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2005. évi …….törvény 

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról 
 
 

1. § 
 

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: 
Inytv.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(1) Ez a törvény – az 1972. évi 31. törvényerejű rendelettel bevezetett és 

változatlan formában gépi adathordozóra rögzített – ingatlan-nyilvántartás szabályait 
határozza meg.” 
 
 

2. § 
 

(1) Az Inytv. 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) Az ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap tartalma korlátozás nélkül 

megismerhető: azt bárki megtekintheti, arról feljegyzést készíthet, hiteles vagy nem 
hiteles másolatot kérhet. A tulajdoni lapról az alábbi hiteles és nem hiteles másolatok 
adhatók ki: 

 
a) teljes másolat: amely valamennyi bejegyzést tartalmazza szó szerint, 
 
b) szemle: amely a fennálló bejegyzéseket tartalmazza szó szerint, 

 
c) részleges másolat: amely csak a kívánt bejegyzéseket tartalmazza szó 

szerint.” 
 
(2) Az Inytv. 4. § (3) bekezdésének felvezető szövege és a) pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép: 
 

 „Az ingatlan-nyilvántartás, illetve a széljegyzett okirat szerinti jogosult, 
illetőleg kötelezett teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közjegyzői okiratba 
foglalt engedélyével ismerhető meg:  
 

a) minden olyan magán- és közokirat, hatósági határozat tartalma, amely a 
jogosult, illetőleg a kötelezett bejegyzése vagy törlése alapjául szolgált, vagy 
szolgálhat,” 

 
(3) Az Inytv. 4. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(4) A (3) bekezdés a) és c) pontja szerintiek megismerhetők akkor is, ha a 
kérelmező írásban igazolja, hogy az irat megismerése joga érvényesítéséhez, illetve 
jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez 
szükséges.” 

 
 

3. § 
 

Az Inytv. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„8. § Az ingatlan-nyilvántartásban jog bejegyzésére, jogilag jelentős tény 

feljegyzésére vagy adatok átvezetésére – ha e törvény másként nem rendelkezik – csak 
az e törvényben meghatározott okirat vagy jogerős hatósági, illetve bírósági határozat 
alapján kerülhet sor.” 

 
 

4. § 
 

Az Inytv. 10. §-a (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter elrendelheti más 

városokban is az ingatlan-nyilvántartás kerületenként való vezetését, a fővárosban 
pedig az egyes kerületek ingatlan-nyilvántartásának összevontan történő vezetését.” 

 
 

5. § 
 

Az Inytv. 13. §-a (2) bekezdésének második mondata helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

 
„Az örök- vagy a szövetkezeti lakás tulajdonosának többi helyiségét (pl. garázs, 

lakás kialakítására szolgáló tetőtér, padlástér) az alapító okirat, illetve a 
lakásszövetkezeti alapszabály rendelkezésétől függően kell a lakással együtt vagy 
önálló ingatlanként nyilvántartani.” 

 
 

6. § 
 

Az Inytv. 15. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(1) Az ingatlanok nyilvántartása során a magánszemélyek azonosítására a 
családi és utónevet – ideértve a születési családi és utónevet is –, a jogosult születési 
helyét és idejét, az anyja születési nevét (a továbbiakban: természetes 
személyazonosító adatok), lakcímét, továbbá, a polgárok személyi adatainak és 
lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény hatálya alá tartozó magánszemélyek 
esetében, az érintett személyi azonosítóját kell használni. A szervezetek azonosítására 
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a szervezet megnevezését, székhelyét, a statisztikáról szóló törvény hatálya alá tartozó 
szervezet esetében a statisztikai azonosítóját kell alkalmazni (az azonosításra szolgáló 
adatok együtt: a jogosult adatai).” 

 
 

7. § 
 

(1) Az Inytv. 17. §-a (1) bekezdésének e)-f) pontja helyébe a következő 
rendelkezések lépnek: 
 

/Az ingatlan-nyilvántartásba csak az ingatlanhoz kapcsolódó következő, jogilag 
jelentős tények jegyezhetők fel:/ 

 
„e) a körzeti földhivatali határozat elleni fellebbezés és a megyei földhivatali 

határozat elleni bírósági jogorvoslati kérelem benyújtása, 
 
f) bejegyzés, feljegyzés és az adatváltozás átvezetése alapjául szolgáló vagy 

azzal kapcsolatos bírósági határozat elleni felülvizsgálati kérelem benyújtása,” 
 
(2) Az Inytv. 17. §-a (1) bekezdésének h) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 
 
/Az ingatlan-nyilvántartásba csak az ingatlanhoz kapcsolódó következő, jogilag 

jelentős tények jegyezhetők fel:/ 
 
„h) bejegyzés, feljegyzés és az adatváltozás átvezetése iránti kérelem vagy 

megkeresés elutasítása,” 
 
(3) Az Inytv. 17. §-a (1) bekezdésének i)-j) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 
 
/Az ingatlan-nyilvántartásba csak az ingatlanhoz kapcsolódó következő, jogilag 

jelentős tények jegyezhetők fel:/ 
 
„i) épület létesítése vagy lebontása, 

 
  j) az ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztése,” 
 

 
8. § 

 
(1) Az Inytv. 19. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Az ingatlan-nyilvántartásban az ingatlan adatait, valamint az ingatlanhoz 

kapcsolódó jogokat és jogilag jelentős tényeket, továbbá azok jogosultjait és a 
jogosultak adatait a tulajdoni lapra kell bejegyezni, feljegyezni, illetve azon átvezetni.” 
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(2) Az Inytv. 19. §-ának (2) bekezdése a következő mondattal egészül ki: 
  
„Az ingatlanok helyrajzi számozásának megállapítására vonatkozó szabályokat 

a miniszter rendeletben állapítja meg.” 
 
 

9. § 
 

Az Inytv. 21. §-a (3) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

 
/Az ingatlan-nyilvántartási térkép az ingatlan-nyilvántartás szempontjából a 

következőket tartalmazza:/ 
 
„e) alrészlet határvonala, jele és megnevezése,” 

 
 

10. § 
 

Az Inytv. 24. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(1) Az ingatlan-nyilvántartásban minden ingatlant külön tulajdoni lapon kell 
nyilvántartani.” 

 
 

11. § 
 

Az Inytv. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„25. § (1) Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok 

bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan adataiban bekövetkezett 
változások átvezetésére (együtt: változás vezetése) irányuló közigazgatási hatósági 
eljárás. 

 
(2) Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban ügyfél az a természetes vagy jogi 

személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akit (amelyet) az ingatlan-
nyilvántartásba jogosultként bejegyeztek, illetve aki (amely) a bejegyzés folytán 
jogosulttá illetve kötelezetté válna, a feljegyzés rá nézve előnyt vagy terhet jelentene, 
továbbá az ingatlan-nyilvántartási eljárás bejegyzett joga vagy a javára, illetve terhére 
feljegyzett tény megváltozását vagy törlését eredményezné. Az ingatlan-nyilvántartási 
eljárásban ügyfél az eljárást megindító hatóság, valamint az adatváltozást bejelentő 
személy. 

 
(3) Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban eljárási cselekmények – az e 

törvényben meghatározott kivételekkel – elektronikus úton nem gyakorolhatók. 
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(4) 2007. január 1-jétől az a beadvány, amelyhez melléklet nem tartozik, 

jogszabályban meghatározott nyomtatvány alkalmazásával elektronikus úton is 
benyújtható.” 

 
 

12. § 
 
Az Inytv. 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„26. § (1) Az ingatlanhoz kapcsolódó jog vagy tény keletkezését, módosulását, 

illetve megszűnését jogszabályban meghatározott nyomtatványon benyújtott kérelemre 
vagy megkeresésre kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni. 

 
(2) A kérelemre induló olyan eljárásokban, amelyekben a jogváltozás 

bejegyzésének alapjául közjegyző által készített okirat vagy ügyvéd által ellenjegyzett 
magánokirat szolgál, a jogi képviselet kötelező. Jogi képviselőnek kell tekinteni az 
ügyvédet (ügyvédi irodát), jogtanácsost és a fél képviseletében eljáró közjegyzőt 
[1991. évi XLI. törvény 175. § (1) bek.]. 
 

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét (megnevezését), lakcímét 
(székhelyét vagy telephelyét), személyi azonosítóját (statisztikai azonosítóját), az 
érintett ingatlannak, valamint annak a jognak vagy ténynek a megjelölését, amelynek 
bejegyzését, illetve feljegyzését kérik. Ha a kérelmező helyett képviselő jár el, a 
kérelemnek tartalmaznia kell a képviselő nevét (megnevezését), lakcímét (székhelyét 
vagy telephelyét) is. 
 

