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FÃ¶ldhasznÃ¡lati nyilvÃ¡ntart. vÃ¡ltozÃ¡sok
2013. January 04.

2013. januÃ¡r 1-jÃ©vel, illetve 2013. februÃ¡r 1-jÃ©vel vÃ¡ltoznak a fÃ¶ldhasznÃ¡lati nyilvÃ¡ntartÃ¡si eljÃ¡rÃ¡sra vonatkozÃ³
szabÃ¡lyok. A mÃ³dosult szabÃ¡lyozÃ¡st a termÃµfÃ¶ldrÃµl szÃ³lÃ³ 1994. Ã©vi LV. tÃ¶rvÃ©nyt (a tovÃ¡bbiakban: Tft.) mÃ³dosÃ2012. Ã©vi CCXIII. tÃ¶rvÃ©ny, Ã©s a fÃ¶ldhasznÃ¡lati nyilvÃ¡ntartÃ¡s rÃ©szletes szabÃ¡lyairÃ³l szÃ³lÃ³ 356/2007. (XII. 23.) Kor
rendeletet (a tovÃ¡bbiakban: FÃ¶nyr.) mÃ³dosÃ-tÃ³ 355/2012. (XII.13.) Korm. rendelet, valamint a 429/2012. (XII. 29.)
Korm. rendelet tartalmazza.
A mÃ³dosÃ-tott Tft.-nek Ã©s a FÃ¶nyr.-nek a fÃ¶ldhasznÃ¡lati nyilvÃ¡ntartÃ¡si eljÃ¡rÃ¡st Ã©rintÃµ rendelkezÃ©seinek
megismerÃ©sÃ©hez az alÃ¡bbi Ã¶sszefoglalÃ³ nyÃºjt segÃ-tsÃ©get.
- A fÃ¶ldhasznÃ¡lÃ³k azonosÃ-tÃ³ adatainak kÃ¶telezÃµ bejelentÃ©se

A Tft. 2013. februÃ¡r 1-jÃ©vel kÃ¶telezÃµ adatszolgÃ¡ltatÃ¡st Ã-r elÃµ a fÃ¶ldhasznÃ¡lati nyilvÃ¡ntartÃ¡sba mÃ¡r bejegyzett
fÃ¶ldhasznÃ¡lÃ³k szÃ¡mÃ¡ra. A Tft. Ãºj 25/G. § (1) bekezdÃ©se Ã©rtelmÃ©ben a fÃ¶ldhasznÃ¡lati nyilvÃ¡ntartÃ¡sba bejegyzett
magÃ¡nszemÃ©ly fÃ¶ldhasznÃ¡lÃ³nak a szemÃ©lyi azonosÃ-tÃ³jÃ¡t Ã©s az Ã¡llampolgÃ¡rsÃ¡gÃ¡t, gazdÃ¡lkodÃ³ szervezet
fÃ¶ldhasznÃ¡lÃ³nak pedig a statisztikai azonosÃ-tÃ³jÃ¡t kell bejelentenie az ingatlanÃ¼gyi hatÃ³sÃ¡g felÃ©. Ezen rendelkezÃ©s
azokra a fÃ¶ldhasznÃ¡lÃ³kra vonatkozik, akik 2012. december 31-ig a fÃ¶ldhasznÃ¡lati nyilvÃ¡ntartÃ¡sba bejegyzÃ©sre
kerÃ¼ltek. Ezen fÃ¶ldhasznÃ¡lÃ³k az adatszolgÃ¡ltatÃ¡si kÃ¶telezettsÃ©gÃ¼knek 2013. mÃ¡rcius 30. napjÃ¡ig a
&bdquo;fÃ¶ldhasznÃ¡lati azonosÃ-tÃ³ adatkÃ¶zlÃ©si adatlap&rdquo; hasznÃ¡latÃ¡val tehetnek eleget. Az adatlaphoz csatolni
kell magÃ¡nszemÃ©ly fÃ¶ldhasznÃ¡lÃ³ esetÃ©ben a szemÃ©lyi azonosÃ-tÃ³t Ã©s lakcÃ-met igazolÃ³ hatÃ³sÃ¡gi igazolvÃ¡ny,
gazdÃ¡lkodÃ³ szervezet fÃ¶ldhasznÃ¡lÃ³ esetÃ©ben a statisztikai azonosÃ-tÃ³t tartalmazÃ³ okirat mÃ¡solatÃ¡t is.
