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A magyar közigazgatási informatika szakterületén már évekkel ezelőtt, az Európai 
Unióhoz való csatlakozást megelőzően egyértelművé vált az információtechnológia 
és a közigazgatás egymással való szoros kapcsolata, egymásra kifejtett, szinergikus 
hatása. Az információtechnológia forradalmi fejlődésének köszönhetően újabbnál 
újabb eszközök, technikai megoldások (például elektronikus levelezőcsatorna), adat-
hordozók (számítógép-képernyő, kijelző) jelentek meg és jelennek meg napjainkban 
is, amelyek a közigazgatási jogi szabályozás át- illetve újragondolását igénylik. 

Az egyes elektronikus eszközök adatok megjelenítésére, tárolására alkalmasak, 
az eszközök alapjául különféle adatelemek szolgálnak, amelyek logikailag össze-
kapcsolhatók, és felvetik az adatállományok, adatbázisok kialakításának lehetősé-
gét is.1 Ennek kapcsán szükséges egybevetni a látens iratok és a fix iratok doktríná-
ját. A látens iratok doktrína alapfelvetése, hogy az iratok legkisebb egységei, az 
adatelemek valamely logikai szempontból összekapcsolhatók, illetve az egymástól 
távol eső szervezetek adatállományából adatbázisok hozhatók létre. Az adatelemek 
összekapcsolása folytán pedig az adatok számtalan értelmes összekapcsolására, 
azaz új iratok, úgynevezett látens iratok megalkotására van mód. A közigazgatás 
számítógépes adatbázisaiban ily módon megszámlálhatatlan mennyiségű látens irat 
létezik, illetve újonnan keletkezhet, a számítógépes hálózatok összekapcsolási le-
hetőségei számos új irat előállítását eredményezhetik. A látens iratok doktrína alap-
felvetésével ellentétben a hagyományos, papír alapú iratok doktrínája szerint a 
legkisebb egységeket a papír alapú, eredeti dokumentumok alkotják. Ezek azok az 
egységek, amelyek visszakereshetők a nyilvántartásokból, és amelyek a papír alapú 
adatbázisok, archívumok alapjait képezik. A papír alapú iratok sajátosságát te-
kintve ugyan lehetőség van adatbázisok kialakítására, de csekély a valószínűsége a 

                                                 
1 MEZEY 1996, 528-537. o. 
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különféle nyilvántartások adatbázisai összekapcsolásának, illetve az adatbázisok 
összekapcsolásának technikai lehetőségei korlátozottabbak.  

A magyar ingatlan-nyilvántartási eljárás sem nélkülözi az információtechnológia 
adta lehetőségeket. Elérhetővé váltak a Takarnet rendszernek köszönhetően nyúj-
tott szolgáltatások, így különösen az elektronikus tulajdoni lap, valamint meghatá-
rozott feltételekkel elektronikus úton is benyújtható az ingatlan-nyilvántartási eljá-
rás lefolytatására irányuló kérelem. Az információtechnológia fejlődésével párhu-
zamosan szükséges azonban újra értelmezni a magyar ingatlan-nyilvántartási eljá-
rás alapelveit is. 

Jelen elemzésnek nem célja, hogy a magyar ingatlan-nyilvántartási eljárás va-
lamennyi alapelvét vizsgálja, elsősorban a nyilvánosság elvével összefüggésben 
elemzi az elektronikus eljárás alapjául szolgáló elektronikus okiratok szerepét az 
ingatlan-nyilvántartásban, ismertetve előtte az elekronikus adatszolgáltatás kiala-
kításának egyes lépéseit, egyúttal rövid kitekintést ad az angliai elektronikus in-
gatlan-nyilvántartás kialakításának elméleti hátterére.  
 
I. A magyar ingatlan-nyilvántartás 
 
A hazai ingatlan-nyilvántartási eljárásban egyelőre még csak korlátozottan valósul 
meg az elektronikusan aláírt okiratok használata, az elektronikus ingatlan-nyilván-
tartási eljárás kialakítása még várat magára. 

