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BEVEZETÉS 

A  telekkönyv,  mint  jogintézmény,  továbbá  mint  a  gazdaságban  nagy  fontossággal  bíró  

ingatlan javak  („fekvő javak")  regisztrációs  rendszere  -  amennyiben  azt  szűkebb  értelemben  

vizsgáljuk  -  olyan  nyilvántartás,  amely  az  ingatlanhoz  tapadó  jogokat,  az  ingatlanokat,  a  

terheket  feltünteti,  ezen  adatokat  megőrzi,  a  tényekben,  adatokban,  a  jogokban  

(kötelezettségekben)  bekövetkező  változásokat  átvezeti, és mindezeket  mások (bárki,  bármely  

s  zervezet)  számára  lehetővé  teszi.  Tágabb  áttekintésben  telekkönyvnek  neveznek  és  

nevezünk  minden  olyan  ingatlan-összeírást,  ingatlan-listát,  -összesítést,  amelyben  egy  adott  

régióban,  országban  fellelhető  ingatlanok  szerepelnek  sajátos  szempontok  szerinti  

felosztásban, illetve nem mindenfajta ingatlanadatot  foglalnak magukban (pl.: ilyen a  földadó-

kataszter  vagy  a bányatelekkönyv).  Az előző meghatározást  kitágítva  a telekkönyv  egy  egész  

országra  kiterjedő  adattömeg,  amely  állami  előírások  alapján  és  útján  kötelezően  tartja  

nyilván  az egész vonatkozó  földfelszínt  -  illetve annak  részelemeit  -  és  ebben  minden  olyan  

jellegzetesség  szerepel,  amely  adott  földrészlethez  -  annak  sajátosságától  függően  -

kapcsolódik.  Ugyanakkor  az  is  alapkövetelmény,  hogy  ezek  a  telekkönyvek  nem  csupán  

leírások,  hanem  általában  a  bejegyzések,  feljegyzések,  törlések  joghatásokat  is  kiváltanak,  

pontosabban:  a  nyilvántartási  ténykedés  hiányában  adott  jogok  nem  jönnek  létre,  nem  

szűnnek meg, nem változnak.  

A történelem  folyamán számos  birtok-,  illetve  ingatlan-nyilvántartási  forma alakult  ki,  ám  

nem  mindegyiket  nevezhetjük  telekkönyvnek  még  az  esetben  sem,  ha  eredetileg  

telekkönyvként  használták  azokat.  Ilyenek  voltak  pl.:  a  jelzálogkönyvek  vagy  betáblázási  

könyvek,  a  portaösszeírások,  a  kincstári  ingatlanok  nyilvántartása.  Még  tág  értelemben  sem  

említhetjük  ezeket  valódi  telekkönyveként.  Mindettől  függetlenül  ezek  a  fajta  adattárak  

mintegy  a  valódi  telekkönyvek  előfutárai,  ha  úgy  tetszik  ősei  volta,  és  azok  egy-egy  

sajátossága a később kifejlődött telekkönyvben  is megjelent. 

Különböző  korokban  eltérő  jelentőségük  volt  az  ilyenfajta  nyilvántartásoknak  attól  

függően, hogy  milyen  célból  rendelték  el azok  létrehozatalát,  bevezetését.  A jelzálogkönyvek 

alapvetően  a  hitelezők  védelmét  szolgálták,  a  városi  telekkönyvek  (Stadtbuch,  Grundbuch)  

viszont  a  polgár  ingatlantulajdonát  igazolták,  egyben  számot  adtak  vagyoni  helyzetének  

alakulásáról  is,  ezáltal  a  helyi  adóztatás  alapját  képezték.  A  cseh-morva  területen  kialakult  
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regiszterek  ugyanígy  a  vagyoni  helyzetet  bizonyították,  de  a  tulajdon-átruházások  (és  az  

átruházási  jogcímek)  is  igazolhatók  voltak  velük.  A  kapuk  (porták)  összeírása  azt  a  célt  

szolgálta, hogy az uralkodók számba vegyék  a hadra fogható népességet,  de alkalmas volt  arra  

is,  hogy  megállapítsák  a jobbágyi  (hűbéresi)  terheket.  A  kataszteri  telekkönyvek  a  földadó  

nélkülözhetetlen  alapját  képezték.  Telekkönyvszerű  (de  a  telekkönyv  tágabb  értelmezését  ki  

nem  merítő)  jogintézménynek  tekinthetjük  az  urbáriumokat,  melyek  az  úrbéri  viszonyok  

tisztázására  és  szabályozására  szolgáltak,  s  ezek  révén  tervezhetővé  vált  az  állami  

költségvetés. 

Szűkebb  értelemben  vett  telekkönyvről  az  esetben  beszélhetünk,  ha  az  megfelel  három  

követelménynek.  Az  első  gazdaságpolitikai  jellegű.  Mivel  adott  nemzeti  vagyontömegen  

belül  a  legnagyobb  értéket  az  ingatlanok  összessége  adja,1  alapvető  érdek,  hogy  azok  adatai  

egy  államilag  szabályozott  és  az  állam  által  „működtetett"  rendszerben  szerepeljenek.  A  

gazdasági  állami  szabályozása,  valamint  az  adópolitika  elengedhetetlenné  teszi  e  

vagyontömeg  ismeretét,  közérdekű  adatokként  kezelését.  Egy  kormányzatnak  tudnia  kell,  

milyen  nagyságú,  művelési  ágú,  talajminőségű  termőföldön  gazdálkodnak  határain  belül,  

hány lakást, nem lakás célú ingatlant tartanak nyilván, hogyan alakulnak a tulajdonviszonyok, 

továbbá milyen tendenciák jelentkeznek  az ingatlanforgalomban.2  

Másodsorban:  az  ingatlanforgalom  biztonságához  fűződő  üzleti  érdek  is  megköveteli,  

hogy  államilag  ellenőrzött,  ezáltal  az  adatok  közhitelességét  biztosító  olyan  rendszer  

működjön, amelyben  minden  partner  (vevő,  hitelező,  adós,  eladó, örökös  stb.)  megbízhat.  Ez  

a piacgazdasági  követelmény.  

És  harmadikként  a  telekkönyv  elengedhetetlen  eleme  a  jogbiztonsági  vagy  

alkotmányossági  követelmény.  Ennek  lényege:  minden  jogállam  garantálja  alanyainak  a  

tulajdon  sérthetetlenségét,  védelmét  azzal,  hogy  csak  az  alkotmányban  megengedett  módon,  

címen  és  mértékben  lehet  azt  korlátozni,  netán  elvonni.  A  tulajdonjog  (és  az  ebből  fakadó  

részjogosítványok, mint pl.  a használat joga,  a haszonélvezeti jog)  igazolására  kétséget  kizáró  

bizonyítására  egy  kikezdhetetlen,  megdönthetetlen  és  alapvetően  nem  háborítható  

nyilvántartás  szükséges.  Ez  védi  a  tulajdonost  (és  más  dologi  jogi  jogosultat)  mindennemű  

jogtalan  behatással,  korlátozással,  elvonással  szemben.  A  telekkönyv  e  vonatkozásban  az  

ingatlanjogok  (főként  az  ingatlan-tulajdonjog)  védelmének  legerősebb,  leghatékonyabb  

eszközeként jelenik meg a gazdasági és a jogrendszerben. 

