
A polgári per bírósága mint a közigazgatási per felperese?
(Egy töprengő jogalkalmazó nyílt levele a törvényt előkészítőhöz)

Tisztelt Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium!

Az  országgyűlés  az  úgynevezett  lakásmaffia-tevékenység  visszaszorítása 
érdekében határozatban kérte fel a kormányt arra, hogy – többek között – az 
erre a célra létrehozott albizottság jelentésében foglaltak figyelembevételével 
gondoskodjon az ingatlan-nyilvántartásról  szóló 1997. évi  CXLI.  törvény ( a 
továbbiakban: Inytv.) és az annak végrehajtására kiadott 109/1999. (XII. 29.) 
FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) átfogó felülvizsgálatáról, tegyen javaslatot 
az újraszabályozásra, illetve végezze el a szükséges módosításokat, minderre 
határidőként – az utóbb hozottban – 2005. december 31-ét jelölve meg.1

Az országgyűlés a tárca által beterjesztett törvényjavaslatot a 2005. évi őszi 
ülésszakán vitatta meg. A javaslat általános vitájára 2005. szeptember 27-én, 
keddi  napon, a részletes vitára október 3-án, a módosító javaslatokról  való 
határozathozatalra október 4-én, a záróvitára 2005. november 7-én került sor2. 
A képviselők közül ugyan páran megjegyezték, hogy a tervezetet szeptember 
23-án (pénteken) kapták kézhez, így azt – egyikük szóhasználatát idézve – 
csak „kutyafuttában rágták át”, az országgyűlés a törvényjavaslatot november 
7-én elfogadta, és az előterjesztő indítványára  felhatalmazta az országgyűlés 
elnökét arra, hogy kérje a sürgős kihirdetést a köztársasági elnöktől.3 

A  törvényt  2005.  évi  CXXII.  jelöléssel  2005.  november  15-én,  a  Magyar 
Közlöny 2005. évi 150. számában hirdették ki azzal, hogy rendelkezései – a 
következőkben  részletezendők  szempontjából  nem  lényeges  –  egyetlen 
kivétellel  2006.  január  elsején  lépnek  hatályba,  de  csak  a  hatálybalépést 
követően  indult  eljárásokban  alkalmazandóak.  (A  továbbiakban  a  módosító 
törvényt Inytvm.–ként jelzem.)

Visszatérve  a  törvényjavaslat  vitájára,  az  előterjesztés  az  Inytv.  átfogó 
módosításának  szükségességét  a  jogalkalmazói  tapasztalatok  által  indokolt 
szakmai  jellegű  módosításokban,  a  jogszabályi  környezetnek  az  Inytv. 
hatálybalépését  követő  megváltozásában  –  e  körben  elsősorban  a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL törvény (a továbbiakban: Ket.) 2005. november 1-jén történő hatályba 
lépésében  –  és  nyilvánvalóan  nem  utolsósorban  a  lakásmaffia-ellenes 
országgyűlési albizottság munkája során született javaslatokban jelölte meg.4

1 Lásd: előbb a 71/2004. (VI.22.) OGY, utóbb az ezt hatályon kívül helyező 53/2005. (VI.4.) OGY számú 
határozatot
2 Lásd:  www.mkogy.hu/internet/plsql/ogy_naplo.naplo_ujnapok_ckl?p_ckl=37
3 Lásd: előző pontot
4 Lásd: előző pontot



A 2004. december 28-án már kihirdetett, de a javaslat vitája idején még nem 
hatályos  Ket.  15.  §-ának  (3)  bekezdése  felhatalmazást  adott  arra,  hogy 
törvény  vagy  kormányrendelet  meghatározott  ügyfajtákra  részletesebb 
ügyfélfogalmat  állapítson  meg5.  E  felhatalmazás  alapján  a  jelenleg  már 
hatályos, Inytvm.-mel módosított Inytv. 25. §-ának (2) bekezdése – a korábbi, 
a Ket. által hatályon kívül helyezett Áe.6 rendelkezéseinek alkalmazására utaló 
szabályt  hatályon  kívül  helyezve  –  az  utolsó  mondatában  az  ingatlan-
nyilvántartási  eljárásban  az  ügyfél  fogalma  alá  vonta az  eljárást 
megindító hatóságot  is.

Megvizsgálva  az  Inytv.  módosítás  után  hatályos  és  a  Vhr.-rel  egységes 
szerkezetbe foglalt rendelkezéseit, annak eldöntéséhez, hogy mit kell érteni az 
eljárást megindító hatóság fogalma alatt, a következőket lehet megállapítani:

Az Inytv. szövegezésében az általa használt fogalmak magyarázatát mellőzve, 
váltakozva használja a szervezet, a szerv és a hatóság megjelölést. 

