
I. Kisajátítási ügyek 

 

Illeték 

A kisajátítási eljárás illetékmentes, a kérelmen illetéket nem kell leróni.  

 

Jogszabály 

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

- 2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról 

- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

- 2003. évi CXXVIII. törvény a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi 

közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről 

- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

- 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról 

 

Kisajátítási eljárás 

 

1. Kisajátítási eljárás az állam vagy önkormányzat kérelmére  

a. Az eljárás megindítása 

A kisajátítás jogintézménye azt a célt szolgálja, hogy az állam vagy a helyi 

önkormányzat azonnali, feltétlen és teljes kártalanítás mellett nem állami tulajdonban 

lévő ingatlanok tulajdonjogát kivételes, és közérdekű célból megszerezhesse. Az 

ingatlan tulajdonjogát kisajátítással akkor lehet megszerezni, ha az adásvétel útján 

nem lehetséges. 

 

A kisajátítási eljárást az ingatlan fekvése szerinti Kormányhivatal folytatja le. A 

kisajátítási eljárás kérelemre indul, amelyet a helyi önkormányzat vagy a Magyar 

Állam nevében eljáró szervezet, illetőleg a tevékenységi köre alapján kisajátítást 

kérőként eljárni jogosult szervezet, gazdasági társaság (pl.: bányavállalkozó) nyújthat 

be. A kisajátítási eljárás a formanyomtatványon benyújtott kérelemnek és a törvény 

által előírt mellékleteknek az eljárás lefolytatására illetékes Kormányhivatalhoz 

történő benyújtásával indul meg. A kérelmet ingatlanonként kell benyújtani. A 

kisajátítási kérelemben többek között meg kell jelölni a kisajátítással érintett ingatlant, 

az eljárással érintett tulajdonosok és egyéb jogosultak (pl. földhasználó, 

haszonévező, végrehajtási és jelzálogjog jogosult) nevét és elérhetőségét, a 
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kisajátítás célját, a célban megjelölt tevékenység vagy beruházás megkezdésének 

határidejét, illetve ütemezését, valamint jelezni kell, hogy a beruházás 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű-e, az erre utaló jogszabályi 

hivatkozással. 

 

A gyorsforgalmi közúthálózat fejlesztése (autópálya építés) céljára történő 

kisajátítási eljárásokra speciális szabályok vonatkoznak, amelyek a kiemelt 

közérdekre tekintettel az eljárás egyszerűsítését szolgálják.  

 

b. A kérelem elbírálása 

A kérelem beérkezését követően a Kormányhivatal a kérelmet és annak 

mellékleteit megvizsgálja, és amennyiben szükséges, hiánypótlási felhívást bocsát ki. 

Hiánypótlási felhívás az eljárás során egyszer bocsátható ki, a teljesítésre 

megállapított határidő nem hosszabbítható meg. A hiánypótlásra meghatározott 

határidő eredménytelen elteltét követően a kisajátítási hatóság a hiányok ezt követő 

pótlásáig terjedő időt, de legfeljebb 30 nap időtartamot alapul véve a kisajátítás kérőt 

– ha mulasztását nem igazolta – eljárási bírsággal sújtja. Az eljárási bírság mértéke 

naponta 10.000,- Ft. Az eljárási bírság kiszabását követően a kisajátítási hatóság – 

ha a hiányok pótlása megtörtént – folytatja az eljárást, ellenkező esetben 

megszüntetheti az eljárást, vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt. 

 

Ha a kisajátítási kérelem és mellékletei megfelelnek a kisajátítási törvényben előírt 

feltételeknek, a Kormányhivatal  

 a kisajátítási terv egy példányát mellékelve, megkeresi az illetékes 

ingatlanügyi hatóságot a kisajátítási eljárás megindítása tényének, és az 

elidegenítési tilalomnak az ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése érdekében;  

 a kérelem beérkezését követően függő hatályú döntést hoz, amelyben 

tájékoztatja az ügyfeleket arról, hogy az ingatlanra milyen közérdekű célra kértek 

kisajátítást és a kisajátítási terv észrevételezés céljából hol és mikor tekinthető meg, 

az elidegenítési tilalomról és annak tartalmáról; 

 ha a szükséges szakértelemmel nem rendelkezik, a kisajátításra vonatkozó 

szakvélemény elkészítése céljából igazságügyi szakértőt rendel ki, és meghatározza 

a szakvélemény elkészítésének határidejét, valamint tárgyalást tűz ki. A tárgyalásra a 

szakértőt meg kell idézni. A kirendelt szakértő a szakvéleményt a külön 



jogszabályban meghatározott szerkezetben és adattartalommal, a mérlegelés 

módszerének és a figyelembe vett szempontoknak a bemutatásával köteles 

elkészíteni. Az elkészített szakvéleményt a hatóság az ügyfelek részére hivatalból 

megküldi. 