Jelenleg az ingatlan-nyilvántartási törvény (a továbbiakban: Inytv.) rendelkezései 
alapján2 arra van lehetőség, hogy az ingatlanügyi hatóság kérelemre hozzáférést 
biztosítson az elektronikus adatszolgáltatás igénybevételéhez a számítógépes in-
gatlan-nyilvántartási rendszerből. Ez azt jelenti, az Inytv. lehetővé teszi, hogy ter-
mészetes és jogi személyek, intézmények hozzáférjenek a számítógépes ingatlan-
nyilvántartási rendszerhez, a Takarnet rendszerhez, és lehetőségük van arra, hogy 
elektronikus okirat formájában tulajdoni lap másolatot (E-hiteles és nem hiteles 
tulajdoni lap másolatot), térképmásolatot, és E-hiteles földhasználati lap másolatot 
kérjenek a szolgáltatóval kötött szerződés alapján.3 Emellett az ingatlanügyi hatóság 
kérelemre is biztosít hozzáférést az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózathoz. 

Az ingatlanügyi hatóság a Takarnet segítségével nyújt elektronikus adatszolgál-
tatást a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből. A Takarnet (a térkép 
alapú kataszteri rendszer a net-en) 2002 júniusa óta, a TAKAROS (a térképen ala-

                                                 
2 Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 72. § 
3 Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 74. § 
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puló kataszteri rendszer országos számítógépesítése) 2000. június óta üzemel ha-
zánkban, köszönhetően az Európai Unió által nyújtott támogatásnak. Utóbbi lehe-
tővé teszi az ingatlan-nyilvántartási adatok karbantartását és az ügyiratkezelés 
számítógéppel való végzését, míg a Takarnet a földhivatalokat összekötő hálózat, 
amely az ingatlanadatok távoli, elektronikus elérhetőségét biztosítja, valamint re-
gisztrált és fizető felhasználók számára lehetővé teszi az adatokhoz való hozzáfé-
rést. A Takarnet rendszer kiépítésének köszönhetően valamennyi körzeti földhiva-
tal adatot tud szolgáltatni nemcsak a saját illetékességi területéről, hanem az ország 
bármely részéről. A Takarnet két részből áll: egyrészt egy fizikai hálózatból, 
amelyhez több végpont kapcsolódik (a végpontokon routerekkel, egy összekötő 
hálózattal, Internet belépési ponttal, hálózatvezérléssel, menedzseléssel, fejlesztés-
sel), valamint egy logikai felhasználó szoftverből (egy központtal, ahol a regiszt-
rálás, tanúsítvány-készítés, számlázás történik. A Takarnet biztonságos működését 
számos elem biztosítja, ideértve, hogy ez zárt számítógépes hálózat, amely korláto-
zott és szigorúan ellenőrzött hozzáférést biztosít a külső felhasználók számára, akik 
különböző védett átjárókon keresztül érhetik el azokat a szolgáltatásokat, amelyek 
számukra engedélyezettek. Továbbá a többszintű titkosítási rendszer következtében 
a számítógépes rendszer rögzíti és azonosítani tudja az adatszolgáltatást igénylő 
felhasználót, valamint az adatszolgáltatás időpontját és tárgyát. A biztonságos csa-
torna keretében a rendszer, a hálózat meggyőződhet arról, hogy melyik felhaszná-
lóval van kapcsolatban, a felhasználó pedig meggyőződhet arról, hogy valóban a 
rendszerrel van kapcsolatban, valamint mindketten meggyőződhetnek arról, hogy a 
csatornán kapott információ valóban a másik féltől származik, és azt senki nem 
módosította. A rendszer naplózza, hogy mikor, mely felhasználótól milyen adatot 
kapott, vita esetében a rendszer naplói bizonyítják, hogy ki, mikor, milyen műve-
letet végzett, és ki, mikor és kinek, milyen adatot küldött.  

Az információtechnológiai fejlesztés további eredménye, hogy a Takarnet24 
Projekt keretében végrehajtott korszerűsítések már megteremtették annak a lehető-
ségét is, hogy bizonyos földhivatali szolgáltatások (e-hiteles tulajdoni lap másolat, 
nem hiteles tulajdoni lap másolat, nem hitelesített térképmásolat biztosítása) a nap 
minden órájában elérhetőek legyenek, valamint az elektronikus földhivatali szolgál-
tatásokat (a Földhivatal Online-t) magánszemélyek is igénybe tudják venni közvetlenül 
az interneten keresztül a kormányzati portál központi ügyfélkapu regisztrációjával. 

