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Magyar szemmel az osztrák 
ingatlan-nyilvántartásról

2017 márciusában a Budapesti Ügyvédi 
Kamara képviselői és Budapest 
Főváros Kormányhivatalának földhi-
vatali szakértői Bécsben tanulmányoz-
hatták az osztrák elektronikus ingatlan-
nyilvántartást. (1. ábra)

A rendszer ismerős lehet az érdek-
lődők számára, hiszen 1855-ben tör-
tént bevezetésétől, egészen az egy-
séges ingatlan-nyilvántartás 1972. 
évi létrehozásáig Magyarországon is 
hasonló érvényesült: elkülönül egy-
mástól a bírósági hatáskörbe tartozó 
telekkönyvi, és a közigazgatási hatás-
körbe tartozó kataszteri nyilvántartás. 
(2. ábra)

Az osztrák telekkönyv is a reálfólium 
elvét követi, tehát nem a személyek, 
hanem az egyes ingatlanok képezik 
a nyilvántartás alapját. A telekkönyvi 

betétek pedig – csakúgy, mint a magyar 
tulajdoni lapok – három részből áll-
nak: az A1, A2 lap a földrészlet adatait 
(helyrajzi szám, minőség stb.), a B lap 
az ingatlan tulajdonjogi viszonyait, a 
C lap pedig az ingatlan terheit tartal-
mazza. Az osztrák telekkönyvi rend-
szerben is érvényesül a kérelemhez 
kötöttség, a bejegyzés, az egyediség, a 
rangsor és a nyilvánosság elve. A telek-
könyv a főkönyvből és az okirattárból 
áll, és mindkettő 100%-ban nyilvános. 

Eltérés csupán a keresési lehetőségek 
terén áll fenn: egy adott személy tulaj-
donában álló, vagy más jogával érintett 
ingatlanok listáját ugyanis megkötések 
nélkül csak maga az érintett személy, a 
csődtömeg kezelője, illetve a hagyatéki 
ügyekben eljáró közjegyző kérdezheti 
le. Ezen túlmenően a tulajdonos, a jogo-
sult adatai alapján történő név szerinti 
lekérdezésre a jogi érdek igazolása mel-
lett kerülhet sor, amelynek fennállásá-
ról bíróság dönt. (3. ábra)

Szemle

1. ábra. Az Igazságügyi Minisztérium „3D-s 
nyilvántartást igénylő” épülete

3. ábra. Az osztrák „TakarNet” lekérdező felülete:  
az ábrán a név szerinti lekérdezés menüpontját szemlélteti

4. ábra. Az ingatlan-nyilvántartási adatbank jelenlegi felépítése

2. ábra. Manfred Buric a Jogi-informatikai 
Osztály projektvezetője beszél arról, hogy a 
telekkönyvi eljárás díja 42 euró, ám ha a 

kérelmet papír alapon nyújtja be az ügyfél, az 
további 19 euró költséget jelent számára
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A modern ingatlan-nyilvántartást 
egy 1980-tól 1990-ig tartó fejlesz-
tési folyamat alapozta meg, ekkor a 
papíralapú rendszerről, elektronikus 
rendszerre tértek át. 1990-ben lezá-
rult a digitalizáció első szakasza, ettől 
kezdve informatikailag támogatott 
ingatlan-nyilvántartási rendszer áll ren-
delkezésre Ausztriában. 2006-tól van 
lehetőség elektronikus iratbeadásra, 
ennek megfelelően ekkortól kezdve 
beszélhetünk digitális okirattárról és 
döntéshozatalról.

Újabb fejlesztésre 2012-ben került 
sor, ettől az időponttól kezdve mind az 
ingatlan-nyilvántartás, mind a katasz-
ter esetében elkülönült szerverek áll-
nak rendelkezésre. (4. ábra)

A Java-alapú programozásra való 
áttérés mellett megtörtént az ada-
tok migrálása, valamint tesztelése is. 
2013 második felére megoldották a 
kataszteri változások automatizálá-
sának problémáját. A 2014–2015-ös 
időszak a konszolidáció szakasza volt, 
felhasználóközpontú alkalmazásfej-
lesztésre törekedtek. A tavalyi év első 
negyedévében történt meg a tulajdon-
jogok és a zálogjogok bejegyzésének 
automatizálása.

