
Az ingatlan tulajdonjogával kapcsolatos kötelmi és dologi jogi igények 
érvényesítése esetén az ingatlan-nyilvántartási eljárás szabta korlátok 

terjedelme 

Huzamosabb  idő  óta  napirendi  pontja  a  civilisztikai  ügyszakban  dolgozó  bírák 
részvételével  tartott  számtalan  fórumnak  az,  hogy  az  ingatlanok  tulajdonjogában 
változást  előidéző  kötelmi  jogi,  illetve  tulajdonjogi  (dologi  jogi)  perekben  –  akár 
konstitutív, akár deklaratív hatályú e változás – az anyagi jog szabályainak megfelelő 
döntést mennyiben befolyásolják, sőt korlátozzák az ingatlan-nyilvántartás szabályai. 
E  témában  az  elmúlt  évek  során  számtalan  publikáció  is  megjelent,  azonban  – 
legyenek  bár  azok  szerzői  a  tudomány  jeles  és  ismert  képviselői,  vagy  a 
jogalkalmazás  gyalogkatonái  –  senkinek  sem sikerült  legalább  a  bírák  többségét 
meggyőző,  a  gyakorlatban  rendszerint  felmerülő  problémákra  alkalmazható, 
megnyugtató megoldást találni. 

Azt,  hogy  az  ingatlan-nyilvántartást  (megelőzőleg  a  telekkönyvi  rendtartást)  a 
magyar jogrendszerben mely, a kapitalizálódó gazdaság diktálta szükségtől hajtva, és 
milyen nemzetközi példákat alapul véve vezették be, az e témában írt tanulmányok 
mindegyike  részletesen  taglalta,  mint  ahogyan  azt  is,  hogy  az  egyes  alapelvek 
tartalma és hatása, köztük egyik legjelentősebbként a közhitelességé, hogyan alakult 
az elmúlt mintegy másfélszáz év alatt. A bírói gyakorlatról azonban nem készült azt 
teljességében átfogó, elemző értékelés, holott az eseti döntések (elvi határozatok) 
ismeretében nagyobb kockázat nélkül kijelenthető, hogy a civilisztikai szakágon belül 
egyre  nagyobb  a  kollízió,  arról  már  nem  is  beszélve,  hogy  a  civilisztikai  és  a 
közigazgatási bíráskodás sem folytat párbeszédet, ami pedig ez esetben egyenesen 
nélkülözhetetlen lenne. A civilisztika ugyanis álláspontom szerint csak az ingatlanügyi 
hatóság  döntését  felülvizsgáló  perekben  szerzett  tapasztalatok  és  a  hatóságra 
kötelező érvényű bírósági határozatok ismeretében hozhatna a tulajdonjogi, illetve a 
tulajdonjogot érintő kötelmi jogi perekben az ingatlan-nyilvántartást szükségképpen 
érintő anyagi jogi döntéseket. 

A konszenzust már eleve nehezíti az, hogy a civilisztikai ügyszakban dolgozó bírák 
egy része a Ptk. anyagi jogi szabályait mindenekfölött állónak tekinti, és a gondolatát 
is  elutasítja  annak,  hogy  az  ilyen  tárgyú  perekben  az  ítélet  csak  az  ingatlan-
nyilvántartási eljárás szabályaival összhangban álló formában és tartalommal lenne 
meghozható. Ellenkező esetben ugyanakkor a bíróság döntése végrehajtatlan, célját 
nem éri el, mert az ingatlanügyi hatóság a reá vonatkozó jogszabályi rendelkezések 
megsértésével nyilvánvalóan nem fogja átvezetni a nyilvántartáson a jogváltozást.

Az nem vitatható, hogy a Ptk. a tulajdonjog esetében az ingatlan-nyilvántartásra csak 
szűk körben tartalmaz utalást.  Egyfelől  – az igényjogosult  személy szempontjából 
közelítve  – az ingatlan-nyilvántartáson kívül  (például  elbirtoklás,  ráépítés,  öröklés, 
házastársi  vagyonközösség  jogcímén)  tulajdonjogot  szerző  esetében  a 
tulajdonvédelem  eszközeként  szabályozza  a  tulajdonjog  ingatlan-nyilvántartásban 



való  feltüntetésére  irányuló  dologi  jogi  igényt,  illetve  átruházással  történő 
tulajdonszerzés  esetében a  bejegyzés  elve  alapján  a  tulajdonjog  megszerzésének 
feltételeként szabja a jog bejegyzését.1    

Ezen túl azonban a Ptk. a szabályozás körébe vonja az ingatlan-nyilvántartás egyik 
legfontosabb  alapelvét,  a  közhitelességet  is,  egyben  utal  arra,  hogy  az  ingatlan-
nyilvántartás,  ide  értendően  a  bejegyzés  részletes  szabályait  külön  jogszabály 
tartalmazza. A jogtudomány jeles képviselői a polgári jogba tartozónak tekintették, 
és jelenleg is annak tekintik az ingatlan-nyilvántartási – korábban telekkönyvi – jogot, 
amely álláspontnak legfőbb indoka az, hogy az anyagi jogi és eljárásjogi szabályokat 
egyaránt magában foglaló telekkönyvi rendeletek, a korábban hatályban volt és a 
jelenleg  hatályos  ingatlan-nyilvántartási  jogszabályok  alapján  az  ingatlan-
nyilvántartási eljárás eredménye – szemben a közigazgatási eljáráséval – maga az 
anyagi jogi jogviszony. Emellett az ingatlan-nyilvántartás eljárási szabályai is jelentős 
eltérést mutatnak a közigazgatási eljárási szabályokhoz képest.2 Nincs tehát ésszerű 
indoka  annak  az  álláspontnak,  amely  a  Ptk.  tulajdonjogra  vonatkozó  anyagi  jogi 
szabályait alkalmazó bírósági határozat meghozatalánál nem tartja szükségesnek a 
külön  jogszabály,  azaz  az  ingatlan-nyilvántartásról  szóló  1997.  évi  CXLI.  törvény 
(Inytv.)  rendelkezéseinek  figyelembevételét.  Ha  ugyanis  a  bíróság  ítéletének 
rendelkezése az ingatlan-nyilvántartáson nem vezethető át, a bíróság – az anyagi 
jogi jogvitát lezáró jogerős döntés dacára – maga fosztja meg az igényét jogosan 
érvényesítő  felet  attól,  hogy  a  fennálló  vagy  megszerzett  joga  az  ingatlan-
nyilvántartáshoz  kapcsolódó  törvényes  védelemben  részesüljön,  illetve  dologi 
hatályúvá váljon. 

Érdekes módon ez a probléma jobbára a szerződés érvénytelenségével, a többszöri 
eladás  esetén  a  tulajdonjogot  szerző  személyének  megállapításával,  illetve  az 
elővásárlási  jog megsértésével kapcsolatos perekben jelentkezik,  miközben például 
előszerződés  alapján  létrehozott  adásvételi  szerződés,  vagy  közös  tulajdon 
társasháztulajdonná való átalakításának elrendelése esetén a bíróság gondosan ügyel 
arra,  hogy  ítéletének  rendelkező  része  a  tulajdonjog  bejegyzésére  vonatkozó 
ingatlan-nyilvántartási szabályoknak megfeleljen. 

A  civilisztikai  kollégiumvezetők  részére  legutóbb,  2010.  február  17-19.  között 
megrendezett  konzultatív  tanácskozáson  „Az  érvénytelenségi  és  a  törlési  per 
kapcsolata” címmel tartott előadás és az ennek kapcsán ott elhangzottak indítottak 
arra,  hogy  jogtörténeti  összefoglaló  és  nemzetközi  összehasonlítás  nélkül, 
kifejezetten  a  mai  magyar  hatályos  jogszabályi  rendelkezésekre  koncentrálva,  az 
anyagi jog és az ingatlan-nyilvántartás néhány összefüggését elemezzem. Arra nem 
számítok, hogy az ellentéteket feloldom, de talán sikerül megvilágítani néhány olyan 
új aspektust, amely továbbgondolkozásra serkenthet. 