A nyilvánosság elvnek az ingatlan-nyilvántartásban és az elektronikus okiratok ér-
telmezése, használata során betöltött szerepét az alábbi jogi szabályozás teremti meg. 
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Magyarország Alaptörvénye szerint mindenkinek joga van személyes adatai vé-
delméhez, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez.4  

Az Alaptörvény rendelkezéseivel összhangban az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény határozza meg 
az információszabadság biztosítása, valamint a személyes adatok védelme érdeké-
ben az információs jogok tartalmát, és biztosítja ezen jogok hatékony érvényesülé-
sét, továbbá rendelkezik az adatfeldolgozás és adatkezelés szabályairól is.  

Az elektronikus okiratok jogi szabályozási keretét az elektronikus aláírásról 
szóló 2001. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Eat.) képezi, amelynek alapjául 
az Európai Parlament és Tanács elektronikus aláírásról szóló 1999/93/EK irányelve 
szolgál. Az irányelv rendelkezéseivel összhangban az Eat. meghatározza az elekt-
ronikus dokumentum fogalmát,5 illetve részletes szabályozást ad az elektronikus 
aláírásról,6 valamint az elektronikus aláírással összefüggő szolgáltatásokról (értve 
ez alatt különösen a tanúsítvány kiállítás és az időbélyegző szolgáltatást). 

A nyilvánosság ingatlan-nyilvántartásban érvényesülő elvét az Inytv.7 teremti 
meg. Az ingatlan-nyilvántartás – a személyi azonosító kivételével – az Inytv. ren-
delkezései szerint nyilvános, összhangban az ingatlan-nyilvántartás azon céljával, 
mely szerint az ingatlan-nyilvántartás településenként tartalmazza az ország va-
lamennyi ingatlanának az Inytv.-ben meghatározott adatait, az ingatlanokhoz kap-
csolódó jogokat és jogi szempontból jelentős tényeket, illetve az ingatlan-nyilván-
tartásba bejegyzett személyeknek a nyilvántartáshoz szükséges, az Inytv.-ben meg-
határozott személyazonosító és lakcímadatait. A nyilvánosság elve szerint az in-
gatlan-nyilvántartás részét képező tulajdoni lap tartalma korlátozás nélkül megis-
merhető, azt bárki megtekintheti, arról feljegyzést készíthet, hiteles másolatot kér-
het. A tulajdoni lapról papír alapú másolatok állíthatók ki, valamint az Inytv. ren-
delkezései szerint elektronikus dokumentumként teljes másolat és szemle szolgál-
tatható. A tulajdoni lap megismerhetőségére vonatkozó szabályozáshoz képest 
szigorúbb követelményeket támaszt az Inytv. a jogosult, illetve kötelezett bejegy-

                                                 
4 Magyarország Alaptörvénye Szabadság és felelősség fejezetének VI. cikke (2) bekezdése alap-
ján „Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű adatok megis-
meréséhez és terjesztéséhez.” 
5 Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 2. § 12. pontja szerint: Elektronikus 
dokumentum: elektronikus eszköz útján értelmezhető adategyüttes 
6 Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 2. § 6. pontja: Elektronikus aláírás: 
elektronikusan aláírt elektronikus dokumentumhoz azonosítás céljából logikailag hozzárendelt 
vagy azzal elválaszthatatlanul összekapcsolt elektronikus adat. 
7 Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 4. § 
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zése vagy törlése alapjául szolgáló magán- és közokirat, hatósági határozat tartal-
mának, valamint a tulajdonosok jegyzéke megismerésével összefüggésben. Ezek az 
okiratok az ingatlan-nyilvántartás, illetve a széljegyzett okirat az okirat szerinti 
jogosult, illetve kötelezett teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közjegyzői 
okiratba foglalt engedélyével ismerhetők meg, valamint abban az esetben, ha a 
kérelmező igazolja, hogy az irat megismerése joga érvényesítéséhez, illetve jog-
szabályon vagy hatósági határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szüksé-
ges.8 Az Inytv. korlátozó rendelkezéseinek indoka, hogy az ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzés alapjául szolgáló okiratok olyan információt is tartalmazhatnak, amelyek 
nem az ingatlan-nyilvántartás tárgyát szolgálják, mégis fontos személyes adatnak 
minősülnek. Ezek az adatok az információs önrendelkezési jog körébe tartoznak, és 
szükségszerű, hogy titokban maradjanak. Ezzel szemben áll a közérdekű adatok 
megismeréséhez fűződő érdek, amelyet azonban az ingatlan-nyilvántartás céljával 
összefüggésben szükséges vizsgálni. Tekintettel azonban arra, hogy bizonyos ada-
tok az ingatlan-nyilvántartásnak nem képezik tárgyát, ezért ezekkel kapcsolatban 
nem lehet értelmezni a nyilvánosság követelményét. 

