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Az ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡s megosztÃ¡sÃ¡ra tett kezdemÃ©nyezÃ©s ellenÃ©ben a fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡s megmutatta, hogy kÃ©
a hatÃ©konysÃ¡gra Ã©s a jogbiztonsÃ¡g fenntartÃ¡sÃ¡ra. SzÃ¡momra egyÃ©rtelmÃ», hogy a felmerÃ¼lÃµ kÃ¶zigazgatÃ¡si felad
leghatÃ©konyabban a jelenlegi egysÃ©ges rendszerben oldhatÃ³ak meg. A hatÃ©konysÃ¡g Ã©s a jogbiztonsÃ¡g tovÃ¡bbi
fejlesztÃ©sÃ©re a fÃ¶ldÃ¼gyi szakigazgatÃ¡snak tovÃ¡bb kell lÃ©pnie az elektronikus Ã¼gyintÃ©zÃ©sben. A szolgÃ¡ltatÃ¡soka
egyenlÃµ feltÃ©telek mellett kell biztosÃ-tani az Ã¼zleti szereplÃµk, a lakossÃ¡g Ã©s az Ã¡llamhÃ¡ztartÃ¡s szervezetei szÃ¡mÃ¡
Éljen tovÃ¡bb a szolgÃ¡ltatÃ³ FÃ¶ldhivatal!Dr. Berczi Norbert
DezsÃµ Ã©s TÃ¡rsai ÜgyvÃ©di IrodaAz ingatlanok jelentÃµsÃ©ge kiemelkedÃµ az Ã¼zleti Ã©s a magÃ¡nforgalomban.
SzerzÃµdÃ©skÃ¶tÃ©skor a tulajdonjogot igazolni kell. Ez MagyarorszÃ¡gon a kÃ¶zhiteles ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡s feladata.
NÃ©hÃ¡ny Ã©vvel ezelÃµtt a nyilvÃ¡nossÃ¡g elÃµtt zajlott a vita az ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡s Ã¡talakÃ-tÃ¡sÃ¡rÃ³l. Ezt a vitÃ¡t egyik
oldalrÃ³l a telekkÃ¶nyvi rendszer irÃ¡nti nosztalgia jellemezte. Az IgazsÃ¡gÃ¼gyi MinisztÃ©rium szerint a bÃ-rÃ³sÃ¡gok
feladata lenne az ingatlanokon fenn Ã¡llÃ³ jogok (pl. tulajdonjog) Ã©s terhek (pl. jelzÃ¡log) vezetÃ©se.A feladatot a
fÃ¶ldhivatalok a rÃ©gi telekkÃ¶nyvi nyilvÃ¡ntartÃ¡st felÃ¼lmÃºlva lÃ¡tjÃ¡k el &ndash; szÃ³lt a mÃ¡sik Ã¡llÃ¡spont. Az ingatlanok
elhelyezkedÃ©sÃ©t, az Ã©pÃ¼letek lÃ©tÃ©t a kataszteri tÃ©rkÃ©pen Ã¡brÃ¡zoljÃ¡k Ã©s feltÃ¼ntetik a vÃ¡ltozÃ¡sokat. A tÃ©rk
nyilvÃ¡ntartÃ¡s egyÃ¼tt alkotja az egysÃ©ges ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡st.Az egysÃ©ges nyilvÃ¡ntartÃ¡st szÃ¡mÃ-tÃ³gÃ©pen vezet
Ma mÃ¡r bÃ¡rmelyik ingatlan tulajdoni lapjÃ¡t az Ã¼gyvÃ©di irodÃ¡nkbÃ³l is elÃ©rhetjÃ¼k. Ez a telekkÃ¶nyvi nyilvÃ¡ntartÃ¡sban
mÃ©g nem volt lehetsÃ©ges. Az ingatlanokat nem tartalmazta teljes kÃ¶rÃ»en, informatikai kapcsolat sem lÃ©tezett. Az ezt