A  vitákat  kiváltó  jogesetek  megoldásához  az  ingatlan-nyilvántartási  eljárás 
következendőkben  ismertetendő  szabályaiból  kell  kiindulni,  a  továbbiakban 
kifejtendők tehát valamennyi esetben ingatlan tulajdonjogával kapcsolatos ügyekre 

1 Ptk. 116.§-ának (1) és 117. §-ának (3) bekezdése
2 Lásd részletesen, citátummal:  Dr. Jójárt László: Az ingatlan-nyilvántartás bírósági garanciáinak 
megerősítéséről (Magyar Jog, 2003. évi 5. száma)
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vonatkoznak,  és  a  Ptk.,  valamint  az  Inytv.  rendelkezései  közti  összefüggést,  az 
együttes és egymást segítő alkalmazás feltételeit igyekeznek körüljárni. Tartok tőle, 
hogy  az  egyes  jogintézmények  közti  átfedés  miatt  az  egyes  címekhez  tartozó 
gondolatok valójában nem határolhatóak el kellően, de reménykedem abban, hogy a 
korántsem teljes elemzés ellenére sikerül egyfajta logika mentén felsorakoztatni az 
érveket.

1. A rangsor jelentősége

A rangsor elve alapján az ingatlanügyi hatóság a beadványokat érkezési sorrendben 
köteles elintézni. A bejegyzések ranghelyét a beadvány (kérelem, hatósági, bírósági 
megkeresés) iktatásának időpontja határozza meg. A beadvány addig nem intézhető 
el, amíg az azt rangsorban megelőző beadványt az ingatlanügyi hatóság nem bírálta 
el. Az tehát, hogy az utóbb iktatott beadványban foglalt kérelem teljesíthető-e, vagy 
elutasítandó, az azt rangsorban megelőző beadvány elintézésétől függ.3 A bejegyzés 
ranghelyére a tulajdoni lapon az iktatószámon túl a bejegyzés sorszáma is utal. A 
beadványok  rangsora  hivatalból  nem,  csak  valamennyi  érdekelt  hozzájárulásával 
változtatható meg.4 

A  bejegyzés  megtörténtét  megelőzően  a  beadvánnyal  kapcsolatos  valamennyi 
utóiratot  (pl.  hiánypótlás)  az  adott  ranghelyen  kell  intézni.  Megtartja  továbbá  a 
kérelem az eredeti  rangsorát akkor is, ha az elutasítást követően a jogszabályban 
megjelölt hiányokat a fellebbezés során pótolták.5 

A  bejegyzést  követően  úgyszintén  a  bejegyzés  ranghelyén  intézendő  továbbá  a 
fellebbezés  folytán meghozott,  és az elsőfokú határozatot  egészben vagy részben 
megváltoztató  jogorvoslati  határozat  tartalmának  megfelelő  változásnak,  illetve 
hatályon  kívül  helyezés  esetén  az  új  eljárás,  és  annak  folytán  meghozott  újabb 
határozat  rendelkezésének  átvezetése.  Az  ingatlan-nyilvántartási  eljárás  sajátos 
jellegéből  fakadóan  ugyanis  az  ingatlanügyi  hatóság  a  határozat  tartalmának 
megfelelő változást a határozat meghozatalával egyidejűleg – még annak kézbesítése 
előtt – bejegyzi a tulajdoni lapra. A bejegyzés azonban csak a határozat jogerőre 
emelkedésével  tekinthető  viszonylagosan  „véglegesnek”,  azaz  közigazgatási 
eljárásban támadhatatlannak.6 

Más  azonban a helyzet  az  ingatlanügyi  hatóság határozatát  közigazgatási  perben 
felülvizsgáló  bíróság  határozatának  végrehajtása  esetén.  Az  Inytv.  azon 
rendelkezéséből, mely szerint a bírósági határozat hatálya „kiterjed a megtámadott 
bejegyzésen  alapuló  további  bejegyzésre”,  a  jogerős  ítélet  elleni  felülvizsgálat 
eredményeként  meghozott  legfelsőbb  bírósági  határozat  hatályát  pedig  azokra  is 
kiterjed,  akik  a  felülvizsgálati  kérelem  benyújtására  vonatkozó  tény  feljegyzését 
követően szereztek jogot, nem hagy kétséget afelől,  hogy a bírósági határozat az 
iktatásakor önálló – a sorban következő – ranghelyet kap, végrehajtása tehát nem a 

3 Az ún. „függőben tartás” egyik esete (Inytv. 47/A.§.)
4 Inytv. 44. § (2) bekezdése
5 Inytv. 56. § (2) bekezdése
6 Inytv. 49. § (5) bekezdése, 57. §-a

3



megtámadott  bejegyzés  eredeti  ranghelyén  történik.  Ellenkező  értelmezés  nem 
indokolná a hatály megelőző,  illetve felülvizsgálati  kérelem esetében a feljegyzést 
megelőző  és  azt  követő  ranghelyen  időközben  történt  bejegyzésekre  való 
kiterjesztésének szükségességét.7 

A rangsor elvének figyelmen kívül hagyását jogorvoslat  esetén e tény feljegyzése 
teszi  lehetővé,  ezért  például  felülvizsgálati  kérelem  benyújtása,  mint  tény 
feljegyzésének elmaradása az időközben jóhiszeműen bejegyzett  jogok sérelmével 
nem járhat.8 

A Legfelsőbb Bíróság egyik eseti döntésében rámutatott arra, hogy az Inytv. mind a 
földhivatali  határozat bírósági  felülvizsgálata  iránt indított  perben, mind a bírósági 
határozat ellen előterjesztett felülvizsgálati kérelem benyújtása esetén lehetővé teszi 
a jogorvoslati kérelem, illetve a felülvizsgálati kérelem benyújtására vonatkozó jogilag 
jelentős tény feljegyzését. A tény feljegyzése – a már az előbbiekben általam jelzett 
részbeni  eltérés  mellett  –  mindkét  esetben  a  későbbi  jogszerzők  szerzését  teszik 
feltételessé, míg például a hatósági határozat elleni fellebbezés tényének feljegyzése 
a  rangsorban  következő  jogok  bejegyzésére  vonatkozóan  keletkeztet  felfüggesztő 
hatályt.9  

Részben hasonló joghatást idéz elő az ugyancsak a jogorvoslatra vonatkozó részben 
szabályozott  perfeljegyzés  jogintézménye.  Az  Inytv-ben  meghatározott  tárgyú, 
köztük a tulajdonjog törlése, illetve ingatlan tulajdonjogát érintő perek indításának az 
ingatlan-nyilvántartási  eljárásban történő feljegyzése azzal  a következménnyel  jár, 
hogy a bíróság – előzetesen végrehajtható – végzése alapján a per indításának a 
végzés  hatósághoz  történő  érkezésének  időpontja  szerinti  hatállyal  teljesített 
feljegyzését követően tulajdonjogra vonatkozó bejegyzést csak a per eredményétől 
függő hatállyal lehet bejegyezni.  A feljegyzésnek tartalmaznia kell az e joghatásra 
való utalást, és abban az esetben, ha a perben meghozott határozat változást idéz 
elő, a változás átvezetésével egyidejűleg a perfeljegyzés tényének törlésével együtt 
törölni kell az azt követő függő hatályú bejegyzéseket is.10  

Annak  eldöntése,  hogy  az  adott  beadvány  (megkeresés)  melyik  ranghelyen 
intézendő,  az  ingatlanügyi  hatóság  hatáskörébe  tartozik,  erre  nézve  reá  kötelező 
tartalmú döntést csak a közigazgatási perben eljáró bíróság hozhat. 