1 US News  and  World  Report  1991.  évi  november  9-i  száma.  Staying  afloat  c.  cikk.  
2  A telekkönyv  az  ingatlanforgalom  dinamikáját  is  feltünteti,  nem  csupán  egy  mozdulatlan  adathalmaz.  
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Mindeme  követelmények  társadalmi  megjelenésének  során  alakultak  ki  évszázadok  

folyamán azok  az  alapelvek,  amelyek  a  valódi  telekkönyv  létrehozásához  és  működtetéséhez  

elengedhetetlenek.  Ezek a következőkben  foglalhatók össze: 

1.  Jogalkotási  alapelvek  

a)  Az  ingatlanok  nyilvántartására  vonatkozó  szabályokat  csak  törvény  tartalmazhatja.  

(Azaz: alapvető jogok és kötelezettségek törvényi szabályozásának  követelménye.)  

b)  Az  ingatlan-nyilvántartásra  vonatkozó  törvénytől  alacsonyabb  rangú  jogszabály  

semmiféle címen vagy érdekből nem térhet el. (A jogalkotási hierarchia  elve.)  

c)  A  törvénynek  és  az  alacsonyabb  rangú  szabályozásnak  törekedniük  kell  az  

állandóságra,  ezen belül olyan eljárásjogi kereteket kell kidolgozni, amelyek az  ingatlanokkal  

(és így a telekkönyvvel) kapcsolatos jogvitákat  a legrövidebb időn belül tisztázzák,  rendezik.  

2.  Anyagi jogi  alapelvek  

a)  Az  ingatlanok  nyilvántartása  (azaz  a  telekkönyv  megteremtése  és  működtetése)  

kizárólagos  állami  feladat, még  átmenetileg  sem  adható  át  nem  állami  szervnek.  (Az  állami  

kizárólagosság  elve.)  

b)  A  rendszernek  adott  ország  teljes  földfelszínét  (surface)  magában  kell  foglalnia,  „le  

kell  fednie"  -  településenként,  esetleg  városrészenként  —j semmilyen  ingatlan  abból  nem  

maradhat  ki. Ugyanakkor  a nyilvántartásnak  egyedinek  kell  lennie,  azaz  nem  alakulhatnak  ki  

régióként, kiemelt településenként  eltérő regiszterek. (A teljesség elve.) 

c)  A  nyilvántartás  csak  törvényben  meghatározott  jogokat,  adatokat,  tényeket  

tartalmazhat,  de  ezek  elnevezését  is  a  szabályozó  törvénynek  (vagy  rendeletnek)  kell  

megalapoznia.  (Az egységesség  elve.)  

d)  A jogok  zöme  a  bejegyzéssel jön  létre,  ugyanez  érvényes  a jogok  megszűnésére  is.  

(Bejegyzési elv vagy  constitutivitas.)  

e)  A  nyilvántartás  és  annak  mindegyik  részletes  nyilvános,  kivételt  képeznek  bizonyos,  

az  adott  ország  adatvédelmi  törvényében  védett  személyes  adatok.  (A  nyilvántartás  

közérdekűségének  elve.)  

f)  A  nyilvántartás  hitelesen  tanúsítja  a  bejegyzett  jogok  és  tények  fennállását,  azaz  

vélelem szól amellett,  hogy  a telekkönyvben  szereplő jog, tény, megnevezés  stb. a  valóságban  

létezik. (A közhitelesség elve vagy  publicafides.)  

g)  Az  ingatlanra  vonatkozó  kérelmek  ranghelyet  kapnak,  azaz  a  beérkezések  időpontja  

határozza  meg  az  elintézés  (valójában  a  jogszerzés,  jogváltozás,  jogmegszűnés,  

adatmódosulás)  sorrendjét. (A rangsor  elve.)  
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3.  Eljárásjogi  alapelvek  

a)  Jog  vagy  jogilag  jelentős  tény,  adat  átvezetésére  csak  okirat  alapján  kerülhet  sor.  

(Okirati  elv.)  

b)  Ingatlan-nyilvántartási  (telekkönyvi)  eljárás  csak  kérelemre  indulhat  (ilyennek  kell  

tekinteni  a más hatóság „megkeresését"  is), azaz a nyilvántartó  szerv hivatalból  nem járhat  el.  
» 

Egyben  ez azt  is jelenti,  hogy  a telekkönyvi  hatóság  a kérelemhez kötve van,  attól  nem  térhet  

el, azon túl nem terjeszkedhet. (Kérelemhez kötöttség  elve.)  

c)  Amennyiben  a  rendszer  valamilyen  okból  átalakításra  kerül,  a  korábban  szerzett  

jogok  nem sérülhetnek,  tények,  adatok  nem változhatnak.  (A bejegyzett jogok, tények,  adatok  

védelmének  elve.)  

Ha mindeme  követelmények,  elvek  (főként  az  anyagi jogi jellegűek)  adott  ország  minden  

részében megvalósulnak,  azaz az ingatlanok  regiszterét  az összes  egység  figyelembevételével  

állítják össze, a fentiekben említett, szűkebb  értelemben  vett  telekkönyvekről  beszélünk,  illetve  

beszélhetünk.3 

A telekkönyv,  mint jogintézmény,  azaz  anyagi jogszabályok  összessége,  ezzel  foglalkozó  

szervezet/ek/  kialakulása,  végül  az ingatlanokkal  kapcsolatos  eljárások hazai  története  képezi  

a  dolgozat. témáját.  Az  első  rész  a  telekkönyv  fejlődéstörténetét  mutatja  be  nagyvonalú  

európai  visszatekintésben  és  részletes  hazai  feldolgozásban.  A  második  rész  a  klasszikus  és  

ma  is  alkalmazott  telekkönyvi  jogelvek  dogmatikai  kialakulását  vázolja  fel  az  1855.  évi  

Telekkönyvi Rendtartás és későbbi módosításai tükrében és  alapulvételével.  

