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Kezdeti törekvések az 
ingatlanok számbavételére

Jelzáloghitelezési szempontok
Hazánkban a társadalmi, gazdasági 
változások már a XIII. században szük-
ségessé tették, hogy az ingatlanokról 
valamiféle nyilvántartás készüljön. 
Egyfelől a királyi és más adományok-
ról, a földbirtokok elidegenítéséről, 
másfelől a hitelek fedezetéül szol-
gáló ingatlanokról fektettek fel telek-
jegyzőkönyveket, jelzálogkönyveket. 
Később törvény írta elő1 a tulajdon-
jog biztonságát, az ingatlanforgalom 
zavarmentességét és a hitelezői érde-
kek védelmét szolgálni hivatott telek-
könyvek szerkesztését, melyek veze-
tése a járásbíróságok hatáskörébe 
tartozott. A telekkönyv tárgyát azon-
ban csak a forgalomképes és megter-
helhető ingatlanok képezték.

Adóztatási szempontok
Ezzel szemben az első kataszterek2 
elkészítését adóztatási célból ren-
delték el. II. József (Magyarország 
uralkodója 1780–1790) általá-
nos földadó bevezetését, I. Ferenc 
József császári pátense (1850) pedig 

1 A telekkönyvi betétek szerkesztéséről szóló 
1886. évi XXIX. törvény

2 Kataszter (latin): földadó kivetésére szol-
gáló rovatos ív, mely a birtoktestek területét, 
művelési ágát, terméseredményét és tulajdo-
nosi adatait is tartalmazza

hozadékkataszter létrehozását írta elő. 
Az uralkodók a föld nagysága, termő-
képessége és a megtermelt termények 
ára, vagy a föld hozadéka szerinti adó 
kivetésével kívánták kincstáruk bevé-
telét gyarapítani. Az adótelekkönyv-
ben a földek területét, művelési ágát 
és minőségét községenként, kezdet-
ben becsléssel, majd helyi jellegű fel-
méréssel állapították meg. A későbbi 
intézkedések már a földbirtokok ará-
nyos megadóztatását célozták,3 ezért 
részletes felmérés alapján kataszteri 
térképek és a művelési ágakat eltérő 
színnel jelölő birtokvázlatok készül-
tek; a hozadék megállapítására irá-
nyuló becsléseket pedig országo-
san egységes szempontok szerint és 
egyszerre végezték el. A nem mező-
gazdasági termelés célját szolgáló, 
azaz földadó alá nem eső területe-
ket4 is nyilvántartásba vették: épület, 
udvar, folyó stb. Az agrárium szocia-
lista átszervezésének alapjául (föld-
reform, nagyüzemi gazdálkodás és 
szövetkezetesítés) a földadókataszter 
szolgált. Mivel egyéni gazdálkodás 
csak a földterület 7%-án folyt, az adóz-
tatás háttérbe szorulásával a katasz-
ter elvesztette eredeti célját. Olyan 
nyilvántartásra volt szükség, amely 
megalapozhatta a mezőgazdaságra 

3 A földadó szabályozásáról szóló 1875. évi 
VII. törvénycikk

4 A szakzsargonban: fanet

vonatkozó tervgazdálkodást. Például 
hazánk éves gabonaellátásának meg-
tervezéséhez ismerni kellett, hogy az 
ország teljes földterületéből mennyi 
a szántó és ebből mennyit használ-
nak az állami gazdaságok, a mezőgaz-
dasági termelőszövetkezetek. Ezért 
1963-ban törvényerejű rendelet5 írta 
elő az állami földnyilvántartás létre-
hozását, mely az ingatlan-nyilvántar-
tásnak közvetlen elődje volt.

Katonai térképezési szempontok
A földmérés állami szervezete az 
osztrák katonai felmérésből kiválva 
1856-ban jött létre. Feladatát kezdet-
ben az ország területének települé-
senkénti felmérése és térképezése, 
később a mezőgazdaság kollektivizá-
lásából fakadó földrendezések, tago-
sítások felmérési munkáinak ellátása 
képezte, majd a kataszteri munkaré-
szeken a változások átvezetése is a 
hatáskörébe került.

Egyszerűsítési szempontok
Az 1967. évi jelentős átalakítást meg-
előzően, a földügyi igazgatással tehát 
három szervezet is foglalkozott. A 
hatékony feladatellátást nemcsak e 
széttagoltság, de a párhuzamos hatás-
körökből adódó összeütközések is 
megnehezítették.

5 Az állami földnyilvántartásról szóló 1963. 
évi 32. törvényerejű rendelet
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A minisztériumi átszervezésekről 
szóló 1967. évi 8. törvényerejű rende-
let általános célja volt, hogy a központi 
irányítást egyszerűbbé és áttekinthe-
tőbbé formálja.  A Földművelésügyi 
Minisztériumot, az Állami Földmérési 
és Térképészeti Hivatalt (ÁFTH), az 
Élelmezésügyi Minisztériumot és az 
Országos Erdészeti Főigazgatóságot 
a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi 
Minisztériumba vonták össze, 
melyben az Országos Földügyi és 
Térképészeti Hivatal (OFTH) lett a 
földügyi igazgatás központi szerve. A 
folyamat során az ÁFTH megyei felü-
gyelőségeiből és állományából 1967. 
július 1-jei hatállyal létrehozták a föld-
hivatali hálózatot, melynek hatáskö-
rébe került az állami földnyilvántartás 
vezetése is. A földhivataloknál a föld-
használati és földnyilvántartási ügyin-
téző munkakörben foglalkoztatottak 
számára a miniszteri utasítás – szak-
mai képesítésként – szakvizsga leté-
telét írta elő.

Valóban egységes földügyi szerve-
zet azonban csak 1972. január 1-jével 
jött létre úgy, hogy a Kormány a jogi 
jellegű telekkönyvi nyilvántartás keze-
lését is földhivatali hatáskörbe utal-
ta.7 A két korábbi regiszter egyike 
sem volt teljes (a földnyilvántartás-
nak többek között nem volt tárgya az 
öröklakás, a telekkönyvi nyilvántar-
tás egyebek mellett pedig az utakra 
sem terjedt ki), ugyanakkor egymást 

6 A megyei gyakorlattól eltérően Budapesten 
csak a Fővárosi Földnyilvántartási Kirendelt-
ség alakulhatott meg, mivel csak 1961-ben 
sikerült a fővárostól a műszaki feladatokat és 
várostérképeket átvéve, kirendeltség helyett 
a Fővárosi Földmérési és Földnyilvántartási 
Felügyelőséget megszervezni.

