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1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 

2. Illetékességi terület: Nógrád megye  

3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő-Csütörtök: 800-1630 
  Péntek: 800-1400 

4. Ügyintéző és elérhetőség: 

Kőszeginé dr. Vágvölgyi Nikolett  
Tel: 32-620-729 
E-mail: KoszegineVN kukac nograd.emrkh.hu 
 
dr. Langár Ágnes  
Tel: 32-620-723 
E-mail: LangarA kukac nograd.emrkh.hu 

5. Vonatkozó jogszabályok: 

−−−− A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. tv. (továbbiakban: Kstv.); 
−−−− A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a 

kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 
178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet; 

−−−− Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv.; 
−−−− A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. tv. (továbbiakban: Ket.). 

6. Ügyintézéshez szükséges dokumentum: 

−−−− külön jogszabály rendelkezése alapján a kisajátítási tervet öt példányban; 
−−−− a kisajátítást kérő bejelentését az ingatlan tulajdonosa és más ügyfelek nevéről, 

lakáscíméről (telephelyéről), ha ezek az adatok a kisajátítási terv elkészítését követően 
megváltoztak; 

−−−− a kisajátítást kérő nyilatkozatát – kivéve az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Épt.) 30. §-ának (4) 
bekezdése szerinti és a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának 
közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: 
Aptv.) 7. §-ának (2) bekezdése szerinti kisajátítást – arról, hogy a kártalanításhoz 
szükséges pénzügyi fedezet, illetve lakás (helyiség) rendelkezésre áll; 

−−−− a kisajátítás céljának megfelelően, az illetékes hatóságnak a Kstv. 7. § szerinti 
engedélyét, hozzájárulását, egyetértését, szakvéleményét tartalmazó iratokat, illetve a 
7. § (1) bekezdés utolsó mondata szerinti esetben, az ingatlanügyi hatóság határozatát; 

−−−− kisajátítást kérő harmadik személy esetében, a tevékenység végzésére vonatkozó 
engedélyt, nem engedélyköteles tevékenység esetén létesítő okiratát; 

A kisajátítást kérő köteles a közérdekű célok és a kisajátítás feltételei fennállása 
mérlegeléséhez szükséges adatokról a kisajátítási hatóságot (kormányhivatalt) 
tájékoztatni, és az azokat igazoló dokumentumokat a hatóság rendelkezésére 
bocsátani. 
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7. Eljárási illeték: illetékmentes. 

8. Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

A kisajátítási eljárás kérelemre indul. A kérelmet a kisajátítást kérő nyújtja be.  
Az állam, az önkormányzat, mint kisajátítást kérő nevében a tulajdonosi jogot gyakorló szerv, 
illetve az a szerv járhat el, amelyet az állami, önkormányzati tulajdonosi jogokat gyakorló 
szerv meghatalmaz, vagy az eljárásra jogszabály jelöli ki. Kisajátítást kérő harmadik 
személyként a Kstv. 36. § (2)-(3) bekezdése szerinti esetben, a tevékenység végzésére 
engedéllyel rendelkező, nem engedélyköteles tevékenység esetén a létesítő okirata szerint a 
kisajátítási célt megvalósító tevékenységre jogosult, illetve az állam javára – törvényi 
rendelkezés alapján – saját nevében, kisajátítást kérőként való eljárásra kijelölt személy járhat 
el. 
A kisajátítási kérelemben meg kell jelölni a kisajátítás célját, a célban megjelölt tevékenység 
vagy beruházás megkezdésének határidejét, illetve ütemezését. 

9. Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

A tulajdonjog kisajátítás útján történ ő elvonásának alapvető feltétele (Kstv. 1.§-ának 
(1) bekezdése): 

Kisajátítással az ingatlan tulajdonjoga csak kivételesen vonható el, a törvényben 
meghatározott közérdekű célból, feltételekkel és módon, teljes, azonnali és feltétlen 
kártalanítás mellett.  
 
Kisajátítást kérő személye (Kstv. 1.§-ának (2) bekezdése): 

A kisajátítást kérő lehet a: 
− Magyar Állam, 
− helyi önkormányzat, 
− harmadik személy, ha a törvényben meghatározott közérdekű célt megvalósító 

tevékenységet lát el, vagy akit törvény az állam javára, saját nevében, kisajátítást 
kérőként való eljárásra kötelez. 

