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Tájékoztató 
a külföldiek magyarországi ingatlanszerzésének engedélyeztetése iránt 

kezdeményezett eljárásról 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

- A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 

- A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a 
továbbiakban: Fftv.) 

- A külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő 
ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Korm. rendelet) 

- A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi 
képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: Fiókteleptv.) 

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény 

- Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 
- Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles 

tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. 
törvény 

Az Lt. 1/A. § (1) és (2) bekezdése alapján: 

1/A. § (1) E törvényt és az e törvény végrehajtására kiadott rendeletet kell 
alkalmazni a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 
törvény szerinti mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlan 
tulajdonjogának külföldi jogi személy vagy külföldi természetes személy által történő 
megszerzésére, ide nem értve az öröklés esetét. 

(2) A külföldi jogi személy vagy a külföldi természetes személy az (1) bekezdés 
szerinti ingatlant az ingatlan fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatal engedélyével szerezheti meg. 

A Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján e rendelet hatálya nem terjed ki a 
külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi 
képviseleteiről szóló Fiókteleptv. 17. § (1) bekezdésében meghatározott esetek 
szerinti tulajdonszerzésre. 

Nem engedélyköteles az ingatlanszerzés az alábbi esetekben: 

- Az Európai Unió tagállamainak (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, 
Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, 
Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, 
Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, 

Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia) 
állampolgárai, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezetei, 
 

- Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államok 
(Norvégia, Liechtenstein, Izland) állampolgárai, jogi személy vagy jogi 
személyiség nélküli szervezetei, 
 

- Svájc állampolgárai (a 2006. évi CXXV. törvénnyel kihirdetett a személyek 
szabad mozgásáról szóló megállapodás alapján), valamint 
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- Kettős állampolgárok, ha az egyik állampolgársága a magyar vagy tagállami, 

valamint a külföldön élő magyar állampolgárok ingatlanszerzése,  
 

- Öröklés esetén. 

A fent felsoroltakon kívüli valamennyi esetben, külföldi természetes és jogi 
személy mező- és erdőgazdasági földnek nem minősülő ingatlan tulajdonjogát, 
kizárólag kormányhivatali engedéllyel szerezheti meg. 

A Komárom-Esztergom megyében található ingatlanok esetében a Komárom-
Esztergom Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) engedélye 
szükséges az ingatlanszerzéshez. A Kormányhivatal egyfokú közigazgatási 
eljárásban bírálja el a külföldiek ingatlanszerzésére irányuló kérelmeket.  

Az engedélyezéshez szükséges iratok, feltételek: 

Kérelem  

Az ingatlan tulajdonjogának külföldi által történő megszerzésére irányuló, a 
Korm.rendelet 1. melléklet szerinti kérelmet a Kormányhivatalhoz kell benyújtani 
(2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.).  

Az 1. melléklet szerinti kérelem részét képező, az eljárás szempontjából irányadó 
függelékek kitöltése is kötelező. 

A 3. függelék kitöltése minden eljárásban szükséges. Amennyiben a kérelmező a 
2. függelékben megjelölt mellékleteket nem csatolja, a hivatkozott függelék 
kitöltése is szükséges a vonatkozó adatok Kormányhivatal által történő beszerzése 
érdekében. 

A kérelemhez mellékelni kell:  

 külföldi természetes személy esetén a kérelmező érvényes úti okmányának 
vagy más, személyazonosításra alkalmas igazolványának hiteles 
másolatát 

 külföldi jogi személy esetén a Fiókteleptv. szerinti fióktelep vagy kereskedelmi 
képviselet 21 napnál nem régebbi hiteles, vagy közjegyző által 
hitelesített cégkivonatát, továbbá 

 az ingatlanszerzésre irányuló előszerződést vagy szerződést, ennek 
hiányában a 2. melléklet szerinti nyilatkozatot az ingatlan tulajdonosától 
az ingatlan tulajdonjoga átruházásának szándékáról, valamint 

 a megszerezni kívánt ingatlanra vonatkozó, 21 napnál nem régebbi hiteles 
tulajdoni lapot. 

A cégkivonatot és tulajdoni lapot az adatszolgáltatás díjának (3.600,- Ft) a 

kérelmező általi megfizetését követően a Kormányhivatal szerzi be - ezekben az 
esetben a Korm. rendelet szerinti 2. függelék kitöltése szükséges az eljárás 
lefolytatásához - kivéve, ha a kérelmező e dokumentumokat a kérelméhez csatolja, 
vagy a kérelmében arról nyilatkozik, hogy a dokumentumok valamelyikét maga 
kívánja beszerezni. 
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Illeték  

Az engedélyezési eljárás illetékköteles, az Itv. értelmében ingatlan tulajdonjogának a 
külön jogszabály szerinti külföldi jogi vagy természetes személy általi 
megszerzéséhez szükséges engedély iránt kezdeményezett eljárásért 50.000 forint 
illetéket* kell fizetni, melyet a kérelmen illetékbélyeg formájában kell leróni.  