A személyes adatok védelmét szolgálja az Inytv. korlátozó rendelkezése,9 mely 
szerint az ingatlan-nyilvántartásból adatátviteli eszközzel, illetve számítástechnikai 
adathordozón személyes adat csak egyedi esetben, az annak kezelésére törvény 
által felhatalmazott részére adható. Az Inytv. ezen szakasza alapján kizárható a 
tulajdoni lapok tömeges lekérdezése, a jogalkotó célja egyértelműen arra irányult, 
hogy megakadályozza a tömeges adatlekérdezést, valamint a lekért adatok alapján 
adatbázis létrehozását. Az Inytv. hivatkozott szakasza azonban felveti azt a kérdést 
is, hogy a tömeges lekérdezés tilalma értelmezhető-e a tulajdoni lapokra is, vagy 
csak a személyes adatok lekérdezésének korlátját jelenti. A törvényi szabályozás-
ból nem következik a tulajdoni lapok tömeges lekérdezésének tilalma, ugyanakkor 
a bírói gyakorlatból levezethető az a nézet, mely szerint az ingatlan-nyilvántartás 
célhoz kötöttsége csak úgy érvényesülhet, ha az ingatlan-nyilvántartási adatok 
lekérdezésének a célja nem a tömeges adatlekérdezés, illetve a hatósági feladat 
gyakorlásához szükséges adatlekérdezés sem vezethet ilyen eredményre.10  

                                                 
8 KURUCZ 2009, 19. o. 
9 Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény hivatkozott rendelkezései: 78. § Az 
ingatlan-nyilvántartásból adatátviteli eszközzel, illetve számítástechnikai adathordozón szemé-
lyes adat csak egyedi esetekben, az annak kezelésére törvény által felhatalmazott részére szol-
gáltatható. 
10 BH 2006.269. 
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Az ingatlan-nyilvántartásban érvényesülő nyilvánosság elvével összefüggésben 
szükséges elemezni az ingatlan-nyilvántartási adatkezelés célját és alanyi meghatá-
rozottságát.11 Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban az elektronikus ügyintézés, az 
adattovábbítás, adatkezelés és adatfeldolgozás célja az ingatlanforgalom biztonsá-
gának megteremtése, utalva ezzel arra, hogy a magyar ingatlan-nyilvántartás a 
teljes ingatlanvagyont és az ahhoz kapcsolódó jogokat meghatározó vagyonleltár. 
Az ingatlan-nyilvántartási adatállomány rögzíti, tárolja és a felhasználók számára 
közvetíti az ingatlan-nyilvántartás egyes részeit, így a tulajdoni lapot, az ingatlan-
nyilvántartási térképet, a törölt bejegyzések állományát. Az ingatlan-nyilvántartás 
állami kényszerrel biztosított, kötelezően igénybeveendő ingatlanleltár és egyúttal 
közszolgáltatás. Az ingatlan-nyilvántartás adatkezelése célhoz kötöttségét biztosítja 
továbbá, hogy az adatkezelés önálló ingatlanonként, az ingatlan-nyilvántartási tör-
vényben meghatározott jog-, tény- vagy adatcsoportosításban lehetséges, és kizárólag 
az ingatlan-nyilvántartásban meghatározott esetekben irányulhat személyre célzottan. 