3  A  telekkönyv  elnevezés  a  föld  felszínének  rendszerezése  folytán  alakult  ki  (eredetileg  az  építményeket  nem  
vették  számításba).  Miután  az  építmények  mind  az  ingatlanforgalomban,  mind  az  adózásban  egyre  nagyobb  és  
önállóbb  szerepet  kaptak,  önálló  nyilvántartásuk  is  elengedhetetlenné  vált  (és  itt  nem  csak  az  osztott  tulajdonról  
van  szó).  Ettől  függetlenül  nem  tekinthetjük  az elnevezést  elavultnak,  mert  minden  építményhez  tartozik  telek.  
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I. RÉSZ 

A TELEKKÖNYV  FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE  

A jogtörténet  jelentős  részben  a jogalkotás,  berme  a  törvényhozás  története.  Azt  kutatja,  

vajon egy jogszabály,  egy jogi  norma  -  esetleg  egy jogszokás  -  milyen  körülmények  között  

jött  létre,  milyen  szükségszerűségek  váltották  ki  annak  meghozatalát,  bevezetését,  milyen  

gazdasági,  társadalmi, politikai  mozgások  működtek  annak  megszületésénél.  Kutatás tárgya  e  

körben  tovább,  vajon  a jogi  norma  illetve  megjelent jogszokás  milyen  változásokat  hozott  

adott  országrész,  nemzet,  birodalom  életében.  Hozzátartozik  mindezen  vizsgálódásokhoz  

annak  elemzése  is,  vajon  milyen  szervezeti  keretekben  (vagy  keretben)  került  sor  a  szabály  

kibocsátására,  milyen  eljárásokon  keresztül  tört  magának  utat  és  alakult  ki  a  végső  

törvényszöveg.  És  nem  utolsósorban  az  is  idetartozó  történészi  konkrétabban:  jogtörténészi  

feladat,  annak  a  kérdésnek  a  megválaszolása,  hogy  a  meghozott  jogszabály  (jogszokás)  

milyen nemzetközi kihatású  volt vagy csupán elszigetelt jelenségként  lehet azt  értékelni.4  

Természetesen  a törvényalkotás,  a jogi  norma  keletkezésének,  kialakulásának  bemutatása,  

tisztázása  nem  egyedüli  vizsgálódási  területe  a jogtudománynak;  meg  kell  ismernünk  annak  

végrehajtási  folyamatát,  társadalmi  valósággá  válását,  a  társadalom  hozzáállását,  a  jogi  

normát követő magatartásformákat,  valamint  az azzal  ellentétes erővonalakat, jelenségeket  is.  

Ezek nyújthatnak és nyújtanak magyarázatot,  adnak választ  a törvénymódosításokkal,  az új, a 

korábbival  ellentétes  törvényekkel  kapcsolatban  felmerülő  kérdésekre,  de  így  ismerjük  meg  

azokat az életviszonyokat  is, amelyek  a törvény megvalósulásaként  beállottak,  kialakultak.  

1. A telekkönyv kialakulása  Európában  

A  XIX.  század  telekkönyvi  jogirodalmában  általánosan  elfogadott  nézet  volt,  hogy  a  

telekkönyv  intézményének  csírája  már  az  ókorban  megjelent.  Ennek  szükségességét  a  

zálogjog  intézményének  a  bevezetése  teremtette  meg;  szükséges  volt  a  zálogba  adott  

földbirtoknak  olyan  megjelölése,  mely  mindenkivel  tudatta  az  ingatlan  megterhelését.  A  

4  „Egy  adott jogforrás  normatív  anyaga  csak  úgy,  mint egészében  a jogforrás  történelmi  megjelenése  (formája)  a  
társadalom  belső  tagozódása,  az  uralkodó  rétegek,  csoportok  egymással  folytatott  harcát  is  kifejezheti.  Különös  
jelentősége  van  ilyenkor  annak,  hogy  az  állami  akarat  milyen  szervektől  származik  (központi,  ill.  tartomány,  úri,  
udvari,  ill.  rendi...)  A  feudális  állam-  és  jogrendszer  kifejlődése  ill.  megszilárdulása  idején  a  TÖRVÉNYEK  
döntő,  csaknem  elsődleges  tényezőkké  lehetnek  a  történeti  valóság  feltárásában..."  (Gönczi-Horváth-Stipta-
Zlinszky:  Egyetemes jogtörténet.  Nemzeti  Tankönyvkiadó,  1996.)  
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görögök  éppúgy,  mint  a  rómaiak  az  ilyen  zálogokat  a  földre  telepített  táblákkal,  karókkal,  

oszlopokkal  jelölték.  Ez  a  „nyilvántartás"  azonban  a pactum  fiduciae,  illetve  az  antichresis  

bevezetésével  idejét múlta,  ugyanis  a hitelező joga  az  ingatlan  birtokbavételére,  a  zálogtárgy  

használatára biztosította  legjobban az adósság visszafizetését.5 

A  római  császárság  idején  került  bevezetésre  a  hypotheka  (jelzálogjog),  azonban  ez  nem  

konkrét  ingatlanokra,  hanem  az  adós  összes  vagyonára  vonatkozott,  ugyanakkor  nem  

nyilvánkönyvekben  vezették,  hanem  az  adós  és  a  hitelező  közötti  szerződések  tartalmazták  a  

hitelfeltételeket.  Ezek  nem  voltak  nyilvánosak,  így  a  telekkönyv  legősibb  formájaként  sem  

említhetők. 

A  korai  középkorban  -  miután  az  egyház  megtiltotta  a  kölcsönügyletek  kötését  -  a  

jelzálogjog  intézménye  gyakorlatilag  megszűnt,  eltűnt  a jogéletből.  Emellett  azonban  egyre  

inkább kialakult és általánossá vált az írásbeliség, vagyis az egyes jogügyletek -  különösen  az  

ingatlan-,  a  birtokügyletek,  örökléssel  kapcsolatos  nyilatkozatok  -  írásba  foglalása.  E  

folyamattal  egyidejűleg  sorra  alakultak  ki  az  önálló  közhatalommal  és  adószedési  joggal  

rendelkező  városok  és  tartományok,  melyek  létfenntartásuk  és  működtetésük,  illetve  

fejlődésük  érdekében  igényelték  polgáraik,  alattvalóik  nyilvántartásba  vételét,  vagyonuk  

összeírását.  Ezek  a  követelmények  vezettek  az  első  telekkönyvszerű  regiszterek  

kialakításához. 

Mielőtt  még  a városok,  tartományok  telekkönyveiről  részletesebben  szólnék,  említést  kell  

tenni  a  Domesday-Book-ról,  mint  az  első  országos  kiterjedésű  ingatlan-összeírásról,  melyet  

Hódító  Vilmos  1086  karácsonyán  hirdetett  ki  és  tett  kötelezővé.  Anglia  akkori  területén  e  

rendelet alapján minden birtokot  regisztráltak,  azaz „a felvétel pontosan számlálja elő  minden  

countyban,  grófságban  magának  a  királynak,  az  egyházi  férfiaknak,  vallási  testületeknek,  

továbbá  a  nagybirtokosoknak  (Lay-tenants-in-chiefa. m.  barones)  birtokait,  ezenkívül  a  

királyi  szolgákét  (hivatalnokok  =  servientes),  az  özvegyek  vagy  nőörökösök,  sőt  néha  az  

igénylők  (clamores) vitás vagyonát  is.  Felsorolja az új birtokosok  neveit  és az általuk  fizetett  

meghatározott  adót,  sőt  nemzeti  becslőlistát  is  készít,  felbecsüli  az  ország  valamennyi  

birtokát...  Foglalkozik  a  fix  adózás  <afeta/7-kérdéseivel,  a  birtokok  becsülésével,  tudatában  

annak,  hogy  a  nemzeti  vagyon  egyedüli  forrása;  sorban  végigmegy  birtokonként  a  

tanyaépületek  (manor),  a  szántóföldek,  az  ekék,  a  szántásra  használt  állatok  számán,  

felbecsüli  a  rétet,  az erdőt,  a  halasvizet,  sósvizet,  vízimalmot  és  más jövedelmi  forrást,  így  a  