2. A széljegyzés jogi hatásai

A  széljegy  azt  tanúsítja  –  tájékoztatva  egyben  az  ingatlan-nyilvántartásba 
betekintőket – , hogy az abban röviden megjelölt tartalmú beadványt az ott megjelölt 
időpontban  az  ingatlanügyi  hatóság  iktatta,  annak  alapján  tehát  az  ingatlan-
nyilvántartási  eljárás  megindult.  Jelzi  továbbá  azt,  hogy  a  beadvány  ranghelyet 

7 Inytv. 60. § (2) bekezdése, 61. §-a
8 BH 2006. 206
9 Legfelsőbb Bíróság Kfv.IV.37.248/2007/7. szám BHGY azonosító: LB-H-KJ-2008-818
10 Inytv. 64-65. §-ai, Vhr. (21. sz. jegyzet) 29. §-a

4



kapott. Nem igazolja azonban azt, hogy a beadvány alakilag kifogástalan, a kérelem 
az előírt  melléklettel  rendelkezik,  illetve,  hogy a kérelem tartalma szerint  biztosan 
teljesíthető. A széljegyet a tulajdoni lap tartamát érintő változás bejegyzése, illetve a 
kérelem elutasítása esetén az elutasítás tényének feljegyzése után törölni kell. 11 

A tulajdonjoggal kapcsolatos kötelmi igényen alapuló beadványra utaló széljegyek a 
függő helyzet miatt csak abban az esetben utalnak egyben dologi jogi várományra, 
ha az, akivel szemben a bejegyzést kérik, tulajdonosként már be van jegyezve. A 
dologi  jogi  váromány stádiumába ugyanis  akkor  kerül  az  igény,  ha a  tulajdonjog 
bejegyzése ugyan még nem történt meg, azonban ahhoz már csupán az ingatlan-
nyilvántartási eljárás lefolytatása szükséges. Ehhez az átruházó részéről a  feltétlen 
bejegyzési  engedély  is  szükséges.  Ilyen  engedélyt  azonban  olyan  átruházó  nem 
adhat,  aki  maga  sincs  még  tulajdonosként  bejegyezve,  tekintve,  hogy  saját 
tulajdonjogának bejegyzése is függőben van. 

Ha tehát a megelőző ranghelyen csupán széljegy szerepel, dologi jogi várományról 
nem beszélhetünk, ezért annak kockázatát, hogy a megelőző széljegy alapját képező 
beadvány  majdani  elintézésének  módja  a  soron  következő  kérelem  teljesítését 
lehetővé  teszi-e,  az  viseli,  aki  olyantól  származtatja  jogát,  akinek  még  nincs 
bejegyzett  tulajdonjoga.  A  kérelmet  ugyanis  mindaddig  vissza  lehet  vonni,  amíg 
abban az  ingatlanügyi  hatóság nem hozott  határozatot,  és  ez  esetben a  további 
széljegyes  jogának  bejegyzésére  a  feltétel  meghiúsulása  miatt  nem kerülhet  sor, 
kérelmét el kell utasítani.12 

Az Inytv.  előbbiekben említett  szabályaihoz  kapcsolódóan szükséges  megjegyezni, 
hogy  a  kérelem  visszavonásához  harmadik  személy  hozzájárulása  csak  abban  az 
esetben  szükséges,  ha  e  harmadik  személy  a  bejegyzés  esetében  az  adott 
ranghelyen válna jogosulttá. (Így például, ha a szerződés harmadik személy javára 
szól.) A visszavont kérelem ranghelyét követő széljegyes tehát nem tartozik ebbe a 
körbe,  az  ő függőben tartott  beadványának elintézése  – anélkül,  hogy az eljárás 
menetébe beavatkozhatna – a rangsorban előző ranghelyen  visszavont  kérelemre 
tekintettel nem járhat bejegyzéssel.13 

A  széljegyessel  kötött  szerződéssel  teremtett  kockázatviselés  természetesen  nem 
zárja  ki  a  meghiúsult  bejegyzés  miatt  a  megelőző  széljegyessel  szemben esetleg 
keletkező polgári jogi igény bíróság előtti érvényesíthetőségét.

3. A változás vezetése

Az Inytv. III., „A változás vezetése” című része az ingatlan-nyilvántartási eljárásra, a 
jogorvoslatra (ezen belül a törlési  és kiigazítási  perekre),  az adatfelhasználásra és 
adatszolgáltatásra,  illetve a különleges eljárásokra vonatkozó szabályokat egyaránt 
magában  foglalja.  A  jogszabály  szerkezetéből  következően  azonban  a  változás 

11 Inytv. 48. és 7.§-ai, 17. §-a (1) bekezdésének h) pontja
12Inytv. 26.§-ának (9) bekezdése
13 KGD 2006. 112.
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vezetése  szűkebb  értelemben  és  kifejezetten  a  tulajdonjogra  vonatkozóan  is  a 
kérelemre  vagy  az  eljáró  hatóság  (bíróság)  megkeresésére  induló,  és  a  jog 
bejegyzésére, módosulására illetve törlésére irányuló eljárást jelenti, és e változások 
mindegyike a tágabb értelemben vett „bejegyzéssel” következik be.14 

A törlés tulajdonjog esetében tényleges megszűnést ugyan nem jelenthet, minthogy 
ingatlan tulajdonjogával felhagyni nem lehet, jelenti azonban a tulajdonjog más által 
eredeti  vagy  származékos  módon  történő  megszerzését,  amikor  is  a  bejegyzett 
tulajdonos  tulajdonjogát  az  anyagi  jogi  jogutódlásra,  illetve  az  eredeti  szerzésre 
tekintettel  törlik,  és ezzel  egyidejűleg a vevő, a megajándékozott,  az elbirtokló,  a 
kisajátítást kérő, az árverési vevő stb. tulajdonjogát bejegyzik. A felek erre irányuló 
szerződésén, illetve a hatósági határozaton túl ilyen változást idéz elő a bíróságnak a 
tulajdonjogot keletkeztető, vagy annak megszerzését megállapító, és a tulajdonjog 
bejegyzése érdekében az ingatlanügyi hatóságot megkereső ítélete is.

Jelenti  továbbá a  változás  vezetése az alapul  szolgáló  jogügylet  érvénytelensége, 
annak  felbontása  vagy  attól  való  elállás  esetén  a  bejegyzett  tulajdonos 
tulajdonjogának törlését, és ezzel egyidejűleg a korábbi tulajdonos „visszajegyzését”, 
ha  a  felek  közös  megegyezésén alapul  az  anyagi  jogi  következmények  levonása. 
Tágabb értelemben pedig a változás vezetése fogalmi körébe tartozik – jogorvoslati 
eljárásként – a törlési  per eredményeként a bejegyzett  tulajdonjog törlését  és az 
eredeti állapot visszaállítását elrendelő bírósági ítélet nyilvántartáson való átvezetése 
is. 