Az adatkÃ¶zlÃ©si bejelentÃ©ssel indult eljÃ¡rÃ¡s dÃ-jmentes, de csak akkor, ha azzal egyÃ¼tt vÃ¡ltozÃ¡s bejelentÃ©sÃ©re nem
kerÃ¼l sor.
Az adatkÃ¶zlÃ©si adatlapot a hasznÃ¡lt fÃ¶ldterÃ¼let fekvÃ©se szerint illetÃ©kes jÃ¡rÃ¡si fÃ¶ldhivatalhoz kell benyÃºjtani. Ha a
fÃ¶ldhasznÃ¡lÃ³ tÃ¶bb jÃ¡rÃ¡si fÃ¶ldhivatal illetÃ©kessÃ©gi terÃ¼letÃ©hez tartozÃ³ termÃµfÃ¶ldet hasznÃ¡l, Ãºgy a bejelentÃ©s
kizÃ¡rÃ³lag egy fÃ¶ldhivatal felÃ© kell megtennie azzal, hogy az adatlapon fel kell tÃ¼ntetnie azoknak a telepÃ¼lÃ©seknek a
nevÃ©t, amelyeken a nyilvÃ¡ntartÃ¡sba vett fÃ¶ldhasznÃ¡latÃ¡val Ã©rintett fÃ¶ldrÃ©szletek vannak.
Az ingatlanÃ¼gyi hatÃ³sÃ¡g fÃ¶ldhasznÃ¡lati bÃ-rsÃ¡ggal sÃºjtja azt a bejegyzett fÃ¶ldhasznÃ¡lÃ³t, aki adatszolgÃ¡ltatÃ¡si
kÃ¶telezettsÃ©gÃ©nek hatÃ¡ridÃµn belÃ¼l nem tesz eleget.
Az azonosÃ-tÃ³ adatok bejelentÃ©se a fÃ¶ldhasznÃ¡lati nyilvÃ¡ntartÃ¡s orszÃ¡gos szemÃ©lyi adatbÃ¡zisa lÃ©trehozÃ¡sÃ¡nak, il
a 2013. jÃºlius 1-jÃ©t kÃ¶vetÃµen a fÃ¶ldhasznÃ¡lati nyilvÃ¡ntartÃ¡sbÃ³l igÃ©nyelhetÃµ Ãºj adatszolgÃ¡ltatÃ¡si forma, a fÃ¶ldhas
Ã¶sszesÃ-tÃµ szolgÃ¡ltatÃ¡sÃ¡nak lehetÃµsÃ©gÃ©t kÃ©szÃ-ti elÃµ. A fÃ¶ldhasznÃ¡lati nyilvÃ¡ntartÃ¡s kÃ¶zponti adatbÃ¡zisÃ¡b
nyilvÃ¡ntartÃ¡s szemÃ©lyi azonosÃ-tÃ³i alapjÃ¡n lesz majd elkÃ©szÃ-thetÃµ a fÃ¶ldhasznÃ¡lati Ã¶sszesÃ-tÃµ. Az Ã¶sszesÃ-tÃµ
fÃ¶ldhasznÃ¡lÃ³ Ã¡ltal az orszÃ¡g egÃ©sz terÃ¼letÃ©n hasznÃ¡lt egyes fÃ¶ldterÃ¼letek terÃ¼letÃ©t Ã©s aranykorona Ã©rtÃ©k
tartalmazza majd jogcÃ-menkÃ©nti bontÃ¡sban, illetve orszÃ¡gosan Ã¶sszesÃ-tve, megjelÃ¶lve a hasznÃ¡lt fÃ¶ldterÃ¼letek
fekvÃ©se szerint illetÃ©kes fÃ¶ldhivatalokat is. A fÃ¶ldhasznÃ¡lati Ã¶sszesÃ-tÃµ igÃ©nylÃ©sÃ©re &ndash; a Tft.-ben nevesÃ-te
hatÃ³sÃ¡gon Ã©s szervezeten kÃ-vÃ¼l &ndash; maga a fÃ¶ldhasznÃ¡lÃ³ lesz jogosult, annak Ã©rdekÃ©ben, hogy mint hatÃ³sÃ
bizonyÃ-tvÃ¡nyt becsatolhassa, azt felhasznÃ¡lhassa az Ãµt Ã©rintÃµ eljÃ¡rÃ¡sokban.

