
 

 
KAMARAI HÍRLEVÉL 

 

Tisztelt Ügyvéd Kollégák! 
 
Az alábbiakban a 2012. szeptemberében tartott megyei ingatlan-nyilvántartási értekezleten 
elhangzottak rövid, lényegi, kamarai tagokat érintő összefoglalóját küldöm meg Önöknek az egységes, 
valamint szabályszerű joggyakorlat alkalmazása érdekében: 
 
1./ Ügyészi fellépés esetén a Földhivataloknak észrevételeiket meg kell tenniük, de a tulajdoni lapon 
még jogos észrevétel alapján sem eszközölhetnek változtatást, az ügyész csak perindítási lehetőséggel 
rendelkezik. 
 
2./ Takarnet – napló adattartalma már konkrétan leszabályozásra került az Inytv.-ben. Az újonnan kötött 
felhasználói szerződések kitérnek az esetleges díjmentes igénybevétel ügyköreire is. 
 
3./ Termőföld adásvétele esetén a vételi ajánlatot a szerződés megkötése előtt kell kifüggeszteni!     
/16/2002. Korm. rend. 1. § (1) bek./ 
 
4./ Közös költség tartozáson alapuló jelzálogjog bejegyzés – ügyvéd által ellenjegyzett okirat, vagy 
közjegyzői okirat alapján lehetséges, /alapító okirat, szmsz/, azonban ha külön okiratban kéri a közös 
képviselő, akkor szükséges az ezirányú kifejezett, közös képviselőt jogosító meghatalmazás becsatolása 
is. A jelzálogjog bejegyzése iránti kérelemhez csatolt okiratnak nem kell tartalmaznia az érintett 
tulajdonosok személyi számát, azt hivatalból pótolja a Földhivatal a KEKKH adatbázisából. 
 
5./ Amennyiben az okirat valamely lapján nem szerepel az összes érdekelt fél kézjegye, az hiánypótlás 
felhívás keretei között pótolható. A kézjegy és az azonosítható aláírás fogalma nem fedi egymást. 
 
6./ Hivatalból való törlés és bejegyzés szigorúan a jogszabályi előírásoknak megfelelően történhet, 
kibővítő értelmezés nem alkalmazható! /Pl.: haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartási kérelem 
hiányában – még ha erre irányuló törlési engedélyt tartalmaz is az okirat – nem törölhető./ 
 
7./  Önkormányzati tulajdonban álló ingatlanon is alapítható vagyonkezelői jog – 2011. évi CLXXXIX. tv. 
109. § - de csak meghatározott szervek /polgármesteri hivatal, költségvetési szerv, 100%-ban 
önkormányzat által tulajdonolt cég …/ javára. 
 
8./ Aláírási címpéldány/minta csak gazdasági társaság tekintetében kérhető be, társadalmi szervezettől, 
önkormányzattól, hatóságtól NEM. 
 
9./ Perindítás tényének törlése/feljegyzése esetében jogszabály kizárja a fellebbezés lehetőségét, 
azonban ha csak a díj megállapítását vitatják - vagy azt is sérelmezik a fellebbezés keretei között - a 
fellebbezés felterjesztendő másodfokú elbírálás céljából. 
 
10./  Kiskorú szerződő fél felett vélelmezhető a szülők által gyakorolt közös felügyeleti jog ezért mindkét 
szülő/törvényes képviselő hozzájárulása szükséges a kiskorút érintő jogügylet esetében, nem 
elegendő csak az egyik fél aláírása! Kivétel ez alól, ha az eljáró törvényes képviselő igazolja egyedüli 
felügyeleti jogát, vagy rendelkezik megfelelő meghatalmazással. 
 
11./ Magyar nyelven íródott szerződés esetén, amennyiben annak tartalmát a magyarul nem értő félnek 
tolmács közvetíti, nem kell bekérni semmilyen igazolást a tolmácsolást végző személy 
végzettségéről/képzettségéről. 
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12./ Korábban kisajátított termőföldet – amennyiben a kisajátítási cél nem valósult meg – a megnyíló, 
törvényen alapuló visszavásárlási jog alapján a korábban jogszerűen szerző gazdasági társaság is 
visszaszerezheti. 
 