Az ingatlan-nyilvántartás vezetése, az ingatlan-nyilvántartási változások átveze-
tése az ingatlanügyi hatóság feladat- és hatáskörébe tartozik. A földhivatalokról, a 
Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-
nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. ren-
delet ingatlanügyi hatóságként definiálja a megyei földhivatalokat (Budapesten a 
fővárosi földhivatalt), a körzeti földhivatalokat és azok kirendeltségeit, valamint a 
Földmérési és Távérzékelési Intézetet.12 A Földmérési és Távérzékelési Intézet, 
mint az agrárvidékfejlesztésért felelős miniszter által irányított központi hivatal a 
korábbi jogi szabályozás szerint nem minősült ingatlanügyi hatóságnak, amelyből 
az következett, hogy adatkezelői jogosultsággal nem, csupán adatfeldolgozói jogo-
sultsággal rendelkezett. Ez az adatfeldolgozói jogosultság azonban nem adott fel-
hatalmazást önálló adattovábbítási tevékenységre, amely kétségessé tette a FÖMI 
tulajdoni lap felhasználók részére történő adattovábbítási jogát.  

Az ingatlan-nyilvántartási adattartalom felett az ingatlanügyi hatóság, mint adat-
kezelő rendelkezik azzal, hogy az ingatlan-nyilvántartási adatállomány a Magyar 
Állam kizárólagos tulajdonát képezi. A FÖMI az az ingatlanügyi hatóság, aki a 
minisztertől kapott felhatalmazás alapján feldolgozza az ingatlan-nyilvántartási 
adatbázisról készített adatbiztonsági célú másolati adatbázist. A FÖMI feladata 
tehát, hogy közreműködjön az ingatlan-nyilvántartási informatikai adatkezelésben, 

                                                 
11 KURUCZ 2009, 30-33. o. 
12 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézet-
ről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól 1. § 
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és a körzeti földhivatalok, mint ingatlanügyi hatóságok feladat- és hatáskörébe 
tartozó, az egyes adatkezelési feladatokhoz kapcsolódó technikai feladatokat elvé-
gezze. E körben feldolgozza az ingatlanügyi igazgatás adatait, szakmai információs 
rendszereket, adattárakat fejleszt, üzemeltet, biztosítja a kapcsolatot és a folyama-
tos adatcserét más számítógépes rendszerekkel. A FÖMI e tekintetben nem más, 
mint a földhivatalok, mint ingatlanügyi hatóságok közjogi segédje, aki részt vesz 
az ingatlan-nyilvántartás vezetésében és annak tartalma megismerhetővé tételében. 
A FÖMI jogosultságai származékosak, a jogszabályi felhatalmazáson, egyedi uta-
sításokon és más ingatlanügyi hatóságokkal kötött szerződéseken alapul. 

Felvetődik azonban az a kérdés, hogy milyen adatbázist kezel a FÖMI,13 a földhi-
vatalok által kezelt elsődleges, úgynevezett alapadatbázist, vagy a másodlagos ar-
chív adatbázist, milyen tulajdoni lap másolatot bocsát a Takarnet felhasználói szá-
mára.14 Az Inytv. úgy rendelkezik, hogy az illetékes miniszter adatbiztonsági cél-
ból számítógéppel vezetett központi archívum felállítására is jogosult, amelyből az 
Inytv.-ben meghatározott módon adatszolgáltatás történhet. Az Inytv. rendelkezé-
seiből következik, hogy létezik egy elsődleges, úgynevezett alapadatbázis, amely-
ről az adatfeldolgozó – értve ezalatt a FÖMI-t –, központilag tárolt másolati adat-
bázist készít és tárol, amelyet bizonyos időszakonként frissít az elsődleges, úgyne-
vezett alapadatbázison átvezetett változások alapján. A kettős adatbázis létrehoza-
talának adatbiztonsági célja az, hogy az adatbázis adattartalmához ne lehessen 
hozzáférni, azt jogosulatlanul ne lehessen megváltoztatni, jogosulatlanul nyilvá-
nosságra hozni, törölni, megsemmisíteni. A másolati adatbázis létesítésére a FÖMI 
az Inytv. alapján jogosult, azaz a központi adatbázisról létesített másolati adatbázis 
felállítására törvényi felhatalmazás alapján kerül sor. 