 
Közérdekű célok köre (Kstv. 2.§-a): 

− honvédelem; 
− nemzetközi szerződés alapján megvalósuló területcsere; 
− terület- és településrendezés; 
− kötelező állami, illetve kötelező önkormányzati feladathoz kapcsoló oktatási, 

egészségügyi, szociális, valamint kommunális hulladékkezelő létesítmény 
elhelyezése; 

− közlekedési infrastruktúra fejlesztése; 
− energiatermelés; 
− energiaellátás; 
− bányászat; 
− elektronikus hírközlési szolgáltatás; 
− kulturális örökségvédelem; 
− természetvédelem; 
− vízgazdálkodás; 
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− fenntartható erdőgazdálkodás, valamint véderdő telepítése, védőfásítás és közérdekű 

erdőtelepítés; 
− építésügyi korlátozások felszámolása; 
− az ingatlant terhelő, az ingatlan rendeltetésszerű használatát jelentősen korlátozó, 

vagy megszüntető közérdekű használati jogok, szolgalmak miatti hátrányok 
megszüntetése. 

A Kstv. 4.§-a közérdekű célonként, külön-külön meghatározza a kisajátítás további 
feltételeit. 
 
A közérdekű cél megléte esetén, a kisajátítás további feltételei (Kstv. 3.§-a): 

− a közérdekű cél megvalósítása, az ingatlanon fennálló tulajdon korlátozásával nem 
lehetséges, vagy – külön törvény alapján – a közérdekű használati jog, vezetékjog, 
szolgalmi jog alapításában a tulajdonossal nem jött létre megállapodás, illetve e 
jogokat az illetékes hatóság nem engedélyezte; 

− az ingatlan tulajdonjogának megszerzése adásvétel – törvényben meghatározott 
esetben csere – útján nem lehetséges; 

− a közérdekű cél megvalósítására kizárólag az adott ingatlanon kerülhet sor, illetve ha 
a közérdekű cél megvalósítására több ingatlan alkalmas, annak más ingatlanon való 
megvalósítása a tulajdon nagyobb sérelmével járna; és 

− a kisajátítással biztosított tevékenység közösségi előnyei a tulajdon elvonásával 
okozott kárt jelentősen meghaladják. Ennek mérlegelése során a hivatalnak a 
közérdekű tevékenység jelentőségét, így különösen a terület fejlődésére gyakorolt 
hatását, a tevékenységgel, szolgáltatással ellátásra kerülők számát, a foglalkoztatásra 
gyakorolt hatását és az ingatlan jellemzőit kell egybevetnie, kulturális 
örökségvédelmi érték, természetvédelmi érték esetén annak jelentőségét és a 
tulajdonelvonás arányosságát kell vizsgálnia. 

 
A termőföld, az erdőterület, védett természeti terület, védetté nyilvánított régészeti 
lelőhely, műemlék kisajátításának, véderdő telepítése, védőfásítás és közérdekű 
erdőtelepítés, bányászat és honvédelem céljára történő kisajátításnak, valamint külföldi 
állam vagy nemzetközi szervezet tulajdonában álló ingatlan kisajátításának egyéb 
szabályait a Kstv. 7.§-a tartalmazza. 

 
Az adásvételi szerződés megkötését meghiúsultnak kell tekinteni ha: 

− a kisajátítást kérő ajánlatát a tulajdonos vagy más kártalanításra jogosult a 
kézhezvételtől számított 30 napon belül nem fogadja el, illetve arra nem nyilatkozik, 
vagy 

− a tulajdonos vagy más kártalanításra jogosult személye nem állapítható meg 
egyértelműen, illetve az ingatlan tulajdonjogával összefüggésben per van 
folyamatban és azt az ingatlan-nyilvántartásba feljegyezték, illetve bejegyzés alatt 
áll, vagy 

− a tulajdonos vagy más kártalanításra jogosult lakóhelye, tartózkodási helye, illetőleg 
székhelye ismeretlen, illetve a kisajátítást kérő ajánlatának közlése részükre egyéb 
körülményeik folytán rendkívüli nehézséggel vagy számottevő késedelemmel járna. 
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Az ingatlan tulajdonosa által kezdeményezhető megvásárlás és kisajátítás (Kstv. 5.§): 