A telekkönyvi nyilvántartás üze-
meltetését 114 járásbíróság mintegy 
500 alkalmazottja végzi, a kataszteri 
nyilvántartást pedig a – leginkább a 
magyar FÖMI-hez hasonlítható – köz-
igazgatási szerv, a Bundesamt für Eich- 
und Vermessungswesen (BEV) vezeti 
41 kataszteri irodával és mintegy 150 
alkalmazottal. A telekkönyvi nyilván-
tartás jelenleg 3,4 millió telekkönyvi 

betétet tartalmaz, és a telekkönyvi 
eljárások száma éves szinten eléri a 
700 000-et. A BEV tevékenysége 2357 
önkormányzatra, illetve 7847 katasz-
teri településre terjed ki, a 10,4 mil-
lió parcellával kapcsolatban több 
mint 30 000 eljárást folytatnak le éves 
szinten. A tulajdoni lapokkal kapcso-
latos lekérdezések száma több mint 
30 millió évente, amely mintegy 10 
millió euró bevételt jelent az ágazat 
számára.

Ausztriában az ingatlan-nyilvántar-
tási eljárásban nem kötelező a jogi 
képviselet, és az alkotmány garantálja, 
hogy ez így is maradjon. A gyakorlatban 
azonban túlnyomó részben jogi kép-
viselőt vesznek igénybe az ügyfelek, 
hiszen például a vagyonszerzéssel kap-
csolatos adóhatósági eljárásban tényle-
gesen csak ügyvéd útján tudnak eljárni. 
A közjegyzők, az ügyvédek és a bankok 
kizárólag elektronikus úton adhatják 
be a beadványaikat, ennek következ-
tében jelenleg az ingatlan-nyilvántar-
tási eljárások mintegy 60%-a már elekt-
ronikus úton benyújtott kérelemre 
indul. Az elektronikus úton benyújtott 
okiratok egyszerű pdf-fájlok, azonban 
a kérelmek messzemenően strukturál-
tak, ennél fogva alkalmasak arra, hogy 
az ingatlan-nyilvántartási eljárás során 
az egyes adatok átemelhetőek legyenek 
a telekkönyvbe. (5. ábra)

Noha a telekkönyvet a 
Bezirksgerichtek (járásbíróságok) 
vezetik, az elsőfokú eljárásban nem 
bírók járnak el, hanem Rechtspflegerek 
(bírósági tisztviselők) feladata a 
döntéshozatal. A Rechtspflegerek 

szakirányú felkészítése nem az egye-
temeken, hanem az igazságügyi szerve-
zet rendszerében történik, ezen belül 
az egyik képzés tárgyát a telekkönyv 
és a hajóregiszter vezetése képezi. Az 
elsőfokú döntések elleni fellebbezé-
sek elbírálása a Landesgerichtek (tar-
tományi törvényszékek) hatáskörébe 
tartozik, ahol már háromfős bírói taná-
csok járnak el.

Buric projektvezető úr előadá-
sát követően az osztrák Szövetségi 
Számítási Központ munkatársa 
adott tájékoztatást az informatikai 
fejlesztésekről. Az általa irányított 
120 fős osztály csak az Igazságügyi 
Minisztériumnak végez – nagyobb 
részben Java-alapú –, illetve alkalma-
zásfejlesztéseket. A több mint 30 ezres 
felhasználói szám feladatuk nagyságát 
jellemzi.

Az elektronikus döntéshozatali mun-
kafolyamat, az ügy beérkezésétől, a 
döntéshozatalon és ellenőrzésén át, 
egészen az elkészült döntés elektroni-
kus úton történő továbbításáig tart. A 
beadványt a beérkezését követő máso-
dik napon bírálják el, akárcsak a buda-
pesti földhivatalokban. Az elektronikus 
kapcsolattartásra kötelezett szereplők 
részére természetesen a döntés kéz-
besítése is elektronikus úton történik, 
de minden állampolgár, aki regisztrált 
a (leginkább a magyar ügyfélkapuval 
párhuzamba állítható) ún. Bürgerkarte 
szolgáltatásra, elektronikus úton érte-
sül a döntésről. A döntések kézbesí-
téséről a Bundeszustelldienst (szövet-
ségi kézbesítő szolgálat) gondoskodik. 
Mindez azt jelenti, hogy a jogi képvi-
selő például egy hiánypótlási felhívás-
ról sem egy postai küldemény több 
napos útját követően értesül, hanem 
annak kézbesítése a meghozatalá-
val egyidejűleg történik, és onnantól 
kezdve 7 nap áll az ügyfél rendelke-
zésére a felhívás teljesítésére. Mindez 
jelentősen felgyorsítja a járásbíróság 
és a kérelmezők közötti kommuniká-
ciót, lerövidítve ezáltal a telekkönyvi 
eljárás időtartamát.

Dr. Hajdu Tádé Miklós tanácsos–
Jánossy András osztályvezető, 

Budapest Főváros Kormányhivatala 
Földmérési, Távérzékelési és 

Földhivatali Főosztály
5. ábra Egy alap ingatlan-nyilvántartási eljárás munkafolyamatának sémája