5  „A  régi  görögök  Plutarch  szerint  (Solon  16.  f.)  az  elzálogosított  terheket  oszloptáblákkal  jelölték  és  ezeken  a  
telekre  nehezülő  terheket  följegyezték.  Cujatius  pedig  Róma  őskori  életéből  említ  hasonló  eljárást.  
(Observationes  16.  k.  12.  f.)"  L.  Herczegh  Mihály:  Telekkönyvi  Rendtartás  Magyarországon  és  Erdélyben.  1894.  
9.  o.  
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jobbágyokat  kategóriák  szerint[...]"6  Néhány  város  (London,  Worchester)  kivételével  egész  

Angliát  átfogta,  és  grófságként  tartalmazta  az  egyes  földbirtokokat  azok  tulajdonosaival,  

használóival  együtt.  Ebben  a  nyilvántartásban  rögzítették  először  a  sajátos  angolszász  

földbirtoklási  (földtulajdoni) formákat (folkland,  bookland)  is.  

Mindezen  részletektől  függetlenül  nem  tekinthetjük  ezt  a  máig  épségben  meglévő,  a  

Londoni  Állami  Levéltárban  megtalálható  négy  kötetet  a  telekkönyv  ősének  (vagy  egyedüli  

ősének),  ugyanis  az  adatok  folyamatos  továbbvezetése  nem  történt  meg,  azaz  az  

ingatlanforgalom,  az  ingatlanok  „birtokára"  vonatkozó  jogok  változásának  kimutatása  a  

regiszterben nem  tükröződött.  

A  telekkönyv  első  megjelenési  formáit  a  fejlett német  városokban  lelhetjük fel  már  a  XI.  

században.7  Kiel  város  telekkönyvi  nyilvántartását  Schreinbuchnak  nevezték,  és  állítólag  

1056-ban nyitották meg. Kiemelkedő jelentőségű  volt  a telekkönyv elterjedése szempontjából 

a  Köln  városában  1135-ben  meghonosított  pergamenkártya-rendszer,  melyeken  az  egyes  

telekügyleteket  vezették,  és  ún.  ládaszekrényben  (Schreinpfand)  őrizték.  A  XIII.  századtól  

kezdődően  a  telekingatlanokkal  kapcsolatos  forgalmat  (az  egyes  ügyleteket)  különböző  

tartalmú  városkönyvekbe  (Stadtbücher)  jegyezték  be,  így  találunk  ún.  örökségkönyveket  

(Libri  hereditatum,  libri  traditionum,  Erbebücher),  valamint terheket  rögzítő  könyveket  (libri  

obligationum,  libri  inpignorationum,  Satzbücher).  Ám  az  is  tény,  hogy  az  ezen  adattárakba  

történt  bejegyzés  kezdetben  csupán  emlékeztetőül  szolgált  (amennyiben  tanukat  is  

alkalmaztak  a  bejegyzéskor  vagy  a  jogügylet  során,  úgy  a  törvénykezés  során  bizonyító  

erővel  rendelkeztek),  és  folyamatosan  alakult  át  az  ún.  perfekció,  azaz  a  perfektuálódás,  a  
a 

konstitutivitás  eszközévé,  kifejezésévé.  Ugyanilyen  hatása  volt  az  1197-ben  indított  metzi  

tabernakulumos  tárolási  rendszerben  történt  bejegyzéseknek,  melyeket  nyilvánosan  

felolvastak annak érdekében, hogy bárki óvást emelhessen  ellenük.  

A  korabeli  nyilvántartásokba  a  bejegyzés  kronologikusan  történt  a  kezdeti  időszakban,  

először  az ún.  reálfóliumot,  azaz  az ingatlanonként,  birtoktestenként  vagy  jószágtestenkénti  

felvételt  1401-ben Anklamban  és  1428-ban  Hamburgban  alkalmazták  9  

Meg  kell  különböztetnünk  a  fentiekben  említett  német  városi  „telekkönyvektől"  a  

földtáblákat  (tabula  terrae,  zemské  desky)  vagy  nemesi  telekkönyveket.  Ezt  a  rendszert  

először  Csehországban,  Morvaországban  és  Felső-Sziléziában  alkalmazták  már  a  13.  

6  Közgazdasági  Enciklopédia  1928.  Budapest,  I. kötet,  818.  o.  
7  Mittermayer:  Grundsätze  des  dautschen  gemeinen  Privatrechts.  Regensburg,  1847.  VII. Auflage,  I.  k. 690.  lap)  
'  Lübeck  1284-ben  keletkezett  telekkönyve  ilyen  konstitutiv  hatállyal  rendelkezett  P.  Rehme  szerint.  (L.  HRG.  1.  
1818.  o.)  

9  Az  effajta  rendszernek  kitűnő  példáját  találhatjuk  meg  a  pozsonyi  telek-  és  zálogkönyvben.  (Dr.  Ruszoly  
József:  Európa Jogtörténete.  Püski  Kiadó  Budapest,  1997.)  
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században  „Prága  városának  telekkönyve  -  írja Schnierer  Gyula  -  1313.  év  óta  szakadatlanul  

folytattatik."10  E  nyilvántartások  nem  a  felek  érdekeit  szolgálták  elsősorban,  hanem  az  

adománybirtokok  királyi  visszaháramlásának  megkönnyítését,  továbbá  a  bejegyzések  

kötelező jellege  folytán  a  rendi  érdekek  védelmét.  Ezek  a  nemesi  földtáblák  tagozódásukban  

némi  hasonlóságot  mutattak  a  német  városok  kezdetleges  többszintű  nyilvántartásával,  

azonban  máig  nem  tisztázott,  vajon  utóbbiak  hatottak-e  azok  kialakítására  vagy  pedig  

párhuzamos  fejlődésről volt-e  szó.  Az  tény,  hogy  a cseh-morva  rendszer  hatott  az  itt  később  

ismertetésre  kerülő  osztrák  tartományi  földtábla-nyilvántartások  kialakítására,  bizonyos  

hatása  volt  a  lengyel  ún.  Grad  kastély  könyvekre  is.  IV.  Károly  császár  az  1348.  április  7-én  

kiadott  Maiestas  Carolina  elnevezésű  nyílt  parancsban  elrendelte  birodalmában  az  olyan  

javak  földkönyvekbe  való  bejegyzését,  amelyekkel  kapcsolatban  a  koronát  visszaháramlási  

jog illette. Ezen javak (főként ingatlanbirokok) tulaj donjogváltozását is vezetni kellett ebben  a  

nyilvántartásban. 

