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Az ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡s feladata az orszÃ¡g egyetlen kÃ¶zhiteles ingatlan leltÃ¡rÃ¡nak pontos Ã©s naprakÃ©sz vezetÃ©se, a
az Ã¡llam Ã¡ltal garantÃ¡lt tulajdonbiztonsÃ¡g fenntartÃ¡sÃ¡hoz elengedhetetlen feltÃ©tel.A rendszervÃ¡ltozÃ¡st kÃ¶vetÃµen
felÃ©rtÃ©kelÃµdÃ¶tt az ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡s szerepe, ami a fÃ¶ldhivatalok feladatainak bÃµvÃ¼lÃ©sÃ©vel jÃ¡rt. 1990-tÃµl k
ugyanis &ndash; dÃ¶ntÃµen a kÃ¡rpÃ³tlÃ¡s, a rÃ©szarÃ¡ny-kiadÃ¡s, az Ã¶nkormÃ¡nyzati tulajdonÃº lakÃ¡sok eladÃ¡sa miatt &nd
az ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡s tÃ¡rgyÃ¡t kÃ©pezÃµ ingatlanok Ã©s fÃ¶ldrÃ©szletek szÃ¡ma nagymÃ©rtÃ©kben megnÃ¶vekedett, a
addig manuÃ¡lisan vezetett ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡s mÃ»szaki, tÃ¡rgyi feltÃ©teleinek modernizÃ¡ciÃ³jÃ¡t igÃ©nyelte.
TÃ¡jÃ©koztatÃ³ az ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si szakterÃ¼let eredmÃ©nyeirÃµl,
aktuÃ¡lis feladatairÃ³lDr. LatkÃ³czy Olga, az FVM FTF osztÃ¡lyvezetÃµjeAz Ãºj ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si jogszabÃ¡lyok
lÃ©trejÃ¶tteAz ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡s feladata az orszÃ¡g egyetlen kÃ¶zhiteles ingatlan leltÃ¡rÃ¡nak pontos Ã©s naprakÃ©sz
vezetÃ©se, ami az Ã¡llam Ã¡ltal garantÃ¡lt tulajdonbiztonsÃ¡g fenntartÃ¡sÃ¡hoz elengedhetetlen feltÃ©tel.A rendszervÃ¡ltozÃ¡st
kÃ¶vetÃµen felÃ©rtÃ©kelÃµdÃ¶tt az ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡s szerepe, ami a fÃ¶ldhivatalok feladatainak bÃµvÃ¼lÃ©sÃ©vel jÃ¡rt
kezdÃµdÃµen ugyanis &ndash; dÃ¶ntÃµen a kÃ¡rpÃ³tlÃ¡s, a rÃ©szarÃ¡ny-kiadÃ¡s, az Ã¶nkormÃ¡nyzati tulajdonÃº lakÃ¡sok elad
miatt &ndash; az ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡s tÃ¡rgyÃ¡t kÃ©pezÃµ ingatlanok Ã©s fÃ¶ldrÃ©szletek szÃ¡ma nagymÃ©rtÃ©kben
megnÃ¶vekedett, amely az addig manuÃ¡lisan vezetett ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡s mÃ»szaki, tÃ¡rgyi feltÃ©teleinek
modernizÃ¡ciÃ³jÃ¡t igÃ©nyelte.Ennek Ã©rdekÃ©ben kezdÃµdÃ¶tt el 1993-tÃ³l a PHARE-segÃ©lyprogram keretÃ©ben az ingatla
nyilvÃ¡ntartÃ¡s szÃ¡mÃ-tÃ³gÃ©pesÃ-tÃ©sÃ©re irÃ¡nyulÃ³, tÃ¶bb Ã¼tembÃµl Ã¡llÃ³ fejlesztÃ©si folyamat. Az ingatlan-nyilvÃ¡nta
