
H. 702.  BIRTOKVÉDELMI ELJÁRÁS     

Hatáskörrel rendelkező (eljáró szerv) neve, illetékességi területe: 
A települési önkormányzat jegyzője illetékes a közös hivatalt működtető önkormányzatok 
közigazgatási területén: Mátraterenye, Mátraszele és Nemti községekben. 

Ügyintéző: Kovácsné Selmeczi Szilvia tanácsos 

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
A  birtokvédelmi  eljárás  kérelemre  indul,  melynek  tartalmaznia  kell:  a  kérelmező  nevét, 
lakcímét  (székhelyét),  a  képviselő  nevét,  lakcímét  (székhelyét),  az  ellenérdekű  fél  (felek) 
nevét,  lakcímét  (székhelyét),  a  birtokvitával  érintett  dolog  megjelölését,  a  jegyző 
illetékességét megalapozó adatokat, a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet, a kérelem 
és annak határidőben való benyújtása alapjául szolgáló tényeket. 
A  kérelemhez csatolni kell a kérelemben foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékokat. 
A szóban előterjesztett kérelmet a hivatal ügyintézője jegyzőkönyvbe foglalja. 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 
Az eljárás az illetékekről  szóló 1990. évi XCIII.  törvény 29. §. (1) bekezdése értelmében 
illetékköteles (3000 Ft.), amelyet az eljárás megindításakor a kérelmen kell illetékbélyegben 
leróni.  

Alapvető eljárási szabályok, ügymenet: 
A közigazgatási úton nyújtott birtokvédelem a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül 
történt  birtokháborítás esetén vehető  igénybe.  Ellenkező  esetben a bíróság előtt  kérhető  a 
birtokháborítás  megállapítása.  A  jegyzői  hatáskörbe  tartozó  birtokháborítási  eljárásban 
pusztán ténykérdések vizsgálatára kerül sor, s az eljárás elsődleges célja az eredeti állapot 
helyreállítása, annak fenntartása. 

Jogorvoslat:
A jegyző határozatát sérelmesnek tartó fél a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül 
a bíróságtól kérheti a határozat megváltoztatását. A birtokvédelmi eljárás során hozott végzés 
kapcsán azonban van fellebbezési lehetőség, melyet a kormányhivatal bírál el. 
Az önként végre nem hajtott határozat végrehajtásáról a jegyzői hatóság gondoskodik. 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény,
- a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X.16.) Korm. 

rendelet, 
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény,
- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.

Ügyintézés helye: Nemti, Kossuth út 28.
Ügyfélfogadási napok: hétfő 12.30 órától 16.00 óráig
                                     csütörtök 07.30 órától 16.00 óráig 
Telefon: 32/364-002.; 20-361-8636
Fax: 32/ 364-002
E-mail: muszaki.mterenye@matnesz.hu
Időpontfoglalás: e-mail címen történő bejelentkezés visszaigazolásával 


