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dokumentumok

Ingatlan-nyilvántartási kérelem

Az ingatlan adataiban bekövetkezett változás átvezetéséhez a külön
jogszabályban  meghatározott  végleges  hatósági  engedély,
jóváhagyás,  bizonyítvány,  illetve  megkeresés,  az  állami  ingatlan-
nyilvántartási  térképi  adatbázis  tartalmát  érintő  változás
átvezetéséhez  pedig  jogszabályban  meghatározott,  ingatlanügyi
hatóság  által  érvényes  záradékkal  ellátott  változási  vázrajz  is
szükséges.

Amennyiben  szükséges  hatósági  engedély  illetve  hatósági
bizonyítvány

Jogi személyek esetében képviseleti jogosultságot igazoló okiratok

Ügyintézés illetéke,
igazgatási

szolgáltatási díj

Az  elsőfokú  eljárásért  –  az  alábbiakban  leírtak  kivételével  -
változással  érintett  ingatlanonként  6600  forint  összegű  díjat  kell
fizetni.

Tárgyánál  fogva  díjmentes  a  jogosult  nevének  és  lakcímének
(székhelyének, üzemi központjának) bejelentése

Ügyintézési határidő 8, 30, 60, 90 nap



Eljárást megindító
irat (kérelem)

benyújtásának módja

Az  a  beadvány,  amelyhez  melléklet  nem  tartozik,  a  miniszter  e
törvény  felhatalmazása  alapján  kiadott  rendeletében  meghatározott
elektronikus űrlap alkalmazásával elektronikus úton is benyújtható.

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás során a kérelmet kizárólag írásban -
adatváltozási úrlapon - lehet előterjeszteni.

Alapvető eljárási
szabályok,

ügymenetre
vonatkozó

tájékoztatás

Az ingatlan adatainak, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett
jogosult  nevének  (cégnevének)  és  lakcímének (székhelyének  vagy
telephelyének) a megváltozását az ingatlanügyi hatóság az érdekelt
bejelentése  vagy  megkeresés  alapján  vezeti  át  az  ingatlan-
nyilvántartásban.

A  jogosult  a  tulajdonjog-bejegyzés  iránti  kérelem  benyújtásával
egyidejűleg  kérheti  lakcíme  ehhez  kapcsolódó  megváltozásának
ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetését is. A kérelem alapján az
ingatlanügyi  hatóság  a  tulajdonjog  bejegyzésről  szóló  határozat
jogosult részére történő közlésétől számított 30 nap elteltét követő 30
napon  belül,  a  személyiadat-  és  lakcímnyilvántartásból  történő
adatátvétel  alapján,  amennyiben  a  bejelentett  lakcímváltozás
regisztrációja  megtörtént,  gondoskodik  a  változás  ingatlan-
nyilvántartásban történő átvezetéséről.

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás szünetelésének nincs helye.

Ügytípushoz
kapcsolódó

jogszabályok
jegyzéke

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,
- 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról,
- 1996. évi LXXXV. törvény az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tör-

vény módosításáról, valamint a hiteles tulajdoni lap másolat igazga-
tási szolgáltatási díjáról 

- 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egyes földügyi eljárások rész-
letes szabályairól

- 109/1999.(XII.29.) FVM rendelet  az ingatlan-nyilvántartásról  szóló
1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról

Ügyintézéshez
használt, letölthető

nyomtatványok
http://www.foldhivatal.hu/content/view/23/27/

Időpontfoglalás Nincs lehetőség

Igénybe vehető
elektronikus

programok elérése
Nincs lehetőség

http://www.foldhivatal.hu/content/view/23/27/


Tájékoztatás az
ügyfelet megillető

jogokról és
kötelezettségekről

Az  ügyfél  az  eljárás  bármely  szakaszában  és  annak  befejezését
követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba.

Harmadik személy akkor tekinthet be a személyes adatot vagy védett
adatot tartalmazó iratba, ha igazolja, hogy az adat megismerése joga
érvényesítéséhez,  illetve  jogszabályon,  bírósági  vagy  hatósági
határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szükséges.

Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet
vagy - kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében -
másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.

Az  ingatlan  tulajdonosa,  az  állam tulajdonosi  jogait  gyakorló  szerv
vagy  a  vagyonkezelő,  illetőleg  a  használó  a  változás
bekövetkezésétől,  illetőleg  a  tudomásszerzéstől  számított  harminc
napon belül köteles bejelenteni az ingatlanügyi hatóságnak

a)  az  ingatlan  határvonalában,  területében,  továbbá  a  földrészlet
művelési ágában - ideértve a művelés alól kivett területet is - és a föld
minőségében bekövetkezett változást,

b) a nyilvántartás tárgyát képező épület, építmény létesítését, illetve
lebontását.

A jogosult a változás bekövetkezésétől, illetőleg a tudomásszerzéstől
számított  harminc  napon  belül  köteles  bejelenteni  nevének
(cégnevének), illetve lakcímének (székhelyének vagy telephelyének)
megváltozását.  A  bejelentésében  a  jogosult  személyi  azonosítóját,
illetve statisztikai azonosítóját is fel kell tüntetni.