A „szervezet” fogalma alatt részletezi előbb az ingatlan-nyilvántartást vezető, 
illetve ilyen ügyeket  intéző földhivatalok hatáskörét  és illetékességét7,  de a 
későbbiekben  szervezetként  jelöli  meg a  jogosultak  természetes  személyen 
kívüli körét is.8

A  „szerv”-kénti  jelölés  körében  megtaláljuk  az  elsőfokon  eljáró  körzeti 
földhivatalok  illetve  a  megyei  földhivatalok  felettes  szervének  –  a  Ket. 
szabályaival egyébként harmonizáló – meghatározását9, a továbbiakban pedig 
a szerv fogalma alatt felváltva érti az Inytv. a jogosultakat10 illetve különböző 
olyan hatóságokat, amelyek jogszabály által rendszeresített nyilvántartásokat 
vezetnek és azokból kivonatot készítenek.11 

A  „hatóság”  kifejezést  általában  főnévből  képzett  melléknév  formájában 
tartalmazza az Inytv. illetőleg a Vhr., és akkor, amikor különböző – ingatlan-
nyilvántartásba  bejegyezhető  vagy  feljegyezhető  jog  illetve  tény  alapjául 
szolgáló – hatósági eljárásokra illetve hatósági határozatokra utal12.  E körben 

5 A Ket. 15. §-ának (1) bekezdése tartalmazza az ügyfél általános fogalmát, eszerint: ügyfél az a természetes 
vagy  jogi  személy,  továbbá  jogi  személyiséggel  nem rendelkező  szervezet,  akinek  (amelynek)  jogát,  jogos 
érdekét vagy jogi helyzetét az ügy érinti, akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak, illetve akire (amelyre) 
nézve – tulajdonát, jogait és vagyontárgyait is ideértve – a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz.
6 Az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény, melynek 3. §-a a (4) bekezdésében 
lényegében a Ket. szabályaival hasonlóan, bár szűkebben határozta meg az ügyfél fogalmát. 
7 Inytv. 9-10. §-ai előtti cím
8 Pl. az Inytv. 15. §-a, 16.§-ának a. pontja, 32. §-a
9   Pl.: Inytv. 9.§ (2) bekezdés, 58. § (1) bekezdés
10 Pl.: Inytv. 27.§ (2) bekezdés, Vhr. 7 § (3) bekezdés és a 13. §-a
11 Pl.: Inytv. 34. § (2) bekezdés, 42.§ (1) bekezdés, 71. §, Vhr. 50. § (6) bekezdésének c. pontja, 64. § (2) 
bekezdése
12 Pl.: Inytv. 2. § (3) bekezdés, 3. § (4) bekezdés, 
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több esetben felsorolásként található a szövegezésben egyfelől az „okirat és 
hatósági határozat”, másfelől  a „bírósági  ítélet (vagy határozat) és hatósági 
határozat”,  esetleg  „okirat  vagy  jogerős  hatósági  illetve  bírósági  határozat” 
megkülönböztetés.13 Emellett  található  az  Inytv.-ben  olyan  rendelkezés  is, 
amelyben  a  bírósági  határozat  a  „magán-és  közokirat,  hatósági  határozat” 
felsorolásban külön nincs említve, tehát nyilvánvalóan a közokirat fogalma alá 
tartozónak tekintendő.14

A szerkesztés ezen módjából ugyan lehetne arra következtetni, hogy a bíróság 
bejegyzés  vagy  feljegyzés  alapjául  szolgáló  határozata  illetve  az  annak 
meghozatalát  követő ingatlan-nyilvántartási  eljárás  az okirat illetve hatósági 
határozat alapján indulthoz képest eltérő jegyeket mutat, ezért az Inytv. csak 
azon rendelkezései alkalmazandóak a bíróság határozatán alapuló eljárásban, 
amelyek  erre  kifejezetten  utalnak.  Ezt  a  következtetést  azonban  rögtön 
elsőként az Inytv. 2. §-ának (3) bekezdése cáfolja meg, amikor a továbbiakban 
a  „hatósági  eljárás”  gyűjtőfogalma  alá  tartozónak  rendeli  a  bírósági, 
ügyészségi  és  hatósági  eljárásokat  egyaránt.  (Az  Inytv.  ezen rendelkezését 
megállapító  2003.  évi  LXXIII.  jelű  úgynevezett  „salátatörvény”  a jogszabály 
megelőző  szövegét  e  szempontból  nem  érintette.)  Végképp  megcáfolja 
továbbá  e  következtetés  helyességét  az,  hogy   az  Inytv.  26.  §-ának  (8) 
bekezdése  –  látszólag  koherensen  az  előbbi  rendelkezéssel  –  a  bíróság 
határozatát is  a hatósági határozat fogalma alá vonja a közjegyző illetve a 
bírósági végrehajtó határozatával együtt, feltéve persze, hogy a szövegben az 
eljáró  hatóság  kifejezés  utáni zárójelben  felsoroltak  a  zárójel  előtti  
fogalomnak értelmező és nem kiterjesztő körét vonják meg.15