(4) A kérelmet a bejegyzés alapjául szolgáló szerződés (jognyilatkozat) 
keltétől számított 30 napon belül az ingatlan fekvése szerint illetékes körzeti 
földhivatalhoz kell benyújtani. Ha a szerződés (jognyilatkozat) létrejöttéhez harmadik 
személy beleegyezése vagy – ide nem értve a földhivatali engedélyt – hatósági 
jóváhagyás szükséges, a kérelmet a beleegyezéstől, illetve a jóváhagyástól számított 
30 napon belül kell az ingatlan fekvése szerint illetékes körzeti földhivatalhoz 
benyújtani. 
 
 (5) A bejegyzés iránti kérelem benyújtására meghatározott határidő 
elmulasztása esetén az illetékekről szóló törvény szerinti mulasztási bírságot kell 
fizetni. 
 

(6) A kérelemhez két eredeti és egy másolati példányban kell csatolni a 
bejegyzés alapjául szolgáló okiratot, közjegyzői okirat esetén a közjegyzői okirat 
hiteles kiadmányának vagy hiteles másolatának két eredeti és egy másolati példányát, 
amelyeknek tartalmazniuk kell a jogszabályban meghatározott esetekben az okiratra 
vezetett záradékot, továbbá a bejegyzéshez és az illeték megállapításához szükséges 
egyéb iratokat. 
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 (7) A bejegyzést – ha jogszabály rendelkezéséből vagy a felek 
megállapodásából más nem következik – annak kell kérnie, aki ezáltal jogosulttá válik. 
Kérheti a bejegyzést az is, akinek ez bejegyzett jogát érinti. 
 
 (8) Az eljáró hatóság (bíróság, közjegyző, bírósági végrehajtó stb.) 
bejegyezhető jogra vagy feljegyezhető tényre vonatkozó határozata alapján – annak 
jogerőre emelkedése után – megkeresi a földhivatalt a bejegyzés iránt. A 
vagyonszerzést létrehozó, megállapító hatósági határozatot két példányban kell a 
körzeti földhivatal részére megküldeni. 
 

(9) A kérelem a szerződő felek ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba vagy 
közokiratba foglalt közös nyilatkozatával mindaddig visszavonható, amíg abban a 
körzeti földhivatal nem hozott határozatot. Ha a bejegyzés folytán harmadik személy 
vált volna jogosulttá, a kérelem visszavonásához az ő ügyvéd által ellenjegyzett 
magánokiratba vagy közokiratba foglalt hozzájárulása is szükséges. Ellenjegyzésként a 
jogtanácsos ellenjegyzését is el kell fogadni, ha a szerződő felek valamelyike 
jogtanácsos által képviselt szervezet. 
 

(10) Ha a szerződő felek valamelyike Magyarországon lakó- vagy tartózkodási 
hellyel (székhellyel vagy telephellyel) nem rendelkezik, és nincs az ingatlan-
nyilvántartási eljárás vitelére belföldi lakóhellyel (székhellyel vagy telephellyel) 
rendelkező képviselője, a bejegyzési kérelemhez mellékelni kell magyarországi 
kézbesítési meghatalmazott nevét és lakcímét (székhelyét vagy telephelyét), a 
kézbesítési meghatalmazott meghatalmazását, valamint a meghatalmazás elfogadását 
tartalmazó okiratot.” 

 
 

13. § 
 
(1) Az Inytv. 27. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Az ingatlan adatainak, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett 

jogosult nevének (cégnevének), illetve lakcímének (székhelyének vagy telephelyének) 
a megváltozását a földhivatal az érdekelt bejelentése alapján vagy hivatalból (helyszíni 
ellenőrzés, adatátvétel hatósági nyilvántartásból, különösen a személyiadat- és 
lakcímnyilvántartásból vagy a cégnyilvántartásból történő adatátvétellel) vezeti át az 
ingatlan-nyilvántartásban.” 

 
(2) Az Inytv. 27. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) A jogosult − a (2) bekezdésben meghatározott határidőben − köteles 

bejelenteni nevének (cégnevének), illetve lakcímének (székhelyének vagy 
telephelyének) megváltozását. A bejelentésében a jogosult személyi azonosítóját, 
illetve statisztikai azonosítóját is fel kell tüntetni.” 
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14. § 
 
 Az Inytv. a következő 27/A. §-sal egészül ki: 
 

„27/A. § Az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindításáról a földhivatal az 
ügyfelet nem köteles értesíteni.” 

 
 

15. § 
 
Az Inytv. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„28. § (1) Az ingatlan adataiban bekövetkezett változás átvezetéséhez a külön 

jogszabályban meghatározott hatósági engedély, jóváhagyás vagy igazolás, az 
ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmát érintő változás átvezetéséhez pedig 
jogszabályban meghatározott, körzeti földhivatal által érvényes záradékkal ellátott 
változási vázrajz is szükséges. A vázrajzot mindazoknak alá kell írniuk, akik a változás 
alapjául szolgáló okiratot aláírják. 

 
(2) Művelési ág változása esetén nem kell változási vázrajzot benyújtani a 

körzeti földhivatalhoz, ha  
 
a) a változás egy földrészleten belül nem éri el a 400 m2-t, 
 
b) egy földrészlet egész területe más művelési ágra változik, 
 
c) egy vagy több alrészlet területe teljes egészében azonos művelési ágra 

változik és így a földrészlet egy művelési ágba kerül, 
 
d) ha egy alrészlet egész területe más művelési ágra változik. 
 
(3) A 27. § (2) bekezdésében meghatározott változásokat a körzeti földhivatal 

bejelentés és a bejelentés során csatolt, a körzeti földhivatal által érvényes záradékkal 
ellátott változási vázrajz alapján vezeti át. A nyilvántartott adatoknak a tényleges 
állapottal való egyezőségét a körzeti földhivatal hivatalból is ellenőrizheti.  

 
(4) Bejelentés hiányában, de az (1) bekezdésben foglaltak alapulvételével is 

átvezeti a körzeti földhivatal azt a változást, amelyről ellenőrzése során vagy 
hivatalból tudomást szerez. A hivatalból indult eljárás költsége külön jogszabályban 
meghatározottak szerint azt terheli, aki az adatváltozás bejelentését elmulasztotta, 
kivéve, ha az adatváltozás hatósági döntésen alapul, amelyről a hatóságnak a 
földhivatalt is értesítenie kellett. A meg nem fizetett költség adók módjára behajtandó 
köztartozásnak minősül.” 

 



9 

 
16. § 

 
(1) Az Inytv. 32. §-a (1) bekezdésének felvezető szövege és a)-c) pontjai 

helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
„Az okiratnak − ahhoz, hogy az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapjául 

szolgálhasson − tartalmaznia kell: 
 
a) az érdekelt magánszemély családi és utónevét, ideértve a születési családi és 

utónevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét, továbbá a személyi 
azonosítóját, 

 
b) a statisztikai számjellel rendelkező szervezet megnevezését, statisztikai 

azonosítóját, székhelyét, a bírósági, illetőleg cégbírósági bejegyzésének számát,  
 
c) az érintett ingatlan pontos megjelölését (település neve, helyrajzi szám) és a 

bejegyzéssel érintett tulajdoni hányadot,” 
 
(2) Az Inytv. 32. §-a (2) bekezdésének d)-f) pontjai helyébe a következő 

rendelkezések lépnek: 
 
/A belföldön kiállított magánokirat a bejegyzés alapjául csak akkor szolgálhat, 

ha kitűnik belőle a keltezés helye és ideje, továbbá, ha/ 
 
„d) az okiratot ügyvéd (jogtanácsos) ellenjegyzéssel látta el, továbbá, ha 
 
e) az okiratot a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező, de az 

ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogra vagy feljegyezhető tényre ügyleti 
képességgel rendelkező szervezet nevének feltüntetésével szabályszerűen és 
nyilvánvalóan azonosíthatóan aláírták, 

 
f) több lapból álló okirat esetén a szerződő felek, a készítő és az ellenjegyző, 

illetőleg a tanúsító személyek kézjegyét minden lapon tartalmazza. A szerződő felek 
kézjegyét az okirat lapjainak nem kell tartalmaznia, ha az okirat lapjait a szerződő 
felek által az erre meghatalmazott kézjegyével látta el.” 

 
(3) Az Inytv. 32. §-a (3) bekezdésének első mondata helyébe a következő 

rendelkezés lép: 
 
„A tulajdonjog, haszonélvezeti jog, a használat joga, telki szolgalmi jog, vételi 

jog, jelzálogjog (önálló zálogjog) keletkezésére, módosulására, illetve megszűnésére 
vonatkozó bejegyzésnek közokirat, ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat alapján van 
helye.” 