megvalÃ³sÃ-tÃ³ TakarNet eurÃ³pai Ã¶sszehasonlÃ-tÃ¡sban is szakmai elismerÃ©st vÃ-vott ki.A fÃ¶ldhivatalokat Ã¶sszekÃ¶tÃµ
informatikai rendszer kÃ¶zpontja a kutatatÃ¡si Ã©s fejlesztÃ©si feladatokat is ellÃ¡tÃ³ FÃ¶ldmÃ©rÃ©si Ã©s TÃ¡vÃ©rzÃ©kelÃ©s
Mindezek egyÃ¼tt alkotjÃ¡k a fÃ¶ldÃ¼gyi szakigazgatÃ¡st, mely ellÃ¡tja a termÃµfÃ¶ld hasznosÃ-tÃ¡sÃ¡val Ã¶sszefÃ¼ggÃµ
hatÃ³sÃ¡gi feladatokat is. Az egÃ©sz gazdasÃ¡g szÃ¡mÃ¡ra fontos, mi tÃ¶rtÃ©nik a fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡ssal.Az ingatlannyilvÃ¡ntartÃ¡s megosztÃ¡sÃ¡ra tett kezdemÃ©nyezÃ©s ellenÃ©ben a fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡s megmutatta, hogy kÃ©pes a
hatÃ©konysÃ¡gra Ã©s a jogbiztonsÃ¡g fenntartÃ¡sÃ¡ra Az Ã¼gyvÃ©dekkel, kÃ¶zjegyzÃµkkel Ã©s a bankokkal egyÃ¼ttmÃ»kÃ¶
Ã©vente tÃ¶bb mint hÃ¡rommilliÃ³ beadvÃ¡nyt bÃ-rÃ¡l el, mikÃ¶zben a jogorvoslati Ã¼gyek szÃ¡ma csupÃ¡n ezrelÃ©kben mÃ©r
Az eltelt idÃµszakban elhalkult az ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡st Ã©s a fÃ¶ldÃ¼gyi igazgatÃ¡st megosztani szÃ¡ndÃ©kozÃ³k
hangja.IdÃµkÃ¶zben Ãºjabb fejlesztÃ©sek valÃ³sultak meg. Az ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si tÃ©rkÃ©pek digitalizÃ¡lÃ¡sa ebben az Ã
befejezÃµdik. 2005-ben az orszÃ¡g teljes terÃ¼letÃ©rÃµl lÃ©gifelvÃ©telt kÃ©szÃ-tettek. A lÃ©gifevÃ©telbÃµl &ndash; az inform
segÃ-tsÃ©gÃ©vel &ndash;ortofotÃ³t Ã¡llÃ-tottak elÃµ. Ezen, mivel fÃ©nykÃ©prÃµl van szÃ³, lÃ¡thatÃ³ak a termÃ©szetes Ã©s m
tereptÃ¡rgyak, de tÃ©rkÃ©pi pontossÃ¡ggal mÃ©rÃ©sek is vÃ©gezhetÃµek rajta. A tulajdoni lap, az ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡si tÃ©
az ortofotÃ³ is digitÃ¡lis, Ã-gy szÃ¡mÃ-tÃ³gÃ©pen Ã¶sszekapcsolhatÃ³ak. Ennek eredmÃ©nyekÃ©nt a termÃ©szetben vagy a
fejlesztÃ©si elkÃ©pzelÃ©sekbÃµl ismert terÃ¼let, Ã©s az ingatlanok jogi hatÃ¡rai azonosÃ-thatÃ³ak Ã©s az azokra vonatkozÃ³
tulajdoni lapok gyorsan beszerezhetÃµek. Mindez hatÃ©konyabbÃ¡ teheti a dÃ¶ntÃ©shozatalt mind az Ã¼zleti Ã©letben mind a
kÃ¶zigazgatÃ¡sban.A fÃ¶ldÃ¼gyi szakigazgatÃ¡s finanszÃ-rozÃ¡sa Ã¡talakulÃ³ban van. KiadÃ¡sainak kevesebb, mint felÃ©t