 

A kisajátítási tárgyaláson ismertetni kell a kártalanításra vonatkozó szakvéleményt 

és meg kell vitatni az ügyfelek által a szakvéleményre tett észrevételeit. A 

Kormányhivatal és az ügyfelek is kérhetik a szakértői vélemény kiegészítését, 

valamit a tulajdonosok eddig a határideig kérhetik részleges kisajátítás esetén a 

visszamaradó terület kisajátítását, valamint eddig kötelesek nyilatkozni a kisajátított 

terület birtokba bocsátásának időpontjáról.  

 

A Kormányhivatal a kérelem beérkezésétől számított 75 napon belül határozattal 

dönt, vagy megszünteti az eljárást, melyet közöl az érintettekkel. 

 

A Kormányhivatalnak, a kérelemnek helyt adó határozatában külön kell 

rendelkeznie arról, hogy a kisajátított ingatlanért, az ingatlanra vonatkozóan más 

személyt megillető jogok megszűnéséért és a jogok megszűnése miatt keletkezett 

kárért, továbbá a kisajátítással kapcsolatos értékveszteségért és költségekért milyen 

összegű kártalanítást állapít meg. Rendelkezni kell a kártalanítás megfizetésének 

határidejéről is, valamint a birtokba bocsátás időpontjáról. 

 

A véglegessé vált kisajátítási határozatot és a kisajátítási terv egy-egy példányát – 

az erre utaló feljegyzéssel ellátva – az illetékes ingatlanügyi hatóság és a kisajátítást 

kérő, valamint az állami, önkormányzati tulajdonosi jogokat gyakorló szerv, valamint 

a helyi adóhatóság és a szakértő részére meg kell küldeni. A határozat véglegessé 

válásáról a többi ügyfelet is értesíteni kell. 

A tulajdonváltozást az ingatlanügyi hatóság a véglegessé vált kisajátítási határozat 

alapján vezeti át az ingatlan-nyilvántartáson. 

 

Adó- és illetékmentesség: a kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés 

alapján kifizetett vételár és a kisajátítási eljárás során megállapított kártalanítás 

mentes a személyi jövedelemadó alól. A vételárból, illetve kártalanítási összegből 

vásárolt ingatlan ezen összeg erejéig illetékmentességet élvez. Erről igazolást 



kisajátítási hatóság állít ki. A kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés alapján 

fizetett vételár és a kisajátítási kártalanítás azonban az ÁFA alól nem mentes. 

Amennyiben a kártalanításra jogosultat ÁFA fizetési kötelezettség terheli, számla 

kiállítási kötelezettsége áll fenn a kártalanítási összeg megfizetésre érdekében. 

 

c. A kártalanítási összeg megfizetése, az ingatlan birtokba bocsátása 

A kisajátítási határozat a közléssel véglegessé válik. A kisajátítást kérő az ingatlan 

tulajdonjogát a véglegessé válással szerzi meg, ezért a kártalanítási összeg után a 

Ptk. kamat is ettől az időponttól jár, kivéve, ha a kártalanításra jogosultat számla 

kiállítási kötelezettség terheli, mert ebben az esetben attól az időponttól jár a 

késedelmi kamat, amikor a számla a kisajátítást kérő részére kézbesítésre kerül.   

 

A birtokba bocsátás a Kormányhivatal feladata. A kisajátított ingatlant a 

véglegessé vált kisajátítási határozatban megjelölt időpontban kell birtokba 

bocsátani, feltéve, hogy a kártalanítási összeget megfizették, és ennek tényét a 

kérelmező igazolta a kisajátítási hatóság felé. Amennyiben a kérelmező a 

jogszabályban előírt igazolási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a 

Kormányhivatal hivatalból intézkedik a végrehajtás megindítása iránt, amelyet az 

állami adóhatóság foganatosít.  

 

d. Jogorvoslat 

d.1. Közigazgatási per  

A határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, azonban 

jogszabálysértésre hivatkozással a határozat bírósági felülvizsgálatát lehet kérni a 

közléstől számított 15 napon belül. A közigazgatási perben az ingatlan fekvése 

szerint illetékes közigazgatási bíróság jár el. A keresetet a határozatot kiadmányozó 

Kormányhivatal és a kisajátítást kérő ellen is meg kell indítani. A keresetlevelet a 

Kormányhivatalnál kell benyújtani. A keresetlevélben és a per során azonnali 

jogvédelem kérhető. Azonnali jogvédelmet csak építménnyel rendelkező ingatlan 

esetében és csak ezen ingatlan kisajátítása jogalapjának vitatása esetén lehet 

biztosítani. 