 
(4) Az Inytv. 32. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(5) Jelzálogjog (önálló zálogjog) alapítására, módosulására és megszűnésére 

vonatkozó bejegyzés olyan magánokirat alapján is teljesíthető, amelyet a 
nyilatkozattevő hitelintézet – nevének feltüntetésével – szabályszerűen és 
nyilvánvalóan azonosítható módon írt alá.” 
 
 

17. § 
 

Az Inytv. 33. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) Ha az okiratot a nyilatkozattevő helyett meghatalmazott írta alá, illetve 

látta el kézjegyével, csatolni kell a meghatalmazást is, amelyet a bejegyzés alapjául 
szolgáló okiratra előírt alakszerűségek szerint kell kiállítani. Ha a felet a közjegyzői 
okirat elkészítésénél meghatalmazott képviseli, az ingatlan-nyilvántartási eljárásban 
azt a magánokiratban foglalt meghatalmazást is el kell fogadni, amelyben a fél 
aláírását közjegyző vagy magyar külképviseleti szerv hitelesítette.” 
 
 

18. § 
 
Az Inytv. 34. §-ának (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések 

lépnek: 
 
„(1) A bejegyzés alapjául szolgáló jogerős hatósági (bírósági) határozat 

tartalmára e törvény 32. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadók azzal az eltéréssel, 
hogy a felek megállapodását a hatóság rendelkezése pótolja. Ez utóbbi rendelkezés 
bíróság által okiratba foglalt jognyilatkozatra nem vonatkozik.  

 
(2) Az állami szervek által vezetett, jogszabály által rendszeresített 

nyilvántartásokból készített kivonatnak csak a bejegyzéshez szükséges adatokat kell 
tartalmaznia.” 

 
 

19. § 
 
Az Inytv. 36. §-ának (1) bekezdése a következő szöveggel egészül ki: 
 
„Egyebekben a külföldön kiállított magánokiratra megfelelően kell alkalmazni 

a belföldön kiállított magánokiratra vonatkozó rendelkezéseket.” 
 
 

20. § 
 
Az Inytv. 37. §-a (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(3) Jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező, de ingatlan-
nyilvántartásba bejegyezhető jogra ügyleti képességgel bíró szervezetnek a bejegyzési 
kérelemhez csatolnia kell a keletkezést tanúsító, illetőleg konstituáló bejegyzési 
határozat, illetve a képviseleti jogosultságot igazoló, a regisztráló hatóságnál 
(cégbíróság, megyei bíróság) bejegyzés alapjául szolgáló okirat (cégkivonat vagy 
cégmásolat, bírósági nyilvántartási adatokról szóló kivonat) eredeti vagy közjegyző 
által hitelesített másolati példányát, amely nem lehet 30 napnál régebbi, vagy a 
regisztráló hatóság (cégbíróság, megyei bíróság) által vezetett közhiteles nyilvántartás 
tartalmáról a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 136. §-a (1) bekezdésének i) 
pontjában meghatározottak szerint kiállított közjegyzői tanúsítványt, továbbá cég 
esetében az aláírási címpéldányt. Ha ezek valamelyikét a körzeti földhivatalhoz már 
korábbi ügyben benyújtották, az újabb kérelemben elegendő – az iktatószámra való 
hivatkozással – a korábbi benyújtásra és arra utalni, hogy a körzeti földhivatalnál lévő 
igazolások a bejegyzés, feljegyzés, illetve az adatváltozás átvezetése iránti kérelem 
földhivatalhoz történő benyújtásának időpontjában a keletkezés és a képviseleti 
jogosultság vonatkozásában változást nem tartalmaznak.” 

 
 

21. § 
 
(1) Az Inytv. 39. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Ha a kérelemnek, illetőleg mellékletének vagy a bejegyzés alapjául 

szolgáló okiratnak pótolható hiányossága van – ideértve az igazgatási szolgáltatási díj 
meg nem fizetését is –, a kérelmezőt a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül 
a határidő megjelölésével fel kell hívni a hiány pótlására. Ha a kérelemnek, illetőleg 
mellékletének vagy a bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak pótolható hiányossága van, 
de a kérelmet a rangsorban előrébb álló kérelem miatt függőben kell tartani, a 
hiánypótlási felhívást a rangsorban megelőző kérelem elintézésének napjától számított 
15 napon belül kell kiadni.” 

 
(2) Az Inytv. 39. § (3) bekezdésének felvezető szövege és a) pontja helyébe a 

következő rendelkezések lépnek: 
 
„(3) Nem alkalmas hiánypótlásra a bejegyzés, feljegyzés alapjául szolgáló 

okirat, és a kérelmet határozattal el kell utasítani, ha ahhoz, hogy bejegyezhető legyen, 
 
a) a benyújtott okirat tartalmát, így különösen az abban megjelölt jogcímet 

kellene módosítani vagy pótolni,” 
 
(3) Az Inytv. 39. § (3) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés 

lép: 
 
„f) a bejegyzési engedélyt kellene pótolni, kivéve, ha a bejegyzett jogosult a 

bejegyzés alapjául szolgáló okiratban nyilatkozott arról, hogy a bejegyzési engedélyt 



12 

későbbi időpontban, de legfeljebb az okirat földhivatali benyújtását követő 6 hónapon 
belül megadja,” 

 
(4) Az Inytv. 39. § (3) bekezdésének h) pontja helyébe a következő rendelkezés 

lép: 
 
„h) a körzeti földhivatal által érvényes záradékkal ellátott változási vázrajzot, 

vagy a vázrajzon a törvényben meghatározott személyek aláírását kellene pótolni.” 
 
(5) Az Inytv. 39. §-a (4) bekezdésének felvezető szövege és a) pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép: 
 
„A hiány pótlására való felhívás nélkül végzéssel kell elutasítani a bejegyzés 

iránti kérelmet akkor, ha 
 
a) a kérelem vagy a benyújtott okirat, illetve azok együttes tartalma érthetetlen, 

ellentmondó, vagy a kérelem nem tartalmazza a kérelmező nevét, lakcímét 
(székhelyét), az érintett ingatlan helyrajzi számának és annak a jognak, ténynek vagy 
adatnak a megjelölését, amelynek bejegyzését, feljegyzését, törlését illetőleg 
átvezetését kérik,” 

 
 

22. § 
 
Az Inytv. 40. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(4) A kérelem részben vagy egészben történő elutasításának tényét a tulajdoni 

lapra fel kell jegyezni, kivéve, ha az elutasításra az 51. § (1) bekezdésében foglaltak 
miatt vagy azért kerül sor, mert a kérelem a 39. § (4) bekezdésében meghatározott 
hiányosságokkal bír.” 

 
 

23. § 
 
Az Inytv. 44. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„44. § (1) A beadványokat az iktatószámok sorrendjében, a körzeti 

földhivatalhoz történő előterjesztésük időpontjában hatályos jogszabályok szerint kell 
elintézni. A bejegyzéshez, feljegyzéshez fűződő joghatály beálltára az e törvény 7. § 
(1) bekezdésében meghatározott időpont az irányadó. Az egyidejűleg érkezett 
beadványok bejegyzésének ranghelyét a bejegyzés alapjául szolgáló okiratok 
keltezésének időpontja határozza meg. A bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak nem 
tekinthető iratot a rangsor megállapításánál nem lehet figyelembe venni. 

 
(2) A beadványok rangsora valamennyi érdekelt hozzájárulásával 

megváltoztatható. A rangsor közokirat, ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat vagy 



13 

olyan magánokirat alapján változtatható meg, amelyen az érdekeltek névaláírásának 
valódiságát közjegyző tanúsítja. Ellenjegyzésként a jogtanácsos ellenjegyzését is el 
kell fogadni, ha a szerződő felek valamelyike jogtanácsos által képviselt szervezet. 

 
(3) A beadványok rangsorának megváltoztatásáról a körzeti földhivatal 

határozattal dönt. E határozattal szemben felügyeleti jogkör gyakorlásának nincs 
helye.” 

 
 

24. § 
 
Az Inytv. 45. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„45. § (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik az érdemi határozatot a 

beadvány földhivatalhoz történő beérkezésétől számított harminc napon belül kell 
meghozni. 

 
(2) Ha a beadvány harmincnál több önálló ingatlant vagy harmincnál több 

érdekeltet érint, az érdemi határozatot kilencven napon belül kell meghozni.” 
 

 
25. § 

 
Az Inytv. 47. §-ának (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 

lépnek: 
 
„(3) Ha az (1)-(2) bekezdésben foglalt bejelentést tevő személyek a földhivatali 

hiánypótlási felhívásban meghatározott határidő alatt a bejegyzés, illetőleg a feljegyzés 
alapjául szolgáló okirat érvénytelensége iránti per megindítását a keresetlevélnek a 
bíróságon iktatott példányával vagy annak hiteles másolatával nem igazolják, a 
földhivatal érdemi határozatot hoz a bejegyzési, feljegyzési kérelem tekintetében. 

