
 
 

 
 

KAMARAI HÍRLEVÉL 
 
Tisztelt Ügyvéd Kollégák! 
 
Jelen KAMARAI HÍRLEVÉL a Megyei Kormányhivatal Földhivatalának három, egymástól független 
témakörben kiadott álláspontjáról kívánja tájékoztatni a Kamara kötelékébe tartozó ügyvédeket.  
 

 I. 
 
Az alábbiakban (I.) a korábbi, 2. számú KAMARAI HÍRLEVÉL kiegészítését küldöm meg az Önök részére. A 
tájékoztató a NAV 3555632184. (2888117843.) számú, Budapesten 2012. szeptember 18-án kelt 
állásfoglalásán alapul, melynek kiadása iránt korábban - az érintett jogcímek tételes felsorolása mellett - 
a Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala kereste meg az illetékes szervet. 
 
Kiegészítő tájékoztató a B 400–as NAV adatlapok bekérésével kapcsolatban: 
 
1./ tulajdonba adás a 2005. évi CXII. tv. 53. § (5) bekezdése alapján 
2./ részaránykiadás /tsz különlapi Aranykoronaértéknek megfelelő termőföldtulajdon kiadása/ 
3./ kárpótlás útján történő tulajdonszerzés 
4./ beépítési kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó tulajdonszerzés 
 
A NAV álláspontja szerint a fenti tulajdonszerzési típusok esetében is kérni kell a B 400-as adatlap 
becsatolását, még akkor is, ha ezek a szerzési jogcímek amúgy illetékmentes kategóriába tartoznak.  
Az illetékkötelezettség keletkezése, és az illetékfizetési kötelezettség nem azonos fogalmak, ebből 
adódik, hogy a kedvezmények és mentességek nem hivatalból kerülnek figyelembe vételre, azokat a 
vagyonszerzőnek kell jeleznie a NAV felé. Ezen tárgyban a Földhivatal mérlegelési jogkörrel nem 
rendelkezik. 

II. 
 

A Kincstár Lakástámogatási Osztályának álláspontja, -  valamint a 12/2001. számú Kormányrendelet szó 
szerinti értelmezéséből is levezethető -  hogy a gyűjtőszámla hitelen alapuló jelzálogjog bejegyzéséhez 
– amennyiben megelőző ranghelyen a Magyar Állam javára elidegenítési és terhelési tilalom került 
feljegyzésre – szükséges a Magyar Államkincstár hozzájárulása még akkor is, ha a gyűjtőszámla hitel 
alapját szolgáló korábbi deviza alapú kölcsönszerződés lakáscélúnak volt tekinthető.  
 
A felmerülő probléma: a Kincstár eljárási ideje - jelen tapasztalataink alapján - minimum 50-60 nap, ami 
jócskán meghaladja a földhivatali hiánypótlási felhíváshoz, illetve határidő hosszabbításhoz kapcsolódó 
időtartamot. 
 
Fentiekre tekintettel javasolnánk a T. Ügyvéd Kollégáknak, hogy még a földhivatali eljárás megindítását 
megelőzően, de legkésőbb az eljárás megindításakor kezdeményezzék a Kincstár hozzájárulásának 
kiadását, mert ennek elmulasztása esetén a jelzálogjog bejegyzése nem fog megtörténni. 
 
 
 
 



 

1051 Budapest, Sas u. 19., www.foldhivatal.hu ;  1373 Budapest, Pf. 558. e-mail: pest_m@takarnet.hu 

2

III. 
 

A körzeti Földhivatalok telefonos megkeresése esetén 
 

a hivatal által nem adható ki semmilyen adat vagy információ folyamatban lévő, illetve lezárt ügyről, 
valamint az ingatlan-nyilvántartás tartalmáról, abban az esetben sem, ha a telefonáló kérésének 
megalapozásaként ügyvédi meghatalmazására, minisztériumra vagy miniszterelnökségre, illetve egyéb 
hatóságra hivatkozik.  
Adatvédelmi okból – a hívó fél beazonosíthatósága végett - minden esetben megköveteli a hivatal az 
érintett fél ügyvédjétől, illetve hivatalos szervtől származó írásos /legalább elektronikus levél 
formátumú/ megkeresést a kérés teljesítését megelőzően. Ez az elvárás nem vonatkozik az általános 
jellegű, nem konkrét ügyhöz kapcsolódó tájékoztatásokra.  
 
Hírleveleink célja továbbra is a kiszámíthatóbb földhivatali ügyintézés biztosítása az ügyfelek, így az 
ügyvédek számára is.  
 

 
 

- összeállította: Dr. Boros Andrea ügyvéd  – 
 
 

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