7 Az egységes ingatlan-nyilvántartási rend-
szer és szervezet kialakításáról, valamint a 
földügyi szakigazgatási tevékenység tovább-
fejlesztéséről szóló 1042/1971. (IX.  29.) 
Korm. határozat; A telekkönyvre vonatkozó 
jogszabályok módosításáról szóló 29/1971. 
(IX. 29.) Korm. rendelet

részben átfedték (helyrajzi szám, fek-
vés és művelési ág stb.), részben pedig 
ellentmondó adatokat tartalmaztak. 
A nyilvántartások országos egysége-
sítése a tervezettel ellentétben végül 
nem 1980-ban, hanem csak 1982-
ben fejeződött be. Ezzel létrejött az 
ingatlan-nyilvántartás (a földhivatal 
elnevezése nem változott ingatlan-
hivatalra), amely tartalmában teljes 
(mind gazdasági, mind jogi elvárá-
sokat képes kielégíteni), és amely 
a kerületi (járási), illetve fővárosi 
(megyei) földhivatalokban helyileg, 
és az államigazgatás szervezetében is 
egységes. A Fővárosi Földhivatal fel-
adata a kerületi földhivatali tevékeny-
ség szervezése, irányítása és ellenőr-
zése, továbbá a kerületi földhivatalok 
elsőfokú határozatai ellen előterjesz-
tett fellebbezések másodfokú elbírá-
lása volt.8

A Fővárosi Földhivatal 
története a 
rendszerváltásig

Az ingatlan-nyilvántartás 
szerkesztése
A Fővárosi Földhivatalban (önálló 
jogi személy), a Felsőfokú Földmérési 
Technikumban szakképesítést szer-
zett és az ÁFTH fővárosi felügyelő-
ségét vezető Pécseli János kapott 
hivatalvezető megbízást, aki 1967-
től 14 éven át, egészen 1981-ig töl-
tötte be a munkakört. A Geodéziai 
és Kartográfiai Egyesület munkájá-
ban választmányi tagként, elnökségi 
tagként, a Földhasználati Szakosztály 
elnökeként vett részt. A Geodézia és 
Kartográfia című szaklapban pub-
likált. A geodéziával, a kartográfi-
ával, illetve a földnyilvántartással 

8 A földhivatal telekkönyvi ügyben hozott 
határozata ellen államigazgatási úton nem 
volt helye fellebbezésnek.

kapcsolatos kiváló munkáját 1967-
ben „A térképészet kiváló dolgozója” 
kitüntetéssel, a nyugdíjazását követő 
évben, 1982 júliusában az Elnöki 
Tanács által adományozott Munka 
Érdemrend arany fokozatával ismer-
ték el.

1972-től nehézséget okozott a ket-
tős felügyelethez való alkalmazko-
dás: a hivatal szervezetileg és gazda-
ságilag a Fővárosi Tanács Végrehajtó 
Bizottsága, szakmailag pedig az OFTH 
irányítása alá tartozott. Az új tanács-
törvény alapján a szakigazgatási szer-
vek vezetőit is a Tanács nevezte ki. 
A Fővárosi Földhivatal székhelye a 
Fővárosi Tanács V. kerületi, Városház 
utca 9–11. szám alatti épületében 
volt. A Végrehajtó Bizottság ülésein 
– melyeken az OFTH vezetője külön 
meghívottként jelent meg – a hivatal-
vezető előre meghatározott napirend 
szerinti, rendszeres beszámolási köte-
lezettséggel vett részt.

Megemlítendő, hogy a Fővárosi 
Pesti Kerületek Földhivatalának 
vezetésére az akkor 31 éves, ugyan-
csak a Felsőfokú Földmérési 
Technikumban szakképesítést szer-
zett és a „Térképészet kiváló dolgo-
zója” kitüntetéssel elismert Fenyő 
Györgyöt nevezték ki. Már ekkor 
széleskörű szakmai tapasztalatok-
kal bírt, hiszen fővárosi pályafutását 
megelőzően az ÁFTH Fejér Megyei 
Felügyelőségén földnyilvántartóként 
dolgozott, részt vett a tagosítási és 
földrendezési munkák műszaki végre-
hajtásában, a megye több településé-
nek térképfelújítási, újfelmérési mun-
kájában. A jogi egyetemet is elvégezte, 
majd ügyvédi-jogtanácsosi szakvizs-
gát tett. Később a Mezőgazdasági- és 
Élelmezésügyi Minisztériumban töl-
tött be vezető munkaköröket, pálya-
futása csúcsán a földhivatali hálózat 
központi irányítójaként, a Földügyi és 

Feladat Eljáró hatóság Központi szakmai felügyelet

az ingatlanok jogi jellegű közhiteles 
nyilvántartása

járásbíróságok telekkönyvi hivatalai
Igazságügyi

Minisztérium
földbirtok-politika, földrendezés, a 
mezőgazdasági nagyüzemek gazdál-

kodási területeinek kialakítása

megyei (fővárosi) és járási tanácsok 
mezőgazdasági osztályai

Földművelésügyi Minisztérium

földmérés, térképkészítés, térképi 
változásvezetés, az állami földnyilván-

tartás vezetése, földminősítés

Állami Földmérési és Térképészeti 
Hivatal megyei (fővárosi) földmérési 
és földnyilvántartási felügyelőségei

Minisztertanács

1. ábra. A földügyi igazgatás szervezeti rendszere 1967-ig



Borsay Tamás: A Fővárosi Földhivatal története I. rész

31

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA 2021 / 4  (73. évf.)

Térképészeti Főosztály vezetőjeként 
látta el feladatait, 1997-ben a földhi-
vatalok fennállásának 30 éves ünnep-
ségén Fasching Antal-díjjal tüntették 
ki. Nemcsak számos publikáció és tan-
könyv szerzője volt, de a szakembe-
rek középfokú képzésében és a felső-
fokú szakoktatásban is elévülhetetlen 
érdemeket szerzett. Nyugalmazott 
szakértőként a Fővárosi Földhivatal 
Karriermenedzsment Programjában 
vezetői ismereteit osztotta meg a tiszt-
viselőkkel, és mentorálással segítette 
munkájukat. 1976. január 1-jével a két 
kerületi hivatalt a Fővárosi Kerületek 
Földhivatalába vonták össze, a hivatal-
vezetői feladatokat 10 évig a Fővárosi 
Földhivatal korábbi földhasználati 
osztályvezetője, Káli Flórián látta el.

1967-től a földnyilvántartás veze-
tése (például a termelőszövetkezetek 
használatában lévő, nagyüzemi gaz-
dálkodásra alkalmas külterületi állami 
földek tsz-tulajdonba való átengedé-
sével, a nagyüzemi gazdálkodásra 
nem alkalmas külterületi állami föl-
dek értékesítésével kapcsolatos teen-
dők), később pedig az új, egységes 
nyilvántartás szerkesztése képezte 
évről évre a legnagyobb feladatot, 
melynek során egy adott terület fel-
térképezését (térképek kiegészítése, 
változások feltüntetése) az úgyneve-
zett azonosítójegy elkészítése követte. 
A földhivatalok megkeresték az érin-
tetteket, beidézték őket, vagy a hely-
színen tárgyaltak velük, hogy tisz-
tázódjon, ki a valódi tulajdonos. A 
tulajdonjogilag nem azonosítható 
ingatlanok 3 évig állami előjegyzésbe, 

majd a harmadik év elteltével állami 
tulajdonba kerültek.