A  korai  nyilvánkönyvek,  telekkönyvi  kezdemények  sorsának  további  alakulásában  döntő  

befolyással  bírt  V.  Márton  pápa  1420-ban  hozott  bullája,  melyben  megengedte  a  

járadéklevelek  (adólevelek)  megvásárlását,  ezzel  teret  engedve  a  korlátlan  hitelezés  

. intézményének.  A  német  városok,  fejedelemségek,  grófságok  törvényhozása  csatlakozott  az  

egyházhoz,  megengedte  a  kamatszedést,  és  ezek  alkalmazásával  a  német  területen  a  

zálogjognak,  azaz  a  „Pfandgewehre"-nak  a  bejegyzése  valamilyen  ingatlannal  kapcsolatos  

(általában  már  megvolt)  nyilvántartásba  maradéktalanul  elterjedt.  Nem  így  viszont  

Franciaországban: XIV. Lajos  1673. évben kiadott telekkönyvi  edictuma  igen rövid életű volt, 

azaz  nem  sikerült  elfogadtatnia  a  rendekkel  -  a  nemesi  előjogokra  történt  hivatkozás  

következtében  -  a  birtokok  teljes  körű  nyilvántartásba  vételét.  Bizonyos  ideig  működött  a  

XV.  Lajos  1771.  évi  edictuma  nyomán  kialakult  rendszer,  mely  az  ingatlanszerzés  

biztonságára  kívánta helyezni  a fő hangsúlyt.  A  forradalom törvényhozása  e rendelet  számos  

részletét  eltörölte,  de  az  így  megváltoztatott  nyilvánkönyvek  nem  sokáig  léteztek;  a  Code  

Civil  1804-ben  minden telekkönyvi  tárgyú korábbi jogszabályt  hatályon kívül  helyezett.  

Tekintettel  arra,  hogy  a  skandináv  államokban  a  római  jog  szintén  nem  nyert  teret,  

általában  a  régi  germán  szokásjog  maradt  érvényben  a  birtokjog  terén  is.  Telekkönyvről  

törvényt  először  Svédországban  hoztak  1734-ben,  mely  kötelezővé  tette  bármely  

ingatlanszerzés  esetében  a  törvényszéknél  a  legislatiot  (azaz:  lagfart-ot).  „Evégből  szerzési  

okiratait  az  illető  törvényszéknél  be  kell  mutatnia,  hol  azok  nyilvánosan  felolvastatnak  és  ha  

10 Schnierer  Gyula:  Jelzálogjogi  és  telekkönyvi  rendszerek  elmélete.  1869.  Pest.  Kiadó:  Laufer Vilmos.  8.  o.  
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semmi  törvényes  akadály  nem  forog  fenn,  az  új  tulajdonos  az  illető  könyvbe  (lagfartsbok)  

bevezettetik."11  Külön nyilvántartás  szolgált  a jelzálogszerzésekre (interackningbok). 

Skóciában  -  ahol  a  Domesday-book  hatálya  nem  terjedt  ki  -  1503-ban  kezdték  el  a  

birtokok  adatainak  vezetését  (sawm-jegyzék),  melyek  szintén  rendelkeztek  korlátozott  

érvényű  konstitutivitással.  

Poroszországban  1704-ben  rendelték  el  először  az  egész  régióra  kiterjedt  nyilvánkönyv  

vezetését  (Scrinium),  elsősorban  pénzügyi  okokból  és  célból.  1722-ben  ezt  Frigyes  Vilmos  

módosította  az  Allgemeine  Hypotheken  und  Corcus-Ordnung  című  törvénnyel,  mely  szerint  

minden tulajdonos köteles volt  ingatlanbirtokának jogcímét  kimutatni  (nyilvánosságra  hozni),  

és  a  telekkönyvbe  az  ingatlanra  vonatkozó  ezen  adatokat  bejegyeztetni.12  Jelzálogjogot  csak  

ekként  bejegyzett  ingatlanokra  lehetett  alapítani,  és  azok  érvényét  ettől  tette  a  törvény  

függővé.  1750-ben  II.  (Nagy)  Frigyes  e jól  bevált  törvény  hatályát  kiterjesztette  az  uralma  

alatt  álló  Sziléziára  is. Majd az  első  telekkönyvi  rendtartás  1783.  december  10-én  készült  el,  

amelyet egész Poroszországra az  1794. évben életbeléptetett Allgemeines  Landrecht  terjesztett  

ki.  Tulajdonképpen az  1783.  évi  rendelet  a jelzálogjogról  rendelkezett,  (Hypotekenordnung),  

de  annak  valódi  célja  az  ingatlanforgalom  biztonságának  a  garantálása  volt.  Az  ingatlanok  

bejegyzésével  kapcsolatos  teendőket  a  bíróságok  látták  el.  A  rendszer  a  reálfólium  elvét  

követte, azaz az ingatlanonkénti  (birtokonkénti) nyilvántartás  érvényesült.  

Ausztriában,  pontosabban  az  osztrák  örökös  tartományokban  a  cseh-morva  rendszerű  

telekkönyvi  vagy  földkönyvi  nyilvántartások  kerültek  bevezetésre,  de  tekintettel  azok  

viszonylagos önállóságára,  e téren nem érvényesült  a központi hatalom egységesítő  törekvése.  

A földtáblával  kapcsolatos  rendszert  hozták  be  földkönyvi  nyíltparancsok (Landtafelpatente) 

formájában Stájerországban  (1730.  március  15-től),  Felső-Ausztriában  (1754.  október  3-tól),  

Karintiában  (1756.  június  25-től),  Alsó-Ausztriában  (1758.  november  29-től),  Galíciában  

(1780.  január  10-től)  és  Cseh-Morvaországban  (1794.  április  22-től).  Ezek  a  nemesi  

ingatlanokat  foglalták  magukban.  Nyíltparancsokkal  (Grundbuchspatente)  kerültek  

bevezetésre  a  nem  nemesi  és  városi  ingatlanok  telekkönyvei  Stájerországban  (1736.  október  

31.),  Alsó-Autsztriában  (1766.  szeptember  1.),  Karintia  (1768.  november  5.),  Krajna  (1771.  

szeptember  28.),  Felső-Ausztria  (1771.  december  20.).  Nyíltparancsokkal  nem  került  sor  

telekkönyvek  szerkesztésére  Tirolban,  Krakkóban,  Istriában  és  Dalmáciában,  azonban  itt  is  

"  Zlinszki  Imre:  A  magyar telekkönyvi  rendtartás  mai  érvényében.  17. o.  Budapest,  Franklin  Társulat,  1893.  
12  „A  telekkönyvi  rendszer  meghonosítása  körül  Poroszországot  már  eredetileg  is  kiváló  érdem  illeti,  mert  oly  
időben,  midőn  a római jog  cultusa  virágjában  díszlett,  midőn  annak  elvei  merényletnek  tekintetett,  a  tulajdon  és  
jelzálog  nyilvántartása  végett  a  telekkönyvi  rendszert  meghonosította.  (Zlinszki  Imre:  A  porosz  telekkönyvi  és  
jelzálog  törvény  alapelvei.  Jogtudományi  Közlöny,  1873.  évi  20.  sz.  314.  o.  Cikksorozat,  I.  rész)  
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vezettek  birtokkönyveket  részben  bajor, részben  francia, részben  olasz  mintára.13  Az  ausztriai  

földtáblákat az első időkben  a tartományi  főnök alá rendelték,  ezáltal  bizonyos  rendi  befolyás  

azok vezetésére  fennállott. Mária Terézia  ezt annyiban  módosította,  hogy  a tartományi  gyűlés  

által ellenőrzött hivatalhoz utalta a tevékenység  végzését.  