 

Ha a közigazgatási perben a bíróság azonnali jogvédelmet biztosít az ingatlannak 

kapcsolatos közigazgatási eljárásokban (ingatlan-nyilvántartási eljárás, építésügyi 



eljárás) az eljáró szerv köteles az eljárását a közbenső ítélet jogerőre emelkedéséig 

felfüggeszteni. 

 

d.2. Fellebbezés 

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. 

A kisajátítási határozat felügyeleti jogkörben nem változtatható meg, és nem 

semmisíthető meg. 

 

e. Ügyfeleket megillető jogok, kötelezettségek az eljárás során 

 Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. 

 Az ügyfelek számára, a Kormányhivatal biztosítja, hogy jogaikat és 

kötelezettségeiket megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. 

 A helyszíni szemléről a Kormányhivatal előzetesen értesíti az ügyfeleket. Az 

ingatlan tulajdonosának távolléte nem akadálya a szemle megtartásának. 

 Az ügyfél kérelmére a Kormányhivatal más igazságügyi szakértőt is 

kirendelhet. 

 A tárgyaláson a kisajátítási hatóság meghallgatja az ügyfelet és a szakértőt. 

Az ügyfél észrevételt tehet a tárgyaláson elhangzottakra, kérdést intézhet a 

szakértőhöz, indítványozhatja más bizonyíték beszerzését. 

 Aki tárgyalás rendjét zavarja, a tárgyalás vezetője rendreutasíthatja, ismételt 

vagy súlyosabb rendzavarás esetén kiutasíthatja, továbbá pénzbírsággal sújthatja. 

 Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában betekinthet az eljárás során 

keletkezett iratokba.  

 Az ügyfél kérheti az iratbetekintési jog korlátozását. 

 Az iratbetekintés során az ügyfél oldalanként 100 Ft illeték lerovása mellett 

másolatot, kivonatot készíthet, illetve másolatot kérhet. 

 A tulajdonos legkésőbb a kisajátítási tárgyalás befejezéséig kérheti az egész 

ingatlan kisajátítását, ha a részleges kisajátítás következtében az ingatlan 

visszamaradó része eredeti céljára használhatatlanná, az ingatlannal kapcsolatos jog 

vagy foglalkozás gyakorlása lehetetlenné vagy számottevően költségesebbé válik, a 

visszamaradó rész gazdaságos értékesítése nem lehetséges, illetve az ingatlan 

visszamaradó része a megengedett legkisebb teleknagyságot nem éri el. 



 Amennyiben a kisajátítás célja a (kisajátítási határozatban meghatározott 

időtartamon belül) nem valósul meg, az ingatlan korábbi tulajdonosát visszavásárlási 

jog illeti meg. 

 

2. Kisajátítási eljárás az ingatlan tulajdonosának kérelmére  

a. A kérelem benyújtásának feltételei 

A kisajátítási eljárás megindítható az ingatlan tulajdonosának kérelmére is, aki 

arra való hivatkozással kérheti az ingatlan kisajátítását, hogy annak rendeltetését a 

helyi építési szabályzat valamely később megvalósítandó, jogszabályban 

megállapított olyan közérdekű célban határozza meg, amelynek megvalósítása tőle 

nem várható el, és ez a tulajdonosi és építési jogait jelentősen akadályozza, vagy 

megszünteti. A tulajdonosnak kell igazolnia azt, hogy a közérdekű cél 

kedvezményezettjétől, ennek hiányában a települési önkormányzattól kérte az 

ingatlan megvételét, de közöttük megállapodás a kérelem benyújtásától számított 5 

éven belül nem jött létre. Ezen megállapodás hiányában kérheti az önkormányzatnak 

a kisajátítási kérelem benyújtására vonatkozó kötelezését. Közös tulajdon esetén 

valamennyi tulajdonostársnak kérelmeznie kell az eljárás lefolytatását. 

 

A kisajátítási kérelem benyújtására a Kormányhivatal – a kisajátítandó ingatlan 

tulajdonosának kérelmére – határozattal kötelezi azt, akinek érdekében a korlátozás 

történt, illetve ennek hiányában a települési önkormányzatot. 

