további alkalmazása, mely ezen tilalmak kikerülését szolgálhatja/ 
  
18./ 5:81 § (5) bek. – tulajdonostárs elővásárlási joga végrehajtási árverés esetén is 
érvényesíthető – vagy a jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia azt, hogy az elővásárlásra 
jogosultak nem éltek/lemondtak erről a jogukról, vagy az általuk átvett tértivevények 
becsatolása szükséges. 



 
19./ 5:84 § - ingatlanon fennálló közös tulajdon bíróság ítélete alapján társasház 
alapítással is megszüntethető – az ítélet lényegében az alapító okiratot /felek 
hozzájárulását/ pótolja, de az egyéb szükséges iratok becsatolását nem. /bírósági 
gyakorlat átvétele a jogalkotó által/ 
 
20./ 5: 147 § - haszonélvezeti jog alapítható jogi személy javára is, de legfeljebb 50 
évre, ha határozatlan időre kötötték ki, akkor is legfeljebb 50 évig áll fenn. /bírósági 
gyakorlat átvétele a jogalkotó által/ 
 
21./ 5:146 § - nem csak ingatlanon, hanem a nyilvántartásunkba bejegyzett egyéb 
jogokon is alapítható haszonélvezet 
 
22./ 5:156 § - jogon /nem tulajdonjog/ fennálló haszonélvezeti jog esetén az 
alapjogot csak a haszonélvező hozzájárulásával lehet megszüntetni, vagy 
hátrányára módosítani. 
 
23./ 5:161 § - a tulajdonos egyoldalú nyilatkozatával saját javára is alapíthat 
szomszédos saját ingatlanára telki szolgalmi jogot. 
 
24./ 6:13 § - képviselő és képviselt közti érdekellentét nem kizáró ok, a képviselt 
megtámadhatja az így létrejött jognyilatkozatot, de ennek hiányában elfogadható az 
ellenérdekű képviselő által aláírt okirat. 
 
25./ 6:16 § - általános meghatalmazás a keltétől számítottan max. 5 évig érvényes, 
még akkor is, ha amúgy határozatlan időtartamra /visszavonásig/ kötötték azt ki.  
 
26./ 4:163 § - szülő, mint törvényes képviselő kizárása érdekellentét esetén, akkor is ha 
az ellenérdekű fél házastársa, élettársa, egyenesági rokona – gyámhatóság ekkor eseti 
gyámot rendel ki.  
 
27./ 5:86 § - kielégítési jogot a jelzálogjog bejegyzését követően bejegyzett jogok nem 
érintik – így rögzítésre került, hogy a jelzálogjog rangsora irányadó az azon alapuló 
végrehajtásra és árverésre is.  
 
28./ 5:88 § - zálogjog alapítása = zálogszerződés+bejegyzés – az okiratban külön 
alapítás kitétel nem szükséges. 
 
29./ 5:93 § - zálogjog a kötelezett egyoldalú, formailag és tartalmilag megfelelő 
bejegyzési engedélyével is alapítható 
 
30./ 5:125 § - zálogjog ranghelyének előzetes biztosítása – csak az összeg 
megjelölése a fontos, a jogosulté nem szükséges, továbbá megszűnik az 1 éves 
időkorlát.  
 
31./ megszűnik a törölt zálogjog ranghelyének fenntartása, mint tulajdonosi 
lehetőség. 
  



32./ a kötelezettségek meghatározottságának alapelve folytán megszűnik az önálló 
zálogjog jogintézménye, de ez nem érinti a korábban már bejegyzett ilyen típusú 
jogokat.  
 
33./ 6:224 § - visszavásárlási jog időkorlátja megszűnik, továbbá a visszavásárlási 
ár konkrét meghatározása sem szükséges, elegendő pl.: a „gyakorláskori forgalmi 
érték” kitétel megjelölése, de ennek elmaradása sem elutasítási ok. 
34./ 6:225 § - vételi és eladási jog már nincs időkorláthoz kötve. 
 
35./ 6:246 § - vállalkozói díj biztosítására szolgáló zálogjog ismételt bevezetése – 
de csak a vállalkozó birtokába került ingókra vonatkozik, ingatlanra nem!!! 
 
36./ 6:281 § - bizományosi szerződés ingatlanra nem köthető, azzal ellentétes 
megállapodás semmis. 
 
37./ 3:88 § - a kkt. és a Bt. is jogi személy. 
 
38./ 7:60 § - ha nincs leszármazó, vagy az nem örökölhet, akkor a házastárs örökli 
az örökhagyóval közösen lakott ingatlant, valamint a többi ingatlan felét /a másik 
½ a szülőké, ha azok is kiestek, helyettük ugyancsak a házastárs/ 
 
39./ 7:58 § - leszármazó léte esetén a házastársat az örökhagyóval közösen lakott 
ingatlan haszonélvezete illeti meg, a további ingatlanvagyonon pedig egy 
gyermekrész. 
 
40./ 7:58. (1) bek. a) pont – a túlélő házastárs haszonélvezeti joga újraházasodással 
nem szűnik meg, az holtáig tart. 
 
41./ 5:44 § - tulajdoni hányad is elbirtokolható – ilyen típusú beadvány esetén mindig 
értesítsük az eljárás megindításáról a társtulajdonosokat is.  
 
42./ KET 33. § (7) bek – 2014. január 1-től a hivatalvezetői határidő hosszabbítás 
maximális időtartama 21 nap. 
 
 
A Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala a Pest Megyei Ügyvédi Kamarával a 2014-es évben is elő 
kívánja segíteni az ügyvédek hatékony és gördülékeny földhivatali ügyintézését az együttműködés 
keretében, melynek érdekében a jövőben is várjuk a T. Kollégák esetlegesen felmerülő kérdéseit.  
 
 
 
 

Dr. Szalay István                                                                           Dr. Csenterics Ferenc 
titkár s.k.                                                                                          elnök s.k.               
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ügyvéd 

 


