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2008. évi . . . törvény
az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI . törvény

módosításáró l

1 . §

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban : Inytv.) 17 . § (1) é s
(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„17. § (1) Az ingatlan-nyilvántartásba csak az ingatlanhoz kapcsolódó következő, jogilag
jelentős tények jegyezhetők fel :

a) a jogosult kiskorúsága vagy gondnokság alá helyezése ,
b) a jogosulttal szemben megindított felszámolási eljárás, végelszámolás ,
c) a külföldi székhely ű vállalkozás fióktelepének, kereskedelmi képviseletének cégjegyzékb ől

történő törlése,
d) kisajátítási és telekalakítási eljárás megindítása,
e) az ingatlanügyi hatósági határozat elleni jogorvoslati kérelem benyújtása ,
fi bejegyzés, feljegyzés és az adatváltozás átvezetése alapjául szolgáló vagy azzal kapcsolato s

bírósági határozat elleni felülvizsgálati kérelem benyújtása ,
g) az ingatlan jogi jellege ,
h) bejegyzés, feljegyzés és az adatváltozás átvezetése iránti kérelem vagy megkeresé s

elutasítása,
i) épület létesítése vagy lebontása ,
j) az ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztése ,
k) jogerős hatósági vagy bírósági határozattal megállapított tartós környezetkárosodás ténye ,

mértéke és jellege ,
1) bírósági ítéleten alapuló tulajdoni korlátozás,
m) bírósági vagy hatósági határozaton alapuló telekalakítási és építési tilalom elrendelése ,

valamint egyéb építésügyi korlátozás ,
n) a szerződésen vagy végintézkedésen alapuló elidegenítési és terhelési tilalom ,
o) az e törvényben meghatározott perek és büntetőeljárás megindítása,
p) árverés, nyilvános pályázat kitűzése ,
q) a zárlat, zár alá vétel, zár alá vételt megel őző biztosítási intézkedés, zárlat az Európai Unió

által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés végrehajtására ,
r) tulajdonjog fenntartással történt eladás,
s) a törölt zálogjog ranghelyének fenntartása, illetve a ranghellyel való rendelkezés jogáró l

történő lemondás ,
t) jelzálogjog ranghelyének előzetes biztosítása,
u) ranghely megváltoztatása,
v)
w) közművesítési kötelezettség .
(2) Az (1) bekezdés a)-k) pontjaiban említett tények feljegyzésének elmaradása az egyébkén t

azokhoz fűződő joghatásokat nem érinti . Az l)-w) pontokban meghatározott tények



feljegyzésének elmaradása esetén a jogosult azokat nem érvényesítheti a jóhiszem ű harmadik
jogszerzővel szemben."

2. §

E törvény a kihirdetése napján lép hatályba .

INDOKOLÁS

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997 . évi CXLI . törvény (továbbiakban : Inytv .) módosításának
a célja, hogy külterületi ingatlanok spekulációs célú belterületbe vonását visszaszorítsa .

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1 . §-hoz

Az ingatlan-nyilvántartás felé támasztott fontos követelmény a közhitelesség és a nyilvánosság,
mely biztosítja a természetes személyeknek és szervezeteknek az ingatlanra vonatkozó minde n
lényeges adat hiteles megismerését . A közhitelesség elve elsősorban a jóhiszemű szerző t
védelmezi, mivel az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogokat és feljegyzett tényeket akkor i s
helyesnek és teljesnek kell tekinteni, ha az a valóságos helyzett ől eltér. Ez az egyik fonto s
tényezője az Inyty . 17 . § (1) bekezdés módosításának. Azáltal, hogy a feljegyezhető tények köre
kibővül a w) ponttal a jóhiszemű harmadik személy védelme tovább erősödik az ingatlan-
nyilvántartási törvényben .

Külterületi ingatlan belterületté nyilvánítását a termőföld védelmérő l szóló 2007 . évi CXXIX .
törvény 15 . (2) bek. alapján az illetékes Önkormányzat kezdeményezi, általában az ingatla n
tulajdonosa kérelmére. Az ingatlan belterületbe vonásának pozitív elbírásával egyidej ű leg a
tulajdonos és az Önkormányzat között létrejöv ő megállapodásban a tulajdonos kötelezettsége t
vállalhat az ingatlan jövőbeli közművesítésére. A javaslat rendelkezése szerint, a közművesítésre
vonatkozó kötelezettség-vállalás kerülne feljegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba . A bejegyzésre
azért van szükség, hogy az ingatlan értékesítése esetén a jóhiszem ű jogszerző tudomást szerezze n
az ingatlanhoz kapcsolódó kötelezettségrő l .

A 2. §-hoz

A Javaslat 2. §-a tartalmazza a hatályba léptető rendelkezést, tekintettel az Inytv . 44. § (1 )
bekezdésében foglaltakra is, mely szerint a beadványokat az iktatószámok sorrendjében, a z
ingatlanügyi hatósághoz történt el őterjesztésük időpontjában hatályos jogszabályok szerint kell
elintézni . Erre figyelemmel további átmeneti hatályba léptető rendelkezés megalkotás a
szükségtelen.
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A Házszabály 85 . §-a (2) bekezdésének d) pontja alapján benyújtjuk az ingatlan-nyilvántartásró l
szóló 1997. évi CXLI. Törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslatot, és kérjük Elnök
Asszonyt, hogy a bizottsági tárgyalások idejét úgy szíveskedjék ütemezni, hogy a
törvényjavaslatot az Országgyűlés még az idei évben elfogadhassa .
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