elektronikus, gÃ©pi adatfeldolgozÃ¡sra valÃ³ Ã¡tÃ¡llÃ-tÃ¡sÃ¡nak elsÃµ vÃ¡ltozata orszÃ¡gosan 1997-ben fejezÃµdÃ¶tt be. Ezzel
Ã¶sszhangban kerÃ¼lt megalkotÃ¡sra az 1997. Ã©vi CXLI. tÃ¶rvÃ©ny Ã©s a vÃ©grehajtÃ¡si rendelete.Az Ã¼gyirathÃ¡tralÃ©k
feldolgozÃ¡saA fÃ¶ldhivataloknÃ¡l az elmÃºlt egy Ã©vtized alatt a megnÃ¶vekedett ingatlanpiaci forgalom miatt jelentÃµsen
megnÃµtt az Ã¼gyiratok szÃ¡ma. Ez a helyzet legsÃºlyosabban a fÃµvÃ¡rost Ã©rintette, ahol mÃ¡r kritikus mennyisÃ©gÃ»
Ã¼gyirathÃ¡tralÃ©k halmozÃ³dott fel.Az 1998. Ã©v vÃ©gÃ©n a vidÃ©ki fÃ¶ldhivataloknÃ¡l Ã¶sszesen 185 ezer, a fÃµvÃ¡rosban
mÃ¡r 670 ezer hÃ¡tralÃ©kos Ã¼gy volt.A fÃ¶ldhivatalok Ã¼gyirathÃ¡tralÃ©kÃ¡nak emlÃ-tett felszaporodÃ¡sa nagyban
veszÃ©lyeztette a jogbiztonsÃ¡got, ezÃ©rt az 1999. Ã©v elejÃ©n a vidÃ©ki fÃ¶ldhivatalok bevonÃ¡sÃ¡val megkezdÃµdÃ¶tt az
Ã¼gyirathÃ¡tralÃ©k felszÃ¡molÃ¡sa.A felszÃ¡molÃ¡sban rÃ©sztvevÃµ szervezetek egyÃ¼ttmÃ»kÃ¶dÃ©sÃ©rÃµl miniszteri Ã©s
utasÃ-tÃ¡s kerÃ¼lt kiadÃ¡sra. A vidÃ©ki fÃ¶ldhivatalok ezt a feladatot teljes egÃ©szÃ©ben tÃºlmunkÃ¡ban vÃ©geztÃ©k, ezen kÃ
kÃ¼lsÃµ, nyugdÃ-jas dolgozÃ³kat is bevontak, mivel alapvetÃµ elvÃ¡rÃ¡s volt, hogy a fÃµvÃ¡rosi Ã¼gyek intÃ©zÃ©se nem meh
sajÃ¡t hatÃ³sÃ¡gi munkÃ¡juk rovÃ¡sÃ¡ra. A tÃºlmunka ellentÃ©telezÃ©sÃ©re szolgÃ¡lÃ³ Ã¶sztÃ¶nzÃµket a minisztÃ©rium fedezt
Ã©v vÃ©gÃ©re a fÃµvÃ¡rosban az Ã¼gyirathÃ¡tralÃ©k 110 ezerre csÃ¶kkent, Ãºgy, hogy a legtÃ¶bb megyÃ©ben nem nÃµtt az
Ã¼gyirathÃ¡tralÃ©k. A kampÃ¡ny eredmÃ©nyes volt, hiszen a korÃ¡bbi hÃ¡tralÃ©kbÃ³l Ã©s az idÃµkÃ¶zben Ã©rkezett Ãºj
beadvÃ¡nyokbÃ³l 2000 vÃ©gÃ©re Ã¶sszesen 372 ezer olyan eset maradt, amely megoldÃ¡sra vÃ¡r, s ebbÃµl 117 ezer terheli
csak a fÃµvÃ¡rost.Rendezetlen tulajdoni Ã¡llÃ¡sÃº ingatlanokA rendezetlen tulajdoni Ã¡llÃ¡sÃº ingatlanok elsÃµsorban a FÃµvÃ¡r
KerÃ¼letek FÃ¶ldhivatalÃ¡nÃ¡l jelentettek problÃ©mÃ¡t. A felhalmozÃ³dott Ã¼gyirathÃ¡tralÃ©k egy jelentÃµs rÃ©szÃ©t ezek a
tulajdonjogilag rendezetlen ingatlanok kÃ©peztÃ©k.A szakemberek jÃ³l ismerik a kivÃ¡ltÃ³ okokat, melyek kÃ¶zÃ¶tt nem kis
szerepe volt, hogy az ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si eljÃ¡rÃ¡s lefolytatÃ¡sÃ¡ra az 1972. Ã©vi 31. tvr. alapjÃ¡n nem volt mÃ³d. A
