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Közigazgatás és 
versenyképesség

Nemzeti vagyonunk több mint ötven 
százalékát ingatlanok teszik ki, azaz 
nehezen képzelhető el olyan emberi, 
igazgatási vagy gazdasági tevékeny-
ség, ami ne kötődne földhöz, épít-
ményhez, épülethez. Érthető, hogy az 
ingatlanok leltárba vételéhez és pontos 

nyilvántartásához fontos állami és gaz-
dasági érdek fűződik. Régi felismerés 
az is, hogy az államigazgatási bürokrá-
cia jelentős hatással van a vállalkozások 
versenyképességének alakulására. Sőt, 
nemzeti versenyképességről hatékony 
közigazgatás nélkül nem is beszélhe-
tünk. Az olyan kis és nyitott gazdasá-
gok esetében, mint Magyarország, ez 
különösen igaz.

Az ingatlantulajdon-
bejegyzési eljárás 
időtartama

A Világbank legújabb, 2017 júniusá-
ban közzétett, ám a 2016. évi adato-
kat tükröző tanulmányában a hazai 
cégekre vonatkozó üzleti szabályozási 
környezetet és gyakorlatot öt terüle-
ten (szerződéses jogok bíróság előtti 
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Summary

Introduction to Big Data 
and its Spatial Relations

This paper presents origin of the 
Big Data phenomenon, introduces 
the importance of new processing 
techniques to provide solutions to 
handle Big Data and Geospatial Big 
Data. In the recent years the volume and 
variety of available data are evolving in 
an unprecedented way exceeding the 
capabilities of traditional algorithm 
performance and hardware/soft-
ware environment in the aspect of 
data management and computation 
(Manyika et al., 2011; IDC, 2012; Evans 
and Hagen, 2013). Higher efficiency is 
therefore required in order to exploit 
the available information derived 
from Geospatial Big Data (Ahmed and 
Mokbel, 2015; Hoersch, 2016; Doherty, 
2016). Consequently, geospatial 
analysis needs to be reformed to 
exploit the capabilities of current and 
emerging computing environments via 
new data management and processing 
concepts (Lee and Kang, 2015; Li et al., 
2015). To understand the evaluation of 

the techniques, the differences and the 
requirements we need to go in deep 
into the original goals of Big Data. 
The basics of the Big Data concept are 
described focusing on the geospatial 
applications and the processing 
environment. I have attempted to 
compare the terms of Big Data, 
Geospatial Big Data and Geospatial 
Data to clarify the possible properties of 
differences, compare them in the term 
of storage and processing background 
for different data representation and 
tried to collect and categorized the 
existing common system solutions. 
Furthermore, we made comparison 
on parallel and distributed computing 
characteristics.
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érvényesítése, cégalapítás, elektromos 
hálózatra csatlakozás, építési engedé-
lyezés és ingatlanbejegyzés) hasonlítja 
össze az európai uniós gazdaságok, 
illetve világszerte 187 ország tapaszta-
latával. A „Regionális Doing Business az 
EU tagállamokban” címet viselő kuta-
tásban a szabályozások minőségében 
mutatkozó eltéréseket és elsősorban a 
helyi szinten kialakult hatékony gyakor-
latokat, jó példákat kívánták feltárni. A 
felmérésben Magyarországot hét város, 
Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged, 
Székesfehérvár és a főváros képviselte. 
[1] Természetesen árnyaltabb képet 
kaphatnánk, ha a későbbi elemzések-
ben a nagyvárosok gyakorlatán túl, a 
kisebb járási hivatalok adatait is figye-
lembe vennék.

A vállalkozás indítása és az elektro-
mos áramhoz való hozzáférés területén 
fejlesztések szükségesek. Ugyanakkor 
a hazai városok ma már az üzleti kör-
nyezet több szegmensében, így például 
a szerződéses jogok érvényesítésében 
vagy az ingatlanbejegyzésben is jobban 
teljesítenek az uniós átlagnál. Az ingat-
lanbejegyzés gyorsaságában a világ-
ranglistán elfoglalt, egyre kedvezőbb 
helyezésünk töretlen fejlődést mutat: 
Magyarország 2010-ben a 60., 2011-
ben a 41., 2015-ben pedig már a 29. 
helyen állt az összehasonlításban.