E rendelkezéssel pedig eljutottunk a „hatósági megkeresés” fogalmához, amely 
a  felhívott  rendelkezések  tükrében  azonosnak  látszik  az  ingatlan-
nyilvántartásba  bejegyezhető  jogra  vagy  feljegyezhető  tényre  vonatkozó 
határozatot hozó valamennyi közhatalmat gyakorló szerv, így tehát a bíróság 
által  bejegyzés  vagy  feljegyzés  iránti  megkeresésre  is.  Miután  pedig  az 
ingatlan-nyilvántartási  eljárás  vagy  kérelemre,  vagy  megkeresésre  indul,  a 
kaotikusnak tűnő fogalomkeveredések ellenére úgy tűnik, hogy a bíróságot, 
minthogy eszerint  eljárást megindító hatóságnak minősül, az eljárásban 
ügyfélnek kell tekinteni.16 Meg kell jegyeznem, hogy az Inytv. módosítás 
előtti szövegezése sem használta következetesen a fogalmakat és ez nemcsak 
az előbbiekben jelzettekre igaz, hanem – amint arra Petrik Ferenc is utal a 
gyakorlat számára készített kommentárjában – a jogok bejegyzésére, tények 
feljegyzésére illetve az adatváltozás átvezetésére vonatkozó rendelkezései sem 
13 Pl.: Inytv. 8.§, 17. § (1) bekezdés k) és m) pontja, 34. §, Vhr. 4. § (2) bekezdés e) és r) pontja
14 Inytv. 4. § (3) bekezdés a) pontja
15 A hivatkozott rendelkezés szövege: 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.
16 Inytv. 26. § (1) bekezdése, visszautalva a 25. § 2006. január 1-jével hatályos 25. §-a (2) bekezdésének utolsó 
mondatára 
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koherensek.17 Mindaddig  azonban,  amíg  az  Inytv.  25.  §-ának  módosítására 
nem  került  sor,  a  fogalom-meghatározó  rendelkezések  hiánya,  illetve 
ugyanazon fogalmak eltérő tartalmú használata a bíróságok és a földhivatalok 
együttműködésében gondot – legalábbis tudomásom szerint – nem okozott.

A Ket. ugyan – amint arra már utaltam – valóban megengedi, hogy törvény 
különös  eljárás  esetén  részletesebb  ügyfélfogalmat  állapítson  meg,   az 
ügyfelet  megillető  jogokat  –  ideértve  a  jogorvoslat  jogát  is  –  illetve  az  őt 
terhelő kötelezettségeket szabályozó általános rendelkezések alól azonban a 
továbbiakban kivételt nem enged.18 Ha tehát valaki vagy valamely szerv egy 
különös eljárásban ügyfél, a különös rendelkezések a törvényi felhatalmazás 
hiányában nem csorbíthatják a Ket.-ben szabályozott jogosultságainak körét, 
és persze nem adhatnak felmentést a kötelezettségek teljesítése alól sem.

E rendelkezésekkel  szemben azonban az Inytv.  – részben szűkítve, részben 
módosítva  a  saját  maga által  meghatározott  ügyféli  kört  –  a  hiánypótlásra 
vonatkozó rendelkezései körében csak a kérelemre indult eljárásban és csak a 
kérelmezővel  szemben  engedi  meg  a  pótlásra  való  felhívást,  a  határozat 
kézbesítésére vonatkozó szabályoknál különböztet aszerint, hogy a kérelemnek 
helytadó  vagy  azt  elutasító-e  a  döntés,  a  fellebbezési  jogot  viszont  a 
kérelmezőn  kívül  többek  között  az  eljárást  megindító  „szerv”  részére  is 
biztosítja, a bírósági jogorvoslati kérelem benyújtására jogosultként pedig csak 
azt jelöli meg, akinek „jogát a határozat sérti”.19 

Azon  túl,  hogy  e  rendelkezések  egyenesen  átlépik  a  Ket-ben  adott 
felhatalmazás  kereteit,  és  egymással  sincsenek  összhangban,  több  esetben 
arra a jogalkotó által bizonyosan nem óhajtott eredményre vezettek, hogy a 
földhivatalok a bíróságok ügyféli minőségén felbuzdulva hiánypótlásra felhívást 
adtak  ki  a  bíróságok  felé,  ha  a  határozat  nem volt  alkalmas  az  ingatlan-
nyilvántartáson való átvezetésre. A pótlás elmaradása esetén a megkeresés 
elutasítható20,  ennek  pedig  egyenes  következménye  az  elutasító  határozat 
elleni  fellebbezési  jog  biztosítása,  ad  absurdum a  bíróság  által  a  jogerős 
határozatot  hozó  földhivatali  határozat  bírósági  felülvizsgálata  iránti 
közigazgatási per megindítása lehetne.21 

