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Az ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si eljÃ¡rÃ¡sÃ©rt fizetendÅ‘ igazgatÃ¡si szolgÃ¡ltatÃ¡si dÃ-jakAz illetÃ©kekrÅ‘l szÃ³lÃ³ 1990. Ã©vi XCIII.
tÃ¶rvÃ©ny mÃ³dosÃ-tÃ¡sÃ¡rÃ³l, valamint a hiteles tulajdoni lap mÃ¡solat igazgatÃ¡si szolgÃ¡ltatÃ¡si dÃ-jÃ¡rÃ³l szÃ³lÃ³ 1996. Ã©v
LXXXV. tÃ¶rvÃ©ny (DÃ-jtÃ¶rvÃ©ny) Ã©rtelmÃ©ben az ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si eljÃ¡rÃ¡sÃ©rt igazgatÃ¡si szolgÃ¡ltatÃ¡si dÃ-jat k
A DÃ-jtÃ¶rvÃ©ny 2010. januÃ¡r 1-Ã©n hatÃ¡lyba lÃ©pett mÃ³dosÃ-tott rendelkezÃ©seit a fÃ¶ldhivatalnÃ¡l a fenti idÅ‘pontot kÃ¶v
indulÃ³ eljÃ¡rÃ¡sokban kell alkalmazni. A dÃ-jat az illetÃ©kes fÃ¶ldhivatalnÃ¡l a kÃ©relem elÅ‘terjesztÃ©sÃ©vel egyidejÅ±leg a
pÃ©nztÃ¡rba tÃ¶rtÃ©nÅ‘ kÃ©szpÃ©nzbefizetÃ©ssel, vagy amennyiben a hivatali helyisÃ©gÃ©ben erre lehetÅ‘sÃ©g van bankkÃ
vagy a megyei fÃ¶ldhivatal elÅ‘irÃ¡nyzat-felhasznÃ¡lÃ¡si keret szÃ¡mlÃ¡ja javÃ¡ra tÃ¶rtÃ©nÅ‘ kÃ©szpÃ©nz-Ã¡tutalÃ¡si megbÃ-zÃ
(csekken), illetve Ã¡tutalÃ¡si megbÃ-zÃ¡ssal lehet megfizetni. UtÃ³bbi kÃ©t esetben a befizetÃ©s megtÃ¶rtÃ©ntÃ©t a megfelelÅ‘
bizonylattal igazolni kell! Fontos, hogy a bizonylaton az Ã¼gy (Ã©rintett ingatlan) beazonosÃ-tÃ¡sÃ¡hoz szÃ¼ksÃ©ges adatok
is pontosan feltÃ¼ntetÃ©sre kerÃ¼ljenek.Az ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si eljÃ¡rÃ¡sÃ©rt fizetendÅ‘ igazgatÃ¡si szolgÃ¡ltatÃ¡si dÃ-jaka
alÃ¡bbi tÃ¡blÃ¡zat a 2010. januÃ¡r 1-tÅ‘l hatÃ¡lyos rendelkezÃ©seknek megfelelÅ‘en tartalmazza: ElsÅ‘fokÃº eljÃ¡rÃ¡s (kivÃ©ve
jelzÃ¡logjog) 6 600.- Ft/Ã©rintett ingatlan JelzÃ¡logjog bejegyzÃ©se, illetve mÃ³dosÃ-tÃ¡sa 12 600.- Ft/Ã©rintett ingatlan TÃ¡rsa
alapÃ-tÃ¡s, illetve tÃ¡rsashÃ¡zi alapÃ-tÃ³ okirat
mÃ³dosÃ-tÃ¡sÃ¡nak bejegyzÃ©se 6 600.- Ft/tÃ¡rsashÃ¡zi kÃ¼lÃ¶nlap
max. 100 000.- Ft Soron kÃ-vÃ¼li eljÃ¡rÃ¡s (Ã¼gyfÃ©l kÃ©relmÃ©re) 10 000.- Ft/Ã©rintett ingatlan KÃ¶rzeti fÃ¶ldhivatali hatÃ
elleni fellebbezÃ©s 10 000.- Ft/hatÃ¡rozatVagyis, az igazgatÃ¡si szolgÃ¡ltatÃ¡si dÃ-jak mÃ©rtÃ©ke ingatlanonkÃ©nt:
- az elsÅ‘ fokÃº eljÃ¡rÃ¡sÃ©rt 6 600.- Ft, (Ã¡ltalÃ¡nos tÃ©telû eljÃ¡rÃ¡si dÃ-j)
- jelzÃ¡logjog bejegyzÃ©se, a bejegyzÃ©s mÃ³dosÃ-tÃ¡sa &ndash; ide nem Ã©rtve a jelzÃ¡logjog tÃ¶rlÃ©sÃ©t &ndash; irÃ¡nti
eljÃ¡rÃ¡sÃ©rt 12 600.- Ft,Az ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si dÃ¶ntÃ©s ellen benyÃºjtott fellebbezÃ©sÃ©rt vÃ¡ltozatlanul &ndash; tÃ¡ma