biztosÃ-totta a mÃºlt Ã©v vÃ©gÃ©gÃ©ig a kÃ¶zponti kÃ¶ltsÃ©gvetÃ©s, a fennmaradÃ³ rÃ©szt bevÃ©telekbÃµl kellett fedezni. A
jelentÃµs rÃ©sze a tulajdoni lapok szolgÃ¡ltatÃ¡sÃ¡bÃ³l szÃ¡rmazott. 2006-ban a kÃ¶ltsÃ©gvetÃ©si tÃ¡mogatÃ¡s a tÃ¶redÃ©kÃ©
csÃ¶kkent, a kiadÃ¡soknak csupÃ¡n nÃ©gy szÃ¡zalÃ©kÃ¡t fedezi. TÃ¶rvÃ©ny Ã-rja viszont elÃµ, hogy januÃ¡r elsejÃ©tÃµl az in
nyilvÃ¡ntartÃ¡si eljÃ¡rÃ¡sÃ©rt igazgatÃ¡si szolgÃ¡ltatÃ¡si dÃ-jat kell fizetni. EzÃ¡ltal egyÃ©rtelmÃ»en szolgÃ¡ltatÃ¡ssÃ¡ alakult a
fÃ¶ldhivatal tevÃ©kenysÃ©ge, szolgÃ¡ltatÃ¡ssÃ¡, melyÃ©rt az Ã¼gyfelek fizetnek. A dÃ-jbeszedÃ©sre sikeresen Ã¡tÃ¡llt a fÃ¶ld
szakigazgatÃ¡s, a kÃ©relmekrÃµl az Ãºj elÃµÃ-rÃ¡sok hatÃ¡lyba lÃ©pÃ©sÃ©kor Ã¼zemszÃ¼net nÃ©lkÃ¼l dÃ¶ntÃ¶tt.A kÃ¶zelm
kormÃ¡nyzati dÃ¶ntÃ©s lÃ¡tott napvilÃ¡got. Az egyik a 2006. november 3-Ã¡n benyÃºjtott T/1202. szÃ¡mÃº tÃ¶rvÃ©nyjavaslatban
olvashatÃ³, a mÃ¡sikat november 22-Ã©n ismertette a KormÃ¡ny. A tÃ¶rvÃ©nyjavaslat, tÃ¶bb mint harminc tÃ¶rvÃ©ny
mÃ³dosÃ-tÃ¡sÃ¡val a fÃ¶ldhivatal kifejezÃ©st tÃ¶rÃ¶lnÃ© a jogszabÃ¡lyok szÃ¶vegÃ©bÃµl Ã©s azt ingatlanÃ¼gyi hatÃ³sÃ¡gra c
A KormÃ¡ny szÃ¡ndÃ©kai nem egyÃ©rtelmÃ»ek. Arra kÃ©r felhatalmazÃ¡st, hogy kijelÃ¶lhessen egy vagy tÃ¶bb ingatlanÃ¼gyi
hatÃ³sÃ¡got. MiÃ©rt lenne a jÃ¶vÃµben tÃ¶bb ingatlanÃ¼gyi hatÃ³sÃ¡g? Csak nem az egysÃ©ges ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡s
szÃ©tvÃ¡lasztÃ¡sÃ¡ra vonatkozÃ³ dÃ¶ntÃ©st kÃ-vÃ¡nja mindezekkel elÃµkÃ©szÃ-teni?

A vÃ¡ltozÃ¡s az Ã¼gyeket kizÃ¶kkenti a rendes kerÃ©kvÃ¡gÃ¡sbÃ³l, Ã¡tmenetileg mindig zavart okoz. A mindenki Ã¡ltal ismert
fÃ¶ldhivatal nÃ©vhez egy mÃ»kÃ¶dÃµkÃ©pes rendszer kapcsolÃ³dik. Nincs szÃ¼ksÃ©g az ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡st vezetÃµ
fÃ¶ldÃ¼gyi szakigazgatÃ¡s alapvetÃµ Ã¡talakÃ-tÃ¡sÃ¡ra, a nÃ©vvÃ¡ltozÃ¡s sem hoz semmilyen kedvezÃµ fejlemÃ©nyt.A mÃ¡sik
dÃ¶ntÃ©s a finanszÃ-rozÃ¡srÃ³l szÃ³l. 2007-tÃµl a fÃ¶ldÃ¼gyi szakigazgatÃ¡s egyÃ¡ltalÃ¡n nem rÃ©szesÃ¼lne a kÃ¶zponti
kÃ¶ltsÃ©gvetÃ©sbÃµl szÃ¡rmazÃ³ tÃ¡mogatÃ¡sban. A szolgÃ¡ltatÃ¡si dÃ-j emelkedik, Ã¶tezer helyett hatezer forint lesz annak
