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Építés idegen ingatlanon
Dr. Gálik Gabriella

Mi a következménye, ha valaki más tulajdonában lévő ingatlanon építkezik? Megszerzi-e az épület vagy 
akár a telek tulajdonjogát? És egyáltalán: kaphat-e építési engedélyt az, aki nem igazolja az építési jo-
gosultságát? Jelen írásunk a fenti kérdésekre igyekszik választ adni.

Polgári jogi szabályok
Az idegen ingatlanon történő építés sza-
bályait a Ptk. a ráépítés címszó alatt tár-
gyalja. A ráépítés ingatlanok esetében 
ún. eredeti szerzésmódot biztosíthat, 
lényegében pedig azt jelenti, hogy vala-
ki saját anyaggal építkezik idegen földre. 
A ráépítés következményeit elsősorban 
a felek (a földtulajdonos és az építkező) 
megállapodása határozza meg, amelyben 
szabadon rendelkezhetnek az épület és a 
föld tulajdonjogának sorsáról. Amennyi-
ben a felek nem szabályozzák az épület 
és a föld tulajdonjogát, a Ptk. törekszik 
véglegesen rendezni a felek közötti tulaj-
donviszonyokat. Az elsődleges rendező-
elv az építmény és a telek értékviszonya, 
azonban a törvény által megállapított kö-
vetkezményeket meghatározza a ráépítő 
jó- vagy rosszhiszeműsége, továbbá az is, 
hogy a tulajdonos tiltakozott-e időben az 
építkezés ellen.

ráépítőnek az eredeti állapot helyreállí-
tása még nem okozott volna aránytalan 
károsodást, a túlépítés szabályait kell 
megfelelően alkalmazni. A ráépítő akkor 
minősül rosszhiszeműnek, ha az építke-
zés megkezdése előtt tudta, vagy a körül-
mények alapján tudnia kellett volna, hogy 
az építés a tulajdonos tulajdonjogát sérti.

Ha tehát a felek nem állapodnak meg 
az épület és a telek tulajdonjogának ren-
dezéséről, a Ptk. alapján az alábbi esetek 
jöhetnek létre: 
• a földtulajdonos tulajdonjoga gyarap-

szik az épülettel mint növedékkel, vagy 
• a ráépítő szerzi meg a föld tulajdon-

jogát, vagy 
• az épület és a föld tulajdonjoga elvá-

lik úgy, hogy az épület nem válik a föld 
alkotórészévé, hanem attól különál-
ló, a ráépítő tulajdonában lévő ingat-
lan lesz, vagy 

• közös tulajdonra való ráépítés esetén 
módosulnak a közös tulajdon arányai. 

A korábbi bírói gyakorlat kimondta azt 
is, hogy a ráépítés az építkező tulajdon-
szerzését egyébként csak akkor idézhe-
ti elő, ha az építmény tartós fennmara-
dásra alkalmas.

A Ptk. ismeri továbbá a hozzáépítés fo-
galmát is, amelyről akkor beszélhetünk, 
ha valaki saját anyagával jóhiszeműen a 
más tulajdonában levő épülethez hozzá-
épít, és ezzel az ingatlan értékét jelentő-
sen növeli. Ebben az esetben az építő és az 
épület tulajdonosa eltérő megállapodásá-
nak hiányában közös tulajdon keletkezik. 
Az egyes tulajdoni hányadok mértékét az 
egész ingatlan és a hozzáépített rész ér-
tékének a hozzáépítés befejezésének idő-
pontja szerint meghatározott arányában 
kell megállapítani. A rosszhiszemű hoz-
záépítésre pedig a rosszhiszemű ráépítés 
szabályait kell megfelelően alkalmazni.

A Ptk. szerint ugyanis abban az eset-
ben, ha valaki anélkül, hogy erre jogo-
sult lenne, jóhiszeműen idegen földre 
épít, az épület tulajdonjogát a földtulaj-
donos szerzi meg, aki köteles azonban 
gazdagodását a ráépítőnek megfizet-
ni. A bíróság a földtulajdonos kérelmé-
re a ráépítőt kötelezheti a földnek vagy 
– ha a föld megosztható – a föld megfe-
lelő részének a megvásárlására. A ráépí-
tő szerzi meg ugyanakkor a földnek vagy 
a föld megfelelő részének tulajdonjogát, 
ha az épület értéke a földnek vagy a föld 
megfelelő részének értékét lényegesen 
meghaladja. A bíróság a földtulajdonos 
kérelmére azt is megállapíthatja, hogy a 
ráépítő az épület tulajdonjogát szerezte 
meg, ebben az esetben a ráépítőt a föld-
re használati jog illeti meg.