Az  1812. január  1-én  hatálybalépett  Osztrák  Polgári  Törvénykönyv  (ABGB)  fektette le  az  

összes örökös tartományra  és  az ezeken  kívüli  birodalmi  területekre  (Magyarországot  kivéve)  

kötelező  érvénnyel  a  telekkönyvi  alapkövetelményeket,  azonban  egységes  telekkönyvi  

törvény csak  1871-ben született.14  Ennek hatálybalépéséig  az eredeti  nyíltparancsok  maradtak  

érvényben és alkalmazásban.  Az OPTK (ABGB) nem a jelzálogjogi követelményekből  indult  

ki,  hanem megkülönböztetvén  az  ingó  és  az  ingatlan  dolgokat  külön  rendelkezett  az  ingatlan  

dolgok  sajátosságairól,  és  kapcsolta  azokhoz  kötelező  erővel  a  telekkönyv  intézményét.  

(„Ingatlan dolgok tulajdonának átruházása végett  szükséges, hogy a szerzési  ügylet  az  e  végre  

rendelt  nyilvánkönyvekbe  beiktattassék.  Ezen  beiktatást  bekebelezésnek  -  betáblázásnak  

neveztetik."15  Kötelezővé tette az ingatlanügyletek  írásbafoglalását, emellett  „bekebelezéshez"  

kötötte  az örökség,  bírói  ítélet  vagy  más hatósági  határozat  (adománylevél,  stb.) útján történt 

ingatlanszerzés  érvényességét.  Új jogintézményként  jelent  meg  az  előjegyzés  {Pränotation),  

azaz  a  feltételes tulajdonszerzés,  a rangsor  elve  (OPTK  440. §) a  tulajdonjog  megszűnésének  

és a törlésnek konjunktivitása (OPTK 444. §), továbbá a bekebeleztetési  kényszer kiterjesztése 

más  „ingatlanbeli  dologi  jogkora".16  A  törvényi  felhatalmazást  azonban  csak  1858-ban  

követte  a telekkönyvi jogszabálytervezet  kidolgozása,  mely csaknem  szó szerint  megegyezett  

a  Magyarországon  1855.  december  15-én  bevezetett  Telekkönyvi  Rendtartással.  Ezt  a  

tervezetet  azonban  nem  követte  a  törvény  a  súlyos  bel-  és  külpolitikai  helyzet  miatt,  majd  

csak  1863-ban  tárgyaltak  ismét  e  témakörben  miniszteri  szinten.  A  korábbi  tervezettel  

szemben  módosított  újabb javaslat  végül  1871-ben  került  a  törvényhozás  elé,  és  ebben  az  

évben  hatályba  is  lépett  (Österreichisches  Allgemeines  Grundbuchsgesetz).  Ez  1955-ig  volt  

hatályban  a jelenleg  is érvényben  lévő  telekkönyvi  törvény  {Allgemeines  Grundbuchsgesetz,  

1955. GBG) felváltotta. 

A  német  tartományok,  azaz  a Német  Szövetség  tagállamai  -  Poroszország  kivételével  -  a  

XIX.  században  alkották  meg  jelzálogjogi  és  telekkönyvi  törvényeiket.  A  bajorországi  

jelzálogtörvény  1822. június  1-én  született  meg,  amelyet  1856-57-ben  módosítottak  és  1900-

13  Schnierer  Gyula:  id.  mű  10-11.  oldalak.  „...Ezek  közül  az  Isztriában  még  a velenczei  dogék  által  behozott  libri  
delle  notifiche  régiség  tekintetéből  bírnak érdekkel." (L.  ugyanon!)  
14  HRG.  1.  1812.  o.  (Grundbuch címszó  alatt).  
15  Haller  Károly:  Az  Osztrák  Általános  Polgári  Törvénykönyv.  431.§  103. o.  1897.  Budapest,  Athenaeum  „  
16  A  bekebelezési  részletes  szabályozást  az  OPTK  a  tartománytáblákra  és  „a  telekkönyvek  szerkezetéről  szóló  
külön  rendeletekre  utalta.  (OPTK.  446.§)  
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ig alkalmazták.17  Ez  nem  telekkönyv  volt,  hanem jelzálogjogok  nyilvántartása  természetesen  

tartalmazta  az  érintett  ingatlanok  minden  lényeges  jellemzőjét,  úgyszintén  a  tulajdonjog-

változásokat  is. Ehhez hasonló jelzálogjog-könyvet vezetett  be  1825-ben Württemberg azzal  a  

különbséggel,  hogy  itt  már  a  tulajdonjog  létrejöttének  mellőzhetetlen  feltétele  volt  annak  

beiktatása  (vagy  bekebelezése).  Szászországban  1829-ben  hoztak  először  telekkönyvre  

vonatkozó  törvényt,  amelyet  azonban  hatályon  kívül  helyezett  az  1865.  évben  életbelépett  

1863.  évi  Polgári  Törvénykönyv.  Ehhez  1865-ben  és  1868-ban  kapcsolódott  a  telekkönyvi  

ügyek  eljárását  szabályozó  két  rendelet.  Alapvető  elve  a  magánjogi  szabályozásnak  a  

telekkönyvi  kényszer,  amely nem csupán  a konstituvitást  foglalta magában,  hanem  a tulajdont 
1  fi  

szerző  büntetését  és  kilátásába  helyezte.  Minden  ingatlanjogi  szerzéshez jogcím  kívántatott  

meg, és a jog csak akkor kelt életre akkor keletkezett, ha annak bejegyzése  megtörtént.  

A  Szász-Weimar  nagyhercegség  területén 1833-től  jelzálogkönyvek  voltak  érvényben,  de  

mellettük  telekkönyveket  is vezettek. Az általános nyilvánkönyvek  szolgáltak  a jelzálogjogok 

vezetésére,  míg  a  tulajdonjogot  a  községi  adótelekkönyvekbe  (Grundbücher) jegyezték  be.  