Ã¡ltalÃ¡nos mÃ©rtÃ©ke. Ez a gyakorlatban nem jelent elviselhetetlen terhet az Ã¼gyfelek szÃ¡mÃ¡ra. De fel kell tenni egy
fontos kÃ©rdÃ©st. Fizet-e mindenki, aki igÃ©nybe veszi a fÃ¶ldhivatali szolgÃ¡ltatÃ¡st? A vÃ¡lasz nemleges. A dÃ-jtÃ¶rvÃ©ny
szemÃ©lyi Ã©s tÃ¡rgyi dÃ-jmentessÃ©geket biztosÃ-t. A kÃ¶ltsÃ©gvetÃ©si szervek, az Ã¶nkormÃ¡nyzatok Ã©s a bÃ-rÃ³sÃ¡gi
vÃ©grehajtÃ³k nem fizetnek. A rÃ©szÃ¼kre nyÃºjtott szolgÃ¡ltatÃ¡s szÃ¡mlÃ¡jÃ¡t a tÃ¶bbi Ã¼gyfÃ©l Ã¡llja. A bÃ-rÃ³sÃ¡gi vÃ©gr
eljÃ¡rÃ¡sÃ¡hoz kapcsolÃ³dÃ³ dÃ-jmentessÃ©g a kÃ¶vetelÃ©s Ã©rvÃ©nyesÃ-tÃ©sÃ©nek Ã¡llami tÃ¡mogatÃ¡sÃ¡t jelenti, holott e
tartalmÃ¡t Ã©s formÃ¡jÃ¡t semmi nem indokolja. MiÃ©rt a tÃ¡mogatÃ¡s Ã©s miÃ©rt a fÃ¶ldhivatalok ÃºtjÃ¡n?Az Ã¡llamhÃ¡ztartÃ¡
belÃ¼li szervezetek dÃ-jfizetÃ©se ellen nem Ã©rv, hogy az Ã¡llam csak egyik zsebÃ©bÃµl tennÃ© a pÃ©nzt a mÃ¡sikba. Minde
zsebbel szemben elvÃ¡rÃ¡s, hogy hatÃ©konyan gazdÃ¡lkodjon. Ennek elvei Ã©s mÃ³dszerei az Ã¼zleti Ã©letben rendelkezÃ©s
Ã¡llnak. Az igÃ©nybe vett szolgÃ¡ltatÃ¡s ellenÃ©rtÃ©kÃ©nek megfizetÃ©sÃ©vel a szÃ¡mvitel Ã¡ltal kezelhetÃµ, Ã¡tlÃ¡thatÃ³ visz
jÃ¶nnek lÃ©tre. Ez minden zsebnÃ©l szÃ¼ksÃ©ges az erÃµforrÃ¡sok takarÃ©kos felhasznÃ¡lÃ¡sÃ¡hoz. Az ingyenessÃ©g erre n
Ã¶sztÃ¶nÃ¶z.Az ingatlanforgalom zavartalansÃ¡ga alapvetÃµ Ã©rdek. Az ehhez nyÃºjtott Ã¡llami szolgÃ¡ltatÃ¡s szÃ-nvonalÃ¡na
javÃ-tÃ¡sa indokolhat csak vÃ¡ltoztatÃ¡st. A dÃ¶ntÃ©skor tisztÃ¡ban kell lenni azzal, hogy az ingatlanÃ¼gyekben rendszerint
egyÃ¼ttesen jelentkeznek a jogi, mÃ»szaki Ã©s gyakran a termÃµfÃ¶ld hasznosÃ-tÃ¡sÃ¡val Ã¶sszefÃ¼ggÃµ kÃ©rdÃ©sek. SzÃ
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egyÃ©rtelmÃ», hogy a felmerÃ¼lÃµ kÃ¶zigazgatÃ¡si feladatok a leghatÃ©konyabban a jelenlegi egysÃ©ges rendszerben
oldhatÃ³ak meg. A hatÃ©konysÃ¡g Ã©s a jogbiztonsÃ¡g tovÃ¡bbi fejlesztÃ©sÃ©re a fÃ¶ldÃ¼gyi szakigazgatÃ¡snak tovÃ¡bb kell
lÃ©pnie az elektronikus Ã¼gyintÃ©zÃ©sben. A szolgÃ¡ltatÃ¡sokat egyenlÃµ feltÃ©telek mellett kell biztosÃ-tani az Ã¼zleti szere
a lakossÃ¡g Ã©s az Ã¡llamhÃ¡ztartÃ¡s szervezetei szÃ¡mÃ¡ra.
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