fÃ¶ldhivatal Ã¡ltal kÃ©rt iratok pÃ³tlÃ¡sÃ¡ra az idÃµ mÃºlÃ¡sa miatt viszont mÃ¡r sok esetben nem volt lehetÃµsÃ©g, Ã-gy az ilye
Ã¼gyek elutasÃ-tÃ¡sra kellett, hogy kerÃ¼ljenek. Ezen elutasÃ-tÃ³ hatÃ¡rozatok egy rÃ©szÃ©t ugyan az Ã©rintettek
megfellebbeztÃ©k, de a fellebbezÃ©st a mÃ¡sodfokÃº fÃ¶ldhivatalnak &ndash; az ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡s Ã¡ltalÃ¡nos szabÃ¡lya
miatt &ndash; szintÃ©n el kellett utasÃ-tania. Az Ã¡llampolgÃ¡rok ilyen Ã¼gyeiben ezÃ©rt sajnos nem szÃ¼lethetett pozitÃ-v
dÃ¶ntÃ©s.A 2000. januÃ¡r 1-jÃ©n hatÃ¡lyba lÃ©pett Ãºj ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si jogszabÃ¡lyok viszont mÃ¡r lehetÃµsÃ©get adta
tulajdonjogilag vitÃ¡s ingatlanok rendezÃ©sÃ©re. Ugyanis a rendezetlen tulajdoni Ã¡llÃ¡sÃº ingatlanok esetÃ©ben &ndash; az
Ã©rdekeltek kÃ©relmÃ©re &ndash; ezen Ãºj ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si tÃ¶rvÃ©nyben Ã©s vÃ©grehajtÃ¡si rendeletÃ©ben szabÃ¡
kÃ¼lÃ¶nleges eljÃ¡rÃ¡s alkalmazhatÃ³. A tulajdonjog ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si bejegyzÃ©se &bdquo;egyszerÃ»sÃ-tett
szabÃ¡lyok&rdquo; szerint tÃ¶rtÃ©nhet, lehetÃµvÃ© tÃ©ve szÃ¡mos ingatlan esetÃ©ben, a tisztÃ¡zatlan tulajdonjogbÃ³l adÃ³dÃ
problÃ©mÃ¡k megoldÃ¡sÃ¡t. A minisztÃ©rium vezetÃ©se is fontos feladatnak tekinti a rendezetlen tulajdoni Ã¡llÃ¡sÃº ingatlanokr
vonatkozÃ³ eljÃ¡rÃ¡s mielÃµbbi befejezÃ©sÃ©t, ezÃ©rt folyamatosan figyelemmel kÃ-sÃ©ri e munka eredmÃ©nyessÃ©gÃ©t. En
elÃµsegÃ-tÃ©se Ã©rdekÃ©ben a fÃ¶ldhivatalok rÃ©szÃ©re mÃ³dszertani ÃºtmutatÃ³ kÃ©szÃ¼lt. Az Ã¡llampolgÃ¡rok figyelmÃ©
&ndash; a fÃ¶ldhivatali Ã¼gyfÃ©lszolgÃ¡lati irodÃ¡ban kihelyezett &ndash; tÃ¡jÃ©koztatÃ³ hÃ-vja fel az Ãºj lehetÃµsÃ©gekre.A
jelzÃ¡logjog ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si bejegyzÃ©sÃ©vel kapcsolatos intÃ©zkedÃ©sekAz ingatlanon alapÃ-tott jelzÃ¡logjog eddig
elterjedt volt a bankok hitelezÃ©si gyakorlatÃ¡ban, kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen igaz ez a lakÃ¡shitelezÃ©ssel foglalkozÃ³, szinte valamennyi
hitelintÃ©zet esetÃ©ben, amelyek megfelelÃµ biztosÃ-tÃ©knak tartjÃ¡k az ingatlanra alapÃ-tott jelzÃ¡logjogot, illetve annak ingat