17 Dr. Petrik Ferenc: Az ingatlan-nyilvántartás, Kommentár a gyakorlat számára, HVG-ORAC Budapest, 2006. 
251. oldal
18 A Ket. 13. és 14. §-ai csak a hiánypótlásra vonatkozóan és csak a veszélyes létesítményekkel illetve a 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal kapcsolatos eljárási szabályokat tartalmazó 
törvények esetében enged eltérő szabályozást.
19 Inytv. 39. §, 52. §, 55. § (4) bekezdés, 58. §
20 Az Inytv. Inytvm-mel módosított 17.§-a (1) bekezdésének h. pontja
21 A Legfelsőbb Bíróság Pfv. VI. 20899/2005. számú ügyében a Budapesti 2. számú Körzeti Földhivatal 
végzésében a per feljegyzésére irányuló megkeresést elutasítva fellebbezési jogot biztosított a megkereső bíróság 
részére. A Miskolci Körzeti Földhivatal  elutasítás terhével a hiányok 15 napon belül pótlására hívta fel a 
Miskolci Városi Bíróságot a P.24545/2005. számú ügyben, mert a per feljegyzése iránti megkeresés nem 
tartalmazta az ingatlantulajdonos alperes személyi azonosítóját.
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Noha  bizonyossággal  állítható,  hogy  polgári  perben  eljárt  bíróság  sem 
fellebbezést sem keresetet nem fog előterjeszteni a határozatában foglaltak 
nyilvántartáson  való  átvezetését  megtagadó  földhivatali  határozat  ellen,  és 
ugyanígy elképzelhetetlen, hogy ha lenne is ilyen kereset, azt a közigazgatási 
pereket tárgyaló bíróság befogadja,  a  bírói  kar  már eddig is  több fórumon 
tanácskozott  arról,  hogy  mi  következik  a  bíróság  ügyféli  jogállásából,  és 
hogyan akadályozható meg a probléma eszkalálódása. 

Abból  kiindulva,  hogy  a  polgári  per  bírósága  olyan  határozatot,  amellyel  a 
szerzett jog, vagy megállapított tény dologi hatályúvá csak a jog bejegyzésével 
illetve  a  tény  feljegyzésével  válik,  csak  kifejezett,  erre  irányuló  kereseti 
kérelem  alapján  hozhat,22 nem  vitatható,  hogy  a  határozatban  foglaltak 
ingatlan-nyilvántartáson  való  átvezetésére  irányuló  megkeresés  minden 
esetben  a  fél  bejegyzés  illetve  feljegyzés  iránti  kérelmét  van  hivatva 
megjeleníteni. Az így indult közigazgatási eljárásban tehát nyilvánvalóan nem 
az ellenérdekű felek jogvitáját eldöntő bíróságot, hanem a határozatban jogot 
szerző  peres  felet  mint  érdekeltet  lehet  csak  ügyfélnek  tekinteni. 
Megkockáztatom,  hogy  ugyanez  vonatkozik  a  közjegyző  illetve  a  bírósági 
végrehajtó  megkeresésére  indult  eljárásra  is,  és  nem  gondolom,  hogy  ne 
lennének e körbe sorolhatóak azok a közigazgatási határozatok is, amelyekben 
a közigazgatási hatóság kérelemre indult eljárásban állapított meg az ügyfél 
részére jogot.

Ha a konkrét  lehetőségeket végiggondoljuk,  érzékelhetően nem lehet tehát 
azonosként megítélni azt, ha a bíróság a peres felek osztatlan közös tulajdonát 
megosztva az egyik fél tulajdoni hányadát megváltási ár ellenében a másik fél 
tulajdonába adja,  vagy a felperes kérelmére megkeresi  a földhivatalt  a per 
feljegyzése  iránt,  a  közjegyző  a  hagyatékátadó  végzésében a  hagyatékban 
lévő ingatlant átadja az örökösnek, a végrehajtó a végrehajtást kérő kérelmére 
megkeresi a földhivatalt a zárlat feljegyzése vagy végrehajtási jog bejegyzése 
iránt, vagy ha a közszolgáltató kérésére indult eljárásban a közigazgatási szerv 
határozatával közérdekű használati jogot alapít, azzal az esettel, amikor pl. az 
építésügyi hatóság a városrendezési terv végrehajtásaként hivatalból eljárva 
rendel el építési tilalmat egyes ingatlanokra és e tény feljegyzése iránt keresi 
meg a földhivatalt. 