A főváros ingatlan-nyilvántartási 
felmérése mintegy 52 510 hektárnyi 
terület 310 000 ingatlanjának pontos 
összesítését jelentette.9 Ténylegesen 
1973-ban, az ingatlan-nyilvántartás-
ról szóló, január 1-jén hatályba lépett 
1972. évi 31. törvényerejű rendelet elő-
írásai szerint kezdődött meg a hatalmas 
munka, és 1977 végéig 13 kerület ada-
taival gazdagodott az új nyilvántartás. 
1978-ban a IX., a XI. és a XVIII. kerület 
ingatlanjainak feldolgozása fejeződött 
be. A szerkesztés végül csaknem 10 
évig tartó aprólékos, olykor nyomozói 
szintű munkát igényelt. Több ezer eset-
ben a telekkönyvbe bejegyzett tulajdo-
nos már régen eladta ingatlanát, vagy 
évekkel korábban meghalt (1433 ügy), 
vagyis több évtizede elavult adatokból 
kiindulva kellett a tulajdoni lapokat lét-
rehozni. Hasonló volt a probléma az 
állami tulajdonban levő épületek, köz-
intézmények és gyárak esetében is: a 
bejegyzésekben részben a régi magán-
tulajdonos neve volt feltüntetve, rész-
ben pedig nem volt tisztázott, hogy ki 
az ingatlan kezelője. A lakótelepek (tár-
sasházak, szövetkezeti házak és örök-
lakások) tulajdonjogának rendezése 
ugyancsak jelentős kihívást jelentett. 
A fővárosban csaknem 60 ezer ilyen 
ingatlan esetében a telekkönyvben 
nem szerepeltek tulajdonosként a 
lakók. Az 1977 előtt épült lakótelepek 
helyszíni felmérésével 1979 végére 
készült el a hivatal, 1980-ban pedig az 

9 Budapesten 2020-ban 1.066.671 ingatlant 
tartott nyilván a földhivatal.

1977 után felépült lakótelepi házak 
feldolgozása következett. Budapesten 
végül is az ingatlanok hét százaléká-
nál kellett rendezni a tulajdonjogot. 
Jelentős erőfeszítéssel sikerült a nap-
rakész, valóban közhiteles állapotot 
elérni úgy, hogy évente több mint har-
mincezer változtatási beadvánnyal is 
foglalkozott a Fővárosi Földhivatal.10

Kísérletek az ingatlan-
nyilvántartás elektronizálására
Az új egységes ingatlan-nyilván-
tartás felállításának befejezéséről 
szóló jelentést a Fővárosi Tanács 
Végrehajtó Bizottsága 1982. ápri-
lis 28-i ülésén fogadta el. Ekkor már 
a földmérőmérnök végzettségű, 
geodéziai automatizálásból dokto-
rált, korábban a hivatalban földmé-
rési szakfelügyelőként is dolgozó 
dr. Gönczi Gergely irányította a 
Fővárosi Földhivatalt. A Geodéziai és 
Kartográfiai Egyesület munkájában 
elnökségi tagként, főtitkárhelyettes-
ként ugyancsak részt vett, a Fővárosi 
Földhivatal eredményeit a Geodézia és 
Kartográfia című szaklapban rendsze-
resen publikálta. Munkájáért „Kiváló 
Dolgozó” kitüntetésben részesült.

A kormányrendelet korlátozása sze-
rint egy család tulajdonában egy lakás 
és egy üdülő, illetve egy lakás és egy 
beépítetlen üdülőtelek lehetett. Az elő-
írás a beépítetlen lakótelek mellé egy 
üdülő, vagy egy beépítetlen üdülőte-
lek vásárlását engedélyezte. Akiknek 
az előbbieket meghaladó számú ingat-
lanuk volt, azonak meghatározott időn 
belül el kell adniuk azokat. A földhiva-
talok csak olyan szerződést fogadhattak 
el, amelyhez csatolták a tanácsi igazo-
lást, miszerint a vevő nem esik szer-
zési korlátozás alá. Azonban a jogsza-
bály hatályba lépésekor a hivataloknak 
nem volt olyan rendszerünk, amelyben 
tulajdonosok szerint szerepeltek volna 
az ingatlanok. A fővárosban erre a fel-
adatra a kézi nyilvántartás és a viszony-
lag jelentős ingatlanforgalom mellett 
nem is volt kapacitás. Csak az ország 
összes földhivatalának adatbázisát össze-
kötő, közös számítógépes rendszerben 

10 A 80-as évek derekán a kérelmek száma 
elérte az 55 ezret. A 2020. évben a főváros-
ban a földhivatal iktatott ügyeinek száma 
422.084, ebből főszámos érkezés 300.929 
beadvány volt (95% ingatlan-nyilvántartási, 
4% földmérési, 1% egyéb beadvány).

2. ábra. A Fővárosi Földhivatal alapításkori szervezete és létszáma (1967)
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Fővárosi Budai Kerületek 
Földhivatala (16 fő)

Fővárosi Pesti Kerületek 
Földhivatala (19 fő)

Földnyilvántartási 
Osztály (5 fő)

Földhasználati és 
Földnyilvántartási Csoport

Földhasználati és 
Földnyilvántartási Csoport

Földmérési Osztály 
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Igazgatási és 
Pénzügyi Önálló 
Csoport  (7 fő)
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lehetett volna azonosítani, hogy van-e a 
vevőnek valahol másik ingatlana.

Az utolsó, VII. ötéves tervben11 – 
az átmeneti visszaesést követően – az 
építési teljesítmény fizetőképes keres-
letnek megfelelő mértékű, 12-15%-os 
bővítését, 320-340 ezer, döntő több-
ségében személyi tulajdonú lakás fel-
építését, valamint az állami bérlakások 
számának növelését tűzték ki célul. A 
személyi tulajdonú lakásépítést ked-
vezményes hitelekkel, növekvő szoci-
álpolitikai kedvezménnyel, munkál-
tatói és helyi támogatással, illetőleg 
bővülő telekellátással segítették elő. 
A lakosság öntevékenységén alapuló 
lakásszövetkezetek szerepe is fokozó-
dott. A lakásgazdálkodás fejlesztésével 
növelni kívánták a lakáscserék számát 
is, hogy váljék ösztönzőbbé a bérlakás-
ról való lemondás.

A számítástechnikai fejlesztési igé-
nyek a földügyi igazgatás területén is 
egyre égetőbbé váltak. A Végrehajtó 
Bizottság megtárgyalta az adatgyűj-
tésre, digitalizálásra, adatszolgáltatásra 
alkalmas számítógépek és programok 
beszerzéséről szóló előterjesztést: a 
főhatóságokkal egyeztetve kívánta 
kidolgozni a szakmai fejlesztést, és saját 
forrásból vagy vállalkozás bevonásá-
val akarta biztosítani annak fedezetét. 
Mivel a nagy volumenű beruházáshoz 
szükséges pénzeszköz végül nem állt 
rendelkezésre, valamint a beszerezni 
kívánt rendszer a hozzá szükséges esz-
közök nagy részével COCOM-listán12 
szerepelt, a legjobb megoldásnak egy 
kanadai céggel kötendő rendszer-
menedzsmentszerződés kínálkozott. 
Ennek keretében az eszközök nagy 
része a kanadai cég ausztriai vállalatá-
nak bécsi telephelyén működött volna, 
és a szolgáltatás rendszeres igénybevé-
telét követően, a szoftverek és hardve-
rek a Fővárosi Tanács tulajdonába kerü-
lését garantálták.