 
(4) Az eljárás felfüggesztéséről a földhivatal végzésben dönt. A körzeti 

földhivatal eljárást felfüggesztő végzése ellen fellebbezésnek van helye, felügyeleti 
jogkör gyakorlásának viszont nincs.”  

 
 

26. § 
  
 Az Inytv. a következő alcímmel és 47/A. §-sal egészül ki: 
 

„Függőben tartás 
 

 47/A. § (1) Függőben kell tartani a beadvány elintézését: 
 

a) a rangsorban előrébb álló beadvány elintézéséig, 
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b) a bejegyzett jogosult által a bejegyzési engedély megadására meghatározott, 
legfeljebb az okirat földhivatali benyújtásától számított 6 hónapos határidő elteltéig, 
 
c) az ügyész értesítése esetén, az e törvény 42. § (2) bekezdésében meghatározott 
tájékoztatás földhivatalhoz történő beérkezéséig, 
 
d) ha törvény így rendelkezik.  

 
(2) A függőben tartásról a körzeti földhivatal a beadvány beérkezését követő 

nyolc napon belül értesítés megküldésével tájékoztatja a kérelmezőt. 
 
(3) A függőben tartást a tulajdoni lapra nem kell feljegyezni.  
 
(4) A függőben tartott beadvány ügyintézési határidejének számítására az 

eljárás felfüggesztésére vonatkozó szabályok az irányadók.” 
 
 

27. § 
 
Az Inytv. 48. §-ának (1) bekezdése a következő szöveggel egészül ki: 
 
„A széljegyzésben a széljegyzett beadvány tartalmára röviden utalni kell.” 
 
 

28. § 
 
(1) Az Inytv. 49. §-ának (3) bekezdése a következő szöveggel egészül ki: 
 
„A kérelemnek helyt adó határozat a tulajdoni lap másolatával is közölhető 

(egyszerűsített határozat). Az egyszerűsített határozat tulajdonilap-másolatként nem 
használható.” 

 
(2) Az Inytv. 49. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(5) A határozat tartalmának megfelelő változást a körzeti földhivatal – 

kézbesítés előtt – bejegyzi, illetőleg feljegyzi a tulajdoni lapra, illetve átvezeti az 
ingatlan-nyilvántartási térképen, ha az annak tartalmát is érinti.” 

 
 

29. § 
  
 Az Inytv. a következő 49/A. §-sal egészül ki: 
 
 „49/A. § Az ingatlan-nyilvántartási ügyben hozott végzésnek tartalmaznia kell a 
jogorvoslati lehetőségre vonatkozó figyelmeztetést, valamint a kérelem elutasítása 
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esetén az indokolást. Az ingatlan-nyilvántartási végzést a körzeti földhivatal vezetője, 
vagy az általa aláírási joggal felruházott ingatlan-nyilvántartási előadó írhatja alá.” 
 
 

30. § 
 
Az Inytv. 50. §-ának (2) bekezdés b)–d) pontja helyébe a következő 

rendelkezések lépnek: 
 
/Hivatalból törölni kell az ingatlan-nyilvántartásból/ 
 
„b) a jelzálogjog ranghelye előzetes biztosításának tényét az ezen alapuló 

jelzálogjog, önálló zálogjog,  
 
c) a jelzálogjog ranghelye fenntartásának tényét az ezen alapuló jelzálogjog, 

önálló zálogjog, továbbá 
 
d) az elő- és visszavásárlási jogot, a vételi jogot, valamint a tulajdonjog 

fenntartásával történő eladás tényére vonatkozó feljegyzést az ezeken alapuló 
tulajdonszerzés bejegyzésével egyidejűleg. Törölni kell a tulajdonjog fenntartásával 
történő eladás tényére vonatkozó feljegyzést akkor is, ha a tény feljegyzése alapjául 
szolgáló okiratban a felek a tény feljegyzését meghatározott időtartamra kérték, és ez 
letelt.” 

 
 

31. § 
 
(1) Az Inytv. 52. §-a (1) bekezdésének h) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 
 
/A jogok és tények bejegyzéséről, adatok átvezetéséről szóló határozatot − a 

változás tulajdoni lapon történő átvezetése után − kézbesíteni kell/ 
 

„h) külföldi jogi vagy magánszemély, továbbá a termőföldről szóló 1994. évi LV. 
törvény szerinti tagállami állampolgár, valamint az Európai Unió tagállamában, illetve 
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, továbbá a 
nemzetközi szerződés alapján velük egy tekintet alá eső államban bejegyzett jogi 
személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet termőföldnek nem minősülő 
ingatlanra vonatkozó tulajdonszerzése esetén a megyei, fővárosi közigazgatási 
hivatalnak,” 

 
(2) Az Inytv. 52. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 
 
/Az elutasító határozatot kézbesíteni kell/ 
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„a) a kérelmezőnek az eredeti aláírással ellátott okirat egy példányával együtt,” 
 

 
32. § 

 
(1) Az Inytv. 54. §-ának (1) bekezdése és az azt megelőző alcím helyébe a 

következő rendelkezés lép: 
 

„Kijavítás, kiegészítés, módosítás és visszavonás 
 

54. § (1) A határozatban, a végzésben, az átvezetésben, feljegyzésben, 
bejegyzésben történt hibás névírást, szám- vagy számítási hibát, más elírást a 
földhivatal saját hatáskörében kijavítja. Kiegészíti a földhivatal a határozatát, ha az a 
bejegyzési kérelem és annak alapjául szolgáló okirat valamely részéről nem 
rendelkezett, továbbá ha a bejegyzés, feljegyzés vagy átvezetés az okiratban és a 
kérelemben foglaltakhoz képest hiányos.” 

 
(2) Az Inytv. 54. §-ának (3)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 

lépnek: 
 
„(3) A bírósági jogorvoslati kérelem esetében a megyei földhivatal a határozatát 

a bírósági jogorvoslati kérelem érkezésétől számított 8 nap alatt saját hatáskörében a 
kérelem tartalmának megfelelően módosíthatja, illetve visszavonhatja. 

 
(4) A bejegyzés, a feljegyzés, az átvezetés, a határozat kijavításáról, 

kiegészítéséről, módosításáról, illetőleg visszavonásáról újabb határozatot kell hozni, 
és egyidejűleg a bejegyzést helyesbíteni, törölni, illetve a hiányzó bejegyzést pótolni 
kell. Az újabb határozatot kézbesíteni kell a kérelmezőnek, valamint mindazoknak, 
akik az eredeti határozatot megkapták. A végzés kijavításáról, kiegészítéséről, 
módosításáról, illetőleg visszavonásáról újabb végzést kell hozni, amelyet kézbesíteni 
kell a kérelmezőnek, valamint mindazoknak, akik az eredeti végzést megkapták. 

 
(5) A (3) bekezdésben, valamint a Ket. 103. §-ában foglalt eseteket kivéve, a 

földhivatal határozatát és végzését nem vonhatja vissza és nem módosíthatja.” 
 
(3) Az Inytv. 54. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(6) A jogok bejegyzése, tények feljegyzése, illetve ezek törlése iránti eljárás 

során hozott földhivatali döntés ellen felügyeleti jogkör gyakorlásának nincs helye.” 
 
 

33. § 
 

Az Inytv. 55. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
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„(4) Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban fellebbezés benyújtására jogosultnak 
kell tekinteni azokat, akikre nézve a beadvány elintézése sérelmes lehet. Így 
különösen: 

 
a) a kérelmezőt, az eljárást megindító szervet, az adatváltozást bejelentő 

személyt, továbbá azokat, akik ellen a bejegyzés jogszerzést, terhelést, változást, 
törlést eredményez;  

 
b) ha nem azonos az eljárás megindítójával, azt akinek a javára valamely jogot, 

vagy akinek az ingatlanára vonatkozóan valamely tényt feljegyeznek vagy 
adatváltozást átvezetnek.” 

 
 

34. § 
 
(1) Az Inytv. 56. §-ának (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések 

lépnek: 
 
„(1) A körzeti földhivatal a megtámadott határozatot a fellebbezés érkezésétől 

számított nyolc nap alatt az 54. § keretei között kijavíthatja vagy kiegészítheti, 
módosíthatja, és visszavonhatja. Ha a megtámadott határozatot időközben az 
illetékhivatalnak is megküldték, az új határozatot is meg kell küldeni az 
illetékhivatalnak. 

 
(2) A beadvány megtartja a kérelem eredeti rangsorát, ha az elutasításra a 39. § 

(3) bekezdése miatt került sor, és a fellebbezés során pótolták a határozatban megjelölt 
hiányosságokat.” 