A felek szerződést  felbontó  megállapodása,  illetve a bíróság ítélete  – ide értve a 
törlési  perben  hozottat  is  –  a  már  hivatkozott  rendelkezésekre  figyelemmel  az 
ingatlanügyi  hatósághoz  érkezés  időpontjában  önálló  ranghelyet  kap  a  rangsor 
következő  helyén.  Ha  a  nyilvántartásba  időközben  nem  jegyeztek  be  harmadik 
személy javára tulajdonjogot, az eredeti  állapot visszaállítása valamennyi az előbb 
ismertetett  esetben  ugyanazon  eljárási  rend  szerint  történik.  A  hatóság  törli  a 
bejegyzett tulajdonjogot, és egyidejűleg bejegyzi („újra bejegyzi”, „visszajegyzi”) az 
előző ranghelyen töröltet. A törlés és a visszajegyzés látszólag ugyanazon időpontbeli 
(az iktatás napjának megfelelő) joghatállyal15történik, és csak a bejegyzés szöveges 
részéből  derül  ki  az,  hogy  adott  esetben  eredeti  állapot  visszaállítása  címén  a 
visszajegyzés anyagi  jogi  szempontból  az eredeti  tulajdonos tulajdonjogát állította 
vissza,  mégpedig  az  eredeti  jogcímen,  és  az  eredeti  szerzés  időpontjára 
visszamenőleges hatállyal.  Ezt a bejegyzés az eredeti  tulajdonos tulajdonszerzését 
bejegyző  eredeti  (korabeli)  határozat  számának  feltüntetésére  való  utalással 
tanúsítja. 

Adott esetben tehát, ha a felek megállapodása hiányában a szerződés megkötésének 
időpontjára visszamenő hatályú felbontásának, vagy a szerződés érvénytelenségének 
a jogkövetkezményeit a bíróság vonja le, ítéletében rendelkeznie kell a tulajdonjog 
törléséről,  és  a  korábbi  tulajdonos  tulajdonjogának  visszajegyzéséről.  A  törlésnek 
ugyanis  a  már  kifejtettekre  figyelemmel  nem lesz  automatikus  következménye  a 
rangsorban előző tulajdonjog korábbi törlésére vonatkozó bejegyzés törlése és ennek 
14 Inytv.  25. §. (1) és (2) bekezdése,26. §-ának (1) bekezdése  
15 Inytv. 44. §-a (1) bekezdésének második mondata, visszautalással a 7. § (1) bekezdésére

6



folytán  a  tulajdonjog  „feléledése”.16Az  ingatlanügyi  hatóság  a  bejegyzéseket 
számítógépes  program  segítségével  végzi,  és  e  program  –  legjobb  tudomásom 
szerint  –  egyébként  nem is  teszi  lehetővé  az  eredeti  állapot  visszaállításának  ez 
utóbbi, az anyagi jogi szabályoknak kétségtelenül jobban megfelelő formáját. 

Az  Inytv.  a  felek  által  benyújtott  kérelem  elintézésére  ilyen  esetben  a  „változás 
vezetésére”  vonatkozó szabályokat rendeli  alkalmazni.17 Amint azonban azt  e cikk 
jelen  pontjának bevezetőjében  már  részleteztem,  az Inytv.  „A  változás  vezetése” 
címet  viselő  harmadik  része négy fejezetben,  egymástól  meglehetősen  elkülönülő 
szabályokat  tartalmaz.  Annak  megítélése,  hogy  ezek  közül  a  jogalkotó  pontosan 
melyek alkalmazására gondolt itt, komoly jogértelmezési feladatot jelent. 

Az  a  már  kifejtettek  tükrében  teljes  bizonyossággal  megállapítható,  hogy  e 
szabályozásbeli  differencia  nem  a  ranghelyszerzésben,  illetve  nem  a  „törlés  – 
bejegyzés”, vagy „törlés – korábban bejegyzett jog feléledése” közti különbségben 
nyilvánul meg.  

A  Legfelsőbb  Bíróság az  egyik,  földhivatali  határozat  bírósági  felülvizsgálata  iránt 
folyamatban  volt  ügyben  meghozott  eseti  döntésében  a  változás  vezetésére 
vonatkozó szabályok alkalmazása alatt azt értette, hogy abban az esetben, ha a felek 
eredeti  állapot visszaállítására irányuló kérelme akkor érkezik meg az ingatlanügyi 
hatósághoz,  amikor  az  ingatlan-nyilvántartásba  időközben  már  harmadik  személy 
javára – a jogesetben végrehajtási – jogot jegyeztek be, a kérelmet a hatóság csak 
az időközbeni bejegyzések figyelembevételével teljesítheti18. 

A  bíróság  tehát  a  jogesetben  arra  az  álláspontra  helyezkedett,  hogy  a  változás 
szabályaira való utalás – az egyéb, nyilvánvalóan alkalmazandó rendelkezéseken, így 
például az okirat alakjára és tartalmára vonatkozó kötelező szabályokon túl – úgy 
értendő, hogy a felek eredeti állapot visszaállítása iránti kérelme nem járhat utóbb 
szerzett  jogok  sérelmével.  Ez  az  álláspont  látszik  helytállónak,  különösen  annak 
tükrében,  hogy  a  bíróság  eredeti  állapot  visszaállítását  elrendelő  ítélete  ezzel 
szemben  –  a  törvényben  szabályozott  feltételek  fennállása  esetén  –  a  további 
jogszerzőkre azok hozzájárulása nélkül is kihat. 

Az  érvénytelenség,  illetve  a  szerződés  közös  megegyezésen  vagy  egyoldalú 
jognyilatkozaton alapuló felbontása a szerződő felek viszonylatában azzal az – anyagi 
jogi – következménnyel jár, hogy a szerződést olybá kell venni, vagy legalábbis olyan 
helyzetet  kell  teremteni,  mintha  azt  meg  sem  kötötték  volna.  Az  ingatlan-
nyilvántartásban ezzel  szemben az eredeti  állapot  visszaállítása  nem jár  együtt  a 
törölt  bejegyzés  ranghelyének  törlésével.  A  ranghely  törlése  ugyanis  csak 
„véglegesen megszűnhető” jogok, mint például a haszonélvezeti jog, vételi jog, vagy 
jelzálogjog  esetében  lehetséges.  A  törölt  bejegyzés  nem  kerül  ki  az  ingatlan-
nyilvántartásból, csupán „inaktívvá” válva a törölt bejegyzések jegyzékébe kerül. Az 

16 A judikatúra eredeti állapot visszaállítása címén évtizedek óta a az érvénytelen bejegyzés törlése és a korábban 
bejegyzett tulajdonos tulajdonjogának „visszajegyzése” érdekében keresi meg a földhivatalt. A BH 2006. 206-os 
jogeset is e szóhasználattal jellemzi a földhivatal eljárását.
17 Inytv. 30. §-a (2) bekezdésének második mondata
18 KGD 2007. 44.
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úgynevezett „teljes tulajdoni lap másolat” azonban – a ranghely szerint megjelölve - 
változatlanul tartalmazza e bejegyzéseket is.19 

Az tehát, akinek tulajdonjogát eredeti állapot visszaállítása címén utóbb törölték, a 
bejegyzés  és  a  törlés  közötti  időben  a  közhiteles  ingatlan-nyilvántartás  szerint 
tulajdonosnak volt  tekintendő.  Az általa  ezen időszakban érvényesített  dologi  jogi 
igények jogalapja, illetve a tulajdonjog részjogosítványainak gyakorlása során kötött 
szerződések  érvényessége  kérdésében  azonban  az  adott  jogviszony  mentén  az 
anyagi jogi szabályok szerint kell állást foglalni. Az ingatlan-nyilvántartás ez esetben 
az  abban  bízó,  jóhiszemű  harmadik  személyek  jogszerzésének  érvényessége 
szempontjából bír csak jelentőséggel.    