A FÖMI által létesített másolati adatbázis napi frissítésű, amelyből az is követke-
zik, hogy az elsődleges, úgynevezett alapadatbázissal időbeni eltolódással egyezik 
meg. Ez azt is jelenti, hogy a másodlagos adatbázis tartalma nem feltétlenül azonos 
az elsődleges adatbázis tartalmával. Mindez felveti azt a kérdést, hogy milyen jog-
hatás fűződik a FÖMI által szolgáltatott elektronikus dokumentumhoz – értve ez-
alatt a tulajdoni lapról elektronikus formában szolgáltatott hiteles tulajdoni lap 
másolatot –, mint elektronikus okiratot, amennyiben a másodlagos adatbázisból 
származó elektronikus dokumentum tartalma csak időbeli eltolódással egyezik meg 
az elsődleges adatbázis tartalmával. A kérdés megválaszolása előtt szükséges tisz-
tázni a tulajdoni lap másolatok kiadásának módját. A tulajdoni lapról papír alapon 

                                                 
13 KURUCZ 2009, 5. o. (Összefoglaló vélemény) 
14 Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 80. § 
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és elektronikus okiratként szolgáltatható másolat. Papír alapon kizárólag hiteles 
másolat kiállítására van lehetőség, míg elektronikus okiratként hiteles és nem hite-
les tulajdoni lap bocsátható az ingatlanügyi hatóságok ügyfelei rendelkezésére. A 
tulajdoni lapról elektronikus formában szolgáltatott hiteles másolat elektronikus 
okirat, amelyet hitelesítési záradékkal látnak el, és amelyet a FÖMI fokozott biz-
tonságú elektronikus intézményi aláírással és időbélyegzővel hitelesít.15  

A felvetett kérdésre az Inytv. rendelkezése16 szolgáltat megoldást, amely szerint 
a FÖMI által kiadott tulajdoni lap hiteles másolatán, mint elektronikus dokumen-
tumon a FÖMI, mint szolgáltató hitelesítési záradékot helyez el, amelyben feltün-
teti, hogy a tulajdoni lap másolat a kiadást megelőző napig az eredetivel megegye-
zik. A tulajdoni lapról elektronikus formában kiállított hiteles másolat azonban 
kizárólag elektronikus formában rendelkezik tanúsító erővel, nyomtatott formájá-
hoz nem fűződik a hitelesítési záradékban megjelölt tanúsító erő. Ugyanígy a tulaj-
doni lapról elektronikus formában szolgáltatott nem hiteles másolat sem rendelke-
zik a hiteles másolat hitelesítési záradékéban megjelölt tanúsító erővel, hivatalos 
célra nem használható fel, kizárólag tájékoztatásul szolgál.  
 
II. „E-conveyancing” 
 
2001 júliusában született meg Angliában a Land Registration for the twenty-first 
century („A conveyancing revolution”) című tanulmány, amely a 2002. évi új in-
gatlan-nyilvántartási törvény alapjául szolgált. 

Az új ingatlan-nyilvántartási törvény legfőbb sajátossága, hogy megteremti a 
szükséges jogi kereteket az elektronikus átruházás („e-conveyancing”) bevezetésé-

                                                 
15 Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 2. § 15. pontja szerint: Fokozott 
biztonságú elektronikus aláírás: elektronikus aláírás, amely 
a) alkalmas az aláíró azonosítására, 
b) egyedülállóan az aláíróhoz köthető, 
c) olyan eszközökkel hozták létre, amelyek kizárólag az aláíró befolyása alatt állnak, és 
d) a dokumentum tartalmához olyan módon kapcsolódik, hogy minden – az aláírás elhelyezését 
követően a dokumentumon tett – módosítás érzékelhető. 
16. pontja szerint: Időbélyegző: elektronikus dokumentumhoz végérvényesen hozzárendelt vagy 
azzal logikailag összekapcsolt olyan adat, amely igazolja, hogy az elektronikus dokumentum az 
időbélyegző elhelyezésének időpontjában változatlan formában létezett. 
16 Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény hivatkozott rendelkezései: 69. § A 
hitelesítési záradékban fel kell tüntetni, hogy a másolat a kiadást megelőző napig az eredetivel 
megegyezik. A hiteles tulajdonilap-másolat az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogokat, fel-
jegyzett tényeket, illetve az ingatlan adatait hitelesen tanúsítja. 
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hez. A tanulmány tizenhét részre tagolódik, amelynek XIII. részfejezete elemzi az 
elektronikus átruházás és ahhoz kapcsolódó eljárás sajátosságait, feltételrendszerét, 
alapul szolgálva az új ingatlan-nyilvántartási törvény 8. fejezetéhez, valamint an-
nak 5. számú mellékletéhez. A tanulmány XIII. részfejezete pedig szervesen kap-
csolódik a II. részfejezethez, amely az elektronikus átruházás célzott rendszerének 
fő irányvonalait tartalmazza, így többek között azt, hogy az új rendszer biztonságos 
elektronikus kommunikációs hálózaton keresztül működik, a HM Land Registry 
biztosít belépési lehetőséget az elektronikus hálózatba a felhasználókkal kötött erre 
irányuló felhasználói szerződés keretében, továbbá az elektronikus formátumú 
tranzakciók minden egyes szakasza az elektronikus kommunikációs hálózaton 
keresztül történik, illetve az ügyletek nyilvántartását olyan személyek végzik, akik 
felhasználói jogokkal rendelkeznek a rendszer használatához. 