Ismerték  a  zálogjog  előjegyzését  (Vormerkung).  Csak  azokra  az  ingatlanokra  lehetett  

jelzálogjogot  bejegyeztetni,  amelyek  szerepeltek  az  adótelekkönyvekben.  Ez  utóbbiak  az  

ingatlanok  minden  lényeges,  az ingatlanforgalom és  a  hitelezői  érdekvédelem  szempontjából  

fontos adatát tartalmazták (művelési  ág, tiszta jövedelem, esetleg térmérték  stb.)  Ugyanezeket  

a  megállapításokat  tehetjük  a  württembergi  jelzálogkönyvekkel  kapcsolatban:  amennyiben  

adott  ingatlan nem  szerepelt  az adóztatási  célból  vezetett  telekkönyvekben  (Güterbücher),  az  

nem  szolgálhatott  jelzálogjog  alapjául,  azaz  nem  kerülhetett  be  a  jelzálog-könyvekbe.  

Bizonyos  eltérés  az  előbbi  rendszerrel  szemben  az  volt,  hogy  Württemberg  területén  az  

ingatlanügyleteket  a községi  hatóságok  által  el kellett  ismertetni.  Ez az aktus előfeltétele  volt  

bármely nyilvánkönyvi  bejegyzésnek.19  

Külön szabályok  voltak életben Frankfurtban és a hozzátartozó  településeken:  míg  1814-ig  

a  francia jogot  voltak  kénytelenek  átvenni  és  alkalmazni,  addig  követően  visszaállították  a  

közönséges  jogot  (Gemeines  Recht)\  a  tulaj donjogváltozások,  valamint  a  jelzálogjogok  

nyilvántartása az átíratási  könyvekben  (Transscriptonsbücher)  történt.  

Svájc  legtöbb  kantonjában  már  évszázadok  óta  szokásban  volt  a  birtokváltozások  és  az  

ezeken  fekvő  terhek  nyilvántartása,  mely  intézmény  továbbfejlődését  a  római jog  befolyása  

17  Zlinszki  Imre:  A  nemzetközi  telekkönyvi  statisztikáról.  Cikksorozat  a  Jogtudományi  Közlönyben.  1876.  évi  
23-26.  számok.  
18  „...  a  tulajdonjogszerző  büntetés  terhe  alatt  van  kötelezve  tulajdonjogát  és  pedig  a  szerződés  útján  történt-
átruházásoknál  2  hó,  örökösödés  esetén  pedig  egy  év  alatt  bejegyeztetni.  A  büntetések  elég  szigorúak  is.. ."  
(Zlinszki:  id.  cikk  Jogtudományi  Közlöny,  1876.  25.  sz.  244.  o.)  
19  A  württembergi  jelzálogkönyvekről  részletes  elemzést  ad  Csillag  Gyula:  Jelzálogjogi  és  telekkönyvi  r  
rendszerek  Nyugat-Európában.  
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ugyan  megakadályozta  átmenetileg,  de  a XIX.  század  elejétől  a kantonokban  sem  kerülhették  

el  az  egyszer  korszerűsödő  nyilvánkönyvi  rendszerekre  történő  áttérést.  A  Berni  Polgári  

Törvénykönyv  (1850)  kimondotta,  hogy  „a  tulajdonjog átruházása  és  átadása  nyilvánosan  a  

bíróság előtt történik,  s az erre rendelt  könyvbe vezettetik  be. Hasonlag  a jelzálog  is,  melynek 

bejegyzését az  1852. dezember  1-én kiadott törvény  szabályozza."20  

St.-Gallen  kanton  csupán  jelzálogkönyv  vezetési  kötelezettséget  írt  elő,  ehhez  hasonló  

törvényt  alkotott  Thurgau  is  (1832).  Alapelvként  szerepelt  a  zürichi,  a  graubündteni,  a  

schaffhauseni polgári  és jelzálogjogi  törvénykönyvekben  a  bejegyzés  konstituvitása,  továbbá  

a  jogcím  megjelölésének  elengedhetetlensége.  Mindemellett  azonban  ismerték  az  általános  

jelzálog  intézményét,  vagyis  lehetővé  tették,  hogy  az  adós  összes  vagyonára  bejegyezhető  

legyen a teher. 

Angliában  csupán  szokásjogi  alapon  és  valamely  manorhoz  (földesúri  birtokhoz)  vagy  

egyházi  szervezethez  tartozó  ingatlanokra  vonatkozó  jogügyleteket  jegyezték  be  bizonyos  

földkönyvekbe  (nyilvántartásokba),  és  a  bejegyzéskor  rögzítették  az  ingatlanok  lényegesebb  

adatait.  A  VIII.  Henrik  által  1535-ben  alkotott,  a  haszonélvezetekről  és  a  végrendeletekről  

alkotott  törvény  (Statue  of  Uses  Act  concerning  uses  and  wills)  többek  között  az  ingatlan  

(birtok)  átruházásokat  kötöttségektől  mentessé  kívánta  tenni  (a  végrendelkezési jog  egyidejű  

megszüntetésével),  emiatt  elszaporodtak  a  titkos  átruházások  („notoricus  conveyances").  Ez  

utóbbiak  megakadályozására  adták  ki  a  napjainkban  is  hatályos  Middlesex  Registry  Act-et,  

mely  szerint  lehetővé  vált  Yorkshire  grófság  területén  az  ingatlanokra  vonatkozó  okiratok  
*) I 

(jogügyletek)  bejegyeztetése.  Ez  azonban  csupán  lehetőség  volt;  nem  hozta  magával  a  

telekkönyvi  kényszert.  így  aránylag  későn  került  sor  1862.  július  29-én  "a  jogcímek  
yy 

igazolására  és  a  birtokváltozások  könnyítésére"  szolgáló  törvény  megalkotására.  Fő  elve  

volt  a  törvénynek  a  bejegyzett  jogcím  megváltoztathatatlansága  (indefeasible  tiíle),  ennek  

érdekében  az  ügyletek  szigorú  vizsgálati  kötelezettsége.  A jelzálogjoggal  csak  akkor  lehetett  

megterhelni  ingatlant,  ha a tulajdonos a telekkönyvet  kezelő szervezettől  ún. Landcertificate-X 

kapott  (azaz  igazolták  a  tehermentes  tulajdont),  és  erre  az  okiratra  kellett  feljegyeztetni  a  

hitelező  részéről  a követelést,  annak jogcímét,  az  összeget,  a  lejáratot  stb.  Ez  a  törvény  nem  

vált  be,  így  került  sor  1875-ben  a  Land  Transfer  Act  (Ingatlanruházási  Törvény)  

meghozatalára.  Érdekes  módon  ez  sem  rendelkezett  a  nyilvántartási  kényszerről,  viszont  

felállításra került az Office  of Land  Registry  (azaz: bejegyzési  hivatal).  