Emellett egyes közigazgatási jogviszonyokban az ingatlan-nyilvántartás tartalma attól 
függetlenül teremt jogviszonyt, hogy az anyagi jogi szabályok szerint a bejegyzett 
személy tulajdonjoga valóban fennáll-e.20 

4.  A jog bejegyzésének feltétele

Az  ingatlan-nyilvántartásba  jog  csak  azzal  szemben  jegyezhető  be,  aki  ott 
jogosultként már szerepel, vagy akit egyidejűleg jogosultként bejegyeznek.21 

Az Inytv. végrehajtási rendelete azonban ehhez képest speciálisabb és részletesebb 
szabályozást tartalmaz. Eszerint tulajdonjogot csak azzal szemben lehet bejegyezni, 
aki  az  ingatlan-nyilvántartásban  tulajdonosként  szerepel,  vagy  az  ingatlan-
nyilvántartásba  bejegyzett  tulajdonostól  bejegyzés  nélkül  szerzett  tulajdonjogot, 
illetőleg érvényes szerződés vagy más jogcímen tulajdoni igényt.22 

E rendelkezés helyes értelmezés szerint tehát azt jelenti, hogy történjen az ingatlan 
tulajdonjogának  megszerzése  bármely,  a  Ptk-ban  szabályozott  eredeti  vagy 
származékos jogcímen, annak akár konstitutív, akár deklaratív hatályú bejegyzésére 
csak akkor kerülhet sor, ha a jogelőd, illetve az, akinek terhére a jogszerzés történt, 
az  ingatlan-nyilvántartásban  az  adott  időpontban  bejegyzett  tulajdonos,  vagy 
ingatlan-nyilvántartáson  kívüli  tulajdonos,  vagy  bejegyzett  tulajdonossal  szemben 
dologi jogi várományos. (Ez utóbbi két esetben a közbenső szerzőket is be kell előbb 
jegyezni!)23 

A  jog  bejegyezhetőségének  e korlátjára  figyelemmel  a  bíróság jogerős  ítéletében 
elrendelt tulajdonjog-változás ingatlan-nyilvántartási átvezetése sem lehetséges, ha a 
felperes  tulajdonjoga  bejegyzésének  tűrésére  kötelezett  alperes  az  ingatlan-
nyilvántartásba  a  jogerős  határozat  hatósághoz  érkezésének  időpontjában  nincs, 
19 Inytv. 4. § (2) bekezdés a) pontja, illetve 22. §-a
20 Így például a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 12.§-ának (1) bekezdése azt tekinti az építményadó 
megfizetésére kötelesnek, aki az adott naptári év első napján az építmény tulajdonosa, azaz az ingatlan-
nyilvántartásba jogosultként bejegyzett, sőt, azt is, aki ott széljegyesként szerepel.
21 Inytv. 49.§-a
22 109/1999.(XII.29.)  FVM rendelet (Vhr.) 87. §-a
23 Inytv. 29. §-a
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vagy – időközbeni újabb bejegyzések folytán – már nincs jogosultként bejegyezve, 
illetve  nem  tekinthető  dologi  jogi  várományosnak,  vagy  olyan  ingatlan-
nyilvántartáson  kívüli  tulajdonosnak,  akinek  a  tulajdonjoga  egyidejűleg  közbenső 
szerzőként bejegyezhető.24  

Miután a tágabb értelemben vett bejegyzés fogalmi körébe beleértendő a jog törlése 
is, a törlés bejegyezhetőségére is irányadó a korlátozás. 

Ha  tehát  a  kérelem  bármilyen  címen  az  eredeti  (például  szerződéskötés  előtt 
fennállott)  állapot  visszaállítására  irányul,  a  korábbi  tulajdonos  tulajdonjogának 
visszajegyzése („újra bejegyzése”) is csak akkor történhet meg, ha a rangsorban a 
törlendő tulajdonjogot nem követi további bejegyzés.  

Ugyanez irányadó abban az esetben is, ha a bíróság rendeli el ítéletében az eredeti 
állapot  visszaállítását,  ám  a  per  alperesének  a  törléssel  érintett  tulajdonjogára 
vonatkozó  bejegyzést  az  ítélet  hatósághoz  történő  megérkezésének  időpontjában 
már további bejegyzések követik. Ha a további jogszerzők nem álltak alperesként a 
perben, és a bejegyzést megelőzően perfeljegyzés sem történt, az ítélet hatálya rájuk 
nem hat ki, ezért a törlés nem hajtható végre.   
 

5. A törlési kereset és a jóhiszemű további jogszerzők védelme 

A tulajdonjog eredeti állapot visszaállítását eredményező törlése az Inytv szerint – a 
felek erre irányuló kérelmén túl – csak „hatósági határozat” alapján lehetséges. Az 
Inytv-t  megelőzően  hatályban  volt  jogszabályi  rendelkezések  azonban  ugyanezen 
joghatást kiváltóként a bírósági határozatot is ide sorolták.25 

Az Inytv. indokolása nem tér ki arra, hogy a változtatás szándékolt volt-e, azonban 
az  e  rendelkezést  is  magában  foglaló,  „Jogok  bejegyzése  és  tények  feljegyzése 
alapjául  szolgáló  okiratok”  cím  alatti  szabályozáshoz  tartozó  részből  a  korábbi 
„bevált” rendelkezések fenntartására utalás mellett arra lehet következtetni, hogy a 
jogalkotó valójában disztinkciót egyfelől a kérelemre (megkeresésre) indult, illetve a 
hivatalbóli eljárás, másfelől pedig a kérelemre, illetve a megkeresésre indult eljárások 
szabályai  között  kívánt  csak  tenni.  Hivatalból  ugyanis  csak  az  Inytv-ben  taxatíve 
felsorolt esetekben járhat el az ingatlanügyi hatóság, ideértve a bejegyzést, illetőleg 
a törlést egyaránt.26

A szerző egy korábbi cikkében már részletesen elemezte, hogy az Inytv. az egyes 
fogalmak  magyarázatát  nem  tartalmazza,  rendszerében  –  többek  között  –  a 
„hatóság”,  illetve  „hatósági”  megjelölés  használata  nem következetes,  mondhatni 

24 A KGD 2001. 310 szám alatt közzétett eseti döntésből ez a következtetés is levonható
25 Inytv. 30. §-a (2) bekezdésének első mondata, a telekkönyvről szóló 54/1960 (XI. 27.) Korm. számú rendelet 
végrehajtására kiadott 2/1960. (XII. 23.) I.M. számú rendelet37. §-ának (4) bekezdése, 1972. évi 31. sz. tvr. 15. 
§-ának (4) bekezdése
26 Lásd pl. az Inytv. 50. §-ának (2) bekezdését (ugyanitt az (1) bekezdésben a hivatalból bejegyzendő jogok 
felsorolása található)
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kaotikus.27 Valamennyi,  a  hatósággal  kapcsolatos  megjelölést  tartalmazó 
rendelkezésének  részletes  elemzése  eredményeként  azonban  az  a  következtetés 
vonható le, hogy a korábban hatályban volt rendelkezésekhez hasonlóan a bíróság 
ítélete  –  minthogy  az  anyagi  jogi  szabályok  alapján  hatásköre  erre  adott  – 
változatlanul  beletartozik  azon  közhatalmi  aktusok  körébe,  amelyek  alapján  a 
tulajdonjog  az  eredeti  állapot  visszaállítása  keretében  törölhető.  Erre  mindazon 
esetekben lehetőség van, amelyekben a dologi vagy kötelmi jog szabályai alapján e 
tartalommal  ítélet  hozható,  és  nézetem  szerint  e  körbe  tartoznak  az  Inytv. 
jogorvoslatra vonatkozó rendelkezései közt szabályozott törlési perek is.