 
(2) Az Inytv. 56. §-a (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(4) Ha a fellebbezéssel megtámadott határozat saját hatáskörben történő 

kijavítására, kiegészítésére, módosítására vagy visszavonására nincs lehetőség, és a 
fellebbezést új eljárásra irányuló beadványnak sem lehet tekinteni, a fellebbezés tényét 
az érkezésétől számított nyolc nap alatt a tulajdoni lapra fel kell jegyezni, és az ügyre 
vonatkozó iratokkal együtt fel kell terjeszteni a megyei földhivatalhoz.” 

 
(3) Az Inytv. 56. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(5) A másodfokon eljáró megyei földhivatal által hozott végzés ellen 

fellebbezésnek nincs helye.” 
 
 

35. § 
  
 Az Inytv. 57. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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 „(3) Ha a megyei földhivatal a fellebbezésnek helyt ad és az elsőfokú 
határozatot egészben vagy részben megváltoztatja, a másodfokú határozat tartalmának 
megfelelő változást a körzeti földhivatal bejegyzi, illetőleg feljegyzi a tulajdoni lapra 
és azt a másodfokú határozatra vezetett záradékkal igazolja. A másodfokú határozatot 
a körzeti földhivatal kézbesíti.” 

 
 

36. § 
 

Az Inytv. 58. § (1) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
 „A megyei földhivatal bejegyzés tárgyában hozott döntését felettes szerve nem 
változtathatja és nem semmisítheti meg.” 

 
 

37. § 
 
Az Inytv. 59. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A bírósági jogorvoslati kérelem benyújtásának tényét a tulajdoni lapra fel 

kell jegyezni, és a kérelmet az ügyre vonatkozó iratokkal, valamint a tulajdoni lap 
másolatával együtt a beérkezéstől számított 3 napon belül a megyei földhivatalhoz fel 
kell terjeszteni. Ha a megyei földhivatalnak a saját hatáskörben történő eljárásra nincs 
lehetősége, az iratokat a felterjesztéstől számított 8 napon belül megküldi az illetékes 
bíróságnak.” 

 
 

38. § 
 

Az Inytv. a következő alcímmel és 61/A. §-sal egészül ki: 
 

„Újrafelvételi és méltányossági eljárás 
 

61/A. § Ingatlan-nyilvántartási eljárásban nincs helye újrafelvételi és 
méltányossági eljárásnak.” 

 
 

39. § 
 
Az Inytv. 67. §-a (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Az ingatlan-nyilvántartásba való betekintés céljából az érintett tulajdoni 

lap tartalmát számítástechnikai eszközzel, olvasható formában kell megjeleníteni. A 
betekintést saját számítástechnikai eszközével a körzeti földhivatal kérelemre 
biztosítja. A betekintés iránti kérelemben fel kell tüntetni a kérelmező nevét, anyja 



19 

születési nevét, születési helyét és idejét. A kérelemben szereplő adatokat a körzeti 
földhivatal a személyazonosság igazolására szolgáló okmányból ellenőrzi. A 
betekintés magában foglalja a feljegyzés készítésének lehetőségét is.” 

 
 

40. § 
 
(1) Az Inytv. 68. §-ának (1)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések 

lépnek: 
 
„(1) A tulajdoni lapról kérelemre vagy megkeresésre, a 4. § (2) bekezdés 

szerinti másolatot bármelyik körzeti földhivatal szolgáltathat. A másolat kiadása iránti 
kérelemben fel kell tüntetni a kérelmező nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, a 
jogi személy illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet nevét és a 
képviseletében eljáró személy előzőekben felsorolt természetes azonosítóit. A 
kérelemben szereplő adatokat a körzeti földhivatal a személyazonosság, illetve a 
képviseleti jogosultság igazolására szolgáló okmányból ellenőrzi. 

 
(2) A közjegyző a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 136. §-a (1) 

bekezdésének i) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a tulajdoni lap 
tartalmáról tanúsítványt állíthat ki, amely a hiteles tulajdonilap-másolattal azonos 
hatályú.  

 
(3) A körzetközponti feladatokat ellátó települési (fővárosi kerületi) 

önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: körzetközponti jegyző) a polgármesteri 
hivatal részeként működtetett okmányiroda (a továbbiakban: okmányiroda) útján külön 
kormányrendeletben meghatározottak szerint hiteles és nem hiteles tulajdonilap-
másolatot adhat ki.”  

 
(2) Az Inytv. 68. §-ának (4)-(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések 

lépnek: 
 
„(4) Hiteles és nem hiteles tulajdonilap-másolat közvetlenül, illetve az 

ügyfélkapun keresztül a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből elektronikus 
dokumentumként vagy papír alapon postai úton is szolgáltatható.  

 
(5) Tulajdoni lapról másolatot meghatározott formában lehet kiadni. Ha a 

hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatása elektronikus dokumentumként történik, 
akkor erre a hitelesítési záradékban utalni kell. A hiteles másolatot a hosszú távú 
érvényesítés feltételeit biztosító minősített elektronikus aláírással látja el a kibocsátó.” 

 
(3) Az Inytv. 68. §-a következő (6)-(8) bekezdésekkel egészül ki: 
 
„(6) Az (1), (3), (4) bekezdés alapján kiadott tulajdonilap-másolatokért külön 

jogszabályban meghatározott – földhivatali bevételt képező – igazgatási szolgáltatási 
díjat, valamint elektronikus adatszolgáltatás esetén ezenfelül rendszerhasználati díjat 
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kell fizetni, ami a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által meghatározott 
szervezet bevétele. 

 
(7) A 67. § (1) bekezdés, valamint a 68. § (1), (3)-(4) bekezdések szerinti 

kérelmet a külön jogszabályban meghatározott nyomtatványon, illetve elektronikus 
űrlapon kell benyújtani. 

 
(8) Az ingatlan-nyilvántartási térképről másolatot készíteni és szolgáltatni külön 

jogszabály rendelkezései szerint lehet.” 
 
 

41. § 
 

Az Inytv. 69. §-ának második mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„A hiteles tulajdonilap-másolat az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogokat, 

feljegyzett tényeket, illetve az ingatlan adatait hitelesen tanúsítja.”  
 
 

42. § 
 
 (1) Az Inytv. 70. § (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés 

lép: 
 

 /Az (1) bekezdés szerinti rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, ha az 
adatszolgáltatást vagy lekérdezést a tulajdonos valamennyi ingatlanáról:/ 

 
„a) a bíróság, a bírósági végrehajtó, adóhatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat vagy a 

nyomozó hatóság törvényben meghatározott feladatai ellátása céljából,” 
 
(2) Az Inytv. 70. § (2) bekezdése új d) ponttal egészül ki, egyidejűleg az eredeti d) 

pont jelölése e) pontra változik: 
 
/Az (1) bekezdés szerinti rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, ha az 

adatszolgáltatást vagy lekérdezést a tulajdonos valamennyi ingatlanáról:/ 
 
„d) a tulajdonos igényli valamennyi ingatlanának ingatlan-nyilvántartásból történő 

megállapításához, illetve” 
 
 

43. § 
 
Az Inytv. 72. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezések 

lépnek: 
 



21 

„Elektronikus adatszolgáltatás a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből  
 
72. § (1) A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: 

minisztérium) kérelemre, ha jogszabály másként nem rendelkezik, az Elektronikus 
Kormányzati Gerinchálózaton (a továbbiakban: EKG) keresztül hozzáférést biztosít, 
hogy  

 
a) a bíróságok és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala a bírósági 

ügyek ellátásához szükséges egyedi adatok lekérdezése céljából,  
 
b) a Központi Statisztikai Hivatal statisztikai célú felhasználásra a személyek 

azonosítására alkalmatlan módon, 
 
c) a nemzetbiztonsági szolgálatok, a rendőrség és az ügyészség a törvényben 

meghatározott feladatuk ellátásához szükséges egyedi adatok lekérdezése céljából, 
 
d) a Kincstári Vagyoni Igazgatóság, valamint a kincstári vagyonnal gazdálkodó 

központi közigazgatási szervek a kincstári vagyonba tartozó ingatlanokra vonatkozó, 
valamint a kincstári vagyonba tartozást bizonyító adatok megállapítása érdekében, 
saját számítástechnikai eszközeikkel az adatkezelést végzők megfelelő azonosítása 
mellett a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe vegyék.  

 
(2) A minisztérium kérelemre, az (1) bekezdésben foglaltakon kívül más 

közigazgatási hatóságok részére a törvényben meghatározott adatátvételi joguk 
gyakorlása során a hatósági ügyek ellátásához szükséges egyedi adatok lekérdezése 
céljából lehetővé teszi, hogy saját számítástechnikai eszközeikkel, az adatkezelést 
végzők megfelelő azonosítása mellett a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer 
szolgáltatásait igénybe vegyék.” 

