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Tájékoztató 

 

a kisajátítási eljárásról, valamint a kapcsolódó eljárásokról 

 

Kisajátítási eljárás: 

Ingatlan tulajdonjoga kivételesen, közérdekből, azonnali, feltétlen és teljes kártalanítás mellett 

kisajátítás útján is megszerezhető. A kisajátítási eljárás kérelemre indul, melyet kizárólag a 

Magyar Állam vagy települési önkormányzat, illetve ezek nevében eljáró tulajdonosi jogokat 

gyakorló szerv, illetve egyes tevékenység végzésére jogosult harmadik személy nyújthat be. 

 

A kérelmet a hatóság honlapján közzétett formanyomtatványon, ingatlanonként, a jogszabály 

által megkövetelt mellékletekkel együtt kell benyújtani. Az eljárásban a kisajátítást kérőn 

felül ügyfélnek minősül mindazon személy, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát a kisajátítás 

érinti (tulajdonos, vezetékjog jogosultja, végrehajtási jog jogosultja, stb.). 

 

A kisajátítási eljárásokban, valamint a kisajátítási terv záradékolására irányuló eljárásban az 

ügyfél, illetve annak képviselője elektronikus ügyintézésre kötelezett, amennyiben a 

kisajátítási terv záradékolása elektronikus úton történt, 

 

Amennyiben a záradékolás papíralapon történt, nem jogosult a kisajátítási eljárás során 

cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni. Ebben az 

esetben a kérelmet hagyományos módon, papíralapon, postai úton – indokolt esetben 

személyes ügyfélfogadás keretében – szükséges benyújtani. 

 

A kisajátítási eljárást a kisajátítási hatóság, azaz a területileg illetékes kormányhivatal 

folytatja le. Az illetékességet a kisajátítani kért ingatlan fekvése határozza meg. A Komárom-

Esztergom megyei ingatlanok vonatkozásában kisajátítási hatóságként a Komárom-Esztergom 

Megyei Kormányhivatal jár el. 

 

Az eljárás ügyintézési határideje 75 nap. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

ügyek eljárásának ügyintézési határideje 60 nap. 

 

A kisajátítási eljárás eljárási költségeit - ideértve az eljárásban kirendelt ügygondnok vagy 

eseti gondnok díját és költségeit is - a kisajátítást kérő viseli. A kisajátítási eljárás során a 
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kisajátítási hatóság által hivatalból indított eljárások kisajátítási hatóság által megfizetendő 

költségeit a kisajátítást kérő a kisajátítási hatóság részére megtéríti. E rendelkezése a 

végrehajtási költségre nem vonatkozik. 

 

A kisajátítási hatóság a kérelem benyújtásától számított 8 napon belül – a kisajátítással érintett 

ingatlanok tulajdonosainak nevét és lakcímét, valamint az ingatlan helyrajzi számát 

tartalmazó – végzésével megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a kisajátítási eljárás megindítása 

tényének és az elidegenítési tilalomnak az ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése, 

valamint az ingatlan tulajdoni lapján széljegyzett személynek és ingatlan-nyilvántartási 

jogelődjének neve (cégneve) és lakcíme (székhelye) közlése érdekében. 

 

Kisajátításra kizárólag a Kstv-ben felsorolt közérdekű célok megvalósítása érdekében kerülhet 

sor. Az egyes közérdekű célokra vonatkozó különös szabályok figyelembevételével a hatóság 

a kisajátítás jogalapja körében alapvetően megvizsgálja, hogy 

 a közérdekű cél megvalósítása a tulajdon korlátozásával lehetséges-e 

 az ingatlan tulajdonjogának megszerzése adásvétel vagy csere útján meghiúsult-e 

 a közérdekű célt kizárólag az adott ingatlanon lehet-e megvalósítani 

 a közérdekű cél megvalósításával jelentkező közösségi előnyök jelentősen meghaladják-e 

a tulajdon elvonásával okozott kárt. 

 

Az eljárás során a hatóságnak rendelkeznie kell továbbá a jogosultat illető kártalanításról is. A 

kártalanítás főszabályként pénzben történik. Ha az építménnyel rendelkező ingatlant a 

kártalanításra jogosult lakhatásra, vagy egyéb célra használja, kérelmére csereingatlannal 

történő kártalanításról kell rendelkezni. 