Építésügyi korlátozások felszámolása, illetve az ingatlant terhelő, az ingatlan 
rendeltetésszerű használatát jelentősen korlátozó, vagy megszüntető közérdekű használati 
jogok, szolgalmak miatti hátrányok megszüntetése érdekében az ingatlan megvásárlása és 
kisajátításának kezdeményezése, az ingatlan tulajdonosát is, ha 

− az ingatlan tulajdonjogát a korlátozás előtt szerezte meg, és 
− az ingatlan rendeltetését a helyi építési szabályzat, illetőleg szabályozási terv 

valamely később megvalósítandó – jogszabályban megállapított – olyan közérdekű 
célban határozza meg, amelynek megvalósítása a tulajdonostól nem várható el, és ez 
a tulajdonosi és építési jogokat, illetve  

− a Kstv. 2.§-ának o./ pontja szerinti kisajátítási célokhoz kapcsolódó közérdekű 
használati jog, vezetékjog, szolgalmi jog – a jog létesítését követően – az ingatlan 
rendeltetésszerű használatát jelentősen akadályozza vagy megszünteti, 

− A Kstv. 5.§-a, a kezdeményezésre vonatkozó további feltételeket állapít meg. 
 
A tulajdonosnak a kérelemhez mellékelni kell: 

− az ingatlanon fennálló korlátozást bizonyító iratot, 
− azt az iratot, amely igazolja, hogy az ingatlan megvásárlását kezdeményezte, de az 

adásvételre vonatkozó megállapodás, a kezdeményezése ellenére – a Kstv. 5.§-ában 
meghatározott határidőn belül – nem jött létre. 

 
Kártalanításra vonatkozó szabályok (Kstv. 9.§-20.§-a, 40.§-a):  

A kisajátított ingatlan tulajdonosát a tulajdonjoga elvonásáért, az ingatlanon fennálló jog 
jogosultját pedig a joga megszűnéséért – a zálogjog és a végrehajtási jog jogosultja 
kivételével – teljes, azonnali és feltétlen kártalanítás illeti meg. 
 
A kisajátítási tervben megjelölt ingatlanra megkötött adásvételi szerződés alapján kifizetett 
vételár, a kisajátítási eljárás során megállapított kártalanítással megegyezően adó- és 
illetékmentes, ide nem értve az általános forgalmi adót. 
 
A kártalanítási összeget úgy kell tekinteni, mint amely az általános forgalmi adót is 
tartalmazza, amennyiben a kisajátítás keretében történő tulajdonátszállást az általános 
forgalmi adóról szóló törvény szerint adófizetési kötelezettség terheli. 
 
Nem jár kártalanítás:  

− az ingatlanra feljegyzett tények megszűnéséért; 
− az olyan épületért, amelynél az építést vagy fennmaradást engedélyező határozat a 

későbbi lebontás esetére a kártalanítást kizárta, illetőleg amelynek a tulajdonos 
költségére való lebontását az építésügyi hatóság elrendelte.  

 
A kártalanítás pénzben, vagy – a Kstv. 13.§-ában foglaltak szerint – csereingatlannal 
történik. Csereingatlannal történő kártalanításra abban az esetben kerülhet sor, ha abban a 
tulajdonos és a kisajátítást kérő megegyezik. 
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Az eljáró hatóság a kártalanításra vonatkozó szakvélemény elkészítése céljából, 
igazságügyi szakértőt rendel ki. 
 
 
Egyeztető tárgyalás (Kstv. 25.§) 

Ha a kérelem és mellékletei megfelelnek a Kstv-ben előírt feltételeknek, a kisajátítási 
hatóság tárgyalást tűz ki. Nincs szükség tárgyalás kitűzésére, illetőleg a kitűzött tárgyalás 
megtartására, ha a kisajátítást kérő csatolja a kisajátítási kártalanítás tárgyában kötött 
egyezségről szóló okiratot, és az egyezséget a kisajátítási hatóság jogszerűnek tartja. 
 
A kisajátított ingatlan csak a kérelemben megjelölt célra használható fel (Kstv. 35.§) 

A kisajátítást kérőnek az ingatlant a kisajátítási határozatban meghatározott határidőn belül 
a kisajátítás céljára fel kell használnia és a kisajátítási cél szerinti használatot a kisajátítási 
határozatban előírt időtartamig biztosítani kell.  