13./ Vagyoni értékű jogok visszterhes alapítása-törlése esetén szükséges a NAV adatlap bekérése! 
 
14./ A tulajdoni lap III. részére bejegyzett jogosult tekintetében bekövetkező jogutódlás átvezetésére 
nem az adatváltozás átvezetésének szabályai irányadók, ezen eljárás díjköteles. 
 
15./ Önkormányzat érintettségével létrejövő adásvételi szerződés esetén be kell nyújtani a 
földhivatalhoz a polgármestert aláírásra feljogosító okiratot is / pl. meghatalmazás, képviselőtestületi 
határozat …,- ,mely lehet általános érvényű is/ 
 
16./ Csak olyan iratot eredetiztethet a földhivatal /eredetiztetés: az ügyfél által bemutatott eredeti 
példány lemásolása, valamint azon az „eredetivel megegyező” záradék elhelyezése iratbevétel céljából/, 
mely megtalálható az irattárukban, illetve melynek valóságtartalmát hozzáférhető közhiteles 
nyilvántartásból /jelenleg csak a KEKKH – halotti anyakönyv, személyi igazolvány/ ellenőrizni tud. 
/használatbavételi engedély, cégkivonat, aláírási címpéldány, stb. NEM/ 
 
17./ 1996. évi CXVI. Tv. 35. § - nukleáris létesítmény, vagy radioaktív hulladéklerakó biztonsági övezete 
fennállásának ténye feljegyezhető a nyilvántartásba. 
 
18./ Amennyiben a bejegyzett jogosult kéri az okiratban a bejegyzést/törlést, az hozzájárulásként is 
értelmezendő, megfelel a bejegyzési/törlési engedély kritériumainak. 
 
19./ Fellebbezés esetén hiánypótlás kibocsátására első fokon nincs lehetősége a hivatalnak, kizárólag a 
saját hatáskörben hozott döntés, vagy a felterjesztés a két lehetséges alternatíva. 
 
20./ Elővásárlási jog bejegyzés/törlés, öröklési jogot biztosító elidegenítési és terhelési tilalom 
bejegyzés/törlés nem igényel az okiraton ügyvédi ellenjegyzést. Kizárólag a teljes bizonyító erejű 
magánokirat egyéb kritériumait kell vizsgálnia a hivatalnak.  
 
21./ Perindítás/zárlat feljegyzése és törlése – az érkezés rangsorában intézendő, további széljegyek 
foganatosítását nem akadályozza, csak a jogszabályban meghatározott esetekben kell a szükséges, 
függő hatályra utaló megjegyzést a tulajdoni lapon feltüntetni.  
 
22./ Perindítás tény törlése – ha a végzés alapján a törlés bíróság előtti kezdeményezője 
megállapítható, akkor az a díjfizetés kötelezettje, nem a tulajdonos. Egyéb esetekben a tulajdonos 
kötelezhető a díj lerovására. 
 
23./ Végrehajtási jog törlése/bejegyzése iránti megkeresés nem utasítható el, mert az okirat a létezőnél 
nagyobb tulajdoni hányadot jelöl meg. A teljesíthető rész tekintetében nyilatkozattételre kell felhívni a 
végrehajtót. 
 
24./ Zártkerti ingatlanra is vonatkoznak a tulajdonszerzési korlátozások – csere, külföldi/jogi személy 
szerzése, ajándékozás, szerzési maximum - /kivéve a speciális elővásárlási szabályok/ feltéve, ha az 
legalább részben termőföldnek minősül. 
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25./ MÁK javára feljegyzett elidegenítési és terhelési tilalom esetén további, nem lakástakarék-pénztár 
által folyósított áthidaló kölcsön alapján történő további jelzálogjog bejegyzéshez szükséges a MÁK 
hozzájárulása. 
 
 
Hírlevelünk célja továbbra is a T. Kollégák mindennapi munkájának segítése, és az egységes joggyakorlat 
kialakítása. 
 
 
 
 

- összeállította: Dr. Boros Andrea ügyvéd  – 
 
 

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