Az Inytv. szabályai szerint törlési  per indítására csak az jogosult,  akinek (jelenlegi 
vagy  korábbi)  bejegyzett  jogát  érvénytelen  bejegyzés  sérti.28A  bejegyzés 
érvénytelenségének oka lehet  az  annak alapjául  szolgáló  jogügylet  hiánya,  annak 
érvénytelensége,  a  hatósági  határozat  vagy bírósági  ítélet  utóbb történt  hatályon 
kívül  helyezése,  de  az  ingatlan-nyilvántartási  eljárás  olyan  hibája  is,  amely  a 
közigazgatási eljárásban (már) nem orvosolható. 

A  jogelmélet  a  törlési  pert  a  tulajdonjog  védelmének  polgári  jogi  eszközei  közé 
sorolja.29 Ez  a  megközelítés  kifogástalan,  ha  a  sérelmes  bejegyzés  mögött  nincs, 
illetve  nem volt  kötelem.  (Így  például  az  úgynevezett  „lakásmaffia”  ügyek  közül 
azokban,  amelyekben  a  tulajdonjog-változást  az  „eladó”  tudta,  hozzájárulása, 
közreműködése nélkül, hamis szerződés alapján jegyezték be.) A sérelmet szenvedett 
fél a dologi jogi igényét ez esetben határidő nélkül érvényesítheti.30

Abban az esetben azonban,  ha a változás  bejegyzése szerződésen alapult,  és  az 
eladó  utóbb  annak  érvénytelenségére  hivatkozással  kéri  a  szerződéskötés  előtt 
fennállott helyzet visszaállítását, valójában kötelmi jogi igényt érvényesít. Az igény 
érvényesíthetőségének  határideje  pedig  attól  függ,  hogy  azt  a  szerződés 
semmisségére, vagy megtámadására alapítja.31 Miután azonban ingatlan esetében a 
szerződéskötés előtt fennállott helyzet visszaállítása szükségképpen maga után vonja 
a „visszarendezésnek”  a közhiteles ingatlan-nyilvántartáson való átvezetését is,  az 
érvénytelen bejegyzés törlésére és az eredeti állapot visszaállítására irányuló petitum 
e perekben az érvénytelenség orvoslásának eszközévé válik.

A törlési  per  csak annak áll  a  rendelkezésére,  akinek van, vagy volt  az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyzett joga. Ez azonban nyilvánvalóan nem jelenti azt, hogy az e 
személyek körén kívüli olyan érdekeltek, akiknek az anyagi jog által meghatározott 
igényük  érvényesítése  szükségképpen  együtt  jár  tulajdonjog  változással  is,  ne 
érhetnék  el  az  ingatlan-nyilvántartási  eredeti  állapot  visszaállítását.  Vonatkozik  ez 
például arra az esetre, ha a vevő indít pert a szerződés érvénytelensége miatt, illetve, 

27 A polgári per bírósága mint a közigazgatási per felperese? Magyar Jog 2007. februári száma
28 Inytv. 62. §-a
29 Világhy Miklós – Eörsi Gyula: Magyar Polgári Jog I. kötet, Tankönyvkiadó Budapest, l962. 310-311. oldal, 
Lenkovics Barnabás: Magyar Polgári Jog, A dologi jog vázlata, Eötvös József Könyvkiadó Budapest 1999. 216-
221. oldal
30 Ptk. 115. §-ának (1) bekezdése
31 Ptk. 237., 234., 236. §-ai, Inytv 63. §-ának (1) bekezdése
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ha jogszabály rendelkezése alapján harmadik személy a jogkövetkezmények legalább 
részbeni levonására kiterjedően támadja meg a felek szerződését.32

A kétféle (a törlési per indítására jogosult, illetve az arra nem jogosult által indított) 
pertípus  között  a  joghatásban  mindaddig  nincs  különbség,  amíg  az  ingatlan-
nyilvántartásban további  bejegyzés  nem történt.  Ha azonban időközben harmadik 
jóhiszemű személy további bejegyzés folytán jogosulttá vált, a korábban bejegyzett 
tulajdonos  által  indított  törlési  perre  az  Inytv.  63.  §-ának  rendelkezései  az 
irányadóak, a harmadik személy által indított érvénytelenségi per esetében azonban 
az Inytv. jelenleg hatályos rendelkezései álláspontom szerint nem adnak egyértelmű 
iránymutatást. (Megjegyzendő, hogy a vevőnek csak addig van kereshetőségi joga 
érvénytelenségi  per  indítására,  amíg  tulajdonjoga  be  van  jegyezve.  Az  ingatlan 
eladását  követően  a  tulajdonjoga  megszűnt  (átszállt),  így  esetében  a  további 
jogszerzőkkel szembeni igény érvényesítésével kapcsolatos kérdés nem merülhet föl.) 

Az Inytv. a bevezető rendelkezéseiben rögzíti az ingatlan-nyilvántartás legfontosabb 
alapelveit,  köztük  a  közhitelesség  elvét  biztosító  rendelkezéseket.33 Ez  utóbbiak 
beiktatásának  célját  az  Inytv.  indokolásában  keresve,  megállapítható,  hogy  a 
jogalkotó a közhitelesség biztosítása érdekében egyrészt  vélelmet kívánt felállítani 
arra vonatkozóan, hogy a bejegyzett jog azt a személyt és olyan tartalommal illeti 
meg, ahogy azt  a nyilvántartás feltünteti,  illetve,  hogy az ingatlanra vonatkozóan 
más  jog,  mint  amit  az  ingatlan-nyilvántartás  feltüntet,  nem áll  fenn.  Másrészt  – 
ugyanezen alapelv mentén – védelemben kívánta részesíteni a jóhiszemű szerzőt, 
„akivel szemben az úgynevezett nyilvántartáson kívüli tulajdonos sem érvényesítheti 
a jogát (legalábbis ingatlan-nyilvántartáson eljárásban).” 

A jogirodalomban létezik olyan felfogás, amely az előbbit vélelmi hatálynak nevezi, és 
lényegét abban látja, hogy a bejegyzett  tartalom helyességéhez fűződő vélelem a 
hatását főleg perekben kifejtve a bizonyítás terhét „leveszi… annak a válláról,  aki 
mellett a bejegyzés szól”. A jóhiszemű személy jogszerzését védő rendelkezéseket 
ezzel szemben a joglátszat védelmi (orvosló) hatálya alá tartozónak tekinti, kifejtve, 
hogy e védelem – az adott ország jogrendszerétől függően – beállhat már a szerzés 
pillanatában, vagy annak kezdő időpontja eltolható, és erre példaként hozza fel az 
Inytv.  törlési  perekre  vonatkozó  rendelkezéseiben  az  igény  érvényesítésére 
megszabott határidőt.34

Az  Inytv.  5.  §-ának  2007.  június  30-ig  hatályban  volt35 teljes  szövegét  ennek 
tükrében vizsgálva megállapítható, hogy a (2) és (3) bekezdés a vélelmi hatályra, a 
(4)  és  (5)  bekezdés  pedig  a védelmi hatályra  vonatkozó  rendelkezéseket 
tartalmazta.36 