- 2013. januÃ¡r 1-jÃ©vel kibÃµvÃ¼lt a fÃ¶ldhasznÃ¡lati nyilvÃ¡ntartÃ¡sba bejelentendÃµ fÃ¶ldhasznÃ¡latok kÃ¶re azÃ¡ltal, hogy
fÃ¶ldhasznÃ¡lÃ³knak terÃ¼leti mÃ©rtÃ©ktÃµl fÃ¼ggetlenÃ¼l minden termÃµfÃ¶ld, valamint mezÃµ-, Ã©s erdÃµgazdasÃ¡gi belt
fÃ¶ld &ndash; kivÃ©ve az erdÃµ mÃ»velÃ©si Ã¡gÃº terÃ¼letek &ndash; hasznÃ¡latÃ¡t be kell jelenteniÃ¼k a fÃ¶ldhivatal felÃ©.
(HatÃ¡lyon kÃ-vÃ¼l helyezÃ©sre kerÃ¼lt ugyanis az a rendelkezÃ©s, miszerint a bejelentÃ©si kÃ¶telezettsÃ©g csak az 1 hektÃ
terÃ¼letnagysÃ¡got meghaladÃ³ fÃ¶ldhasznÃ¡latra vonatkozik.)

- A hasznÃ¡lat, a hasznÃ¡latban bekÃ¶vetkezett vÃ¡ltozÃ¡s, valamint a hasznÃ¡lat megszÃ»nÃ©se bejelentÃ©sekor a
magÃ¡nszemÃ©ly fÃ¶ldhasznÃ¡lÃ³k kÃ¶telesek megadni &ndash; az eddigi adatokon tÃºl &ndash; a szemÃ©lyi azonosÃ-tÃ³juka
Ã©s az Ã¡llampolgÃ¡rsÃ¡gukat, a gazdÃ¡lkodÃ³ szervezet fÃ¶ldhasznÃ¡lÃ³k pedig a statisztikai azonosÃ-tÃ³jukat, illetve cÃ©gek
esetÃ©ben a cÃ©gjegyzÃ©kszÃ¡mukat.
Ezen adatokkal kiegÃ©szÃ-tÃ©sre kerÃ¼lt a mÃ¡r eddig is kÃ¶telezÃµen hasznÃ¡landÃ³ bejelentÃ©si adatlap formanyomtatvÃ¡
mely ezen honlaprÃ³l a NyomtatvÃ¡nyok menÃ¼pontbÃ³l letÃ¶lthetÃµ.

- A jogszabÃ¡lyi vÃ¡ltozÃ¡sok Ãºj formanyomtatvÃ¡nyok kÃ¶telezÃµ hasznÃ¡latÃ¡t is elÃµÃ-rjÃ¡k. KÃ¶telezÃµ a formanyomtatvÃ
hasznÃ¡lata a fÃ¶ldhasznÃ¡latban bekÃ¶vetkezett vÃ¡ltozÃ¡soknak, illetve a hasznÃ¡lat megszÃ»nÃ©sÃ©nek bejelentÃ©sekor is
Ãºj nyomtatvÃ¡nyok ezen honlaprÃ³l a NyomtatvÃ¡nyok menÃ¼pontbÃ³l tÃ¶lthetÃµek le.