 
 

44. § 
 
Az Inytv. 73. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„73. § (1) A közjegyző a közjegyzői okirat és tanúsítvány kiállítása, valamint a 

hatáskörébe utalt hagyatéki és egyéb nem peres eljárás lefolytatása céljából a 
székhelyén lévő irodájában működtetett saját számítástechnikai eszközével köteles a 
számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe venni. Közös 
irodát fenntartó közjegyzők személyük azonosítására alkalmas módon közös 
számítástechnikai eszközt működtethetnek. A minisztérium a közjegyző részére 
kérelem alapján biztosítja a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer 
szolgáltatásait. 

 
(2) A közjegyzőkről, a közjegyzői szolgálat megszűnéséről, illetve a 

közjegyzőnek a hivatalából való felfüggesztéséről − azzal egyidejűleg − az illetékes 
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közjegyzői kamara elnöke értesíti a minisztériumot, amely ennek alapján a közjegyző 
hozzáférési jogosultságát felfüggeszti vagy visszavonja.” 

 
 

45. § 
 
Az Inytv. 73/A. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„73/A. § (1) A bírósági végrehajtó a bírósági végrehajtási eljárás lefolytatása és a 
törvényben meghatározott feladatainak a teljesítése céljából a hivatali helyiségében 
működtetett saját számítástechnikai eszközével köteles a számítógépes ingatlan-
nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe venni. A minisztérium a bírósági 
végrehajtó részére kérelem alapján biztosítja a számítógépes ingatlan-nyilvántartási 
rendszer szolgáltatásait. 

 
(2) Személyük azonosítására alkalmas módon végrehajtói irodában, végrehajtók 

közös irodájában, illetve az ugyanazon megyei (fővárosi) bíróságon működő 
végrehajtók az (1) bekezdésben foglalt célra közös számítástechnikai eszközt is 
működtethetnek, a megyei (fővárosi) bírósági végrehajtók pedig a bíróság 
számítástechnikai eszközét is igénybe vehetik a lekérdezés jogának gyakorlásához. 

 
(3) A bírósági végrehajtói szolgálat fennállásáról, annak adataiban történt 

változásról (áthelyezés, tartós helyettes kirendelése stb.), illetve megszűnéséről az 
önálló bírósági végrehajtók tekintetében a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara, a 
megyei (fővárosi) bírósági végrehajtók tekintetében pedig az illetékes megyei 
(fővárosi) bíróság értesíti a minisztériumot, amely az értesítés alapján a bírósági 
végrehajtó hozzáférési jogosultságát visszavonja.” 

 
 

46. § 
 
Az Inytv. 74. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„74. § (1) A minisztérium a 72-73/A. §-ok hatálya alá nem tartozó személyek 
számára szerződés alapján biztosíthatja a számítógépes ingatlan-nyilvántartási 
rendszer szolgáltatásait.  

 
(2) A szolgáltatási szerződés kötelező elemeit külön jogszabály határozza meg. 
 
(3) Az önálló EKG-kapcsolattal nem rendelkező felhasználók kapcsolódása a 

számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerhez a kormányzati portálon az 
ügyfélkapun keresztül, vagy azonnali érvényességvizsgálatra alkalmas, legalább 
fokozott biztonságú elektronikus aláírással történhet.” 
 
 

47. § 
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Az Inytv. 75. §-ának helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
„75. § (1) A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásainak 

igénybevétele iránti kérelem tárgyában a minisztérium határozatot hoz, kivéve ha a 
tulajdonilap-másolat szolgáltatása ügyfélkapun keresztül történik. 

 
(2) A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait 

igénybevevőknek – az ügyfélkapun keresztül történő lekérdezések kivételével – a 
lekérdezéseikről naplót kell készíteniük, amelyet öt évig meg kell őrizniük. A bírósági, 
ügyészségi, hatósági feladatok ellátásához szükséges lekérdezések esetén a naplóban 
rögzíteni kell annak a bírósági, ügyészségi, hatósági ügynek az iktatószámát is, 
melyhez az ingatlan-nyilvántartási adatokat lekérdezték. 

 
(3) Az okmányirodák által történő tulajdonilap-másolat szolgáltatása esetén 

naplót kell készíteni, amelyet öt évig meg kell őrizni. A naplóban rögzíteni kell az 
adatigénylő nevét, anyja születési nevét, születési helyét és idejét, illetve a jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet nevét és a 
képviseletében eljáró személy előzőekben felsorolt természetes azonosítóit. A rögzített 
adatokat az okmányiroda a személyazonosság, illetve a képviseleti jogosultság 
igazolására szolgáló okmányból ellenőrzi. A naplóból történő adatszolgáltatásra a 81. 
§ (2) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy az adatszolgáltatásra az okmányiroda 
jogosult. 

 
(4) A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait 

igénybevevők adatlekérdezéseinek jogszerűségét és a biztonsági előírások betartását a 
földhivatal és a rendszer üzemeltetője a (2)-(3) bekezdések szerint vezetett naplóból 
ellenőrizheti. Az adatlekérdezésre vonatkozó szabályok, illetve a biztonsági előírások 
megsértése esetén, a hozzáférési jogosultság visszavonása tárgyában − a földhivatal, 
illetve a rendszer üzemeltetőjének javaslata alapján – a minisztérium határozatot hoz. 

 
(5) A 75. § (1) bekezdésben meghatározott kérelem és a hozzáférési jogosultság 

felfüggesztése, illetve visszavonása tárgyában hozott határozat ellen felügyeleti jogkör 
gyakorlásának nincs helye.” 

 
48. § 
 

Az Inytv. 78. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„78. § Az ingatlan-nyilvántartásból adatátviteli eszközzel, illetve 

számítástechnikai adathordozón személyes adat csak egyedi esetekben, az annak 
kezelésére törvény által felhatalmazott részére szolgáltatható.” 

 
 

49. § 
 



24 

Az Inytv. 81. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„81. § (1) Az adatbázisban történt lekérdezésekről, a lekérdezések 
időpontjának, a lekérdezett tulajdoni lap tartalmának, a digitális azonosító tulajdonosa 
nevének, rendszerben definiált azonosítójának – amely nem lehet azonos az 
adóazonosító jellel, a társadalombiztosítási azonosító jellel és a személyi azonosítóval 
– feltüntetésével a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer üzemeltetője naplót 
készít, amelyet öt évig meg kell őrizni. 

 
(2) A naplóból adatszolgáltatás írásbeli kérelemre vagy megkeresésre, külön 

jogszabályban meghatározottak szerint, csak az érintett, illetve a 70. § (2) bekezdés a)-
b) pont szerinti szervezetek részére teljesíthető. Adatszolgáltatásra kizárólag az 
ingatlan fekvése szerint illetékes körzeti földhivatal jogosult. Az adatszolgáltatást a 
körzeti földhivatal írásban vagy elektronikus úton teljesíti.” 

 
 

50. § 
 
(1) Az Inytv. 85. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„85. § Azon ingatlanok esetében, amelyeknél a körzeti földhivatalhoz 2000. január 
1. előtt benyújtott okirat hiányossága miatt a benyújtáskor hatályos jogszabály alapján 
a bejegyzési kérelem nem volt teljesíthető (rendezetlen tulajdoni állású ingatlanok), a 
IV. fejezet rendelkezéseit a 86-88. §-okban foglalt eltéréssel kell alkalmazni.” 

 
(1) Az Inytv. 86. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„86. § A rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos változás 

vezetésére irányuló eljárás engedélyezése tárgyában az ügyfél kérelmére a körzeti 
földhivatal javaslatára a megyei földhivatal végzéssel dönt. A végzés ellen nincs helye 
fellebbezésnek és felügyeleti jogkör gyakorlásának.” 

 
 

51. § 
 

(1) Az Inytv. 90. §-a (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) Felhatalmazást kap a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, hogy 

rendeletben szabályozza az ingatlanok helyrajzi számának megállapítására vonatkozó 
szabályokat.” 

 
 (2) Az Inytv. 90. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, 

ezzel egyidejűleg a jelenlegi (3) bekezdés számozása (4) bekezdésre változik: 
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„(3) Felhatalmazást kap a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, hogy 
rendeletben szabályozza a pénzügyminiszterrel egyetértésben a tulajdonilap-másolatok 
szolgáltatásához kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakat.” 

 
(3) Az Inytv. 90. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

 
„(5) Felhatalmazást kap a kormány, hogy rendeletben szabályozza 
 

a) a körzetközponti jegyző okmányirodák útján történő tulajdonilap-másolat 
kiadására irányuló eljárását, 

 
b) a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből történő, törvényben 

meghatározott szolgáltatásra vonatkozó szolgáltatási szerződés kötelező elemeit.” 
 