 

A tulajdonosnak a kérelemhez mellékelnie kell a közérdekű korlátozás 

kedvezményezettjével (önkormányzat) folytatott levelezést, illetve az olyan egyéb 

iratokat, amely igazolja, hogy a vételre felajánlás legalább 5 évvel korábban 

megtörtént.  

 

Az eljárás illetékmentes, a kérelmen illetéket nem kell leróni.  

 

b. Az eljárás lefolytatása és jogorvoslat 

Az eljárás a továbbiakban az általános szabályok szerint folytatódik, tehát 

megegyezik az állam vagy önkormányzat kérelmére indult kisajátítási eljárások 

menetével.  

 



3. Szakértő előzetes kirendelése 

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-

beruházással összefüggő kisajátítás esetén a kisajátítást kérő köteles kérni, egyéb 

esetben kérhető szakértő előzetes kirendelése, valamint a kisajátítási eljárásban az 

előzetes szakvélemény felhasználása. 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben az eljárás a 

szakértő előzetes kirendelésével indul, melyet a kérelmezőnek kell benyújtania a 

kisajátítási hatóságnál, a szakértői díj előzetes letétbe helyezésével (50.000,- Ft) 

egyidejűleg. 

Az előzetes szakvélemény felhasználása során az előzetes szakvéleményt úgy 

kell tekinteni, mintha azt a kisajátítási eljárásban kirendelt szakértő készítette volna. 

Az eljárásban kizárólag a kirendelés iránti kérelmet benyújtó kisajátítást kérő 

minősül ügyfélnek. 

A kisajátítási hatóság végzése ellen fellebbezésnek nincs helye, azt a 

közigazgatási végzéssel szemben indított közigazgatási perre irányadó szabályok 

szerint a kérelmező és a szakértő a bíróságnál támadhatja meg. 

 

4. Előmunkálat engedélyezése 

A kisajátítás előtt az ingatlanon előmunkálatot csak különösen indokolt esetekben, 

az ingatlan rendeltetésszerű használatát a lehető legkevésbé korlátozva lehet 

végezni. Az előmunkálatok célja a kisajátítás előkészítése érdekében szükséges 

mérések, vizsgálatok elvégzése lehet. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű beruházások esetében előmunkálatnak minősül a lőszermentesítés és a 

próbafeltárás, valamint a megelőző régészeti feltárás is, amennyiben az nem 

eredményezi az ingatlan helyreállíthatatlan változását. Amennyiben az ingatlan 

kisajátítására nem kerül sor, az előmunkálatok végzésére jogosult köteles az 

ingatlant a rendeltetésszerű használatra alkalmassá tenni. 

Az előmunkálatok engedélyezését a kisajátítást kérő és az előmunkálatokat végző 

szerv együttesen köteles kérni. 

 

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások céljára történő 

kisajátításhoz szükséges előmunkálat esetén a kisajátítást kérő önállóan is kérheti az 

előmunkálat engedélyezését. 

Az előmunkálatokat végző szerv az előmunkálatok megkezdése előtt a kezdés 



időpontját a kisajátítási hatóságnak köteles bejelenteni. A kisajátítási hatóság az 

előmunkálatok megkezdésének időpontja előtt az érdekelteket az előmunkálatokról 

és azok megkezdésének időpontjáról értesíti. 

Az ingatlan tulajdonosa (vagyonkezelője, használója) köteles tűrni, hogy az 

engedélyezett előmunkálatokat elvégezzék, az ezzel okozott kár megtérítéséért a 

kisajátítást kérő és az előmunkálatokat végző egyetemlegesen felelős. 

Az előmunkálati engedélyben meghatározott munkálatok során okozott, illetve 

azzal összefüggésben keletkezett károkért járó kártalanítást – a kisajátítási 

kártalanítás szabályainak alkalmazásával – a kisajátítási hatóság állapítja meg. 

 

5. Járulékos költségek megtérítése 

A kisajátítási kártalanítás megfizetésére kötelezett köteles megtéríteni a 

kisajátítással közvetlenül összefüggően a költözködés, üzletszerű gazdasági 

tevékenységet folytató személy vagy szervezet esetében, az üzemáttelepítés, 

üzemátszervezés, a termeléskiesés, a tevékenységnek a kisajátítási eljárás miatti 

szüneteléséből adódó bevételkiesés, valamint a fentebbiekben foglaltakon 

túlmenően a kisajátítás okozta hátrányok kiküszöbölése miatt a kártalanításra 

jogosultnál - a kisajátított ingatlan birtokba bocsátását követő legfeljebb 90 napon 

belül - felmerült indokolt és igazolt költséget. 

 