Az Ãºj formanyomtatvÃ¡nyokat 2013. januÃ¡r 1-jÃ©vel kell hasznÃ¡lni, de kÃ¶telezÃµ az alÃ¡bbi eljÃ¡rÃ¡sokban is hasznÃ¡lni:
- azon folyamatban lÃ©vÃµ eljÃ¡rÃ¡sokban, ahol a bejelentÃ©s mÃ¡r megtÃ¶rtÃ©nt a fÃ¶ldhivatal felÃ©, de a hasznÃ¡lat
bejegyzÃ©sÃ©re, a vÃ¡ltozÃ¡s Ã¡tvezetÃ©sÃ©re vagy a hasznÃ¡lat tÃ¶rlÃ©sÃ©re nem kerÃ¼lt sor 2012. december 31-ig;
- a megismÃ©telt eljÃ¡rÃ¡sokban.

- 2013. februÃ¡r 1-jÃ©t kÃ¶vetÃµen a cÃ©gek esetÃ©ben a cÃ©gkivonat benyÃºjtÃ¡sa nem kÃ¶telezÃµ; az alÃ¡Ã-rÃ¡si cÃ-mpÃ
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illetve az alÃ¡Ã-rÃ¡s-mintÃ¡t pedig csak akkor kÃ¶telezÃµ benyÃºjtani a fÃ¶ldhivatalhoz, ha azt a cÃ©gjegyzÃ©k nem tartalmazz
ArrÃ³l, hogy a cÃ©gnyilvÃ¡ntartÃ¡s ezeket az iratokat tartalmazza-e, a cÃ©gnek kell nyilatkoznia a bejelentÃ©si adatlapokon.

- A fÃ¶ldhivatal a vÃ¡ltozÃ¡sok bejelentÃ©sÃ©nek hiÃ¡nyÃ¡ban a fÃ¶ldhasznÃ¡lati nyilvÃ¡ntartÃ¡sban hivatalbÃ³l vezeti Ã¡t a
fÃ¶ldrÃ©szlet helyrajzi szÃ¡mÃ¡ban, a hasznÃ¡lt terÃ¼let aranykorona Ã©rtÃ©kÃ©ben, valamint mÃ»velÃ©si Ã¡gÃ¡ban, illetve h
fÃ¶ldrÃ©szlet az ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡s szerint alrÃ©szletekre bontott, a hasznÃ¡lt alrÃ©szletek jeleiben, mÃ»velÃ©si Ã¡gaiban
bekÃ¶vetkezett Ã©s az ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡sban mÃ¡r Ã¡tvezetett vÃ¡ltozÃ¡sokat. A hivatalbÃ³l valÃ³ Ã¡tvezetÃ©sre csak akko
kerÃ¼lhet sor, ha a fÃ¶ldrÃ©szletnek az adatvÃ¡ltozÃ¡st megelÃµzÃµen bejegyzett fÃ¶ldhasznÃ¡lÃ³ja Ã©s az Ã¡ltala hasznÃ¡lt
terÃ¼let mÃ©rtÃ©ke az adatvÃ¡ltozÃ¡st kÃ¶vetÃµen nem vÃ¡ltozik.
A termÃµfÃ¶ldek hasznÃ¡latÃ¡t Ã©rintÃµ vÃ¡ltozÃ¡sok (a Tft.-ben)

2013. januÃ¡r 1-jÃ©t kÃ¶vetÃµen
- termÃµfÃ¶ldre szerzÃµdÃ©ssel nem alapÃ-thatÃ³ haszonÃ©lvezeti jog, kivÃ©ve a kÃ¶zeli hozzÃ¡tartozÃ³ javÃ¡ra alapÃ-tott
haszonÃ©lvezeti jogot. Az ezen jogszabÃ¡lyi rendelkezÃ©sbe Ã¼tkÃ¶zÃµ szerzÃµdÃ©s semmis;
- a haszonbÃ©rleti szerzÃµdÃ©sek megkÃ¶tÃ©sÃ©re vonatkozÃ³ szabÃ¡lyokat kell alkalmazni a 2013. januÃ¡r 1-jÃ©n fennÃ¡llÃ