Amennyiben a kisajátítás célja az előírt határidőn belül nem valósul meg, az ingatlan 
korábbi tulajdonosát visszavásárlási jog illeti meg. 
 
A kisajátítást elrendelő határozat jogerőre emelkedésével az ingatlan tulajdonjogát az 
állam, illetve a helyi önkormányzat szerzi meg (Kstv. 36.§). Ettől eltérően a kisajátítási 
hatóság közvetlenül a kisajátítást kérő harmadik személy tulajdonába adja az ingatlant a 
Kstv. 36.§-ának (2) bekezdésében meghatározott esetekben. 
 
Ügyintézési határidőre vonatkozó szabályok (Ket. 33.§-a) 

Az eljáró hatóság az ügy érdemében 30 napon belül dönt. Az ügyintézési határidő, a 
kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő 
megérkezését követő napon kezdődik. Az eljáró hatóság vezetője, az ügyintézési határidőt, 
annak letelte előtt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal 
meghosszabbíthatja. 
 
A Ket. 33.§-ának (3) bekezdése határozza meg azokat az időtartamokat, melyek az 
ügyintézési határidőbe nem számítanak bele: 

− a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló 
felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő, 

− az eljárás felfüggesztésének időtartama, 
− a bizonyítékok ügyféllel történő ismertetésére irányuló eljárás időtartama, 
− a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más 

elháríthatatlan esemény időtartama, 
− a kérelem, a döntés és egyéb irat hiteles fordításához szükséges idő, 
− a szakértői vélemény elkészítésének időtartama, 
− a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig 

terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a 
kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama; 

− jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a Ket. 36.§ (2) bek. alapján adatnak a 
nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő; 

− szakhatósági eljárás időtartama. 
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Ha a hatóság a rá irányadó ügyintézési határidőt az ügyfélnek és az eljárás egyéb 
résztvevőjének fel nem róható okból túllépi, köteles az ügyfél által az eljárás lefolytatásáért 
megfizetett illetéknek vagy díjnak megfelelő összeget, ha pedig az ügyintézés időtartama 
meghaladja az irányadó ügyintézési határidő kétszeresét, az ügyfél által az eljárás 
lefolytatásáért megfizetett illetéknek vagy díjnak megfelelő összeg kétszeresét az ügyfél 
részére visszafizetni. 
 
A birtokbaadás szabályai (Kstv. 34.§-a) 

A birtokbaadás, a kisajátítási hatóság feladatát képezi. A birtokbaadás részletes szabályait 
a Kstv. 34.§-a határozza meg. 
 
Előmunkálati engedély (Kstv. 38.§-39.§-a) 

Kisajátítás előtt az ingatlanon előmunkálatot csak különösen indokolt esetekben, az 
ingatlan rendeltetésszerű használatát a lehető legkevésbé korlátozva lehet végezni. A 
kisajátításhoz szükséges előmunkálatokra engedélyt kell kérni az illetékes kisajátítási 
hatóságtól. 
 
A kisajátítási határozat felülvizsgálatára vonatkozó szabályok (Kstv. 31.§-32.§-a) Ket. 
109-110.§ 

A kisajátítási határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.  
 
A határozat a közléssel válik jogerőssé. A határozat ellen – jogszabálysértésre 
hivatkozással – az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az 
eljárás egyéb résztvevője a Balassagyarmati Törvényszékhez címzett, 3 példányban 
benyújtott keresettel élhet. A keresetlevelet a kisajátítási hatóságnál kell benyújtani vagy 
ajánlott küldeményként postára adni a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított 30 
napon belül. 
 
A kereset benyújtásának a határozat végrehajthatóságára nincs halasztó hatálya, a 
felülvizsgálat kezdeményezésére jogosult azonban a keresetlevélben a döntés 
végrehajtásának felfüggesztését kérheti. 
 
A Törvényszék a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére 
azonban tárgyalást tart. 
 
A közigazgatási peres eljárásban a feleket – az illetékekről rendelkező 1990. évi XCIII. 
törvény 62.§ (1) bekezdésének h) pontja alapján – tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg, 
az illeték megfizetéséről a Törvényszék utólagosan dönt. 
 