32 Pl.: a  hitelező, vagy a felszámoló által a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. 
törvény (Csődtv.) 41. §-ában foglaltak alapján az adós által kötött szerződések megtámadására való törvényi 
feljogosítás
33 Inytv. 1-8. §-ai
34 Dr. Jójárt László: i.m. (Lásd: 2. számú jegyzet) 
35 Az Alkotmánybíróság a 80/2006. (XII. 20.) számú határozatában megsemmisítette az Inytv. 5. §-a     (5) 
bekezdésének rendelkezését
36 Itt szükségesnek tartom a hivatkozott rendelkezések teljes terjedelemben való közlését:
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A (2) és (3) bekezdés szövegezése nem hagy kétséget afelől,  hogy azok csupán 
megdönthető törvényi vélelmeket szabályoznak, az ingatlan-nyilvántartási állapottal 
ellentétes valóság tehát bizonyítható,  és a bizonyítás arra hárul,  aki  az ellentétes 
állapotot  állítja.  Ebből  következően  a  vélelem  megdöntése  esetén  a  jóhiszemű 
személy jogszerzése nem következik be. A vélelem megdöntésére azonban csak a 
jóhiszemű jogszerzők védelmére vonatkozó szabályok figyelembe vételével kerülhet 
sor.  Ha  ugyanis  a  jóhiszemű  személy  jogszerzése  a  védelmi  szabályok  alapján 
bekövetkezik, a vélelem megdönthetetlenné válik. Önmagában tehát a (3) bekezdés 
rendelkezésére – nem védelmi szabály lévén – nem alapítható a jóhiszemű személy 
jogszerzése.  Megjegyzendő  azonban,  hogy  a  Legfelsőbb  Bíróság  az  egyik  eseti 
döntésében  e  rendelkezésre  is  hivatkozással  utasította  el  a  kötelmi  jogosultnak 
jóhiszemű  személy  tulajdonjogának  törlésére  is  irányuló  ingatlan-nyilvántartási 
igényét.37

A (4) bekezdés rendelkezése már a védelmi  hatályra  vonatkozik,  ennek nyelvtani 
értelmezése – a törvény ahhoz fűzött és az előbbiekben ismertetett indokolásában a 
„sem”  szóra  tekintettel  –  arra  enged  következtetni,  hogy  a  törvény  a  jóhiszemű 
jogszerzőt  még  az  ingatlan-nyilvántartáson  kívüli  tulajdonossal  szemben  is 
védelemben  kívánja  részesíteni,  jogának  törlését  tehát  dologi  jogi  igény 
érvényesítése  esetén  sem engedi  meg.  E  megfogalmazásból  azonban  az  is 
következik, hogy különösen nem törölhető a jóhiszemű harmadik személy bejegyzett 
joga az őt a rangsorban megelőző személy elleni kötelmi igény érvényesítése esetén. 

Inytv. „5. § (1) Az ingatlan-nyilvántartás - ha törvény kivételt nem tesz - a bejegyzett jogok és a 
feljegyzett  tények  fennállását  hitelesen  tanúsítja.  Ha  valamely  jogot  az  ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyeztek,  illetve,  ha valamely tényt  oda  feljegyeztek,  senki  sem hivatkozhat  arra,  hogy annak 
fennállásáról nem tudott.

(2) Az ellenkező bizonyításáig az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett  jogról  és feljegyzett  tényről 
vélelmezni kell, hogy az fennáll, és az ingatlan-nyilvántartás szerinti jogosultat illeti  meg. A jogok, 
tények törlése esetén - az ellenkező bizonyításáig - azt kell vélelmezni, hogy azok nem állnak fenn.

(3)  A  jóhiszemű  szerző  javára  az  ingatlan-nyilvántartást  -  az  ellenkező  bizonyításáig  -  az  oda 
bejegyzett jogok és feljegyzett tények tekintetében akkor is helyesnek és teljesnek kell tekinteni, ha 
az a valóságos helyzettől eltér. Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban jóhiszemű jogszerzőnek minősül 
az, aki az ingatlan-nyilvántartásban bízva, ellenérték fejében szerez jogot.

(4) Az ingatlan-nyilvántartáson kívül jogot szerző személy, illetve az ingatlan-nyilvántartásból törölt 
jog vagy tény jogosultja nem érvényesítheti megszerzett jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, 
illetőleg az őt rangsorban megelőző, jóhiszemű jogszerzővel szemben.

(5) Érvénytelen okiraton alapuló bejegyzés alapján a jóhiszemű harmadik személy javára bejegyzett 
jog, illetőleg feljegyzett tény a ranghelyére irányadó időponttól  számított három év eltelte után az 
ingatlan-nyilvántartásból  nem  törölhető.”  (A  (6)  és  (7)  bekezdés  az  adatok  közhitelességére 
vonatkozóan tartalmaz a jelen cikk tárgya szempontjából nem releváns szabályokat.)

37 BH 2006. 159 (A jogesetben az elővásárlási jog sérelmére alapított kereset elutasítása a Ptk. 373. §-ának (3) 
bekezdésének rendelkezésén is alapult, ami egyértelműen arra utal, hogy a döntés elsődleges indoka az volt, 
hogy a nem dologi hatályú elővásárlási jog jogosultja nem érheti el a jóhiszemű jogszerző jogának törlését. Az 
elővásárlási  jog  bejegyzése  viszont  –a  dologi  hatály  beállta  következtében  -  kizárja  a  további  jogszerzők 
jóhiszeműségét.)

 

37 
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Miután a Ptk. anyagi jogi szabályai alapján meghozott bírósági határozat ingatlan-
nyilvántartáson való átvezetése is szükségképpen ingatlan-nyilvántartási eljárásban 
történik, az Inytv. indokolásában a „legalábbis az ingatlan-nyilvántartási eljárásban” 
(ti.,  hogy  nem  törölhető  a  jog)  szövegrész  akként  sem  értelmezhető,  hogy  az 
„bármilyen  más  eljárásban”  viszont  törölhető  lenne.  Minthogy  az  ingatlan-
nyilvántartási  eljárásban  tulajdonjog  törlésére  a  jóhiszemű  jogszerzőre  is  kiható 
hatállyal  –  közreműködése  nélkül  –  nincs  törvényes  lehetőség,  az  inkriminált 
szövegrész  az  ingatlan-nyilvántartási  eljárás  egyébként  megengedő  szabályai  alóli 
kivételt sem jelenthet.  

Az  ugyancsak  a  védelmi  hatály  alá  sorolandó  (5)  bekezdés  rendelkezése,  amíg 
hatályban volt,  megengedte a jóhiszemű szerző bejegyzett  jogának a ranghelyére 
irányadó  időponttól  számított  három  éven  belüli  törlését,  a  (4)  bekezdés 
rendelkezéséhez viszonyítva tehát ez rendelkezés  határozta meg a védelmi hatály 
beálltának időpontját. E védelem lényege a két rendelkezés együttes értelmezésével 
tehát az, hogy a törlési határidő elteltével a tulajdonjog megszerzése – az eredetileg 
érvénytelen bejegyzés dacára – bekövetkezik.38 A  „nemo plus iuris”  elvét áttörő e 
joghatást  nevezték  korábban  „telekkönyvi  elbirtoklásnak”.  Megjegyzendő,  hogy 
elbirtoklásra alapított tulajdoni igény esetében a védelmi hatály a Ptk. rendelkezése 
alapján a jóhiszemű szerző tulajdonjogának bejegyzésével azonnal beáll.39

Valójában  azonban  a  (4)  bekezdés  szövegezése  tartalmában  nem fedi  az  ahhoz 
fűzött indokolást, mert abból csak a védelmi hatálynak az ingatlan-nyilvántartáson 
kívül tulajdonjogot szerzővel szembeni azonnali beállta következik. Emellett az Inytv-
ből  az  (5)  bekezdésben  szabályozott,  illetve  a  törlési  perekre  vonatkozó 
rendelkezések  tartalmazta  határidők  közti  eltérés  oka  sem  derült  ki.  Az 
Alkotmánybíróság határozata sem tért ki erre az indokolásában, abból csupán az a 
következtetés vonható le, hogy az (5) bekezdésben írt  határidő alkotmányosságát 
lényegében  a  törlési  per  tényállása  mentén  vizsgálta,  az  eredeti  jogosult 
tulajdonjoghoz és a bírósághoz való fordulás jogát mérve össze a közhitelesség elvét 
megalapozó, a jogállamiságból következő jogbiztonság elvével. 