haszonbÃ©rleti szerzÃµdÃ©seknek a 2013. januÃ¡r 1-jÃ©t kÃ¶vetÃµ mÃ³dosÃ-tÃ¡sa esetÃ©re is, ha a szerzÃµdÃ©s mÃ³dosÃ-t
haszonbÃ©rlet idÃµtartamÃ¡nak meghosszabbÃ-tÃ¡sÃ¡ra, illetve a haszonbÃ©rleti dÃ-j csÃ¶kkentÃ©sÃ©re irÃ¡nyul (kivÃ©ve az
esetet, ha ebben a felek korÃ¡bban megÃ¡llapodtak Ã©s a szerzÃµdÃ©s mÃ³dosÃ-tÃ¡sÃ¡ra e korÃ¡bbi megÃ¡llapodÃ¡snak
megfelelÃµen kerÃ¼l sor);
- a haszonbÃ©rleti szerzÃµdÃ©s megkÃ¶tÃ©sekor osztatlan kÃ¶zÃ¶s tulajdonban Ã¡llÃ³ olyan fÃ¶ldrÃ©szlet esetÃ©ben, melyn
szerzÃµdÃ©s fennÃ¡llÃ¡sa alatt a fÃ¶ldrendezÃµ Ã©s fÃ¶ldkiadÃ³ bizottsÃ¡gokrÃ³l szÃ³lÃ³ tÃ¶rvÃ©ny szabÃ¡lyai szerint a kÃ¶zÃ
tulajdon megszÃ¼ntetÃ©sre kerÃ¼l, a haszonbÃ©rbeadÃ³ a gazdasÃ¡gi Ã©v vÃ©gÃ©re felmondhatja a haszonbÃ©rletet, feltÃ©
a tulajdoni hÃ¡nyadÃ¡nak megfelelÃµ terÃ¼letet Ã¶nÃ¡llÃ³ ingatlankÃ©nt kapta meg Ã©s a haszonbÃ©rlÃµ felÃ© megtett felmon
egyidejÃ»leg Ãºgy nyilatkozik, miszerint a terÃ¼letet maga kÃ-vÃ¡nja hasznÃ¡lni.

2013. januÃ¡r 1-jÃ©n megszÃ»nik az olyan haszonÃ©lvezeti jog, amely 2013. januÃ¡r 1-jÃ©n fennÃ¡llt, feltÃ©ve, hogy azt
hatÃ¡rozatlan idÃµre, vagy hatÃ¡rozott idÃµre, de 2032. december 30-a utÃ¡ni lejÃ¡rattal, Ã©s nem kÃ¶zeli hozzÃ¡tartozÃ³ javÃ¡r
alapÃ-tottÃ¡k.2013. februÃ¡r 1-jÃ©t kÃ¶vetÃµen Ãºj szabÃ¡lyok vonatkoznak az osztatlan kÃ¶zÃ¶s tulajdonban Ã¡llÃ³ termÃµfÃ¶
hasznÃ¡latÃ¡ra. Ezeket a szabÃ¡lyokat a Tft. 11/B.-11/H. §-ai tartalmazzÃ¡k majd. A szabÃ¡lyozÃ¡s lÃ©nyege, hogy elsÃµ
lÃ©pÃ©sben a tulajdonkÃ¶zÃ¶ssÃ©gnek kell az osztatlan kÃ¶zÃ¶s tulajdonban Ã¡llÃ³ fÃ¶ldrÃ©szlet hasznÃ¡lati viszonyait rende
mÃ©ghozzÃ¡ oly mÃ³don, hogy a tulajdonostÃ¡rsak egyhangÃº dÃ¶ntÃ©ssel megÃ¡llapodjanak az ingatlan tÃ©nyleges
hasznÃ¡latÃ¡ban, vagyis kijelÃ¶ljÃ©k, hogy a tulajdoni hÃ¡nyadoknak megfelelÃµ fÃ¶ldterÃ¼let a fÃ¶ldrÃ©szleten belÃ¼l kit hol
meg. Ez lesz az alapja minden kÃ©sÃµbbi hasznÃ¡latnak, illetve hasznÃ¡latba adÃ¡snak.