 

52. § 
 
Az Inytv. 91. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(8) Ahol e törvény csak bejegyzést említ, az alatt a tények feljegyzését is érteni 

kell.”  
 
 

53. § 
 

(1) Ez a törvény – a (2) és a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2005. 
november 1-jén lép hatályba; a már folyamatban lévő eljárásokat azonban a korábbi 
rendelkezések szerint kell befejezni.  

 
(2) E törvény 40. §-ának (2) bekezdése 2006. március 1-jén lép hatályba.  

 
(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg 

 
a) az Inytv. 77. §-ának (1) bekezdésében a 70. § (2) bekezdésére utaló felsorolás 

d) pontja e)-re változik;  
 
b) a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény 

26. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:  
 
„(5) A törvény hatálya alá tartozó ügyekben hozott első- és másodfokú 

földhivatali határozat ellen felügyeleti jogkör gyakorlásának helye nincs.”;  
 
c) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 21. § (2) bekezdésének 

utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:  
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„Ha a bejelentés az adóazonosító jelet, illetőleg ennek hiányában a természetes 
azonosító adatokat nem vagy hiányosan tartalmazza, a földhivatal a kérelmezőt 
határidő megjelölésével felhívja a hiányok pótlására. El kell utasítani a kérelmet, ha a 
felhívás ellenére határidőn belül nem pótolják a hiányosságokat.”;  

 
d) hatályát veszti az Inytv. Első Részének „A gépi adatfeldolgozású ingatlan-

nyilvántartás” címe, az Inytv. 4. §-a (5) bekezdésének utolsó mondatából az „akkor is, 
ha a tulajdoni lapon lévő bejegyzés nem hivatkozik arra, hogy a természetbeni rész 
meghatározását az okirat tartalmazza” szövegrész, az Inytv. 9. §-a (2) bekezdéséből 
„az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény (a 
továbbiakban: Áe.) szerinti” szövegrész, az Inytv. 11. §-a (4) bekezdésének c) 
pontjából a „vagy a tagok közös” szövegrész, az Inytv. 17. §-a (1) bekezdésének v) 
pontja, az Inytv. 24. §-ának (3) bekezdéséből az „– alapszabály rendelkezéseinek 
megfelelően –” szövegrész, az Inytv. 32. § (1) bekezdésének g) pontjából a „továbbá, 
ha a devizabelföldi a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény alapján külföldinek 
minősül, e minőség feltüntetését” szövegrész, az Inytv. 39. §-ának (5) bekezdése, az 
Inytv. 41. §-a, az Inytv. 51. §-a (2) bekezdésének utolsó mondata, az Inytv. 52/A. § (2) 
bekezdése, az Inytv. 67. §-ának (2)-(4) bekezdései, az Inytv. 76. §-a, valamint az 
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 91. §-a (1) 
bekezdésének harmadik mondata, a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 
1993. évi II. törvény 12/C. §-ának (4) bekezdése, az államszervezetre vonatkozó egyes 
törvények, továbbá az ingatlan-nyilvántartásról, az egészségügyről, valamint a 
halászatról és a horgászatról szóló törvények módosításáról szóló 1999. évi CXIX. 
törvény 13. §-a, a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi 
CXXV. törvény 76. §-a.  

 
(4) Ez a törvény nem érinti a hatálybalépése előtt az ingatlan-nyilvántartásba 

feljegyzett egészségügyi célvagyoni jelleg tényét.  
 
(5) E törvény hatálybalépését követő 60. napon a tartós földhasználatba adott 

földekre vonatkozó szabályokról szóló 27/1987. (VII. 30.) MT. rendelet hatályát 
veszti. A törvény hatálybalépését követő 60. napon e törvény erejénél fogva az állami 
tulajdonban álló építés vagy mezőgazdasági termelés, vagy más tevékenység céljára 
használatba, vagy tartós földhasználatba adott ingatlanok térítésmentesen az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyzett használó tulajdonába kerülnek. Ezen rendelkezés csak azon 
ingatlanokra vonatkozik, amelyek használatba adására a 27/1987. (VII. 30.) MT. 
rendelet, illetve az ezt megelőző időszakban kiadott jogszabályok alapján került sor és 
amelynek jogcíme alapján a használatra vonatkozó jogosultság az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyezhető volt. A tulajdonszerzésnek – ami tárgyi illetékmentes – 
az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére az abban szereplő jogosult kérelmére 
kerül sor. 

 
(6) 2006. január 1. napjával:  
 
a) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a 

hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. 
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törvény (a továbbiakban: Díjtörvény) 28. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:  

 
„(2) A hiteles másolat kiadását elutasító határozat elleni fellebbezés díja az (1) 

bekezdésben megállapított díj kétszerese.”; 
 
b) A Díjtörvény 30. §-ának (1) bekezdése a következő b) ponttal egészül ki:  
 
/Teljes személyes díjmentességben részesül:/ 

 
„b) a helyi önkormányzatok és azok társulásai” 
 
c) A Díjtörvény 30. §-a (1) bekezdésének h) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép:  
 
/Teljes személyes díjmentességben részesül:/  
 
„h) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és az Országos Nyugdíjbiztosítási 

Főigazgatóság.” 
 
d) a Díjtörvény 30. §-a (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„(2) Az (1) bekezdés b)-g) pontjaiban említett szervezetet a díjmentesség csak 

abban az esetben illeti meg, ha az eljárás megindítását megelőző naptári évben 
folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme után társasági adófizetési 
kötelezettsége, illetve – költségvetési szerv esetében, kivéve a Kincstári Vagyoni 
Igazgatóságot – eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége 
nem keletkezett.” 

 
e) a Díjtörvény 30. §-a (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„(3) A díjmentességnek a (2) bekezdésben meghatározott feltételei meglétéről a 

szervezet (alapítvány) az eljárás megindulásakor írásban köteles nyilatkozni.”; 
 

f) a Díjtörvény 30. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:  
 

„(4) Az (1) bekezdés b)-h) pontjaiban meghatározott szervezetek – az 
adatátviteli vonalon keresztül történő adatszolgáltatás kivételével – ingatlanonként 
évente egy alkalommal részesülhetnek a 28. § (1) bekezdésében meghatározott díj 
megfizetése alól személyes díjmentességben.”;  

 
g) a Díjtörvény a következő fejezetcímmel és 32/A - 32/F. §-sal egészül ki:  
 

/HARMADIK RÉSZ/ 
 
 „Az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díja 
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32/A. § (1) Az első fokú eljárásért - ha e törvény másként nem rendelkezik - 

változással érintett ingatlanonként 5000 forint összegű díjat kell fizetni.  
 
(2) A jelzálogjog bejegyzése, valamint a bejegyzés módosítása iránti eljárás díja 

a jelzálogjoggal biztosított követelés értékének 5 %-a, de legfeljebb változással érintett 
ingatlanonként 12 000 forint. Jelzálogjog részleges átszállása esetén az egyes átszálló 
részjelzálogjogok értékét kell az ingatlan-nyilvántartási eljárásért fizetendő díj alapjául 
venni.  

 
(3) A vagyoni értékű jog törlése iránti eljárás díja változással érintett 

ingatlanonként 2000 forint.  
 
(4) Törvényben meghatározott soron kívüli ügyintézés kivételével, az ingatlan-

nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 46. §-ában 
meghatározott soron kívüli eljárás díja ingatlanonként 10 000 forint. 

 
(5) Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésről szóló határozat ellen benyújtott 

fellebbezés díja 10 000 forint.  
 
(6) Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban készített hiteles vagy hitelesítetlen 

másolatért, illetőleg kivonatért oldalanként 100 forint díjat kell fizetni.  
 
(7) Az ingatlan-nyilvántartási eljárásért fizetett díj az ingatlan fekvése szerinti 

illetékes megyei ideértve a Fővárosi Földhivatalt is (a továbbiakban együtt: megyei 
földhivatal) saját bevételét képezi, amely a külön jogszabályban meghatározott 
számlaszámra fizetendő meg. Az ingatlan-nyilvántartási eljárásért fizetendő díjbevétel 
25 %-át a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium jogosult központosítani, 
amely kizárólag a földügyi szakigazgatáson belüli bevétel kiegyenlítésére fordítható.  