 

A hatóság a kártalanítás módjától függetlenül az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi 

XXIX. törvény szerinti szakértőt rendel ki az ingatlan forgalmi értékének megállapítása 

céljából. Az ingatlan jellegétől függően a szakértő mindazon tényezőt (lábon álló termés 

értéke, elvégzett mezőgazdasági munkák költsége, stb.) figyelembe veszi, mely kihatással van 

az ingatlan értékére. A hatóság intézkedik a szakértői vélemény ügyfelek részére történő 

megküldéséről és tárgyalást tűz annak megvitatása érdekében. 
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A tárgyaláson kizárólag a szakértő köteles részt venni, az ügyfelek (kisajátítást kérő, 

tulajdonos, stb.) számára a részvétel jogosultság, megjelenésük hiánya a tárgyalásnak nem 

akadálya. 

 

Gyakorlati szempontból azonban indokolt az ügyfeleknek is megjelenni, mert a kártalanításra 

jogosult személy legkésőbb a tárgyaláson jogosult: 

 észrevételt tenni a szakértői véleményre 

 kérelmezni a szakértői vélemény kiegészítését 

 kérni a csereingatlannal történő kártalanítást 

 a kártalanítás tárgyában egyezséget kötni a kisajátítást kérővel. 

 

A kisajátítási eljárás lényege az, hogy a hatóság - a törvényi garanciák megtartása mellett - 

közhatalommal megfosztja az ingatlan tulajdonosát tulajdonjogától. Ezért ha a tárgyaláson 

nem merül fel olyan körülmény, mely megkérdőjelezné a szakértői vélemény 

megalapozottságát, önmagában az a körülmény, hogy a kártalanításra jogosult a megállapított 

kártalanítás összegével nem ért egyet, nem akadálya az ingatlan kisajátításának. A 

kártalanításra jogosult által a tárgyaláson tett nyilatkozatának nincs kihatása az őt megillető 

jogorvoslati jogra, az a kártalanítási összeg kifejezett elfogadása esetén is megilleti, mind a 

jogalap, mind a kártalanítás nagysága tekintetében. 

 

Az eljárás a kisajátítás érdemében meghozott határozattal zárul, mely a közléssel válik 

véglegessé. A kisajátítási határozat véglegessé válását követően az ingatlan tulajdonjogát a 

kisajátítást kérő szerzi meg. A véglegessé válástól számítandó továbbá a kártalanítási összeg 

megfizetésének és az ingatlan birtokba bocsátásának határideje. A kártalanítási összeg – 

akárcsak a kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződésben kikötött ellenérték – adó- és 

illetékmentes, melyet egy összegben, bankszámlára történő utalással vagy postai úton történő 

készpénzkifizetéssel kell teljesíteni. 

 

A kormányhivatal határozata ellen igénybe vehető jogorvoslat: 

A kormányhivatal határozata ellen közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, 

jogszabálysértésre hivatkozással a határozat közlésétől számított 15 napon belül közigazgatási 

pert indítható. 
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Azonnali jogvédelmet csak építménnyel rendelkező ingatlan esetében és csak ezen ingatlan 

kisajátítása jogalapjának vitatása esetén lehet biztosítani, a jogalap tárgyában hozott közbenső 

ítélet jogerőre emelkedéséig terjedő időre. 

 

Kisajátítási kérelem benyújtására kötelezés iránti eljárás: 

Amennyiben: 

 a helyi építési szabályzat változása a tulajdonosi és építési jogokat jelentősen akadályozza 

vagy megszünteti és az ingatlan adásvételére vonatkozó megállapodás a tulajdonos 

kezdeményezésére 5 éven belül nem jött létre, 

 vagy az ingatlanon létesített közérdekű használati jog, szolgalmi jog az ingatlan 

rendeltetésszerű használatát jelentősen akadályozza vagy megszünteti, a jog létesítésétől 

számított 2 éven belül 

a tulajdonos is kezdeményezheti az ingatlan megvásárlását és kisajátítását, feltéve, hogy az 

ingatlan tulajdonjogát a fenti korlátozások előtt szerezte meg. A feltételek fennállása esetén a 

hatóság határozattal kötelezi a települési önkormányzatot vagy az ingatlant érintő jog(ok) 

jogosultját az ingatlan kisajátítására irányuló kérelem benyújtására. 

 

Szakértő előzetes kirendelésére irányuló eljárás: 

Az eljárás során a lehetséges kisajátítást kérő kérelmére a hatóság az ingatlan esetleges 

jövőbeli kisajátítására vonatkozó szakvélemény elkészítésére szakértőt rendel ki. Az 

eljárásban kizárólag a kérelmező minősül ügyfélnek, ezért a kártalanításra jogosultak nem 

ismerhetik meg a szakértői véleményt. 

