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A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 

rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (Fétv.) 108/E. § (5) 

bekezdése szerinti értesítés 

 

Tisztelt Címzett! 

 

2014. május 1-jén a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel 

összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (a 

továbbiakban: Fétv.) 108. § (1) bekezdése értelmében, a 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre 

vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra, nem közeli hozzátartozók között szerződéssel 

alapított haszonélvezeti jogosultságok a törvény erejénél fogva megszűntek, és az ingatlan-nyilvántartásból 

törlésre kerültek. 

 

Az Európai Bíróság az említett rendelkezés európai uniós jogba ütközését állapította meg, ezért a magyar 

Országgyűlés törvényt fogadott el a korábban törölt haszonélvezők, illetve jogutódaik törölt 

haszonélvezeti jogának az ingatlan-nyilvántartásba való visszajegyzésére, valamint kompenzálására. 

 

Ezen eljárásokat a Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK) kérelemre folytatja le, amelyet 

követően a haszonélvezeti jog visszajegyzését az ingatlanügyi hatóság hivatalból – az NFK-nak a 

visszajegyezhetőség vizsgálatára irányuló eljárásban hozott döntése alapján – végzi.  

 

A folyamat az alábbi eljárásokat foglalhatja magában: 

a) Erre irányuló kérelem esetén, a visszajegyzés megállapítására irányuló hatósági eljárás első része a 

visszajegyzés lehetőségének vizsgálata, majd – a visszajegyzés feltételeinek fennállása esetén – a 

haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartásba való visszajegyzése. 

b) A kompenzáció megállapítására irányuló hatósági eljárás keretében – erre irányuló kérelem esetén – 

amennyiben a kérelmezőt a törvény alapján megilleti a kompenzáció, a haszonélvezőt, illetve jogutódját 

megillető, Magyar Állam által fizetendő kompenzáció összege kerül megállapításra. 

 

A visszajegyezhetőség vizsgálatára irányuló eljárás lefolytatását a törölt haszonélvező vagy – jogi 

személy törölt haszonélvező jogutódlása esetén – a törölt haszonélvező jogutódja a jelen értesítéshez 

csatolt kérelem formanyomtatványának (1. sz. melléklet) kitöltésével, és az NFK-hoz való benyújtásával 

kérelmezheti.  

 

A kompenzációs eljárás lefolytatását a törölt haszonélvező, vagy – a törölt haszonélvező természetes 

személy halála vagy jogi személy jogutódlása esetén – a törölt haszonélvező jogutódja a jelen 

értesítéshez csatolt kérelem formanyomtatványának (2. sz. melléklet) kitöltésével, és az NFK-hoz való 

benyújtásával kérelmezheti.  

 

A visszajegyezhetőség vizsgálatára és a kompenzációra irányuló kérelmek (1. sz. melléklet és 2. sz. 

melléklet) formanyomtatványai az NFK honlapján (www.nfk.gov.hu/haszonelvezet, a továbbiakban: NFK 

honlapja) is elérhetők. 

 

A visszajegyezhetőség vizsgálatára és a kompenzációra irányuló kérelmek (1. sz. melléklet és 2. sz. 

melléklet) 2022. szeptember 1-je és 2023. február 28-a között nyújthatók be. A határidő elmulasztása 

jogvesztéssel jár.  

 

A visszajegyezhetőség vizsgálatára irányuló eljárás kérelmezése esetén, a kompenzációs eljárás iránti 

kérelem a visszajegyezhetőség vizsgálatára irányuló eljárás és a visszajegyzés átvezetésére irányuló eljárás 

lezárását követő 60 napos jogvesztő határidőn belül nyújtható be. 

 

A visszajegyezhetőség vizsgálatára irányuló eljárás kérelmezésének hiányában, a kompenzációs eljárás 

iránti kérelem 2022. szeptember 1-je és 2023. február 28-a között nyújtható be. A határidő elmulasztása 

jogvesztéssel jár.  