 
32/B. § (1) Az ingatlan-nyilvántartási eljárás díja alól teljes személyes 

díjmentességben részesül:  
 
a) a Magyar Állam,  
 
b) a helyi önkormányzatok és azok társulásai, 

 
c) a költségvetési szerv, valamint az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő 

Részvénytársaság,  
 

d) a társadalmi szervezet, a köztestület és a közhasznú társaság,  
 
e) az egyház, egyházak szövetsége, egyházi intézmény,  
 
f) az alapítvány, ideértve a közalapítványt is,  
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g) a vízgazdálkodási társulat,  
 
h) Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Országos Nyugdíjbiztosítási 

Főigazgatóság, 
 
i) a Magyar Nemzeti Bank,  
 
j) a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság,  
 
k) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, továbbá az Észak-atlanti Szerződés 

tagállamainak és az 1995. évi LXVII. törvényben kihirdetett Békepartnerség más részt 
vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői – ideértve az említett 
fegyveres erők alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, hivatásos 
szolgálatban lévő és polgári állományú személyeket is – kizárólag a szolgálati 
kötelezettségükkel összefüggő ingatlanügyek tekintetében,  

 
1) a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 

hatálya alá tartozó fejlesztési tanács.  
 
(2) Az (1) bekezdés b)-g) pontokban említett szervezetet a díjmentesség csak 

abban az esetben illeti meg, ha az eljárás megindítását megelőző naptári évben 
folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme után társasági adófizetési 
kötelezettsége, illetve – költségvetési szerv esetében – eredménye után a központi 
költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett.  

 
(3) A díjmentességnek a (2) bekezdésben meghatározott feltétele meglétéről a 

szervezet (alapítvány) az eljárás megindításakor írásban köteles nyilatkozni. A 
nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a szervezet (alapítvány) – az eljárás 
megindítását megelőző naptári évben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó 
jövedelme után, vagy ilyen tevékenység hiányában – társasági adó fizetésére, illetve 
eredménye után költségvetési befizetésre nem volt kötelezett.  

 
(4) Nemzetközi szervezet, ennek tisztségviselői és családtagjaik, idegen állam, 

idegen állam magyarországi diplomáciai, konzuli és egyéb képviselete, ezek tagjai és 
családtagjaik díjmentességére nézve nemzetközi szerződés, ennek hiányában a 
viszonosság az irányadó.  

 
(5) A viszonosság kérdésében a pénzügyminiszternek a külügyminiszterrel 

egyetértésben kialakított állásfoglalása az irányadó.  
 
32/C. § (1) Tárgyánál fogva díjmentes: 

 
a) a magánszemély által épített lakástulajdon ingatlan-nyilvántartásba vétele, 

valamint a gazdálkodók által épített, építtetett és közvetlenül a lakosság részére 
értékesített új lakások tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzése;  
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b) a kiskorú javára megállapított tartásdíj biztosítására szolgáló jelzálogjog 
bejegyzésére irányuló eljárás;  

 
c) a jogosult nevének és lakcímének (székhelyének, üzemi központjának) 

bejelentése;  
 
d) a lakáscélú kölcsönt, visszatérítendő támogatást biztosító jelzálogjog, 

valamint az ezzel összefüggő elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzése, illetve törlése iránti eljárás;  

 
e) az olyan jog vagy tény törlésére irányuló kérelem, amelynek megszűnése az 

ingatlan-nyilvántartásból kétségtelenül megállapítható;  
 
f) a lakástörvény alapján vételi, elővásárlási joggal rendelkező személy részére 

elidegenített önkormányzati vagy állami tulajdonban álló lakás tulajdonjogának, 
haszonélvezeti jogának, továbbá az ezzel összefüggő elidegenítési és terhelési 
tilalomnak, valamint jelzálogjognak az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével vagy 
törlésével kapcsolatos eljárás;  

 
g) a birtok-összevonási célú önkéntes földcsere keretében létrejött 

megállapodáson alapuló tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartási bejegyzése;  
 
h) az önálló bírósági végrehajtónak az általa lefolytatott bírósági végrehajtási 

eljárással összefüggésben kezdeményezett eljárása;  
 
i) a közérdekű bejelentés, javaslat és a panasz elbírálására irányuló eljárás;  
 
j) a költségmentesség engedélyezése iránti eljárás;  
 
k) a birtok-összevonási célú önkéntes földcsere megszervezése iránt a 

földhivatalnál kezdeményezett eljárás, valamint a kárpótlási eljárás, a részarány-
tulajdonnal kapcsolatos eljárás;  

 
1) a földhivatalnál nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások 

jogszabályi előíráson alapuló, kötelező bejelentése.  
 
(2) A mentesség fennállásáról a kérelmező az eljárás megindításakor köteles 

nyilatkozni.  
 
32/D. § Ha egy földhivatalnál egyazon ingatlanra vonatkozóan a kérelmező 

többféle jog vagy tény keletkezésének, módosulásának vagy megszüntetésének a 
bejegyzését vagy a bejegyzett ilyen jog vagy tény törlését egy eljárásban kéri, azt az 
értéket kell a díjfizetés alapjául venni, amely után a legmagasabb díj jár.  
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32/E. § (1) A díjat annak kell megfizetnie, aki az ingatlan-nyilvántartási eljárás 
lefolytatását kéri. A meg nem fizetett díj adók módjára behajtandó köztartozásnak 
minősül. 
 

(2) A díjfizetési kötelezettség – ideértve a fellebbezés díját is – kizárólag az 
illetékes földhivatalnál a kérelem előterjesztésével egyidejűleg a pénztárába történő 
készpénzbefizetéssel vagy a megyei földhivatal előirányzat-felhasználási keret 
számlája javára történő készpénz-átutalási megbízással, illetve átutalási megbízással 
teljesíthető. A díjnak a megyei földhivatal előirányzat-felhasználási keret számlája 
javára történő készpénz átutalási megbízással, illetve átutalási megbízással történő 
megfizetése esetén a kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a díj megfizetését 
igazoló okiratot, vagy annak másolatát.  

 
(3) A díj megfizetésének elmulasztása esetén az illetékes földhivatal a kérelem 

benyújtásától számított 15 napon belül hiánypótlási felhívást bocsát ki. A kérelmező a 
hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles megfizetni, 
illetve igazolni a díj megfizetését.  

 
(4) A 32/A. § (4) bekezdésében meghatározott díjat a soron kívüli eljárás 

lefolytatása iránti kérelem előterjesztésével egyidejűleg kell az ingatlan fekvése szerint 
illetékes földhivatal pénztárába befizetni, vagy a díj készpénz-átutalási megbízással, 
illetve átutalási megbízással történő megfizetése esetén mellékelni kell a kérelemhez a 
díj megfizetését igazoló okiratot vagy annak másolatát.  

 
(5) A (3) bekezdésben foglaltak nem teljesítése esetén a soron kívüliség, illetve 

a hiteles vagy hitelesítetlen másolat, illetőleg kivonat iránti kérelem nem teljesíthető.  
 
32/F. § (1) A díjat vissza kell téríteni, ha a kérelmet az ügyfél az Inytv.-ben 

foglaltak szerint visszavonta, mielőtt abban a földhivatal érdemben intézkedett. A 
jogorvoslati eljárásban megfizetett díjat az ügyfélnek vissza kell téríteni, ha a 
közigazgatási hatóság vagy a bíróság által felülvizsgált határozat vagy intézkedés az 
ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult.  

 
(2) Ha a kérelem és a befizetést igazoló okiratok alapján megállapítható, hogy 

az ügyfél a törvényes mértéket meghaladó összegű díjat fizetett, a többletet vissza kell 
téríteni.  

 
(3) A visszatérítést hivatalból kell elrendelni, és annak teljesítéséről harminc 

napon belül intézkedni kell.” 
 
h) hatályát veszti: a Díjtörvény 31. § (1) bekezdésének g) és h) pontja, továbbá 

az Itv. 16. § (4) bekezdése első mondatából az „és az ingatlan-nyilvántartási eljárási” 
szövegrész, az Itv. 33. § (2) bekezdés 4. pontjának d) alpontja, valamint az azt 
megállapító 1998. évi LX. törvény 6. §-a (1) bekezdésének megfelelő része; az Itv. 73. 
§ (11) bekezdése, valamint az azt megállapító 2004. évi CI. törvény 170. §-ának 
megfelelő része; az Itv.77/A. § (2) bekezdéséből az „és az ingatlan-nyilvántartási 
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eljárás illetékét” szövegrész, valamint az azt megállapító 1994. évi LXV. törvény 24. 
§-ának megfelelő része; az Itv. 91. §-a (1) bekezdésének harmadik mondata, valamint 
az ezt megállapító 1998. évi LX. tv. 15. §-ának megfelelő része; továbbá az Itv. 
mellékletének XVI. címe és pontjai, valamint az azt megállapító 2002. évi XLII. 
törvény 12. számú mellékletének 14. pontja, 1995. évi XLVIII. törvény melléklete 9. 
pontjának megfelelő része; 1994. évi LV. törvény 81. §-ának (3) bekezdése, és 1993. 
évi XCVII. törvény melléklete 6. pontjának megfelelő része. 