Rosszhiszemű ráépítés esetén és abban 
az esetben, ha a földtulajdonos a ráépítés 
ellen olyan időben tiltakozott, amikor a 



www.muszakiellenormagazin.hu 23

JOGALAP

Építési jogi szabályok – 
az „építési jogosultság” 
igazolása
A Ptk. mellett érdemes megvizsgálni az 
idegen ingatlanra történő építkezés épí-
tési jogi szabályait is. A kérdés az, hogyan 
fordulhat elő a ráépítés a telek tulajdono-
sának tudta nélkül, azaz kell-e igazolni 
az építési jogosultságot az engedélyezési 
eljárásban vagy azt követően. 

Az Étv. 36. § (1) bekezdés g) pontja 
2009. október 1-jéig rögzítette, hogy 
építésügyi hatósági engedély törvény-
ben, kormányrendeletben vagy minisz-
teri rendeletben meghatározottak szerint 
akkor adható, ha az építtető – az elvi és 
a használatbavételi engedélyezés kivé-
telével – építési jogosultságát hitelt ér-
demlően igazolta. A rendelkezés módo-
sítását követően 2012. december 31-ig 
az szerepelt a törvény 36. § (1) bekezdés 
g) pontjában, hogy az építésügyi hatósá-
gi engedély törvényben, kormányrende-
letben vagy miniszteri rendeletben meg-
határozottak szerint akkor adható, ha az 
építtető – az elvi és a használatbavételi 
engedélyezés kivételével – az építési te-
vékenységre jogosult. 2013. január 1-jétől 
az Étv. 36. § (1) bekezdése a következő-
képpen rendelkezik: építésügyi hatósági 
engedély törvényben, kormányrendelet-
ben meghatározottak szerint akkor adha-
tó, ha a kérelem és mellékletei, valamint a 
kérelmezett tevékenység megfelel a jog-

szabályokban meghatározott szakszerű-
ségi követelményeknek. Jelenleg az Étv. 
tehát nem tartalmaz olyan rendelkezést, 
amely az építési jogosultság igazolására 
vonatkozna.

2012. december 31. napjáig Az építésügyi 
hatósági eljárásokról és az építésügyi ható-
sági ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX. 15.) 
kormányrendelet 18. §-a tartalmazott az 
építési jogosultság megállapítására vonat-
kozó rendelkezéseket. A kormányrendelet 
18. § (2) bekezdés b) pontja meghatároz-
ta, hogy idegen tulajdonban lévő ingat-
lanon történő építési tevékenység vég-
zése esetén milyen dokumentumokkal 
igazolható az építési jogosultság. Ezt a 
kormányrendeletet viszont 2013. január 

1-jén hatályon kívül helyezte Az építés-
ügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások-
ról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. 
(XI. 8.) kormányrendelet.

A 312/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 
az építési jogosultság igazolására, idegen 
ingatlanon történő építési tevékenység 
végzésére vonatkozóan nem tartalmaz 
a korábbihoz hasonló szabályokat. Ide-
gen tulajdonban lévő ingatlanon törté-
nő építési tevékenység esetén az építési 
jogosultság igazolásának kötelezettsége 
megmaradt azonban néhány sajátos épít-
ményfajta, pl. az erőművek és az elektro-
nikus hírközlési építmények tekintetében. 
Az építési engedélynek vagy a bejelen-
tésnek az általános építmények körében 
tehát nem feltétele, hogy az építtető az 
építési jogosultságát igazolja a hatóság 
előtt, és a hatóság azt nem is vizsgálja, 
vizsgálhatja. 

Az építőipari kivitelezési tevékenységről 
szóló 191/2009. (IX. 15.) kormányrende-
let 5. § (5a) bekezdése azonban úgy ren-
delkezik, hogy az általános építmények 
körében, ha az építtető nem az építési 
tevékenységgel érintett telek, építmény 
vagy építményrész tulajdonosa, az építési 
munkaterület fővállalkozó kivitelező ré-
szére történő átadását a telek, építmény, 
építményrész tulajdonosának külön nyi-
latkozatban kell tudomásul vennie, és azt 
az építési naplóhoz csatolnia. Ilyen nyi-
latkozat hiányában az építési munkaterü-
let nem adható át a fővállalkozó kivitele-
ző részére, az építési napló nem nyitható 
meg és a kivitelezés nem kezdhető meg.

Az engedélyezési eljárásban történő 
benyújtás helyett tehát az építési napló 
részévé kell tenni az építési jogosultság 
igazolását. A tapasztalatok azonban azt 
mutatják, hogy az építési naplóba való 
feltöltés követelménye könnyebben „ki-
játszható”, mint a korábbi követelmény, 
amikor az engedélyezési eljárás része 
volt az építési jogosultság vizsgálata. Ez 
a körülmény fokozott éberséget követel 
a telektulajdonosok részéről.  

(A szerző a KCG Partners Ügyvédi 
Társulás partnere.)

Az Építési törvény jelenleg nem tartalmaz 
olyan rendelkezést, amely az építési 
jogosultság igazolására vonatkozna.