A legfrissebb elemzés alapján 
hazánkban az ingatlantulajdon-bejegy-
zési eljárás teljes időtartama átlagosan 
17,5 nap. A világrangsorban ezzel, ma 
Észtországgal egyetemben az igen elő-
kelő 27.-28. helyen állunk. A tanulmány 
szerint az ügyvédi közreműködés egy 
napig, a cégkivonat és a tulajdoni lap 
beszerzése egy, illetve fél napig tart. A 
fejlesztések eredményeként ugyanis a 
tulajdonilap-szolgáltatásnak már csak 
6%-a történik papíralapon, míg 94%-a 
a TakarNet felületén keresztül, elektro-
nikusan valósul meg. Az ingatlan-nyil-
vántartási átvezetés, mely a kormány-
hivatalok (járási, kerületi hivatalok) 
hatásköre, átlagosan 15 napot vesz 
igénybe.

Budapesten, az ország legnagyobb 
számú üzleti vállalkozással rendel-
kező városában több ingatlan-adásvé-
telt bonyolítanak le, mint a többi hat 
magyar városban együttesen, ráadásul 
a hatékony ingatlan-nyilvántartási eljá-
rásoknak köszönhetően, rövidebb idő 

alatt, mint olyan településeken, ame-
lyeken jelentősen kevesebb az ilyen 
beadvány.

Az ingatlantulajdon-
bejegyzési eljárás 
minősége

Az ingatlantulajdon-bejegyzési eljá-
rások minőségének mérőszámát ille-
tően, hazánk a maximális 30-ból a 
legutóbbi két felmérésben egyaránt 
26 pontra teljesített. Ez a mutató az 

ingatlan-nyilvántartás infrastruktúrá-
jának megbízhatóságát, földrajzi lefe-
dettségét, átláthatóságát és az ingatlan-
viták rendezésének indexét tükrözi.

Infrastruktúra-megbízhatósági 
és földrajzilefedettségi index
Infrastruktúránk maximálisan megbíz-
ható: a térképi és a tulajdonosi infor-
mációk tárolása, valamint a változások 
vezetése egységes adatbázisban törté-
nik, a tulajdonjogi bejegyzések és a tér-
képi nyilvántartások teljes egészben 

1. ábra. A magyarországi ingatlantulajdon-bejegyzési eljárás helyzetének  
változása a Világbank korábbi felmérései alapján (2005–2014).  

A rangsorra vonatkozóan 2005–2006-os adatok nem állnak rendelkezésre.

2. ábra. Az ingatlantulajdon-bejegyzési eljárás teljes időtartama,  
egy eljárás legkisebb időigénye fél nap (Doing Business 2017, European Union)
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digitalizáltak, a hitelek és jelzálogjo-
gok elektronikus bejegyzéséből külön-
böző szempontok szerinti összesítők is 
készíthetők, a kataszteri nyilvántartás-
ból önálló és csoportosított informá-
ciók is lekérdezhetők.

Sok állam gyakorlatától eltérően, a 
hazai ingatlan-nyilvántartás teljes körű 
és Magyarország egész területére kiter-
jed: egyaránt tartalmazza a magán-, 
illetve állami tulajdonba tartozó ingat-
lanokat, így a telkeket, épületeket, föl-
deket, házakat, lakásokat, szövetkezeti 
lakásokat, de a közterületeket is.

Ez nem volt mindig így. Elődeink 
hosszú időn keresztül két nyilvántar-
tást vezettek az ingatlanokról: a gaz-
dasági célokat szolgáló földnyilvántar-
tást (nem volt tárgya az egyéb önálló 
ingatlan, például öröklakás, szövetke-
zeti lakás) és a jogi jellegű telekkönyvi 
nyilvántartást (nem tartalmazta a köz-
területeket, például utcákat, tereket). 
Tehát egyik sem volt teljes. Bár a szük-
ségtelen párhuzamosságok mellett jog-
szabályok írták elő a két szervezet köl-
csönös értesítési kötelezettségét, azok 
sok esetben elszakadtak egymástól: a 
változások eltérő időben és sorrend-
ben történő átvezetése miatt remény-
telen feladatnak látszott biztosítani a 
két nyilvántartás átfedő tartalmának 
azonosságát, a tömeges változások 
követését. Ugyanakkor a telekkönyvi 
eljárás – a maihoz képest igen csekély 
mértékű ingatlanforgalom mellett is 
– meglehetősen hosszadalmas volt. 
Ezzel ma is gátolná a hitelügyleteket 
és az ingatlan, mint áru forgalmának 
előmozdítását.

