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ELŐ T ERJ ESZ T ÉS  

 

önkormányzati tulajdonú ingatlan elbirtoklásának elismeréséről 

 

Tárgyalja: Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. szeptember 22. 

napján tartandó nyílt ülésén 

 

Elfogadás módja: egyszerű többség  

Előterjesztő:  Nagy Tibor polgármester 

Készítette: Fülöpné dr. Kerti Judit jegyző 

Melléklet: 1 db kérelem és melléklete, 1 db határozati javaslat 

Jogszabályi háttér:  

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 

- nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 

- Csökmő Nagyközség Képviselő-testületének 2/2013.(I.30.) számú rendelet az 

önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról, és a vagyongazdálkodási 

szabályairól 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Krizsán Ferencné Csökmő, Kossuth u. 102/A szám alatti lakos az általa 1990 óta birtokolt 

1143 hrsz-ú, a valóságban a Bercsényi utcán található önkormányzati tulajdonú ingatlan 

elbirtoklásának elismerését kérte az Önkormányzattól. 

 

A kérelemben előadja, hogy 1990-ben kezdeményezte a nevezett ingatlan megvásárlását, a 

rendszerváltás miatt azonban leállt a folyamat. Ennek alátámasztására melléklete a Hajdú-

Bihar Megyei Vagyonellenőrzési Bizottság 1990. augusztus 16-án kelt levelének másolatát. 

A 1143 hrsz-ú ingatlant a kérelmező és családja 1990 óta sajátjaként szakadatlanul birtokolja, 

azóta elvégzi annak rendben tartását, gyommentesítését és kaszálását. A területen juhok 

tartásával foglalkoznak. A szomszédos ingatlanok (7db) is a kérelmező Krizsán Ferencné 

tulajdonában vannak: 2 db kizárólagos tulajdonban, 3 db résztulajdonban, 3 db a 

Földhivatalnál nem bejegyzett, de 1990-ben érvényes adásvételi szerződéssel. A 1143 hrsz-ú 

telekkel szomszédos két telek a kérelmező kizárólagos tulajdonában van és egybe van kerítve 

a szóban forgó telekkel. Az önkormányzat a 1143 hrsz-ú ingatlant nem használta, település 

üzemeltetési és vagyongazdálkodási szempontból nincs funkciója az ingatlannak. 

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ( a továbbiakban: Ptk.) 5:44. § (1) 

bekezdése alapján: „Elbirtoklás útján megszerzi a dolog tulajdonjogát, aki a dolgot ingatlan 

esetén tizenöt, ingó dolog esetén tíz éven át sajátjaként szakadatlanul birtokolja.” 
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Az elbirtoklás a törvényben foglalt feltételek bekövetkezése esetén a törvény erejénél fogva 

keletkeztet tulajdonjogot. 

 

Az elbirtokló tehát – a törvény erejénél fogva – bár tulajdonos lesz, de csak az ingatlan-

nyilvántartáson kívül, éppen ezért külön kérnie kell az illetékes földhivataltól a 

tulajdonjogának az ingatlan- nyilvántartásba való bejegyzését, ugyanis, ha az elbirtokló a 

tulajdonjogát nem jegyezti be a telekkönyvbe, akkor az ingatlan-nyilvántartásban bízó, 

jóhiszemű és ellenérték fejében tulajdonjogot szerző féllel szemben nem hivatkozhat az 

elbirtokláson alapuló tulajdonszerzésére. 

 

A földhivatali bejegyzéshez igazolni szükséges az elbirtoklással megszerzett tulajdonjogot. 

Ennek egyik módja az, hogy az elbirtokló az elbirtoklás megállapítása iránt pert indít a 

bejegyzett tulajdonossal szemben, melynek eredményeként – amennyiben sikerrel tudja 

bizonyítani az elbirtoklást – a bírósági ítélete alapján a tulajdonjoga a telekkönyvbe 

bejegyzésre kerül. Amennyiben a tulajdonos és az elbirtokló között nincs vita az elbirtoklás 

tényéről, a bírói út igénybevételére nincs szükség. Az irányadó bírói gyakorlat értelmében 

ugyanis lehetőség van arra, hogy az elbirtoklás telekkönyvi bejegyzése a volt tulajdonos által 

kiállított, bejegyzésre alkalmas okirat alapján történjen meg. Ennek módja, ha közjegyző vagy 

ügyvéd előtt a korábbi tulajdonos és az elbirtokló megállapodást kötnek, amelyben a volt, de 

ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonos az elbirtoklás tényét és a tulajdonszerzést 

elismeri, valamint hozzájárulását adja ahhoz, hogy az elbirtokló tulajdonjoga elbirtoklás 

jogcímén bejegyzésre kerüljön az ingatlan-nyilvántartásba. 

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) 

bekezdése szerint a nemzeti vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni csak a törvényben 

meghatározott esetekben és feltételekkel lehet. Az átruházást és az elbirtoklást, mint két 

egymástól független tulajdonszerzési jogcímet a Ptk. részletesen és külön szabályozza. 

Különbségüket az is alátámasztja, hogy a jogirodalom szerint az elbirtoklás eredeti-, az 

átruházás pedig származékos szerzésmód. Tekintettel arra, hogy az Nvtv. idézett szabálya 

kifejezetten az átruházásról rendelkezik, továbbá az Nvtv. nem tesz utalást arra, hogy a Ptk.-

tól tágabban kellene értelmezni ezt a törvényhelyet, így az az elbirtoklásra nem terjed ki. 

Mindebből következik, hogy az elbirtoklásnak az Nvtv. szerint nincs akadálya. 

 

Csökmő Nagyközség Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti 

vagyonról, és a vagyongazdálkodási szabályairól szóló 2/2013.(I.30.) számú rendelete 16. §. 

(1) bekezdése szerint:  „Az önkormányzati vagyontárgy elidegenítése, használatba vagy 

bérbeadása, illetve más módom történő hasznosítása a (6) bekezdésben foglaltak kivételével 

versenyeztetési eljárás keretében történik.”  

 

Amennyiben az elbirtoklás tényét a Képviselő-testület vitatja, és a kérelmező által említett 

adásvételt javasolja, azt versenyeztetési eljárás keretében teheti meg. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatását követően döntsön az 

előterjesztett határozati javaslatról. 

 

Csökmő, 2021. szeptember 17. 

 

                          /:Nagy Tibor s.k.:/                                                                

                                 polgármester                 
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1. melléklet az előterjesztéshez határozati javaslat: 

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

……/2021. (IX.22.) határozati javaslata 

 

önkormányzati tulajdonú ingatlan elbirtoklásának elismeréséről 

 

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elismeri, hogy a Csökmő 

belterület 1143. helyrajzi számú, 1078 m2 területű kivett beépítetlen terület 

megnevezésű     ingatlant Krizsán Ferencné 4145 Csökmő, Kossuth u. 102/A szám 

alatti lakos elbirtoklás jogcímén megszerezte. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jogi képviselő előtt Csökmő 

Nagyközség Önkormányzata, mint nyilvántartásba bejegyzett tulajdonos nevében az 

elbirtoklás tényét és a tulajdonszerzést elismerje, valamint hozzájárulását adja ahhoz, 

hogy az elbirtokló tulajdonjoga elbirtoklás jogcímén bejegyzésre kerüljön az ingatlan-

nyilvántartásba. 

 

A jognyilatkozat megtételének költségei az elbirtoklót terhelik. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Tibor polgármester 