nyilvÃ¡ntartÃ¡sba tÃ¶rtÃ©nÃµ bejegyzÃ©sÃ©t.Az otthonteremtÃ©s koncepciÃ³jÃ¡nak megvalÃ³sÃ-tÃ¡sÃ¡hoz szÃ¼ksÃ©ges tovÃ
lÃ©pÃ©sekrÃµl szÃ³lÃ³ 1041/2000. (V. 31.) szÃ¡mÃº KormÃ¡nyhatÃ¡rozat ugyanakkor kiemelt jelentÃµsÃ©get szÃ¡n a lakÃ¡scÃ
tÃ¡mogatÃ¡sok esetÃ©ben is a jelzÃ¡log-hitelezÃ©snek.Az ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡s kÃ¶zhitelessÃ©ge, a vÃ¡ltozÃ¡sok Ã¡tvezetÃ©
gyorsasÃ¡ga, illetve lassÃºsÃ¡ga, valamint a fÃ¶ldhivatalok Ã¡ltal nyÃºjtott adatszolgÃ¡ltatÃ¡s szÃ-nvonala kÃ¶zvetlen hatÃ¡ssal
van a hitelintÃ©zetek ez irÃ¡nyÃº tevÃ©kenysÃ©gÃ©re.A koncepciÃ³ megvalÃ³sulÃ¡sÃ¡nak fontossÃ¡gÃ¡ra tekintettel a Miniszte
tÃ¡jÃ©koztatÃ³ jelentÃ©sben szÃ¡molt be a KormÃ¡nynak a jelzÃ¡logjog bejegyzÃ©s irÃ¡nti kÃ©relmek teljesÃ-tÃ©sÃ©nek helyz
az ehhez szÃ¼ksÃ©ges, soron kÃ-vÃ¼li intÃ©zkedÃ©sek megtÃ©telÃ©nek eredmÃ©nyeirÃµl. TermÃ©szetesen a fÃ¶ldhivatalo
munkÃ¡juk sorÃ¡n ezeket az Ã¼gyeket tovÃ¡bbra is folyamatosan figyelemmel kÃ-sÃ©rik, illetve soron kÃ-vÃ¼l bÃ-rÃ¡ljÃ¡k
el.KÃ¡rpÃ³tlÃ¡si munkÃ¡kA kÃ¡rpÃ³tlÃ¡si Ã¡rverÃ©sek sorÃ¡n elkelt ingatlanok helyszÃ-ni kitÃ»zÃ©si Ã©s birtokbaadÃ¡sa, valami
Ãºj tulajdonosok ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si bejegyzÃ©se tÃ¶bbsÃ©gÃ©ben (716 ezer ingatlan vonatkozÃ¡sÃ¡ban) megtÃ¶rtÃ©nt.
mÃ©g befejezetlen Ã¼gyek abbÃ³l adÃ³dnak, hogy egyes esetekben a fÃ¶ldalap elkÃ¼lÃ¶nÃ-tÃ©sÃ©vel kapcsolatos bÃ-rÃ³sÃ
eljÃ¡rÃ¡sok mÃ©g nem vagy csak a kÃ¶zelmÃºltban fejezÃµdtek be.Állami tulajdonÃº ingatlanok rendezÃ©seAz Állami
SzÃ¡mvevÃµszÃ©k (ÁSZ) az elmÃºlt Ã©v elsÃµ felÃ©ben vizsgÃ¡lta a Magyar Állam tulajdonÃ¡ban lÃ©vÃµ ingatlanok nyilvÃ¡nta
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jogi rendezettsÃ©gÃ©t.MegÃ¡llapÃ-tottÃ¡k, hogy sok esetben az ingatlannak nincs kezelÃµje, vagy kezelÃµkÃ©nt megszÃ»nt
szervezet szerepel az ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡sban. Mindez az Ã¡llami tulajdonban Ã¡llÃ³ ingatlanok elbirtoklÃ¡sa rÃ©vÃ©n
jelentÃµs vagyonvesztÃ©st eredmÃ©nyezhet. Ezen kÃ-vÃ¼l problÃ©makÃ©nt jelentkezik, hogy az ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡sban
szÃ¡mos olyan ingatlan van Ã¡llami tulajdonkÃ©nt nyilvÃ¡ntartva, amely a helyi Ã¶nkormÃ¡nyzatokrÃ³l szÃ³lÃ³ 1990. Ã©vi LXV.