11 Az ötéves tervek a szocialista Magyarorszá-
gon a népgazdaság egészét átfogó, kötelező 
érvényű, középtávú gazdaságfejlesztési 
programokat határoztak meg. A VII. ötéves 
terv az 1986-1990 közti időszakra készült.

12 A COCOM-lista (Coordinating Committee 
for Multilateral Export Controls) egy, a keleti 
blokk országait sújtó kereskedelmi embargó 
volt. A COCOM-listán szereplő csúcstechno-
lógiai termékeket tilos volt az embargó alatt 
álló országokba (KGST, Kína) exportálni, 
hogy azok így egyre inkább lemaradjanak a 
fegyverkezési versenyben.

A fejlesztésre létrehozott INFORT 
Egyesülést az ipari miniszter engedé-
lyezte. A Fővárosi Földhivatal veze-
tője mint az INFORT igazgató taná-
csának elnöke több százmillió forint 
értékben kötött kutatási és fejlesz-
tési szerződést. Kötelezettségeit csak 
úgy tudta finanszírozni, hogy hitele-
ket vett fel, váltót állított ki, a kerületi 
hivatal Benczúr utcai ingatlanát 110 
millió forinttal megterhelte. A kötele-
zettségvállalás azonban szabálytalan 
volt, mivel azt sem a Tanács Pénzügyi 
Főosztályával, sem a Mezőgazdasági és 
Élelmezésügyi Minisztérium illetékes 
szervével nem egyeztették. A megvá-
sárolt számítástechnikai eszközök sem 
érkeztek meg, nem is volt olyan szerző-
dés, ami a Fővárosi Tanács tulajdonába 
adta volna a majdan kiépülő rendszert. 
Ez vezetett oda, hogy 1988 decemberé-
ben a bankok már nem voltak hajlan-
dók tovább finanszírozni a projektet. 
Végül a Fővárosi Földhivatal kilépett az 
Egyesülésből. Ugyanakkor az INFORT 
felszámolása bírósági szakaszba került, 
mert a bank a kibocsátott fedezetlen 
váltó ügyében perelte az értékpapír 
kiállítóját: összesen 40 millió Ft-ot nem 
tudtak behajtani. A bíróság első fokon 
kötelezte a Tanácsot az összeg kifizeté-
sére. A minisztérium fegyelmi eljárást 
kezdeményezett, a hatáskörét túllépő 
hivatalvezetőt elmarasztalták, beosztá-
sából 1990-ben felmentették.

A rendszerváltástól 
a kormányhivatali 
integrációig (1990–2010)

Az ügyirathátralék 
felhalmozódása
A rendszerváltás az államhatalmi 
berendezkedést jelentősen átalakí-
totta; a tanácsrendszer megszűné-
sével jól elkülönült az önkormány-
zati igazgatás és az államigazgatás. A 
földügyi ágazatban is megszűnt a ket-
tős felügyelet, 1990-től a mezőgaz-
dasági tárca átvette a földhivatalok 
irányítását.13 A Fővárosi Földhivatal 
hivatalvezetőjévé a Földművelésügyi 
Minisztérium Földmérési és 
Térképészeti Főosztályának főmun-
katársát, az akkor 53 éves, nagy szak-
mai tapasztalattal bíró, erdőmérnök, 

13 68/1990. (IV. 4.) MT rendelet a földügyi szak-
igazgatási tevékenységről és szervezetről

geodéziai automatizálási szakmérnök 
végzettségű Kléber Gézát nevezték 
ki. Elsősorban az INFORT Egyesülés 
működéséből visszamaradó problémá-
kat, a földhivatalok tarthatatlan elhe-
lyezéséből adódó feladatokat valamint 
az ügyintézői létszám mennyiségi és 
minőségi fejlesztését kellett megolda-
nia. (A Fővárosi Földhivatal 1996-ban 
a Városházáról az V. kerület Sas utca 
19. szám alatti épületbe költözött, ahol 
a Pest Megyei Földhivatal székhelye is 
volt. A Fővárosi Kerületek Földhivatala 
pedig a Benczúr utcát elhagyva, a XI. 
kerületi Budafoki út 59. szám alatti egy-
kori dohánygyár épületében nyert elhe-
lyezést.) A PHARE-szerződés keretében 
megszervezte és beindította a feladatel-
látás számítógépes támogatásának fej-
lesztési folyamatait, és jelentős erőfe-
szítéseket tett a hátralékos ügyiratok 
feldolgozására. Aktív szerepet vállalt 
a Magyar Földmérési, Térképészeti és 
Távérzékelési Társaság (MFTTT) tevé-
kenységében. Nyugdíjazását követően 
szakmai tanácsaival, vezetői és szerve-
zetismereti tapasztalataival támogatta 
a hivatalvezetés munkáját.

Az 1990-es években felhalmozó-
dott az ügyirathátralék. A privatizá-
ció, a gazdasági és a hitelezési rendszer 
gyökeres megváltozása és a kárpótlási 
folyamatok felgyorsulása nyomán az 
elintézendő ügyek mennyisége ugrás-
szerűen megnövekedett. Az állampol-
gárok biztonságtudata legerőteljeseb-
ben a saját lakás vagy ház birtoklásának 
igényében mutatkozott meg. A vásár-
lók a bankoktól, pénzintézetektől 
kaphattak anyagi fedezetet, melynek 
biztosítékául a megvásárolt ingatlan 
szolgált. Csak az önkormányzati ingat-
lanok értékesítésével országosan több, 
mint egymillió új lakástulajdon kelet-
kezett, de számos építőipari vállalkozás 
kínált új lakásokat is. A földhivatalok 
a két korábbi nyilvántartás (földnyil-
vántartás, telekkönyv) teljes irat- és tér-
képanyagát megőrizték, így a vagyoni 
kárpótlási igények dokumentálhatók 
voltak: tömegesen jelentek meg az ügy-
felek a földhivatalban. Az árverezendő 
terület helyszíni szemléje a mezőgazdá-
szok, a numerikus felmérése, majd az 
árverést követően a megosztások elő-
készítése és az új földrészletek kitűzése 
a földmérők, az új tulajdonosok bejegy-
zése pedig az ingatlan-nyilvántartók 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Keleti_blokk
https://hu.wikipedia.org/wiki/Keleti_blokk
https://hu.wikipedia.org/wiki/Embarg%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/KGST
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%ADna
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feladata volt. Sok esetben bejegyzésre 
alkalmatlan okiratok tömegét zúdítot-
ták a földhivatalokra: például csak hosz-
szú idő múltán vált elfogadottá, hogy 
az előszerződés nem lehet tárgya az 
ingatlan-nyilvántartásnak. Ennek elle-
nére jogszabály csak 1994-től kötötte 
szakember részvételéhez, azaz ügyvédi 
ellenjegyzéshez a szerződéskötést.14 A 
30 napos ügyintézési határidő tartha-
tatlanná vált, ugyanazon az ingatlanon 
egymást követő elintézetlen beadvá-
nyok (széljegyek)15 sora veszélyeztette 
a jogbiztonságot. A földhivatali bejegy-
zések késlekedése miatt az ingatlanfor-
galomból tervezett állami illetékbevé-
telek is elmaradtak. Az illetékelőleg 
kiszabása (a földhivatal a benyújtott 
szerződést az érkezését követő nyolc 
napon belül, tehát az ügy elintézését 
megelőzően továbbítja az illetékhiva-
talnak) ugyancsak 1994-től vált bevett 
gyakorlattá.16 Mivel a rendszerváltáskor 
az ország a pénzügyi csőd közelében 
állt, az állam részéről akkor nem tör-
téntek jogszabályi, költségvetési, szer-
vezeti, személyzeti és infrastrukturális 
fejlesztések.