Létre kellett hozni egyetlen, rend-
szerében egységes, tartalmában tel-
jes, mind gazdasági, mind jogi szem-
pontból kielégítő regisztert, amelynek 
kezelésére a változásokat naprakészen 
követni tudó, szervezetileg és helyileg 
is egységes földhivatalokat jelölték ki. 
A telekkönyvek vezetése a bíróságoktól 
1972. január 1-jétől került át a földhi-
vatalokhoz. Ezzel létrejött az egységes 
ingatlan-nyilvántartás, melynek rend-
szerét a kormányhivatali integráció 
nem érintette. [2]

Információtranszparencia-
index
A törvény által szabályozott ingatlan-
nyilvántartási eljárás és az eljárási 

díjszabás transzparens, mind a tulaj-
donosi, mind pedig a térképi nyil-
vántartás nyilvános, tartalmát online 
módon is bárki megismerheti. Az eljá-
rásokról (tulajdonjog, vételi jog, jel-
zálogjog stb.) statisztikai kimutatás is 
készül, a Világbank ajánlása szerint 
ezek nyilvános közlésével javítható a 
transzparencia.

Ingatlanvita-rendezési index
A tulajdonviszonyok stabilitása, átlát-
hatósága és biztonsága valóban fő 
szempont, az ingatlanok értéküknél, 
gazdasági életben betöltött szerepük-
nél fogva kiemelt jogi védelmet érde-
melnek, melynek biztosítását társa-
dalmunk az államtól joggal várja el. A 
tulajdonhoz való jog stabilitása alkot-
mányos alapjog, jogrendszerünk elis-
meri és védi a tulajdon valamennyi 
formáját.

Az ingatlanokkal kapcsolatos vitás 
eljárások rendezésének alapja, hogy 
törvényi előírás szerint, az adásvételi 
ügyleteket meghatározott írásos doku-
mentumok alapján be kell jegyezni 
az ingatlan-nyilvántartásba, melynek 

hitelességéért az állam garanciát vál-
lal, az eljárás során a kétszintű jogor-
voslat (államigazgatási, bírói) lehető-
sége is biztosított.

Figyelemre méltó, hogy az ingat-
lantulajdon-bejegyzés időtartamában 
Magyarországot megelőző tizenkét 
európai államból az eljárás minőségét 
tekintve hét csak utánunk következik. 
Portugáliában leggyorsabb a bejegy-
zési folyamat, ám minőségi indexe ala-
csony, míg mindkét mutató alapján a 
legjobban Hollandia teljesít. A holland 
példát, mely ügynökségi modellre ala-
poz, a magyar szakemberek is tanul-
mányozhatták. [3] Bécs előttünk jár 
az ingatlan-nyilvántartás elektronizá-
lásában, ugyanakkor Ausztria városai-
ban hosszabb a tulajdonjog-bejegyzési 
folyamat és a minőségi index is elma-
rad a magyarországitól. [4]

Fejlesztési lehetőségek

A felmérések azt mutatják, javítani a 
gyakorlaton nemcsak újabb jogszabá-
lyok bevezetésével vagy módosításá-
val lehetséges, hanem például az állami 

3. ábra. Az ingatlantulajdon-bejegyzési eljárás minőségi indexe 
(Doing Business 2017, European Union)
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intézményrendszer hatékonyságának 
fejlesztésével is. Magyarország a sike-
res helyi megoldások elterjesztésével 
fokozhatja versenyképességét.

A nemzeti versenyképesség javításá-
val felzárkózhatunk a fejlettebb nyugat-
európai országokhoz. Ehhez a termelé-
kenység növelésére van szükség, hiszen 
egy elemzés szerint Magyarország tőke-
termelékenységi mutatója kétharmada 
volt a lengyelnek, a munkaerő-felhasz-
nálás hatékonysága pedig stagnált, míg 
Lengyelországban 15 százalékkal nőtt 
egy év alatt.

Ugyanakkor, egyes vélemények sze-
rint a földügyi, ingatlan-nyilvántar-
tási ágazatban elért eredményeket 
is komolyan veszélyeztetheti a szak-
ember-utánpótlás lehetőségeinek 
bizonytalansága.

Nemzeti Versenyképességi 
Tanács
A fejlesztések érdekében a Nemzeti 
Versenyképességi Tanács márciusi ala-
kuló ülésének az üzleti működési kör-
nyezet javítása volt a fő témája. Az első 
értekezleten hat olyan területről tár-
gyaltak, amelyekkel rövidtávon érdem-
ben javítható a versenyképesség.