tÃ¶rvÃ©ny (Ötv.) 107. § (2) bekezdÃ©s alapjÃ¡n, Ã¶nkormÃ¡nyzati tulajdonba kerÃ¼lt, de kÃ©relem hiÃ¡nyÃ¡ban a tulajdonjogi
vÃ¡ltozÃ¡s nem kerÃ¼lt Ã¡tvezetÃ©sre. Az ÁSZ vizsgÃ¡latÃ¡nak megÃ¡llapÃ-tÃ¡saira tekintettel az Ã¡llami ingatlanok teljes kÃ¶rÃ
haladÃ©ktalan felÃ¼lvizsgÃ¡latÃ¡ra kerÃ¼lt sor a fÃ¶ldhivataloknÃ¡l.Igaz ugyan, hogy az orszÃ¡g egÃ©szÃ©re vonatkozÃ³an a
tulajdonjog kÃ¶zhiteles nyilvÃ¡ntartÃ¡sa a fÃ¶ldhivatalok Ã¡ltal vezetett ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡s, azonban ezen Ã¡llami
ingatlanok rendezÃ©se Ã©rdekÃ©ben szÃ¼ksÃ©ges intÃ©zkedÃ©sek megtÃ©telÃ©re csak a tulajdonosi jogokat gyakorlÃ³ sze
(KVI, ÁPV Rt.) a jogosultak. Erre tekintettel a munkavÃ©gzÃ©s, az emlÃ-tett szervezetekkel valÃ³ egyeztetÃ©s, Ã©s a KVI
vagyonkezelÃµi jogÃ¡nak ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si bejegyzÃ©se gyorsÃ-tott Ã¼temben tÃ¶rtÃ©nik.Az egyes ingatlannyilvÃ¡ntartÃ¡si adatok igazgatÃ¡si szolgÃ¡ltatÃ¡si dÃ-ja Ã©s az adatÃ¡tviteli vonalon tÃ¶rtÃ©nÃµ adatszolgÃ¡ltatÃ¡s kÃ©rdÃ©se
tervezett miniszteri szintÃ» szabÃ¡lyozÃ¡s, tÃ¶bbek kÃ¶zÃ¶tt az egyes, a szÃ¡mÃ-tÃ³gÃ©pes adatbÃ¡zisbÃ³l tÃ¶rtÃ©nÃµ lekÃ©r
ÃºtjÃ¡n szolgÃ¡ltathatÃ³ ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si adatok szolgÃ¡ltatÃ¡sÃ¡ra, az adatszolgÃ¡ltatÃ¡s igazgatÃ¡si szolgÃ¡ltatÃ¡si dÃ-j
Ã©s kezelÃ©sÃ©re, az ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si adatbÃ¡zishoz adatÃ¡tviteli vonalon valÃ³ csatlakozÃ¡sra Ã©s a szÃ¡mÃ-tÃ³gÃ©
hÃ¡lÃ³zaton tÃ¶rtÃ©nÃµ adatszolgÃ¡ltatÃ¡sra, valamint ennek dÃ-jÃ¡ra Ã©s a dÃ-jak kezelÃ©sÃ©re terjed ki.A fÃ¶ldhivatali
szÃ¡mÃ-tÃ³gÃ©pes adatbÃ¡zisok lÃ©trehozÃ¡sÃ¡val lehetÃµvÃ© vÃ¡lt a fÃ¶ldhivatalok orszÃ¡gos szÃ¡mÃ-tÃ³gÃ©pes hÃ¡lÃ³zatÃ
kiÃ©pÃ-tÃ©se (TAKARNET), Ã©s a fÃ¶ldhivatali adatok elektronikus Ãºton tÃ¶rtÃ©nÃµ szolgÃ¡ltatÃ¡sa.A TAKARNET hÃ¡lÃ³zat
keresztÃ¼l az orszÃ¡g bÃ¡rmely rÃ©szÃ©rÃµl, bÃ¡rmely ingatlan adatai elÃ©rhetÃµk a fÃ¶ldhivatalok, de mÃ¡s regisztrÃ¡lt
felhasznÃ¡lÃ³k (pl. Ã¶nkormÃ¡nyzatok, Ã¼gyvÃ©dek, kÃ¶zjegyzÃµk, bankok stb.) szÃ¡mÃ¡ra is.A hÃ¡lÃ³zat kiÃ©pÃ-tÃ©se
befejezÃµdÃ¶tt, de kÃ¼lsÃµ felhasznÃ¡lÃ³k felÃ© az Ã¼zemszerÃ» adatforgalmazÃ¡s mÃ©g nem indult el, mivel most folyik a
hÃ¡lÃ³zat orszÃ¡gos prÃ³baÃ¼zeme Ã©s a hÃ¡lÃ³zat hasznÃ¡latÃ¡t, szolgÃ¡ltatÃ¡si dÃ-jait szabÃ¡lyozÃ³ rendelet sem lÃ©pett m
hatÃ¡lyba. A hÃ¡lÃ³zathoz valÃ³ csatlakozÃ¡sra a prÃ³baÃ¼zem lezÃ¡rÃ¡sa Ã©s az emlÃ-tett rendelet hatÃ¡lyba lÃ©pÃ©se utÃ¡n
vÃ¡rhatÃ³an ez Ã©v elsÃµ felÃ©ben nyÃ-lik lehetÃµsÃ©g.
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