A határozathoz fűzött, három alkotmánybíró álláspontját tartalmazó különvélemény 
viszont  utalt  arra,  hogy azért  volt  indokolatlan  az (5)  bekezdés  megsemmisítése, 
mert  a  törlési  perek esetében a bírósághoz  fordulás  jogát  nem az (5) bekezdés, 
hanem  az  Inytv.  törlési  perekre  vonatkozó  rendelkezései  korlátozzák  (amibe 
beleértendő az is, hogy korlátok között, de biztosítják). Ugyanakkor az (5) bekezdés 
megsemmisítése – szerintük – végső soron azzal  a következménnyel  jár,  hogy a 
hibás okiraton alapuló bejegyzés csak az elbirtoklási idő elteltével alapozza meg a 
jóhiszemű  szerző  tulajdonszerzését,  ez  pedig  reá  nézve  méltánytalan,  és  a 
jogbiztonság (forgalombiztonság) szempontjait teljesen mellőző megoldáshoz vezet.

Kérdésként merül fel  ezek után, hogy abban az esetben, ha a jóhiszemű további 
jogszerzővel szemben nem az eredeti  tulajdonos tulajdonjogának védelme, hanem 
törlési  kereset  megindítására  nem jogosultnak  a  törlést  szükségképpen  magában 

38 Inytv. 63. §-ának (2) bekezdése
39 Ptk. 121. §-ának (5) bekezdése
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foglaló, a kötelmi jog szabályai szerinti igénye áll, törölhető-e a bejegyzett látszatjog, 
és, ha igen, milyen határidőn belül, illetve milyen feltételek mellett. 

Az álláspontok e kérdésben nem egységesek. A Legfelsőbb Bíróság gyakorlata szerint 
kötelmi jogi jogcímen elvileg nem törölhető a jóhiszemű további szerző tulajdonjoga. 
Ezzel  szemben  áll  az  az  álláspont,  mely  szerint  a  kötelmi  jogosultak 
jogérvényesítésére  a  kötelmi  jog  szabályai  alkalmazandóak,  s  ha  az  igény 
érvényesítése a kötelmi jog által megszabott határidőn belül történt, elvileg az Inytv. 
jóhiszemű  jogszerzőt  védő  szabályai  nem alkalmazhatóak,  minthogy  kötelmi  jogi 
alapon az ő jogcímének érvénytelensége is levezethető. 

Az Inytv 5. §-ának (5) bekezdése – lévén, hogy alapelvi szintű szabály, és általános 
jellegű, tehát valamennyi igényre alkalmazható volt – korábban a kötelmi jogosultak 
igényérvényesítése esetén is alkalmazhatónak tűnt. A jogalkotás azonban késlekedik 
azzal, hogy e rendelkezést az Alkotmánybíróság határozatának megfelelő jogszabályi 
rendelkezés  meghozatalával  pótolja.  Ennek  következtében  álláspontom  szerint  a 
törlési  kereset  előterjesztésére  nem  jogosultak  törlésre  is  irányuló 
igényérvényesítését jelenleg – formális jogértelmezés mellett – a további jóhiszemű 
jogszerzés  ténye  kizárja.  Nem  vitatható  azonban,  hogy  ez  egyes  esetekben 
méltánytalan helyzetet eredményez. 

Az „igazságosság” és a „jogszerűség” ütközése esetén azonban a bírói gyakorlat már 
többször produkált olyan döntést, amely a jogértelmezés során a dogmatika határait 
az  előbbi  felé  tágította.  A  Legfelsőbb  Bíróság az  egyik  eseti  döntésében  arra  az 
álláspontra  helyezkedett,  hogy  a  birtokkal  megerősített  érvényes  kötelmi  jogi 
jogcímes vevő felperest nem illetheti meg több jog, mint az ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzett tulajdonost a további jogszerzővel szemben, ezért, noha megállapította, 
hogy a felperes a kötelmi igénye érvényesítésével még nem késett el, a jóhiszemű 
további jogszerzésre tekintettel a bejegyzésre irányuló kereseti kérelmet nem találta 
teljesíthetőnek.40  

E  jogalkalmazási  metódus  alapján  –  figyelembe  véve  az  Alkotmánybíróság 
határozatában kifejtetteket – el  lehet jutni  arra a következtetésre is,  hogy aki az 
Inytv.  szerinti  törlési  kereset  megindítására  nem  jogosult,  a  kötelmi  igénye 
érvényesítésénél nem kerülhet hátrányosabb helyzetbe annál, mint aki nyilvántartott 
joggal  rendelkezik,  vagy  rendelkezett.  Lehetőséget,  de  nem korlátlant  kell  tehát 
kapnia arra, hogy keresete alapján további jóhiszemű jogszerző jogának törlését is 
kérhesse a jogvesztő határidőn belül.  

Az  Inytv.  a  közvetlen  és  a  további  szerző  ellen  indítandó  törlési  perekre  külön 
rendelkezést  tartalmaz,  amelyek  elválaszthatóak  egymástól.41 Ehhez  képest 
elképzelhetőnek tartom azt az értelmezést, hogy a további jóhiszemű jogszerző elleni 
törlési pert sui generis tényállásnak, külön törlési pernek tekintsük. Ez esetben tehát 
a további jogszerző elleni törlési  keresetnek nem csak akkor lehetne helye, ha az 

40 A Legfelsőbb Bíróság Pfv.VI.21.708/2008/8. számú ítélete, BHGY azonosító: LB-H-PJ-2009-488, lásd 
részletesen: Dr. Kovács László: Feszültségi pontok a tulajdonjog és az ingatlan-nyilvántartás szabályainak 
találkozásánál Magyar Jog 2009. augusztusi száma 475. oldal
41 Inytv 63. §-ának (1), illetve (2) bekezdése
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előző  bejegyzés  érvénytelensége  iránti  per  is  törlési  per,  hanem  bármely  olyan 
esetben,  amikor  a  kereseti  kérelem szükségképpeni  törlést  eredményez,  tekintve, 
hogy a további jogszerzővel szembeni igény kötelem híján csak dologi lehet.  

Ezen  elv  mentén lenne elbírálható  méltánytalanság nélkül  a  hitelező  által  indított 
érvénytelenségi  per42,  ha  az  adóstól  szerződés  alapján  megszerzett  ingatlan 
tulajdonjogát a vevő jóhiszemű harmadik személyre időközben átruházta. Miután ez 
esetben  a  kereshetőségi  jog  kiterjed  az  adós  és  a  vele  szerződő  fél  között  a 
szerződéskötést  megelőző  állapot  úgynevezett  részleges,  kizárólag  az  ingatlan 
tulajdonjogát érintő visszaállítására, a hitelező önálló törlési keresetben kérhetné a 
további jóhiszemű szerző tulajdonjogának törlését is. A törlési kereset ilyen esetben 
az adóssal szerződő fél tulajdonjogának bejegyzésétől számított három év alatt lenne 
megindítható.43

 
                                                                       Süliné dr. Tőzsér Erzsébet
                                                                                   bíró
                                                                       Debreceni Ítélőtábla
 

Megjelent a Magyar Jog folyóirat 2010. évi 8. (augusztusi) számában.

42 Lásd: 29. számú jegyzet
43 Ettől eltérő, de joghatását tekintve azonos álláspontot képvisel Dr. Kemenes István az „Összegző 
megállapítások a szerződés érvénytelensége iránti perek eljárásjogi összefüggéseihez” című, a Bírósági Döntések 
Tára 2010. évi 1. szám 63-66. oldalán közölt összefoglalójában
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