 

Az előzetes szakértői vélemény kisajátítási eljárásban történő felhasználása alapesetben a 

kisajátítást kérő nyilatkozatától függ, melyet a kisajátítási kérelemben terjeszthet elő. 

Amennyiben a kisajátítást kérő ezt nem kérelmezi, úgy a hatóság az általános szabályok 

szerint másik szakértőt rendel ki. Bármelyik szakértői véleményt is használja fel a hatóság, azt 

az általános szabályok szerint megküldi az ügyfeleknek. 

 

Nemzetgazdaságilag kiemelt infrastruktúrafejlesztéshez kapcsolódó (jövőbeni) kisajátítási 

eljáráshoz kötelező előzetesen szakértő kirendelésére irányuló eljárást is kezdeményezni. Az 

előzetesen elkészített szakvéleményt a későbbi kisajátítási eljárásban kötelező alapul venni, 

felhasználni. 
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Előmunkálatok engedélyezésére irányuló eljárás: 

Az eljárás során a lehetséges kisajátítást kérő és az előmunkálatokat végző szerv együttes 

kérelmére a hatóság az ingatlan valószínűsített, jövőbeli kisajátítása esetén határozattal 

engedélyezi, hogy azon a kisajátítás előkészítése érdekében szükséges méréseket, 

vizsgálatokat, régészeti feltárásokat, stb. végezzenek. Az előmunkálatot engedélyező 

határozat elleni közigazgatási per során azonnali jogvédelem biztosításának nincs helye. 

 

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások céljára történő kisajátításhoz 

szükséges előmunkálat esetén a kisajátítást kérő önállóan is kérheti az előmunkálat 

engedélyezését. 

 

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. 

 

Építési korlátozási kártalanítás: 

Amennyiben a helyi építési szabályzat változásából az ingatlan tulajdonosának kára 

származik, és a kártalanítás mértékéről a tulajdonos és az önkormányzat 1 éven belül nem 

állapodik meg, a tulajdonos kérelme alapján a hatóság a kisajátítási kártalanítás szabályai 

szerinti kártalanítási eljárást folytat le. Ha az építési jogok megváltoztatására az építési jogok 

keletkezésétől számított 7 éven túl kerül sor, a tulajdonost csak a használat jogába való 

beavatkozásért illeti meg kártalanítás, feltéve, hogy a változás ellehetetleníti vagy 

megnehezíti a korábbi használatot. 

 

Bányaszolgalmi eljárás: 

A bányaszolgalmi jog szintén ingatlanhoz kapcsolódó korlátozás, amely ugyan nem jár a 

tulajdon elvonásával, azonban az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerülhet, és a 

korlátozás ellentételezéseként az ingatlan tulajdonosát kártalanítás illeti. 

 

A bányaszolgalmi jog alapján a bányavállalkozó az ingatlan rendeltetésszerű használatát 

akadályozva bányászati létesítményeket, szállítóvezetékeket, egyéb berendezéseket helyezhet 

el, üzemeltethet. Két fajta bányaszolgalmi jog alapítható: 

 elhelyezési 

 vagy üzemeltetési célú. 



6 

Az ingatlan-nyilvántartásba az üzemeltetési szolgalom kerül bejegyzésre. 

 

A kérelmet szintén ingatlanonként (helyrajzi számonként) kell benyújtani. A kisajátítási 

hatóság döntésének véglegessé válása után nem a hatóság, hanem a bányavállalkozó feladata 

a bejegyzés kezdeményezése az illetékes földhivatali osztálynál. 

 

A kisajátítási eljárással analóg módon a bányavállalkozónak is meg kell kísérelnie a 

megegyezést az ingatlan tulajdonosával a szolgalom alapításáról és a fizetendő kártalanítási 

összegről, a kérelem benyújtása előtt. A kérelem kizárólag abban az esetben nyújtható be, ha 

ez a megegyezés nem jött létre. 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

 a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 

 a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a 

kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 

178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet 

 a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 

 a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) 

Korm.rendelet 

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

 az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

 az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 

 az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

 a Közigazgatási Perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 

 a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 

 

Tatabánya, 2021. november 24. 

 

Komárom–Esztergom Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály 

Hatósági és Oktatási Osztály 