A probléma 1998-ban csúcsosodott 
ki: első fokon a határidőn túl elinté-
zetlen ügyiratok száma csak a főváros-
ban meghaladta a 670 ezret, a tulaj-
donilap-másolatok igénylése hosszú 
órákig tartó sorban állást követően 
volt lehetséges, az ügyfelek, vagy erre 
szakosodott vállalkozók –jogtalan elő-
nyök ígéretével – törekedtek a gyor-
sabb ügyintézésre, az állam a perek 
elvesztését követően jelentős összegű 
kártérítést fizetett ki. Az ingatlan-nyil-
vántartás kezdett hasonlatossá válni a 
labdarúgáshoz: mindenki érteni vélt 
hozzá, s mindenki meg akarta refor-
málni. Politikai pártok választási prog-
ramjaikban is megfogalmazták az állam 

14 1972. évi 31. törvényerejű rendelet az ingat-
lan-nyilvántartásról 15.§  (2) bekezdés – 
Beiktatta: 1994. évi V. törvény 9.§ (2) bekez-
dés

15 Széljegy: a papír alapú tulajdoni lap szélére 
jegyzett iktatószám, mely az ingatlan-nyil-
vántartási eljárás megindítását tanúsítja

16 1990. évi XCIII. törvény az illetékről 92.§ (1) 
bekezdés – Megállapította: 1994. évi LXV. 
törvény 28.§

által vezetett nyilvántartások, köztük 
az ingatlan-nyilvántartás közhiteles-
sége helyreállításának szükségességét. 
Azt ígérték, hogy az adatokat könnyen 
és gyorsan igénybe vehető szolgálta-
tásként, naprakészen hozzáférhetővé 
teszik a polgárok és a gazdasági sze-
replők számára.17

A Fővárosi Földhivatal vezetője ekkor 
már az 50 éves, földmérőmérnök, geo-
déziai automatizálási szakmérnök vég-
zettségű, ingatlanrendező földmérő 
minősítést is szerző Szabó Béla volt. 
Előbb hivatásos katonaként szolgált 
a Térképészeti Intézetben (geodéta, 
alosztályvezető, osztályvezető-helyet-
tes, osztályvezető, főmérnök), később a 
Kartográfiai Üzem igazgatójaként, majd 
a Magyar Honvédség Tóth Ágoston 
Térképészeti és Katonaföldrajzi 
Intézet termelési főnökeként látta el 
feladatait. 1997-ig a Földművelésügyi 
Minisztérium Földmérési és 
Térképészeti Főosztályának főtaná-
csosaként kapcsolódott be a földügyi 
szakigazgatás irányításába, majd 1999-
ig volt a Fővárosi Földhivatal hivatal-
vezetője. Szakmai tudását egyetemi 
kurzusok előadójaként, illetve a geo-
déziai mérőgyakorlatok oktatójaként, 
cikkek publikálójaként adta tovább 
a fiatal nemzedéknek. A Geodézia és 
Kartográfia hasábjain nemcsak a prob-
lémákat foglalta össze, de átfogó fej-
lesztési tervet is felvázolt. Bár a javasolt 
lépések egy része megvalósult, még-
sem volt elegendő a konszolidációhoz. 
Pedig az ingatlanok szabad forgalmá-
hoz a változások átláthatóságát is biz-
tosítani kellett volna.

Egyszeri központi beavatkozás
A kormány váltást követően, 
1998 végére a Földművelésügyi 
és Vidékfejlesztési Minisztérium 
kimunkált egy olyan intézkedési ter-
vet, amelynek alapján a vidéki föld-
hivataloknak is szerepet kellett vál-
lalniuk a fővárosi ügyirathátralék 

17 Szabadság és jólét – A polgári jövő prog-
ramja 1998, Fidesz-Magyar Polgári Párt 
Országos Elnöksége, Budapest 1998, 100. 
oldal).

feldolgozásában. A jogász, koráb-
ban ügyvédként praktizáló minisz-
ter mind a Fővárosi Földhivatalba, 
mind pedig a Fővárosi Kerületek 
Földhivatalába személyesen látoga-
tott el: először támogatásáról bizto-
sította a hivatalvezetőket, majd rövid 
úton visszavonta vezetői megbízásu-
kat. A munkaszervezést az 54 éves, 
jogász és politológus végzettségű, 
korábban a vízügyi igazgatásban és 
az agráradminisztrációban gyakorla-
tot szerző, majd parlamenti képvise-
lőként ismertté vált politikusra, dr. 
Gáspár Miklósra bízta. 1999-ben az 
ország valamennyi körzeti és megyei 
földhivatala részt vett a munkában: a 
tulajdoni lapokat és a beadványokat 
a vidéki hivatalokba szállították, ahol 
részben munkaidőben, részben túl-
órában történt az érdemi ügyintézés. 
A megyei földhivatalok a vidékre szál-
lított ügyiratok 60-65%-ában tudtak 
érdemi vagy köztes (hiánypótlási fel-
hívás) intézkedést hozni. Az egyéves 
program eredményeként 1999 novem-
berében mintegy 200 000, decembe-
rében közel 120  000 határidőn túl 
elintézetlen ügyirat volt. 2000 janu-
árjától a fennmaradó majd 100 000 
hátralékos ügyet Budapesten, túlóra 
keretében kellett elintézni. A fővárosi 
ügyirathátralék felszámolása a 2004. 
év végére történt meg, a Fővárosi 
Földhivatal erről szóló beszámolóját 
a miniszter elfogadta.

A földhivatalokhoz egymástól 
jelentősen eltérő mennyiségű bead-
ványt nyújtottak be. A fővárosi ügy-
szám egy-egy megyei érkezésnek a 
többszörösét is elérte. Ez a különb-
ség az erőforrásokban nem mutat-
kozott meg. Mivel az ügyáthelyezés 
csak átmeneti megoldást jelenthe-
tett, a tanulságot levonva, 2005-ben 
a minisztérium az ágazati létszám 
átcsoportosításáról is döntött: az év 
során a vidéki földhivatalokban folya-
matosan megüresedő státuszokat vég-
legesen a fővárosi földhivatalokba 
csoportosította át. Így a létszámkeret 
37 fővel bővülhetett. Ez egyértelmű 
állásfoglalást jelentett a feladatalapú 

Elsőfokú eljárás ügyei 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

beadvány 160.071 219.201 233.703 280.777 251.724 225.821 225.948 236.915 270.000

ügyhátralék 40.091 58.901 129.161 237.909 367.829 353.208 436.598 590.212 670.373

3. ábra. A fővárosi ügyirathátralék képződésének főbb számai
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létszámgazdálkodás mellett, vagyis a 
döntés szerint szükséges az erőforrá-
sokat helyben biztosítani.