A cégalapítás során a költségek mér-
séklése és a regisztrációs kötelezett-
ségek egyszerűsítése, a villamos háló-
zatra való csatlakozási eljárásnál – mely 
Magyarországon 257 napig tartott – a 
csatlakozási díjak leszállítása és az eljá-
rási határidők rövidítése, míg az épít-
kezéseknél az engedélyezési eljárások 
határidejének csökkentése hozhat elő-
relépést. A vállalkozói adózással kap-
csolatos ügyintézés egyszerűsítése 
mellett, a vállalkozások védelme, a hite-
lezői követelések megtérülési rátájá-
nak növelése érdekében ugyancsak 
fontos a csődtörvény módosítása.

Szolgáltató Kormányhivatal 
Modell
A minőségi szolgáltatások nyújtására 
törekvő, ügyfélközpontú Szolgáltató 
Kormányhivatal Modell kidolgozásával 
a fejlesztések a Kormányhivatalokban 
is folytatódnak. A Modell célja, hogy 
operatív módon támogassa a gazdaság 
növekedését, folyamatosan fejlessze a 

Kormányhivatal szolgáltató kultúráját, 
célorientált kapcsolatrendszerét és a 
partnerek elégedettségének növelése 
által, erősítse a bizalmi indexet. A szín-
vonalas feladatellátással a tisztviselők 
szakmai, emberi és társadalmi megbe-
csültsége is erősödik.

A fejlesztési programnak a vállal-
kozások is alanyai. Elvárás- és elége-
dettségvizsgálatukkal mérték fel a 
Kormányhivatallal közös szakmai pon-
tokat, az együttműködés jellemzőit, a 
további potenciális kapcsolódási és 
kommunikációs lehetőségeket, illetve 
a Kormányhivatal szakmaiságával, 
hitelességével, reagálási képességével 
összefüggő vállalkozói elvárásokat és a 
kialakult megítélést.

A vizsgálati mutatók alapján készül 
el az együttműködést felölelő, a fővá-
ros gazdasági, társadalmi környezeté-
nek, szervezeti adottságainak jellem-
zőit figyelembe vevő stratégia, illetve a 
következő évre vonatkozó munkaterv, 
mely a vállalkozások működését támo-
gatni hivatott kormányhivatali eszközö-
ket és a célzott kommunikációs segít-
ség formáit részletezi. 

Ágazati fejlesztések
A földügyi ágazat fejlesztési törekvé-
seinek középpontjában az e-ingatlan-
nyilvántartás, azaz az eljárások további 
elektronizálása szerepel.

A „Földhivatali folyamatok ügyfél-
központú átalakítása és korszerűsí-
tése” elnevezésű, ismertebb nevén 
a DalNet24-program (Digitalizált 
Alaprajzok a Neten keresztül a nap 
24 órájában) a társas- és szövetkezeti 
házak iratait fogja a széles körű nyil-
vánosság számára is – elektronikusan 
– elérhetővé tenni. Következő lépés-
ként, majd – hasonlóan a bécsi gyakor-
lathoz – megvalósulhat a beadványok, 
az államigazgatási döntések elektroni-
kus továbbítása is.

A siker útja ugyanis mindig építés 
alatt áll. Henry Royce, a Rolls-Royce 
autógyár egyik megalapítójának intel-
mét idézve: „Mindenben törekedj a 
tökéletességre. A legjobbat is tedd még 
jobbá, és ha nem sikerülne, tervezd 
újra. Ne fogadd el, ha valami csak körül-
belül jó, vagy majdnem jó.” Márpedig 

ezt a céget 1906-ban alapították és ma 
is létezik. Sokak szerint a világ legjobb 
autóit gyártja…

A közeljövőben bizonyára e lap 
hasábjain is olvashatunk a földügyi ága-
zat fejlesztési eredményeiről.
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Summary

Real Estate Register and 
National Competitiveness

We can be proud of the system of 
Hungarian land administration system, 
in our country the real estate register 
has been developed for 160 years 
continuously.

The strength of our institutions is the 
unity of cadaster & real estate registry. 
According to the newest surveying of 
The World Bank, nowadays Hungarian 
cities perform better than the average 
of EU in respect of several segments of 
business environment e.g. validating 
of contract laws or registering 
real estates. Public administration 
increases the national competitiveness 
of Hungary by the quickness and high 
quality of the real estate registration 
procedures.
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