hatÃ¡rozatonkÃ©nt &ndash; 10 000.- Ft dÃ-jat kell fizetni.TÃ¶rvÃ©nyben meghatÃ¡rozott soron kÃ-vÃ¼li Ã¼gyintÃ©zÃ©s kivÃ©
a soron kÃ-vÃ¼li eljÃ¡rÃ¡s dÃ-ja &ndash; az alapeljÃ¡rÃ¡s dÃ-jÃ¡n felÃ¼l &ndash; ingatlanonkÃ©nt 10 000.- Ft. A dÃ-jat a
soronkÃ-vÃ¼li eljÃ¡rÃ¡s lefolytatÃ¡sa irÃ¡nti kÃ©relem elÅ‘terjesztÃ©sÃ©vel egyidejÅ±leg kell megfizetni. Az ingatlan-nyilvÃ¡ntar
eljÃ¡rÃ¡sokban a dÃ-jat annak kell megfizetnie, aki az ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si eljÃ¡rÃ¡s lefolytatÃ¡sÃ¡t kÃ©ri, illetve amely szerv
az erre irÃ¡nyulÃ³ megkeresÃ©st elÅ‘terjeszti. Ha a kÃ©relmet vagy a megkeresÃ©st elÅ‘terjesztÅ‘ Ã©s a bejegyzÃ©s, feljegyzÃ
tÃ¶rlÃ©s Ã¡ltal jogot szerzÅ‘, illetve a jogosult nem azonos, a dÃ-jat annak kell megfizetni:
- aki a bejegyzÃ©s Ã¡ltal jogot szerez, illetve jogosulttÃ¡ vÃ¡lik, ennek hiÃ¡nyÃ¡ban
- aki a tÃ©ny feljegyzÃ©sÃ©t, vagy tÃ¶rlÃ©sÃ©t indÃ-tvÃ¡nyozza a megkeresÃ©s alapjÃ¡ul szolgÃ¡lÃ³ eljÃ¡rÃ¡sban, ennek hiÃ¡
- aki a tÃ¶rlÃ©sre kerÃ¼lÅ‘ joggal, tÃ©nnyel terhelt ingatlan, illetve tulajdoni hÃ¡nyad tulajdonosa, ennek hiÃ¡nyÃ¡ban
- annak, aki a kÃ©relmet, megkeresÃ©st elÅ‘terjeszti.

TÃ¶bb fizetÃ©sre kÃ¶telezett esetÃ©n a feleket egyetemleges dÃ-jfizetÃ©si kÃ¶telezettsÃ©g terheli.Ha egy fÃ¶ldhivatalnÃ¡l
egyazon ingatlanra vonatkozÃ³an a kÃ©relmezÅ‘ tÃ¶bbfÃ©le, egymÃ¡stÃ³l kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘ tÃ-pusÃº jog vagy tÃ©ny keletkezÃ©
mÃ³dosulÃ¡sÃ¡nak, vagy megszÃ¼ntetÃ©sÃ©nek a bejegyzÃ©sÃ©t, feljegyzÃ©sÃ©t vagy a bejegyzett ilyen jog vagy feljegyzet
tÃ©ny tÃ¶rlÃ©sÃ©t egy eljÃ¡rÃ¡sban kÃ©ri, a dÃ-jat csak egyszer, a legmagasabb dÃ-jtÃ©telnek megfelelÅ‘ Ã¶sszegben kell
megfizetni. Ha a dÃ-jat az Ã¼gyfÃ©l &ndash; felhÃ-vÃ¡s ellenÃ©re &ndash; sem fizeti meg, a fÃ¶ldhivatal a kÃ¶zigazgatÃ¡si
hatÃ³sÃ¡gi eljÃ¡rÃ¡s Ã©s szolgÃ¡ltatÃ¡s Ã¡ltalÃ¡nos szabÃ¡lyairÃ³l szÃ³lÃ³ 2004. Ã©vi CXL. tÃ¶rvÃ©ny 31. §-a alapjÃ¡n az ingatla
nyilvÃ¡ntartÃ¡si eljÃ¡rÃ¡st megszÃ¼nteti.HatÃ³sÃ¡gi, bÃ-rÃ³sÃ¡gi megkeresÃ©sre indulÃ³ Ã¼gyekben (pl. vÃ©grehajtÃ¡si jog
bejegyzÃ©se) a fÃ¶ldhivatal dÃ-jfizetÃ©s hiÃ¡nyÃ¡ban is Ã¡tvezeti a vÃ¡ltozÃ¡sokat, ugyanakkor a meg nem fizetett dÃ-j Ã©s ann
jÃ¡rulÃ©kai adÃ³k mÃ³djÃ¡ra behajtandÃ³ kÃ¶ztartozÃ¡snak minÅ‘sÃ¼lnek, azok behajtÃ¡sÃ¡t a fÃ¶ldhivatal az adÃ³hatÃ³sÃ¡gn
minden esetben kezdemÃ©nyezi.
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