Fenntartható fejlődés: 
hatékony intézkedések
Bár történtek kisebb-nagyobb módo-
sítások, az ingatlan-nyilvántartásról 
szóló 1972. évi 31. törvényerejű ren-
delet (mely mindössze 49§-ból állt) 
27 évig volt hatályban. Csak 2000. 
január 1-jén írta felül az azonos című 
1997. évi CXLI. törvény (92§ terjede-
lem). A fővárosban kiemelt jelentő-
séggel bíró, a társasházról szóló 1977. 
évi 11. törvényerejű rendeletet (össze-
sen 24§) az 1997. évi CLVII. törvény 
közel kétszeres terjedelemmel (45§) 
váltotta fel. Jelentős késedelmet köve-
tően, de megtörtént az egységes kére-
lemformák, nyomtatványok kidolgo-
zása és számos, az ingatlanforgalmat 
megkönnyítő jogintézmény beveze-
tése is.

A földhivatali eljárások (ingatlan-
nyilvántartási eljárás, tulajdonilap-
másolat szolgáltatása stb.) illetékkö-
teles eljárások voltak. Azonban 1997. 
január 1-jétől a tulajdonilap-másolat 
szolgáltatásáért,18 2006. január 1-jétől, 
pedig már az ingatlan-nyilvántartási 
eljárásért is igazgatási szolgáltatási 
díjat kell fizetni.19 Mindkét forma 
állami bevételt jelent, ugyanakkor a 
jelentős mértékben megemelt és kész-
pénzben beszedett díj – az illetékbé-
lyegben lerótt illetéktől eltérően – az 
eljáró hatóság bevétele lett. Bár ennek 
bizonyos hányadát központi elvo-
nás, befizetési kötelezettség terheli, 
nagyobb része helyben, a feladatok 
ellátására fordítható. Az ország föld-
hivatalainak leterheltsége közti elté-
rés a bevételek különbségében ismét 
megmutatkozott: a fővárosi ügyszám 
kiugró mértéke kiemelkedő bevé-
telekkel járt együtt, a csúcsidőszak-
ban a Fővárosi Földhivatal számláján 
közel egymilliárd forint tartalék kép-
ződött. A központosított díjbevételt 

18 1996. évi LXXXV. törvény az illetékekről 
szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításá-
ról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat 
igazgatási szolgáltatási díjáról 27. §

19 1996. évi LXXXV. törvény az illetékekről 
szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításá-
ról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat 
igazgatási szolgáltatási díjáról 32/A.  § –  
Beiktatta: 2005. évi CXXII. törvény 53.  § 
(6) g) pont

a kormányzat a megyei földhivatalok 
finanszírozására használta fel. A bevé-
teleknek a Fővárosi Földhivatalban 
maradó részéből pedig jelentős anyagi 
ráfordítás nyomán a munkaeszközök 
és a munkaterületek fejlesztése, a szer-
vezeti átalakítás, a humánerőforrás 
biztosítása és képzése valósult meg.

A Fővárosi Kerületek Földhiva-
talában a hivatalvezetőn és helyette-
sén kívül hosszú évekig alig volt dip-
lomás szakember, és az ő munkájuk 
is a Földmérési Osztályra korlátozó-
dott. 1997-ben a földhivatali szervezet 
létrejöttének 30 éves évfordulóján 9 
olyan tisztviselő dolgozott a Fővárosi 
Földhivatalban, aki a kezdetektől a 
földügyi szervezetben tevékenyke-
dett: dr. Cserta Zoltánné, Gál Dezsőné, 
Görhely Sándor, Kléber Géza, Kóti 
János, Lehotzky Éva, Sós István Szigeti 
Lászlóné és Varga Jánosné (utóbbi 
már a telekkönyvi hivatalban is dol-
gozott, és az ünnepség alkalmából 
Fasching Antal-díjban részesült).20 
1998-ban a 362 fős szervezet munká-
ját még mindössze három vezető pró-
bálta menedzselni. Ez önmagában is 
elég ok volt az eredménytelenségre: 
a tervezésre nem volt idő, a szerve-
zésre nem volt kapacitás, az irányí-
tás nehezen jelent meg, és az ellen-
őrzésre egyáltalán nem volt szándék. 
A régi és elavult struktúrával, szerve-
zeti és személyzeti rendszerrel az új 
helyzetben nem lehetett eredménye-
sen és hatékonyan, az elvárásoknak 
megfelelően működni. A legkritiku-
sabb időszakban, 1990 és 2004 között 
a Fővárosi Kerületek Földhivatalában 
tíz kinevezett vagy megbízott hivatal-
vezető követte egymást, többször olya-
nok, akik korábban még nem dolgoz-
tak földhivatalban, előfordult, hogy a 
közigazgatásban sem. A változás elő-
mozdítására átlagosan másfél év jutott 
egy-egy hivatalvezetőnek. A szerve-
zeti reform 1998-ban az osztályszer-
kezet kialakításával kezdődött meg, 
a szervezeti egységek száma majd 
háromszorosára nőtt: a Földmérési 
Osztály mellett létrejött a Földügyi, 
az Ügyfélszolgálati, az Ügyiratkezelési 

20 2006-ban a Fővárosi Földhivatal földmérési 
osztályvezetőjeként Osskó András, majd 
2010-ben immár a Tolna Megyei Földhivatal 
vezetőjeként dr. Szabó Zsolt is a díj kitünte-
tettje lett.

és a három Ingatlan-nyilvántartási 
Osztály. A működés belső szabályo-
zottságára jellemző, hogy először 
ebben az évben lépett hatályba a 
budapesti földhivataloknak olyan 
Szervezeti és Működési Szabályzata, 
Ügyrendje és további 12 szabályzata, 
mely működésük alapjait meghatá-
rozta (Adatvédelmi Szabályzat, Belső 
Ellenőrzési Szabályzat, Ügyiratkezelési 
Szabályzat stb.). A fejlesztés második 
lépése a decentralizáció volt. 1995-
ben az Önkormányzati Csoport lét-
rehozása már jelentős innovációnak 
számított, mely az ügyfélkapcsolato-
kat javította, a szolgáltató tevékeny-
séget meggyorsította: a kérelmezők 
nemcsak a földhivatalban, hanem a 
kerületi önkormányzatok ügyfélszol-
gálati irodáiban is megrendelhették, 
átvehették a tulajdonilap-, irat- és tér-
képmásolatokat. Később az egyik 
bevásárlóközpontban egy kihelye-
zett földhivatali ügyfélszolgálat nyi-
totta meg kapuit, majd a Fővárosi 
Kerületek Földhivatala jogutódja-
ként, a Budapesti 1. számú Körzeti 
Földhivatal 15 kerülettel, a Budapesti 
2. számú Körzeti Földhivatal 4 kerü-
lettel, a Budapesti 3. számú Körzeti 
Földhivatal pedig ugyancsak 4 kerület-
tel látta el az első fokú feladatokat.