Az  első  fordulatban  felsorolt  esetekben  ugyanis  kizárólag  az  eljárást 
kezdeményező  fél  tekinthető  érdekeltnek  abban,  hogy  az  ügyében  hozott 
bírósági, vagy közigazgatási hatósági határozat illetve végrehajtói intézkedés 
alapján a jogot vagy tényt a közhiteles ingatlan-nyilvántartás is tartalmazza. A 
hagyatéki  eljárás  ugyan – többek  között  akkor,  ha a  hagyatékban ingatlan 
vagyon maradt – hivatalból, kötelezően lefolytatandó, azonban ez esetben sem 

22 1952. évi III. tv. (Pp.) 215. §-a
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vitatható, hogy a dologi hatály beálltához alapvető érdeke csak az örökösnek 
fűződik.

Általában  tartom  alapvetően  hibásnak  ezért  azt  a  jogi  szabályozást  tehát, 
amely  nem  tesz  különbséget  aközött,  hogy  a  bejegyzés  vagy  feljegyzés 
alapjául szolgáló eljárás kérelemre vagy hivatalból indult, illetve, hogy adott 
esetben kinek illetve mely szervnek érinti jogát vagy jogos érdekét az ingatlan-
nyilvántartási  eljárás  lefolytatása,  holott  az  ügyféli  minőségnek  általában 
alapvető jellemzője a közvetlen, de legalább személyes érintettség.23

A Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiuma az ingatlan-nyilvántartási és e körben 
mindenekelőtt  a  bejegyzés  érvénytelenségére  alapított  törlési  perekkel24 

kapcsolatban kialakított véleményében a Ptk. normarendszerét kiegészítőként 
jellemezte az Inytv. rendelkezéseit, rámutatva arra, hogy ez utóbbi szabályai 
egyrészt  elősegítik  a  többnyire  imperatív  dologi  (tulajdoni)  jogok  és  az 
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett kötelmi jogok érvényesülését, másrészt az 
Inytv-ben  megfogalmazott  alapelvek  egyben  teljesebbé  is  teszik  a  tételes 
polgári  jogot.25 Az  állásfoglalás  e  két  törvényt  egymással  elválaszthatatlan 
kapcsolatban lévőként jellemzi, amivel minden jogalkalmazónak kétségtelenül 
egyet kell érteni.

Kiterjesztve  a  kollégiumi  állásfoglalásban  kifejtetteket,  de  mindenekelőtt  a 
bíróság jogalkalmazó tevékenységének vizsgálatánál maradva megállapítható, 
hogy rendkívül nehéz rendszerezni azokat a polgári pereket, amelyek esetében 
a bíróság határozata alapján ingatlan-nyilvántartási eljárásnak van helye. 

Egyes perekben a petitumnak eleve tartalmaznia kell  indítványt arra nézve, 
hogy a bíróság a változás átvezetése céljából keresse meg a földhivatalt, más 
esetekben  azonban  ez  önmagában  az  anyagi  jogi  szabályokból  még 
egyértelműen nem következik. Az első esetkörbe sorolandóak mindenekelőtt 
az  un.  törlési  perek26,  vagy  például  az  ingatlan-nyilvántartáson  kívül 
tulajdonjogot szerző által indított az a per, amelyben a felperes pl. ráépítés, 
elbirtoklás,  öröklés,  házastársi  közös  vagyon  jogcímén  tulajdonjogának  az 
ingatlan-nyilvántartásban  való  feltüntetését  kéri.27 Ezzel  szemben  pl.  közös 
tulajdon  természetben  vagy  megváltással  történő  megszüntetése  esetén 
csupán közvetve  vezethető  le  a  jogintézményből  az,  hogy  mivel  a  bíróság 
határozata  bejegyzett  jogot  érint,  a  bírósági  határozattal  megszerzett 
tulajdonjog bejegyzése a jogot szerző fél részére érdekeinek megóvása végett 
indokolt  és  szükséges.  Ha  tehát  ilyen  esetben  a  kereset  a  földhivatal 

23 Lásd: Ket. 15. §
24 Lásd: az Inytv. 62. §-ában foglaltakat 
25 Megjelent a Bírósági Határozatok 2005. évi 9. számában
26 Lásd: 23. sz. lábjegyzet
27 Lásd: Ptk. 121. §, 137. §, 1952. évi IV. törvény (Csjt.) 27. §-ának (1) bekezdése, Ptk. 116. §-ának (1) 
bekezdése
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megkeresésére vonatkozóan indítványt nem tartalmaz, ennek megtételére a 
felet fel kell hívni. 

