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Ha a telek alakul
Dr. Gálik Gabriella

Telekalakításra gyakran szükség lehet akár befektetési célú területszerzések esetén, akár építkezés előtt, 
vagy közös tulajdon megszüntetése érdekében. Érdemes ezért tisztában lenni a telekalakítás alapvető fel-
tételeivel és folyamatával.

Mi a telekalakítás?
A telekalakítás az épített környezet ala-
kításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvényben (Étv.) meghatáro-
zott (az alábbiakban megjelölt) lehető-
ségek szerinti változás megvalósítására 
irányuló, a telekalakítási hatóság által le-
folytatott közigazgatási eljárás, amely a 
telekingatlan adataiban történő, továbbá 
a bejegyzett jogok és feljegyzett tények 
vonatkozásában ezáltal bekövetkező vál-
tozásnak a külön jogszabályban megha-
tározottak szerint az ingatlan-nyilván-
tartásban történő átvezetésével zárul. 
A telekalakítás lehet:

a) telekcsoport újraosztása,
b) telekfelosztás,
c) telekegyesítés,
d) telekhatárrendezés.

Az Étv. kimondja, hogy a telekalakítás so-
rán érintett tulajdoni jogviszonyokban a 
polgári jog szabályai szerint kell eljárni. 

Általános feltételek
Az építési törvény általános jelleggel 
rögzíti, hogy telket csak úgy szabad ala-
kítani, hogy az a terület rendeltetésének 
megfelelő használatra alkalmas legyen; 
továbbá annak alakja, terjedelme, beépí-
tettsége és megközelíthetősége a jogsza-
bályoknak megfeleljen. A legfontosabb 
kritérium az, hogy a telket – a nem épí-
tési telek telekegyesítése és telekhatár-
rendezése kivételével – úgy kell alakítani, 
hogy a kialakuló telkek köz- vagy magán-
útról gépjárművel közvetlenül megköze-
líthetőek legyenek.

A telekalakítás folyamata
A telekalakítási eljárás kérelemre indul. 
A kérelmet benyújthatja: 

A telekalakítási eljárás második szaka-
sza az engedélyezést követően kezdődik: 
ekkor lehet ugyanis kérni a telekalakí-
tással létrejövő új telkek ingatlan-nyil-
vántartásba történő bejegyzését az illeté-
kes járási hivatal földhivatali osztályánál 
az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. 
évi CXLI. törvény alapján. Ehhez azon-
ban közös tulajdonban lévő telkek ese-
tén a tulajdonostársaknak szerződést 
kell kötniük a telekalakításról, illetve a 
közös tulajdon megosztásáról. A szer-
ződést a járási hivatal telekalakítást 
engedélyező jogerős határozatával és a 
záradékolt változási vázrajzzal együtt 
mellékelni kell az földhivatali osztály-
hoz benyújtandó kérelemhez. Minden 
esetben mellékelni kell továbbá az in-
gatlanon található szolgalmi jogok jo-
gosultjainak telekalakításhoz történő 
hozzájáruló nyilatkozatát is.

Lehetőség van ún. egyesített telekala-
kítási eljárás megindítására is, amelynél 
egyszerre lehet kérelmezni a telekalakítás 
engedélyezését és az ingatlan-nyilvántar-
tásban történő átvezetést. Mivel azonban 
az egyesített eljárásban is csak a telek-
alakítási engedély jogerőre emelkedését 
követően kerül sor a változások bejegy-
zésre, az egyesített telekalakítás kérel-
mezésének gyakorlati előnye elenyésző.

A jogszabályok a telekalakításra továb-
bi feltételeket is előírnak, ezért az adott 
telek, telkek határainak megváltoztatá-
sa minden esetben gondos vizsgálat (ide-
értve különösen a helyi építési szabályzat 
által meghatározott követelményeket is) 
tárgyát kell, hogy képezze. 

(A szerző a KCG Partners Ügyvédi 
Társulás partnere.)

a)  a telekalakítással érintett bármelyik 
földrészlet bármelyik tulajdonosa,

b)  közös tulajdonban álló földrészlet 
esetén bármelyik tulajdonostárs,

c)  aki a telekalakítással érintett föld-
részlet tekintetében tulajdoni igényt 
érvényesít,

d)  az elbirtoklás megállapítása iránt 
polgári peres eljárást kezdeményező,

e)  a tulajdonostársaknak a földrészlet 
területnagyság szerinti többsége, ha 
a telekalakítás során legalább nyolc 
új építési telek keletkezik, valamint

f)  az a személy, aki a telekalakítás-
ról a tulajdonossal írásban meg-
állapodott.

A kérelmet formanyomtatványon kell 
benyújtani és mellékelni kell hozzá a 
telekalakítási dokumentációt, amelyet 
ingatlanrendező földmérő minősítés-
sel rendelkező földmérő készíthet. A te-
lekalakítási dokumentációt egyébként 
„nulladik” lépésként a földmérő záradé-
koltatja az illetékes földhivatalnál.

Az eljárás első szakasza tehát az enge-
délyezés: a járási hivatal, valamint a kor-
mányhivatal a telekalakítási eljárásban a 
jogszabályban foglalt feltételek fennállása 
esetén bizonyos szakkérdéseket is köteles 
vizsgálni, és – ha a szakkérdés vizsgála-
tára hatáskörrel nem rendelkezik – szak-
hatóságokat köteles megkeresni. A járási 
hivatal a kérelem mellékleteként benyúj-
tott telekalakítási dokumentációt 15 na-
pon belül megvizsgálja. A járási hivatal 
a telekalakítás engedélyezése esetén a 
záradékkal ellátott változási vázrajzot 
a jogerős határozathoz mellékelve kül-
di meg a kérelmező részére. A telekala-
kítási engedély és a hozzá tartozó telek-
alakítási dokumentáció az engedélyező 
határozat jogerőre emelkedésétől számí-
tott egy évig hatályos.