1967-ben Budapesten a földhiva-
talok létszáma mindössze 64 fő volt. 
1994-ben az engedélyezett létszám 
már 239 fő, ebből diplomás 16 tiszt-
viselő. Akárcsak a közigazgatás más 
területein, itt is jellemző a középko-
rúak hiánya, a jelentős számú nyugdí-
jas továbbfoglalkoztatása. Az ágazati 
létszám átcsoportosításának eredmé-
nyeként a személyi állomány válto-
zását először folyamatos mennyiségi 
növekedés jellemezte: 2005 végére 
érte el a szervezet az 505 fős enge-
délyezett létszámkeretet. Ezt köve-
tően a közigazgatást érintő többszöri 
létszámcsökkentés következtében a 
státusz 2007-ben már 433 főre csök-
kent. A megváltozott helyzet keze-
lésére és irányítására 2005-ben a 
Fővárosi Földhivatalban létrehozták 
a Személyügyi Osztályt, mely nemcsak 
adminisztratív feladatokat kapott, 
hanem a stratégiai vezetés részévé vált. 
Az állomány minőségi változása tuda-
tos tervezés (személyügyi terv) ered-
ményeként jelentkezett: a középfokú 
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végzettségűek a hivatal szervezésében 
OKJ-s képesítést (ingatlan-nyilvántar-
tási ügyintéző) szereztek, számos tiszt-
viselő vehette át diplomáját az ingat-
lan-nyilvántartási szervező szakon, a 
jogász munkatársak ingatlanforgalmi 
szakjogász képzésben vettek részt. A 
legelhivatottabb és vezetésre is alkal-
mas tisztviselők a hivatal 6 hónapos 
Karriermenedzsment Programjában 
szervezési és vezetési ismereteket sajá-
títottak el. Az oktatási stratégia men-
tén végrehajtott fejlesztések nyomán 
(képzések, továbbképzések, trénin-
gek, szakmai konferenciák és szakmai 
folyóiratok biztosítása) a felkészült-
ség folyamatosan erősödött. Ezzel 
bevezethetővé vált egy, az eredmé-
nyes perképviseletet megalapozó gya-
korlat: a közigazgatási perekben már 
nem ügyvédi irodák, hanem a felleb-
bezést elbíráló tisztviselők képvisel-
ték a hivatalt. Hazánkban, 2002-ben 
az évi majd hárommillió földhivatali 
döntéssel szemben mindössze az ese-
tek 0,005%-ában született olyan köz-
igazgatási bírósági ítélet, amely a köz-
igazgatási határozatot megváltoztatta. 
2010-ben Budapesten 425 363 első-
fokú jogi eljárás indult, és 8139 (2%) 
fellebbezés történt. Ezek majd 73%-át 
(5950) saját hatáskörben, első fokon 
intézte el a hatóság. Közigazgatási 
bírósághoz összesen 244 alkalommal 
fordultak az ügyfelek (ez a teljes érke-
zés 0,06%-a). Az esetek 81%-ában hely-
benhagyó döntés született, 15%-ában 
a bíróság az eljárás megszüntetéséről 
döntött. 2010-ben az évi 425 363 föld-
hivatali döntéssel szemben, mindösz-
sze 10 ügyben (0,002%) hoztak olyan 
ítéletet, amely a közigazgatási határo-
zatot megváltoztatta.

Az 1990-es évek első felében az 
ingatlan-nyilvántartás vezetése papír-
alapon, manuálisan folyt. Az infrastruk-
túra modernizálása a gazdaságilag fej-
lett országok hasonló intézményeihez 
képest mintegy tíz évvel később kez-
dődhetett meg. Az integrált földhiva-
tali számítógépes struktúra az adatok 
digitális nyilvántartását és szolgáltatá-
sát, majd a beadványok elektronikus 
feldolgozását tette lehetővé. A külön-
féle szubvenciók és segélyprogramok 
keretében a fejlesztések nem valósul-
hattak meg egységesen: a fővárosban 
uniós és svájci támogatással a BIIR és az 

INFOCAM,21 a megyékben az Európai 
Unió PHARE-segélyprogramjának kere-
tében a TAKAROS és a DATR alkalmazá-
sával történt előrelépés.22 Budapesten 
a fejlesztés csúcsidőszaka 1997-ben hat 
hónapra a teljes ügyintézői és ügykeze-
lői állományt lekötötte, ez is oka volt 
az ügyirathátralék növekedésének. A 
számítógépes eszközpark telepítése és 
a rendszer fejlesztése 1999-re fejező-
dött be. 1995-ben 1 szerver 136 szá-
mítógép, 41 nyomtató és 4 geodéziai 
mérőállomás, 1998-ban már 5 szerver 
és 1 tartalék szerver, 470 számítógép, 
121 nyomtató, 6 geodéziai mérőállo-
más és a teljes hálózatot kiszolgáló szü-
netmentes áramforrás segítette a hiva-
tal munkáját. A TAKAROS folyamatos 
javításon, fejlődésen ment keresztül; 
a BIIR pedig egy rekonstrukciós pro-
jekt keretében egészült ki a minden-
napi munkavégzés során felvetődött 
igények megvalósítására. Bár a fővá-
rosban alkalmazott INFOCAM tudta a 
megyei DAT-szabvány szerint kezelni a 
térképeket, az eltérő fejlesztések miatt 
az adatok országosan egységes kezelése 
és szolgáltatása még nem volt lehetsé-
ges. Ez megnehezítette a fővárosi ügy-
irathátralék vidéki feldolgozását is. A 
következő lépésben már megvalósult a 
magyarországi földhivatali adatbázisok 
egységes hálózatba kapcsolása, ezzel 
megszűnt a helyhez kötöttség korlátja: 
a TAKARNET23rendszerben a tulajdoni 
lapok és térképek eléréséhez az ügy-
feleknek már nem kellett az illetékes 
földhivatalba utazniuk, a keresett ingat-
lan adatait bármely hivatalban megis-
merhették. Később külső felhasználók 
is csatlakozhattak a rendszerhez, mely a 
bíróságok, ügyészségek, pénzintézetek 
és ügyvédi irodák munkáját – az aktuá-
lis nyilvántartási adatok hálózaton való 
elérésével – szakszerűbbé, gyorsabbá, 
valamint költséghatékonyabbá tette. 

21 A BIIR (Budapesti Ingatlan-nyilvántar-
tási Információs Rendszer) a beadványok 
érdemi elbírálását és a tulajdoni lapok veze-
tését, a svájci segélyprogram keretében tele-
pített INFOCAM, majd pedig az azt felváltó 
AutoCAD alapú TOPOBASE a digitális tér-
képi ügyintézést támogatja.

22 A TAKAROS (Térképi Alapú Kataszteri 
Rendszer Országos Számítógépesítése) a 
beadványok érdemi elbírálását és a tulaj-
doni lapok vezetését, a DATR (Digitális 
AlapTérképkezelő Rendszer) a térképi ügy-
intézést támogatja. 

23 TAKARNET: Térképen Alapuló Kataszteri 
Rendszer a NET-en keresztül (TAKAROS 
NETWORK)

A legújabb fejlesztésű TAKARNET24 
keretében, egy ügyfélkapus regisztrá-
ciót követően, a hét minden napján, 
a nap 24 órájában, a magyarországi 
ingatlanok tulajdoni lapjainak hiteles 
adatai bárki számára interneten keresz-
tül elérhetővé váltak.