A kötelmi jogi perekben ez utóbbi helyzethez hasonlóan a Ptk. rendelkezései 
általában nem utalnak az ingatlan-nyilvántartási eljárásra, belátható azonban, 
hogy pl. az elővásárlási  jog megsértésére hivatkozó fél keresete, ti.  hogy e 
jogával  élve  ő  vált  a  szerződés  alanyává,  megalapozottság  esetén  is  csak 
abban az esetben vezet az elérni kívánt célhoz, ha a bíróság a tulajdonjog 
bejegyzése iránt is intézkedik.28 (Átruházásról lévén szó ugyanis, a tulajdonjog 
megszerzése annak bejegyzésétől függ.29) Szükséges továbbá a megkeresés 
abban az esetben is, ha pl. az ingatlan adás-vételi szerződés ugyan érvényes, 
ám  átvezetésre  alkalmatlan,  és  a  felek  megegyezése  hiányában  az  eladó 
jognyilatkozatát  a  bíróságnak  kell  ítéletben  pótolnia30.  Ugyanígy  nem 
mellőzhető  a földhivatal  megkeresése,  ha a  bíróság  telki  szolgalmat  alapít, 
mert  noha  erre  vonatkozóan  a  Ptk.  előírást  nem tartalmaz,  a  szerzett  jog 
dologi hatályúvá – azaz mindenkivel szemben deklarálttá – csak a bejegyzéssel 
válik. Az ismertetett esetektől eltérően a gondnokság alá helyezési perekben a 
földhivatal  tény  feljegyzése  iránti  megkeresését  eljárásjogi  szabály  írja  elő, 
hivatalbóli  kötelezettségévé téve azt az ügyben eljárt elsőfokú bíróságnak.31 

Osztályozhatóak továbbá a perek abból a szempontból is, hogy a tulajdonjogot 
a  bíróság  határozata  hozza  létre,  vagy  a  bíróság  csupán  megállapítja  az 
ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonszerzést. 

Az előbbi áttekintés természetesen korántsem teljes, ahhoz azonban elegendő, 
hogy belássuk:  a  sérelmet  szenvedett  és  orvoslásért  bírósághoz forduló  fél 
jogérvényesítése csak akkor eredményes, ha a bíróság és a földhivatal valóban 
együttesen és összehangoltan működik e folyamatban közre.

Az  természetesen nem vitatható,  hogy a bíróságnak hivatalbóli  kötelessége 
saját  eljárása  során  olyan  határozatot  hozni,  amely  alapján  a  változás  az 
ingatlan-nyilvántartásban  átvezethető.  Az  sem  vitatható  továbbá,  hogy  a 
leggondosabb eljárás  esetén is  akad „selejt”  a bírósági  határozatok  között, 
természetesen nem sorolva ide – mármint a leggondosabb eljárások közé – azt 
az esetet, amikor pl. a bíróság ítéletében meghatározott tulajdoni hányadok 
összességükben meghaladták az egészet.  A határozatok rendelkező részének 
megszövegezésénél  tehát  nem  mellőzhető  az  Inytv.  előírásainak 
figyelembevétele,  a  földhivatal  ugyanis  nem  vitásan  csak  a  reá  irányadó 
eljárási  szabályok  betartásával  tehet  eleget  a  bíróság  határozatában 
foglaltaknak. 

28 Lásd: Ptk. 373. §-ának (2) bekezdése
29 Lásd: Ptk. 117. §-ának (3) bekezdése
30 Lásd: Legfelsőbb Bíróság XXV. számú Polgári Elvi Döntése, Ptk. 295. §
31 Lásd: Pp.311. §-ának (3) bekezdése
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Noha  a  földhivatal  sem szervezetét  sem eljárását  tekintve  nem végrehajtó 
szervezet, kapcsolata a bírósággal a kifejtettekre tekintettel  közelítő ehhez a 
feladathoz.  Nem  férhet  tehát  kétség  ahhoz,  hogy  mindkét  szervezetnek 
egyaránt  a  felek  szolgálata  az  érdeke.  Egymáshoz  való  viszonyukat  ekként 
jellemeznie az együttműködésnek kell,  amiből  viszont okszerűen következik, 
hogy a bíróság az  ingatlan-nyilvántartási  eljárásban ügyfél  nem lehet,  vele 
szemben a földhivatal kötelezettséget tartalmazó határozatot nem hozhat. A 
bejegyzésre  alkalmatlan,  azaz  quasi végrehajthatatlan  bírósági  határozat 
esetében  ezért  a  földhivatalnak  indokolt  lehet  jelzési   jogot  biztosítani  a 
bíróság felé, fel lehet jogosítani továbbá arra, hogy a bíróságot tájékoztassa a 
határozat hiányosságairól, de közvetlenül az érdekelt felet kellene felhívnia a 
bírósági  határozat  hiányosságai  vagy hibái  miatt  eljárás  kezdeményezésére. 
Semmiképpen sem engedhető meg azonban, hogy ebben a kontextusban a 
földhivatal – a megkeresés elutasításának terhével (!) – hiánypótlásra hívja fel 
a bíróságot vagy a megkeresést a jogorvoslatra való kioktatással (!) elutasítsa. 

