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Ingatlan-nyilvántartási formanyomtatványos kérelem

Bejegyzés alapjául szolgáló okiratok

Amennyiben  szükséges  hatósági  engedély  illetve  hatósági
bizonyítvány

Jogi személyek esetében képviseleti jogosultságot igazoló okiratok

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

Ügyintézés illetéke,
igazgatási

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

A  jelzálogjog  bejegyzése,  valamint  -  ide  nem  értve  a  jelzálogjog
törlését  -  a  bejegyzés  módosítása  iránti  eljárás  díja  változással
érintett ingatlanonként 12 600 forint.

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.



A  társasház-alapítás  bejegyzésének  díja  társasházi  tulajdoni
különlaponként  6600  forint,  de  legfeljebb  összesen  100  000  forint
(lakásszövetkezet esetén is).

A társasházi  alapító okirat  módosítása esetén -  ha a módosítás a
társasház  tulajdoni  különlapjait  érinti  -  a  módosítás  ingatlan-
nyilvántartási  átvezetésének  díja  társasházi  különlaponként  6600
forint, de legfeljebb összesen 100 000 forint (lakásszövetkezet esetén
is).

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
lehet előterjeszteni.

Az ingatlanhoz kapcsolódó jog vagy tény keletkezését, módosulását,
illetve  megszűnését  a  miniszter  e  törvény  felhatalmazása  alapján
kiadott  rendeletében  meghatározott  nyomtatványon  benyújtott
kérelemre vagy megkeresés alapján kell  az ingatlan-nyilvántartásba
átvezetni. A kérelmet az ingatlan fekvése szerint illetékes ingatlanügyi
hatóságnál  kell  benyújtani.  Az  ingatlan-nyilvántartási  kérelem
kormányablaknál  nem  terjeszthető  elő.  Az  ingatlan-nyilvántartási
eljárásban az Ákr. 45. § (5) bekezdése alkalmazásának nincs helye.

A  kérelemre  induló  olyan  eljárásokban,  amelyekben  a  jogváltozás
bejegyzésének alapjául közjegyző által készített okirat, illetve ügyvéd
vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett  magánokirat szolgál,  a
jogi képviselet kötelező.

Alapvető eljárási
szabályok,

ügymenetre
vonatkozó

tájékoztatás

Az  ingatlan-nyilvántartási  eljárás  során  az  ingatlan-nyilvántartásról
szóló  1997.  évi  CXLI  törvény  (továbbiakban  Inytv.)  a  Polgári
Törvénykönyvről  szóló  2013.  évi  V.  törvény  Ötödik  Könyvének
Negyedik  Részében  meghatározott  ingatlan-nyilvántartási
rendelkezések,  valamint  az  általános  közigazgatási  rendtartásról
szóló  2016.  évi  CL.  törvény  rendelkezései  szerint  -  az  Inytv.-ben
meghatározott eljárási szabályok figyelembevételével - kell eljárni.

A jogok és jogilag jelentős tények bejegyzésére, illetve feljegyzésére
irányuló ingatlan-nyilvántartási  eljárás -  ha e törvény másként  nem
rendelkezik - az ügyfél kérelmére vagy hatósági megkeresésre indul,
és  az  ingatlan-nyilvántartásba  csak  az  a  jog,  jogilag  jelentős  tény
jegyezhető be, illetve kerülhet feljegyzésre, amelyet a kérelem vagy
hatósági megkeresés megjelöl, vagy amit törvény alapján lefolytatott
megfeleltetési eljárás során a bíróság jogerős döntésében megjelöl.



A bejegyzés, feljegyzés, illetőleg az erről szóló határozat a bejegyzés,
feljegyzés  iránti  kérelemben  foglaltak  szerint  javítható,  illetőleg
egészíthető ki.

Ha a kérelem elutasítását követően ugyanazon jog bejegyzése iránt
az újból benyújtott kérelemhez módosított tartalmú okiratot nyújt be a
kérelmező, úgy a kérelmet az ingatlan-nyilvántartási eljárásban újból
benyújtott kérelemnek kell tekintetni

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás szünetelésének nincs helye.

Ügytípushoz
kapcsolódó

jogszabályok
jegyzéke

- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről,
- 2017. évi I. törvény, a közigazgatási perrendtartásról,
- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,
- 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgal-

máról,
- 2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgal-

máról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendel-
kezésekről és átmeneti szabályokról,

- 2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekről
- 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról,
- 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

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.

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


A kérelmet a bejegyzés alapjául szolgáló szerződés (jognyilatkozat)
keltétől  számított  30  napon  belül  az  ingatlanügyi  hatósághoz  kell
benyújtani.  Ha  a  szerződés  (jognyilatkozat)  létrejöttéhez  harmadik
személy beleegyezése vagy - ide nem értve az ingatlanügyi hatósági
engedélyt  -  hatósági  jóváhagyás  szükséges,  a  kérelmet  a
beleegyezéstől, illetve a jóváhagyástól számított 30 napon belül kell
az ingatlanügyi hatósághoz benyújtani

A  bejegyzés  iránti  kérelem  benyújtására  meghatározott  határidő
elmulasztása  esetén  az  adózás  rendjéről  szóló  törvény  szerinti
mulasztási bírságot kell fizetni.