 

http://www.nfk.gov.hu/haszonelvezet
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A törölt haszonélvező jogutódja a kompenzációs eljárás iránti kérelmet 2022. szeptember 1-je és 2023. 

február 28-a között nyújthatja be. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 

 

A törölt haszonélvezőt, illetve jogutódját megillető jogokról és terhelő kötelezettségekről az NFK honlapján 

adunk részletes tájékoztatást.  

 

FIGYELEM! 

 

A kérelmezőnek a kérelmek benyújtásakor igazolnia kell, hogy törölt haszonélvezőnek, vagy a törölt 

haszonélvező jogutódjának minősül.  

 

Tájékoztatjuk, hogy a Büntető Törvénykönyv alapján, aki hatóságnál büntetőeljárás alapjául 

szolgáló olyan bejelentést tesz, amelyről tudja, hogy valótlan, vétség miatt két évig terjedő 

szabadságvesztéssel büntetendő, továbbá aki hatóságnál egyéb hatósági eljárás alapjául szolgáló 

olyan bejelentést tesz, amelyről tudja, hogy valótlan, elzárással büntetendő. 

 

A kérelmek személyesen vagy írásban, továbbá a törvény szerint elektronikus ügyintézésre kötelezett, vagy 

az elektronikus ügyintézést választó kérelmező által elektronikus úton nyújthatók be. Az elektronikus 

ügyintézésre vonatkozó részletes tájékoztatás az NFK honlapján érhető el. 

 

Az adatok hiánytalan és pontos rögzítése érdekében javasoljuk, hogy kérelmét elektronikus úton, az NFK 

honlapján közzétett menüponton keresztül nyújtsa be, amely költségkímélő megoldás lehetővé teszi a 

hatékony ügyintézést. 

 

Tájékoztatjuk, hogy az ügyfél köteles az első kapcsolatfelvétel alkalmával – a kézbesítési meghatalmazás 

előterjesztésével együtt – kézbesítési meghatalmazottat megnevezni, ha magyarországi lakcímmel vagy 

székhellyel nem rendelkezik, képviselőt nem nevezett meg, és elektronikus kapcsolattartásnak nincs helye. 

 

Az NFK döntése ellen közigazgatási per indítható. 

 

A törölt haszonélvező, illetve jogutódja, a haszonélvezeti jog törlésével összefüggésben az állammal, 

illetve az állami szervekkel szembeni igényeit kizárólag a jelen tájékoztatóban hivatkozott eljárások 

keretében érvényesítheti. 

 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a törölt haszonélvezettel érintett ingatlanon 2018. március 6. napját 

megelőzően tulajdonosváltozás állt be, vagy amennyiben ezen időpontot megelőzően a törölt 

haszonélvezettel érintett ingatlanon újabb haszonélvezeti jog került alapításra, abban az esetben a 

visszajegyzésre nincs lehetőség. 

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a visszajegyzés akadályának minősül, ha az érintett ingatlant 

kisajátították, vagy tulajdonjogát kisajátítást pótló adásvételi szerződéssel átruházták, így 

visszajegyzésre ebben az esetben sincs lehetőség. 

 

Az eljárások részletes szabályait rögzítő jogszabályi rendelkezések kivonata és az eljárásokra vonatkozó 

Adatkezelési tájékoztató az NFK honlapján érhető el. 

 

Budapest, 2022. július 11.  

Tisztelettel: 

 

 

Nemzeti Földügyi Központ 

képviseletében: 

Nagy János elnök s.k. 

 

Mellékletek: 
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1. sz. melléklet – A visszajegyezhetőség vizsgálatára irányuló kérelem formanyomtatványa 

2. sz. melléklet – A kompenzációra irányuló kérelem formanyomtatványa  
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1. számú melléklet - A visszajegyezhetőség vizsgálatára irányuló kérelem formanyomtatványa 

formanyomtatványa 
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2. számú melléklet - A kompenzációra irányuló kérelem formanyomtatványa 
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