*Az 50.000,-Ft összegű illetéket kérelmezőként és ingatlanonként kell 
teljesíteni!   

Azon külföldi természetes személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkező, illetve letelepedett jogállású személy, és a magyar állampolgárság 
megszerzését kezdeményezte, lakástulajdonának megszerzéséhez szükséges 
engedély iránti eljárásáért 10.000,- forint illetéket köteles megfizetni. (Itv. Melléklet 
XX. Cím) 

Meghatalmazás 

Amennyiben a kérelmező nem személyesen jár el az ügyben, minden esetben 
csatolni kell a nevében eljáró jogi képviselő vagy más természetes személy részére 
adott, ügyre vonatkozó meghatalmazás eredeti példányát. A meghatalmazást teljes 
bizonyító erejű magánokiratba szükséges foglalni. 

A meghatalmazás szerepelhet a becsatolt szerződés egyik pontjaként is, ebben az 
esetben azonban külön ki kell emelni, hogy az a Kormányhivatal előtti 
ingatlanszerzési engedélyezési eljárásra is vonatkozik. 

Az eljárás menete:  

Az engedélyezési eljárás során a Kormányhivatal megvizsgálja, hogy a kérelem és a 
becsatolt mellékletek megfelelnek-e a Korm. rendeletben előírtaknak.  

Az engedélyezési eljárás ügyintézési határideje 15 nap, amelybe nem számít 
bele a belföldi jogsegélyek és a hiánypótlás időtartama. 

Az ingatlanszerzést engedélyezni kell, amennyiben 

a) az közérdeket és önkormányzati érdeket nem sért, 
b) a kérelmező az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti 
egyéni vállalkozó vagy egyéni cég tagja, és - a kérelemben foglalt nyilatkozata szerint 
- Magyarországon gazdasági tevékenységet kíván folytatni, a megszerezni kívánt 
ingatlan szükséges e gazdasági tevékenységének folytatásához, Magyarországon 
életvitelszerűen kíván lakni, valamint az ingatlanszerzése közérdeket nem sért.  

A Kormányhivatal az engedély megadását az a) pontban meghatározott feltétel 
teljesülése esetén is megtagadhatja, amennyiben a külföldi honossága szerinti állam 
nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján nem biztosít a magyar 
állampolgároknak, valamint a magyarországi székhelyű jogi személyeknek a 
belföldiekkel legalább azonos elbírálást, kivéve, ha 

1.) a tulajdonszerzés célja közös tulajdon megszüntetése vagy 
2.) a külföldi természetes személy Magyarországon folyamatosan legalább 5 éve 
bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy szálláshellyel rendelkezik, és ez idő 
alatt összesen legalább 3 évig foglalkoztatási jogviszonyban állt.  
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A Kormányhivatal az eljárása során a közérdeksérelem fennállásának tisztázása 
kérdésében megkeresi a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalt (kitiltás, beutazási 
és tartózkodási tilalom) és az Országos Rendőr-főkapitányságot (elfogatóparancs), a 
büntetlen előélet tényére vonatkozó adat tekintetében a Belügyminisztérium 
Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárságát. A Kormányhivatal a 
tényállás tisztázása érdekében felhívja az ingatlan fekvése szerint illetékes 
önkormányzat polgármesterét annak közlésére, hogy az ingatlanszerzés sért-e 
önkormányzati érdeket.  

Közérdek sérelmének minősül, ha a kérelmező természetes személy 
a) kiutasítás, vagy beutazási és tartózkodási tilalom hatálya alatt áll, 
b) elfogatóparancs hatálya alatt áll, 
c) büntetett előéletű, 

vagy ha a közérdek sérelme egyéb közbiztonsági, közrendi vagy közegészségügyi 
okból megállapítható. 

Önkormányzati érdek sérelmének minősül, ha az ingatlanszerzés a települési 
önkormányzat, vagy a Fővárosi Önkormányzat törvényben meghatározott kötelező 

vagy az általa önként vállalt helyi közügyet érintő önkormányzati érdekét sérti. 

Jogi személy kérelmező esetén a közérdek sérelme különösen akkor valósul 
meg, ha a fióktelep vagy kereskedelmi képviselet: 
- adószámát az állami adóhatóság felfüggesztette vagy törölte, 
- a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 

törvény szerint alkalmazott tevékenység korlátozására vonatkozó intézkedés 
hatálya alatt áll, 

- felszámolás, kényszertörlés, vagy a Fiókteleptv. szerinti megszüntetési eljárás 
alatt áll. 

A kivételes ingatlanszerzések engedélyezésére irányuló eljárások (pl.: diplomáciai, 
konzuli képviselet, valamint ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi szervezet 
ingatlanszerzése, árverés útján történő ingatlanszerzés) részletszabályai a Korm. 
rendeletben megtalálhatók.   

A Kormányhivatal érdemi határozata ellen az Lt. 1/A. § (4) bekezdése alapján 
fellebbezésnek helye nincs, jogszabálysértésre hivatkozással a közléstől 
számított 30 napon belül a döntés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető. 
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