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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv) 89/A. § (1)-(2) bekezdései 
alapján a tulajdonos 2017. december 31-ig kérheti díjmentesen az ingatlan-nyilvántartásban 
zártkertként nyilvántartott ingatlana (a továbbiakban: zártkerti ingatlan) művelési ágának 
művelés alól kivett területként történő átvezetését. 
 
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. 
(XII. 29.) FVM rendelet 50/A-E. § tartalmazza a zártkerti ingatlanok művelési ágának 
átvezetésére vonatkozó különös szabályokat: 
„ 50/A. § (1) A tv. 89/A. § (1) bekezdése szerinti kérelmet - a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben (a továbbiakban: Ket.) 
meghatározottakon túl a 9. mellékletben meghatározott adattartalommal - a járási hivatalnál 
kell benyújtani. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatványok 
rendszeresítésére és közzétételére a 60. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadók. 
(3) Közös tulajdonban álló zártkerti ingatlan esetén a tulajdonostárs által benyújtott 
kérelemhez csatolni kell a többi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozatát. 
(4) A tv. 89/A. § (1) bekezdése szerinti kérelemre induló adatváltozás átvezetése iránti eljárás 
eredményeként a zártkerti ingatlant alrészletekre történő bontás nélkül kell az 50. § (2) 
bekezdés f) vagy g) pontjában meghatározottak szerint nyilvántartásba venni. 
(5) A tv. 89/A. § (1) bekezdése szerinti kérelemre induló adatváltozás átvezetése iránti eljárás 
nem mentesíti a tulajdonost a zártkerti ingatlanon fennálló építmény ingatlan-nyilvántartási 
feltüntetéséhez szükséges más hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól. 
50/B. § A zártkerti ingatlan művelési ágát az 50. § (2) bekezdés f) pontja szerinti 
megnevezéssel kell feltüntetni, ha a kérelem olyan zártkerti ingatlant érintően került 
benyújtásra, amelyen az ingatlan-nyilvántartás szerint épület nem áll. 
50/C. § (1) A zártkerti ingatlan művelési ágát az 50. § (2) bekezdés g) pontja szerinti 
megnevezéssel kell feltüntetni, ha a kérelem olyan zártkerti ingatlant érintően került 
benyújtásra, melyen az ingatlan-nyilvántartás szerint a kérelem benyújtásának időpontjában 
épület áll. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a zártkerti ingatlant zártkerti művelés alól kivett 
területként az épület fő rendeltetésének megjelölésével együtt kell nyilvántartani. 



50/D. § Ha az 50. § (2) bekezdés f) vagy g) pontjában meghatározott művelési ágak szerint 
nyilvántartásba vett ingatlanra épület feltüntetése iránti kérelem kerül benyújtásra, a kérelem 
tartalmára és a kérelemhez csatolandó okiratokra az épület feltüntetésére vonatkozó általános 
szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy az ingatlan művelés alól kivett megnevezését az 50/C. 
§ (2) bekezdése szerinti tartalommal kell nyilvántartásba venni. 
50/E. § (1) A tv. 89/A. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a kérelemben meg kell 
jelölni, hogy a zártkerti ingatlannak a megosztása során kialakuló ingatlanok közül mely 
ingatlan művelési ága kerüljön az ingatlan-nyilvántartásba az 50. § (2) bekezdés f) vagy g) 
pontjában meghatározott megnevezéssel átvezetésre. 
(2) A megosztást a telekalakítási eljárásra vonatkozó szabályoknak megfelelően kell 
elvégezni.” 
 
Ezen rendelkezések pontosan meghatározzák azokat az eseteket, amikor a zártkerti ingatlan 
művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetése, vagyis az ingatlan 
adatainak megváltoztatása lehetséges. A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló 
eljárás jelenleg díjmentes. 
A kérelmet – egy külön erre az eljárásra rendszeresített formanyomtatványon – a 
tulajdonos(társak)nak (vagy a meghatalmazottnak) az ingatlan fekvése szerint illetékes járási 
hivatalnál kell benyújtania. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló 22 db, az alábbi helyrajzi számú 
zártkerti ingatlanok művelés alóli kivonása javasolt: 

 
3006 3092 4076 
3008 3148 4946 
3010 3149  
3049 3210  
3050 3222  
3053 3465  
3070 3490  
3072 3509  
3075 3510  
3076 3695  

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését 
meghozni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2017. október 26. 
 
 Tisztelettel: 
 
 Szegvári Ernőné 
 polgármester 
 



Tárgy:  Zártkertként nyilvántartott ingatlanok művelési ágának művelés alól kivett területként 
történő átvezetése 
 
____/2017.(X.31.) KNÖT h. 
 
 

HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a zártkertként 
nyilvántartott ingatlanok művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetése 
tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzata tulajdonában álló 22 db, alábbi helyrajzi számú zártkerti ingatlanok művelés 
alóli kivonásával - zártkertként nyilvántartott ingatlanok művelési ágának művelés alól kivett 
területként történő átvezetésével - egyetért: 
 

3006 3092 4076 
3008 3148 4946 
3010 3149  
3049 3210  
3050 3222  
3053 3465  
3070 3490  
3072 3509  
3075 3510  
3076 3695  

 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert, hogy az érintett zártkerti 
ingatlanok művelés alóli kivonásával kapcsolatban az eljárást megindítsa, jognyilatkozatokat 
tegyen és ebben az eljárásában Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának képviseletében 
eljárjon.  
 
A határozatról értesül:  
- Szegvári Ernőné polgármester  
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár  
 
 
 