Az elektronikus átruházásra vonatkozó rendelkezések alapvetően három nagyobb 
csoportra tagolhatók, egyrészt az elektronikus rendelkezésekre vonatkozó alaki 
követelményekre, másrészt az ingatlan-nyilvántartási hálózatra („land registration 
network”), harmadrészt azokra a további kapcsolódó és felhatalmazó rendelkezé-
sekre, amelyek lehetővé teszik az elektronikus nyilvántartás kialakítását. 

A jogi keret egyik része, hogy az elektronikus átruházással érintett ügyletekre 
speciális alaki követelmények vonatkoznak. Ezen követelmények kialakítására 
azért volt szükség, mert az elektronikus átruházási rendszer szükségszerűen papír-
mentes rendszer, ahol a papír alapú dokumentumok kiiktatásával kellett kidolgozni 
a szükséges eljárási garanciákat.  

Az elektronikus átruházás alaki követelményei az alábbiakban foglalhatók össze: 
- Főszabályként az aláírással ellátott írásbeliség követelményét kell alkalmazni 

bármely ingatlannal kapcsolatos jog keletkezésére vagy az ingatlan felett való 
rendelkezésre, ez akár a jog, akár az equity rendszere szerint történik. 

- Egyes ingatlanok átruházását azonban nemcsak írásban, de okirattal („deed”) is 
szükséges megtenni, amely okiratnak egyértelműen tükröznie kell, hogy az egy 
érvényes okirat és érvényes aláírással rendelkezik.  

Az új ingatlan-nyilvántartási törvény lehetővé teszi, hogy bizonyos ügyleteket 
elektronikusan végezzenek, amennyiben egyébként írásban vagy okirat alapján 
kellene eljárni. Meghatározott feltételek esetén továbbá a feleket úgy kell tekinteni, 
mint akik eleget tettek az írásbeli dokumentumra vagy okiratra előírt feltételeinek.  

A tanulmány alapján az új ingatlan-nyilvántartási törvény alkalmazásához az 
alábbi feltételeknek kell eleget tenni: 
i. Szükséges egy elektronikus formátumú dokumentum, amelynek célja, hogy 

ügyletet hozzon létre. 
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ii. Az ügyletnek regisztrált ingatlanra, teherre kell vonatkoznia, illetve olyan 
ingatlan-nyilvántartáson kívüli igényre, amelynek tárgya a nyilvántartásba be-
jegyzett jog, tény, mint például az opció. Továbbá olyan ügyletre, amely a tör-
vény szerint kötelező regisztrációt idéz elő. 

iii. Az ügyletnek olyan típusúnak kell lennie, amire a Lord Cancellar az elektroni-
kus ügylet formáját írta elő. 

iv. Az elektronikus dokumentumoknak meg kell felelnie továbbá az alábbi feltéte-
leknek: 
o A dokumentumnak rendelkeznie kell a hatályba lépés napjáról és időpontjá-

ról. (Erre azért van szükség, mert az a gyakorlat, hogy a dokumentumokat 
aláírják, de nem dátumozzák.) A dokumentum akkor lép hatályba, amikor 
az átruházók készen állnak erre, és röviddel ezt megelőzően dátummal 
látják el. Ha okiratról van szó, erre az átadáskor kerül sor, ami az elektro-
nikus formátumú okiratoknál nem érvényesülhet. Az elektronikus doku-
mentum ténylegesen nem lesz okirat, de a jogszabályok célja alapján an-
nak tekintendő. Ezért szükséges valamilyen eszköz, hogy az elektronikus 
dokumentum hatályba lépési időpontja rögzítésre kerüljön, a dátumra és 
időpontra vonatkozó rendelkezésnek ez a célja. 