Továbblépés: 10 napos 
ügyintézés
A 670 ezret meghaladó fővárosi ügy-
irathátralékot tehát a 2004. év végére 
sikerült feldolgozni. Időközben, a 
2002. évi újabb kormányváltást köve-
tően a jogász végzettségű, korábban az 
első fokú földhivatalban vezetői beosz-
tásokban már tapasztalatot szerzett, 
53 éves dr. Pálfalvi Istvánt nevez-
ték ki a Fővárosi Földhivatal hivatalve-
zetőjévé. A Nemzetbiztonsági Hivatal 
telefonbeszélgetések lehallgatására 
is alapozott feljelentése nyomán az 
ügyészség földhivatali vesztegetés, 
hivatali visszaélés és befolyással üzér-
kedés ügyében rendelt el nyomozást 
2002-ben a kerületi földhivatal megbí-
zott vezetője, majd 2003-ban 9 tisztvi-
selője ellen, a következő évben pedig 
már a Fővárosi Földhivatal hivatalve-
zetőjét is őrizetbe vették, majd beosz-
tásából felmentették: a gyanú szerint 
pénzért soron kívüli földhivatali ügy-
intézést tettek lehetővé. Az új kineve-
zett hivatalvezető az 50 éves, ugyancsak 
jogász végzettségű, korábban a Tolna 
Megyei Földhivatalt és a minisztérium 
szakfőosztályát is irányító dr. Szabó 
Zsolt lett, aki a megyébe való vissza-
térése előtt 4 évig, 2009-ig szervezte a 
Fővárosi Földhivatal munkáját.

2008-ban az iktatott ügyek száma 
minden korábbi mértéket felülmúlva, 
553 ezerre emelkedett, a határidőn túl 
elintézett kérelmek száma meghaladta 
a 190 ezret, és az év végén még mindig 
volt mintegy 1600 hátralékos beadvány. 
Ugyanakkor a nyilvántartásba helyezett 
majd 67 ezer ügy (hiánypótlási felhí-
vással visszaadott beadványok, az eljá-
rás felfüggesztése miatt nem intézhető 
kérelmek stb.) folyamatos felülvizsgá-
latára sem maradt kapacitás.

18 év közigazgatási, 14 év első 
és másodfokú földhivatali tapaszta-
lat, valamint 11 év vezetői gyakor-
lat nyomán, igazgatásszervező, sze-
mélyügyi szakigazgatás-szervező és 
kommunikációs szakértő felsőfokú 
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tanulmányaimat követően, 2009 
szeptemberében kaptam megbízást a 
Fővárosi Földhivatal vezetésére.

Elődöm intelme szerint elsősor-
ban a pénzügyi stabilitásra szüksé-
ges koncentrálni: az év utolsó hónap-
jaiban a tisztviselők illetményének 
kifizetése veszélybe kerülhet. Bár a 
Fővárosi Földhivatal díjbevételeinek 
tetemes hányadát négy megyei, köztük 
a Tolna Megyei Földhivatal költségve-
tésébe csoportosították át, a gazdasági 
egyensúlyt sikerült biztosítani. A sta-
bilizációt követően az igazgatási szol-
gáltatási díjak következetes beszedése 
és a költségek csökkentése is nagyban 
javított a hivatal pénzügyi helyzetén. A 
belső tagoltság racionalizálásával (szer-
vezeti egységek összevonása), a munka-
erő és a munkaeszközök hatékonyabb 
felhasználásával (a részmunkaidős 
munkakörök teljes munkaidőssé ala-
kítása, gépkocsik értékesítése), a külső 
cégekkel kötött megbízási szerződések 
felmondásával (szakértők, perképvise-
letet ellátó ügyvédi irodák), a szolgálta-
tások rezsiköltségeinek újratárgyalásá-
val (telefonköltség és áramszolgáltatási 
díj) mérhetővé lett a változás. A folya-
matot 2010 végén a Budapesti 2., 
illetve 3. számú Körzeti Földhivatal 
összevonása zárta. Az informatikai fej-
lesztésesek nyomán a harmadik hivatal 
működését már sem az ügyféligények, 
sem gazdaságossági szempontok nem 
igazolták, sőt az integráció éves szinten 
100 millió forint megtakarítást ered-
ményezett. A hivatal által nyújtható 
szolgáltatások ismertetése, reklámo-
zása nyomán számos önkormányzattal 
és gazdasági társasággal került sor szer-
ződés aláírására. 100-100 millió forint 
értékben kiemelkedő összeget jelen-
tett egy önkormányzattal, illetve egy 
vállalattal való adatszolgáltatási meg-
állapodás megkötése.

A Karriermenedzsment Programok 
és az oktatási stratégia nyomán a veze-
tők (hivatalvezetők, osztályvezetők) 
belső kiválasztása alapelvvé vált. Az 
előlépési láncolat motiváló hatású 
volt, és csökkentette a kinevezés koc-
kázatát. A 2009. év végére az ügy-
menetmodellek kidolgozásának, az 
ellenőrzés rendszerezettségének is 
köszönhetően a határidőn túli ügy-
intézés megszűnt, és megkezdődhe-
tett a nyilvántartásban levő, gyakran 

több éves múlttal rendelkező bead-
ványok tervszerű és ütemezett, ám 
jelentős kapacitást lekötő feldolgo-
zása. Ezek nagy része abból adódott, 
hogy a lakótelepi építkezések, az ipar-
telepek privatizálása és más nagyberu-
házások során az építtetők nem gon-
doskodtak a telkek és társasházak jogi 
helyzetének rendezéséről. A 2010. év 
végére a nyilvántartásban levő ügyek 
több mint kétharmadát feldolgozta a 
hivatal úgy, hogy az új beadványokat 
is már 10 napon belül intézte.

A 2010. évi országgyűlési választá-
sokat követően, a területi szervezet-
rendszer átalakítása során a kormány 
a fővárosban és minden megyében 
kormányhivatalt hozott létre azzal a 
céllal, hogy integrált területi állam-
igazgatási szervezetrendszer valósul-
jon meg és hatékonyabb, takaréko-
sabb, átláthatóbb, ellenőrizhetőbb 
államigazgatási működés alakuljon 
ki.24 2011. január 1-jével a Fővárosi 
Földhivatal integrálódott Budapest 
Főváros Kormányhivatalába és jelen-
tős változásokkal, Budapest Főváros 
Kormányhivatalának Földhivatalaként 
folytatta munkáját.

A megjelenésre váró második rész 
a hivatal történetének újabb fejezetét 
(az ismét bevezetett kettős, majd hár-
mas irányítás tükrében) vizsgálja, és az 
elektronikus ingatlan-nyilvántartási 

24 2010. évi XLIII. törvény a központi állam-
igazgatási szervekről, valamint a Kormány 
tagjai és az államtitkárok jogállásárról; 2010. 
évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és 
megyei kormányhivatalok kialakításával és 
a területi integrációval összefüggő törvény-
módosításokról

eljárásból következő, várhatóan jelen-
tős mértékű szervezetátalakítás lehet-
séges irányait fogja elemezni.
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