A  bejegyzésre  alkalmatlan  bírósági  határozatok  esetén  ugyanis  az  orvoslás 
módja – ha ennek feltételei adottak – kizárólag a bíróság eljárására irányadó 
jogszabályi  rendelkezések  alapján  lehetséges,  ide  értve  a  Pp.-nek  a 
határozatok kijavítására illetve kiegészítésére vonatkozó előírásait.32

Anélkül,  hogy  teljeskörűen  rendszerezném  a  bírósági  határozatok 
végrehajthatatlanságának  okait,  ugyanez  a  következtetés  adódik  továbbá 
abban az esetben is, amikor a bíróság határozata nem elírás vagy részbeni 
döntés-hiány miatt, hanem azért nem vezethető át az ingatlan-nyilvántartáson, 
mert időközben harmadik személy a nyilvántartott adatok valódiságában bízva 
–  tehát  jóhiszeműen  –  és  ellenérték  fejében,  a  jogerős  ítéleten  alapuló 
megkeresés rangsorát megelőzően teljesített bejegyzéssel már jogot szerzett. 
Ezt  a  bejegyzést  ugyanis,  ha  arról  a  bíróság  határozata  rendelkezést  nem 
tartalmaz,  a  földhivatal  nem  törölheti,  minthogy  egyfelől  a  megkeresés 
tartalmához  kötve  van33,  másfelől  pedig  eljárása  során  köteles  figyelembe 
venni az Inytv. azon rendelkezéseit, amelyek tiltják az ingatlan-nyilvántartáson 
kívül jogot szerző személy  jogérvényesítését erre az esetre, vagy határidőhöz 
kötik az érvénytelen okiraton alapuló bejegyzés alapján további bejegyzett jog 
törlésének lehetőségét.34  

E  nemkívánatos  következményt  elkerülendő  alkalmazható  mindenekelőtt  a 
perfeljegyzés intézménye, amely lehetővé teszi, hogy az ingatlan tulajdonjogát 
érintő  perekben  –  ide  értendően  a  törlési  pereket  is  –  a  bíróság  kereseti 
kérelmen  alapuló  megkeresésére  a  földhivatal  valamennyi  azt  követően 
érkezett bejegyzés iránti kérelmet a per kimenetétől függő hatállyal jegyezzen 

32 Lásd: Pp. 224. és 225. §-ai                                                               
33 Lásd: Inytv. 6. §.
34 Lásd: Inytv. 5. §-ának (4) és (5) bekezdése
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be.35 A per feljegyzésének tényéről tudomást szerzőre ugyanis az előbbiekben 
részletezett jogvédelem nem vonatkozik. A bíróságnak tehát, ha a kereset per 
feljegyzésére  vonatkozó  indítványt  nem  tartalmaz,  indokolt  tájékoztatnia  a 
felet ennek lehetőségéről. A jogvédelem igénybe vétele így ez esetben is a 
peres felen múlik.

A  tájékoztatás  elmaradása  esetén,  illetve  akkor  is,  ha  a  perfeljegyzést 
megelőzően  már  bejegyzett  dologi  jogosultak,  vagy  széljegyzett  kötelmi 
jogosultak szerepelnek az ingatlan-nyilvántartásban, a bíróság csak abban az 
esetben hozhat  átvezetésre alkalmas határozatot,  ha az előtte folyamatban 
lévő  per  felperese  a  kereset  kiterjesztésével  valamennyiüket  hajlandó 
perbevonni,  feltéve  persze,  hogy  az  igény  érvényesítésének  a  feltételei 
egyébként adottak. Az „ügy ura a felperes” alapelv tehát itt is érvényesül.

E rendelkezések kapcsán felmerült a bírósági megkeresések földhivatal általi 
rangsorolásának problémája is. Az Inytv. a rangsort az alapelvekre vonatkozó 
szabályainál  a  bejegyzés,  feljegyzés  iránt  benyújtott  kérelem  iktatásának 
időpontjához igazítja.36 Látszólag tehát e fogalomkörbe a bíróság megkeresése 
nem tartozik bele. Az eljárásra vonatkozó részletező rendelkezések azonban 
már a beadvány iktatószámok sorrendjében történő elintézését írja elő37, ezt 
megelőzően pedig – bár teljesen más kontextusban, a több földhivatalt érintő 
beadványok intézése kapcsán – a beadvány fogalma alatt az Inytv. egyaránt 
érti  a  bejelentést,  a  kérelmet  és  a  megkeresést  is38.  Ha  tehát  –  példának 
okáért  –  a  bíróság  határozatában  az  ingatlan  adás-vételi  szerződés 
érvénytelensége  következtében  elrendeli  a  szerződéskötés  előtt  fennállott 
helyzet  visszaállítását,  és  a  vevő  tulajdonjogának  törlése  továbbá  az  eladó 
tulajdonjogának  visszajegyzése  érdekében  megkeresi  a  földhivatalt,  az 
ellentmondó  jogszabályi  rendelkezések  alapján  látszólag  nincs  akadálya  a 
megkeresés rangsorolásának39. Ez pedig – perfeljegyzés hiányában – azzal az 
eredménnyel járhat, hogy a rangsort megelőző széljegyek elintézésével jogot 
szerzőkre tekintettel a határozatban foglaltakat a nyilvántartáson átvezetni már 
nem lehet. A felperes tehát ismételten az, aki ebben az esetben pert indíthat a 
további jogszerzők ellen érvénytelen bejegyzés törlése iránt,  feltéve persze, 
hogy a törvényes határidő még nem telt el. 