o A dokumentumnak rendelkeznie kell minden olyan személy elektronikus 
aláírásával, akinek a hitelesítése szükséges. Az elektronikus aláírás nem 
hagyományos aláírás. Az elektronikus aláírás történhet nyilvános (két kul-
csos) titkosítással. Ez azt jelenti, hogy az ügyletben részt vevő valamelyik 
fél, tipikusan az eladó vagy a zálogkötelezett, a másik félnek, a vevőnek, a 
zálogjogosultnak és a HM Land Registry-nek küld egy szöveget, amelyet 
egy privát kulcs használatával titkosít. A fogadó fél ezt a szöveget egy 
nyilvános kulccsal dekódolhatja, amelyet jellemzően a tanúsító hatóság 
biztosít. A hatóság biztosítja a küldő félnek a privát kulcsot és a nyilvános 
kulcs csak akkor oldja fel a titkosított szöveget, ha valóban privát kulccsal 
titkosították. A szöveget fogadó fél érzékeli azt is, ha az üzenetben bármi-
lyen módosítás történik. A két kulcsos titkosítás a legelterjedtebb forma, 
de a törvény nem tartalmaz korlátozást az elektronikus aláírás formájára 
vonatkozóan, feltéve, ha az megfelel a biztonsági feltételeknek. 

o Az elektronikus aláírás tanúsítása is szükséges. Ez az az eljárás, amivel az alá-
írást hitelesítik. Például a két kulcsos titkosításnál a privát kulcs meghatározott 
személyhez köthető, aki valamely dokumentumot elektronikusan aláír. A pri-
vát kulcsot tanúsító hatóság állítja ki, aki meggyőződött a személy személy-
azonosságáról, és megtett mindent annak érdekében, hogy más személy ne al-
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kalmazhassa a kulcsot. A privát kulcsot egy kártya tartalmazza, amely magá-
ban foglalja a tanúsító hatóság elektronikus tanúsítványát is.  

o Meg kell felelni továbbá minden olyan feltételnek, amelyet jogszabályok 
előírnak. Ennek a követelménynek az a célja, hogy bizonyos rugalmassá-
got biztosítson az elektronikus ügyletek létrehozásához, mert további kö-
vetelmények is felmerülhetnek figyelemmel az elektronikus ügyletek biz-
tonsági igényeire, például az elektronikus aláírások biztonságával össze-
függésben különböző szintek biztosíthatók. Szükséges lehet az is, hogy 
ezek meghatározott sztenderdnek is megfeleljenek. 

Az új törvény szerint a fentieknek megfelelően készített elektronikus dokumen-
tumot olyannak kell tekinteni, mint amely dokumentum írásbeli, valamennyi ma-
gánszemély aláírta, vagy valamennyi társaság cégszerűen jegyezte, vagy amennyi-
ben az elektronikus okiratot elektronikus aláírással látták el. Az új ingatlan-nyil-
vántartási törvény nem helyezte hatályon kívül a releváns alaki rendelkezéseket, 
hanem bármely dokumentumot megfelelőnek ismer el és más iratokkal egyenérté-
kűnek tekint, ha a dokumentum, irat az elektronikus dokumentumra vonatkozó 
követelményeknek megfelel.  

Az új ingatlan-nyilvántartási törvény az ingatlan-nyilvántartási hálózatról is ren-
delkezik. Eszerint a nyilvántartást végző felhatalmazást kapott arra, hogy elektro-
nikus kommunikációs hálózatot biztosítson és ezzel kapcsolatos rendelkezéseket 
tegyen. Ez az a hálózat, amit a törvény land registry network-nek nevez, és amely 
olyan céllal került alkalmazásra, melyekről a nyilvántartást végző úgy gondolta, 
hogy szükséges az ügyletek nyilvántartásához, az eljárás lefolytatásához azon 
ügyleteknél, amelyek regisztrációt foglalnak magukban, és amelyek alkalmasak az 
elektronikus úton történő hatályosuláshoz.  
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