Az osztatlan kÃ¶zÃ¶s tulajdonban Ã¡llÃ³ fÃ¶ldrÃ©szletek esetÃ©ben az egyhangÃº dÃ¶ntÃ©s meghozatalÃ¡nak elÃµsegÃ-tÃ©s
Ã©rdekÃ©ben az Ãºj szabÃ¡lyozÃ¡s tÃ©telesen meghatÃ¡rozza azokat az eseteket, amikor a dÃ¶ntÃ©sben valÃ³ rÃ©szvÃ©tel h
az egyhangÃº dÃ¶ntÃ©s meghozatalÃ¡t nem akadÃ¡lyozhatja meg. Ez az esetkÃ¶r kÃ©t nagy csoportra oszthatÃ³. Az egyik
csoport azon tulajdonostÃ¡rsaknak a kÃ¶re, akik nem akarnak vagy elÃ©rhetetlensÃ©gÃ¼k miatt nem tudnak rÃ©szt venni a
folyamatban (passzÃ-vak). A mÃ¡sik csoportba azon tulajdontÃ¡rsak tartoznak, akik szemÃ©lye &bdquo;bizonytalan&rdquo;,
vagyis maga a tulajdonos nem Ã¡llapÃ-thatÃ³ meg (pl. a bejegyzett tulajdonos elhunyt, de a hagyatÃ©k nem kerÃ¼lt
letÃ¡rgyalÃ¡sra, Ã-gy az Ã¶rÃ¶kÃ¶sÃ¶k szemÃ©lye ismeretlen; az ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡sba bejegyzett adatok alapjÃ¡n a
tulajdonos nem azonosÃ-thatÃ³ be, stb.) Ezek olyan objektÃ-v Ã©s a tÃ¶bbi tulajdonostÃ¡rstÃ³l fÃ¼ggetlen kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyek,
melyek nem lehetnek akadÃ¡lyai a hasznÃ¡lati viszonyok rendezÃ©sÃ©nek. Az Ãºj szabÃ¡lyok szerint a hasznÃ¡lati
megÃ¡llapodÃ¡st egysÃ©ges okiratba kell foglalni, Ã©s annak Ã©rvÃ©nyessÃ©gi kellÃ©ke &ndash; a kivÃ©telektÃµl eltekintve &
hasznÃ¡lati megosztÃ¡si vÃ¡zrajz meglÃ©te.
A hasznÃ¡lati megosztÃ¡sra vonatkozÃ³ szabÃ¡lyozÃ¡s eredmÃ©nyezte azt, hogy az Ãºj szabÃ¡lyozÃ¡s kiterjed arra is, miszerint
a hasznÃ¡lati megosztÃ¡s meglÃ©te mellett milyen eljÃ¡rÃ¡st kell kÃ¶vetnie annak a kÃ-vÃ¼lÃ¡llÃ³ harmadik szemÃ©lynek, aki a
fÃ¶ldrÃ©szlet egÃ©szÃ©t, vagy annak egy rÃ©szÃ©t kÃ-vÃ¡nja hasznÃ¡latba venni. A fÃ¶ldhasznÃ¡lati szerzÃµdÃ©st egysÃ©g
kell foglalni. Ha a fÃ¶ldhasznÃ¡lati szerzÃµdÃ©s a fÃ¶ldrÃ©szletnek csak egy rÃ©szÃ©re jÃ¶n lÃ©tre, Ãºgy a szerzÃµdÃ©s a ha
megosztÃ¡si vÃ¡zrajzzal egyÃ¼tt lesz Ã©rvÃ©nyes.
Az Ãºj szabÃ¡lyozÃ¡snak azonban nem cÃ©lja, hogy a mÃ¡r meglÃ©vÃµ hasznÃ¡lati viszonyokat felborÃ-tsa, ezÃ©rt az Ãºj
szabÃ¡lyokat nem kell alkalmazni az olyan kÃ¶zÃ¶s tulajdonban Ã¡llÃ³ fÃ¶ldrÃ©szletet Ã©rintÃµen, amelynek a teljes terÃ¼letÃ©
fÃ¶ldhasznÃ¡lati nyilvÃ¡ntartÃ¡s 2013. januÃ¡r 1-jei Ã¡llapota szerint egy vagy tÃ¶bb fÃ¶ldhasznÃ¡lÃ³ hasznÃ¡lja, illetve a 2012.
december 31-ig megkÃ¶tÃ¶tt szerzÃµdÃ©sek esetÃ©n.
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