Mindezekből  következően  nem  vitatható,  hogy  bármely  okból  is  legyen 
alkalmatlan  átvezetésre  a  bíróság  határozata,  csak  a  jogot  érvényesítő  fél 
képes azon törvényes lehetőségekkel élni, amelyek hozzásegíthetik a helyzet – 
számára kedvező – megoldásához,  nem szólva arról,  hogy a jogorvoslathoz 
35 Lásd: Vhr. 29. §-a
36 Lásd: Inytv. 7. §
37 Lásd: Inytv. 44. §
38 Lásd: Inytv. 38. §
39 A Szegedi Körzeti Földhivatal a Legfelsőbb Bíróság Pfv. VI. 20.598/2001/17. számú megkeresésére küldött 
tékoztatásában  közölte,  hogy  a  megkeresést  rangsorolta,  annak  elbírálását  mintegy  hét  korábban  iktatott 
bejegyzés elintézése előzi meg.
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való alkotmányos jog eleve azt illeti meg, akinek, vagy amely szervezetnek a 
közhatalom gyakorlása során hozott határozat jogát vagy jogos érdekét sérti40. 
A  földhivatali  eljárásban  pedig  ez  a  feltétel  a  megkereső  bíróságra  nézve 
nyilvánvalóan nem teljesül.  (Abba már bele sem mélyednék, hogy az adott 
bíróságot a közigazgatási eljárásban elnöke képviselné-e, avagy ügyfélnek a 
határozatot hozó polgári fellebbviteli tanácsot kellene-e tekinteni.)

A  levelemben  –  többek  között  –  a  perfeljegyzés  iránti  megkereséssel 
kapcsolatos  hiánypótlásra  felhívó  földhivatali  határozatokra  is  utaltam.  Ezek 
kapcsán  kénytelen  vagyok  megjegyezni,  hogy  az  Inytv.  az  ilyen  tárgyú 
megkeresésekre  egyébként  nem  rendeli  az  ingatlan-nyilvántartási  eljárás 
szabályait  alkalmazni,  lévén,  hogy  a  per  feljegyzése  iránti  megkeresés 
intézésére vonatkozó előírásokat az V., „Jogorvoslat” címet viselő fejezet, míg a 
hiánypótlásra felhívást a IV., „Az Ingatlan-nyilvántartási eljárás” című fejezet 
tartalmazza.  Kétségtelen  azonban,  hogy  ez  a  szerkezeti  elkülönülés  sem 
feltétlenül  megbízható,  tekintve,  hogy  egyfelől  a  jogorvoslat  eljárásjogi 
szempontból nyilvánvalóan része az eljárásnak, másfelől pedig miután a per 
feljegyzése is változást jelent a korábbi állapothoz képest és a változás-vezetés 
mint  gyűjtőfogalom  része  az  ingatlan-nyilvántartási  eljárásnak41,  kérdéses, 
hogy a szerkezet valóságos elvi osztottságot takarna.  Emellett nincs garancia 
arra, hogy a földhivatalok a jövőben általában ne így értelmeznék az Inytv. 
szabályait bármilyen tartalmú bírósági megkeresés esetén.

A bírák már eddig is több szakmai fórumon töprengtek a helyzeten, azonban 
úgy tűnik, hogy a megoldás kulcsa a jogalkotás kezében van. Nem képzelhető 
el  ugyanis  olyan,  az  ingatlan-nyilvántartási  igazgatás  bármilyen  szintű 
szervével  történő  egyeztetés,  amelynek  eredményeként  a  jelenleg 
sajnálatosan hatályos rendelkezések ellenére a földhivatalok eltekinthetnének 
a bíróság ügyfélkénti kezelésétől. 

Kérem  ezért  a  Tisztelt  Minisztériumot,  hogy  a  jogszabályban  biztosított 
hatáskörében  eljárva  szíveskedjen  mielőbb  intézkedni  az  Inytv.  ésszerű, 
célszerű és a gyakorlatban egyértelműen alkalmazható módosítása iránt.

D e b r e c e n, 2006. november 16.

                                                                     Tisztelettel:

                                                                                  Süliné dr. Tőzsér Erzsébet
                                                                             bíró
                                                                   Debreceni Ítélőtábla
40 Lásd: Alkotmány 57. §-ának (5) bekezdése.
41 Lásd: Inyt. 25. §-ának (1) bekezdése                                                                  
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