20 Zlinszki  Imre:  id.  cikk  Jogtud.  Közlöny,  1876.  évi  28.  sz. 272.  o.  
21  L.  Kampis  György:  Telekkönyvi jog  35.  o.  Közg.  és  Jogi  Könyvkiadó  Budapest,  1963.  Idézi  Joshua  Williams:  
Principles  of  the  Law  of  Real  Property.  London,  1887.  és  F.  B.  Pollock:  Az  angol  földbirtokjog  c.  műveit.  (L.  
még:  Vida  Lajos  id.  müvét,  18-21  o.)  
22  An  Act  to  facilitate  th  Proof of Title  to,  and  the Conveyance of  Real  Estates  (L.  Vida:  id.  mű  19.  o.)  
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A  korszerű,  nagy  részben  a  mai  követelményeknek  megfelelő  telekkönyvi  törvények  

Európában  a  XIX.  század  második  felében,  a  XX.  század  elején  keletkeztek.  Hogy  ezen  

folyamatra  mennyiben  hatottak  az  új  polgári  törvénykönyvek,  majd  a  II.  részben  fogom  

elemezni,  egyelőre  itt  csupán  azok  lényegesebb  elemeit  emelem  ki  a  történeti  fejlődés  

tükrében. 

Elsőként  az  1872.  május  5-én  megalkotott  porosz  Telekkönyvi  és  Jelzálogjogi  Törvény  

(Grundbuch-Ordnung)  említendő,  mely  nagymértékben  hatott  a  többi  közép-európai,  kelet-

európai  állam  ingatlanjogi  törvényhozására.  Ez  a  törvény  elsődlegesen  azt  rögzítette,  hogy  

minden,  ingatlanra vonatkozó jog  (főként a tulajdonjog) csak bejegyzéssel  keletkezhetett.  Azt  

is  nyilvánvalóvá  tette,  hogy  nem  szükséges  a  bejegyzéshez  a jogcím  megjelölése.23  Teljes  

mértékben  megvalósította  ugyanakkor  a  különlegességi  elvet  (Specialitäts-Prinzip),  azaz:  

elvetette  a  római  jog  jelzálogjogokkal  kapcsolatos  szabályait,  egyben  bevezette  azt,  hogy  

minden jog  csak  meghatározott,  konkrétan  megjelölt  ingatlanra  vagy  annak  hányadrészére  

jegyezhető  be,  és  ugyanezt  tette  követelménnyé  a  törlésekre  is.  A  törvény  bizonyos  

korlátozott  nyilvánosságot  biztosított  a  telekkönyveknek  (és  a jelzálogkönyveknek),  ami  azt  

jelentette,  hogy  -  egyrészt  -  a jogok  a  bejegyzéssel  keletkeztek  és  a  törléssel  szűntek  meg  

(bizonyos  kivételekkel),  másrészt  telekkönyvi  tulajdonossal  szemben  megtiltotta  az  

elbirtoklást.  Ugyanakkor  csak  az  ingatlanokra  vonatkozó  nyilvántartás  megtekintését  tette  

lehetővé  bárki  számára,  a  „telekkönyvi  okiratgyűjtemény  megtekintését  csak  annak  engedte  

meg,  kinek  azok  megtekintése jogos  érdekében  állott,  mi  felett  a telekkönyvi  hivatal  főnöke,  

belátása  szerint  határozhatott."24  Természetesen  a telekkönyvezési  és  a telekkönyvi  kényszer  

alapvető követelményként jelent meg a porosz törvényben. 

Az  7900-ban  hatálybalépett  német  birodalmi  Bürgerliches  Gesetzsbuch  (BGB),  valamint  

Grundbuchs-Ordnung  (a  Pfandbuch-ókat),  a  nyilvánosság  elvét  kitérj fesztették az  irattári  

anyagra  is  (a  bejegyzés  alapját  képező  okiratokra),  és  egységesen  szabályozták  az  ún.  

előjegyzés  intézményét  {Pränotion).  Változatlanul  fenntartották  a  rangsor  elvét  {Rangvors-

Prinzip),  a dologi  megegyezéshez  kötöttséget  (azaz  a telekkönyvi  hatóság  nem  vizsgálhatja a 

felek  megállapodásának  anyagi  jogi  érvényességét,  csak  az  alaki  -  törvényi  -  kellékek  

meglétét),  továbbá  a  hivatalbóli  eljárás  tilalmát  (a  telekkönyvi  hatóság  csak  kérelemre  vagy  

más  hatóság  megkeresésére járhat  el).  E  Grundbuchs-Ordnung-ot  1935-ben  módosították,  de  

alapjában véve ma is az  1900-ban  kiadott törvény van  hatályban.  

23  „A  jogossági  elvet  (Legalitats-Prinzip)  határozottan  mellőzte,  s  a  bejegyzést  egyedül  az  illető  feleknek,  
szabályos  úton  s  módon  történt  akarat  kijelentésétől  teszi  függővé."  (Zlinszki:  A  porosz  telekkönyvi  és  jelzálog  
törvény alapelvei  Cikksorozat.  Jogtudományi  Közlöny,  1873.  20.  sz. 314.  o.  
24  Zlinszki  Imre:  id. cikksorozat.  321.  o.  
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A  francia  jogrendszer  alapjait  tekintve  ugyan  nem  tér  el  a  többi  kontinentális  ország  

rendszerétől,  mégis  a  telekkönyv  területén  számos  különös  szabályra,  ellentétes  gyakorlatra  

bukkanunk.  Elsősorban  is  a  Code  Civil  telekkönyvi  (pontosabban: jelzálogkönyvi)  előírásai  

nagyrészt  jelenleg  is  hatályban  vannak,  holott  a  nagymérvű  fejlődés  ezeket  jórészt  

túlhaladta.25  Az  alaptörvény  ugyanis  csak  meghatározott  jogok  bejegyzését  tette  lehetővé  a  

bureaux  des  hypotheques,  jelzáloghivatal(ok)  által  vezetett  nyilvántartásokba;  ezért  1855-ben  

törvényt  kellett  hozni  a  bejegyzendő  jogok  és  okiratok  körének  kiszélesítésére.  Ezt  

továbbfejlesztették  (1935),26  bár  nem  minden  teher  vagy  jog  kerülhetett  nyilvántartási  

bejegyzésre.  A napjainkban  is hatályos  1955-ben meghozott,  a Code Civil-t  is számos  helyen  

módosító  törvény.27  Megmaradt  a konszenzuális  elv,  azonban  harmadik  személyek  irányában  

a  tulajdonjog átszállás  csak  a bejegyzéssel  válik  hatályossá.  Ha pl.  a vevő  nem jegyezteti  be  

tulajdonjogát,  később  nem  hivatkozhat  e jogára  harmadik,  a  telekkönyvben  bízó  jóhiszemű  

szerzővel  szemben.  A  francia  telekkönyv  korlátozott  nyilvánossággal  rendelkezik:  bármely  

ügyletet  csak  akkor  lehet  nyilvánosságra  hozni, ha  a rendelkező  fél jogát  megalapító  ügyletet  

előzőleg  már  nyilvánosságra  hozták.  A  nyilvántartást  községenként  vezetik,  és  bár  ma  már  

nem  jelzálogkönyvekben,  mégis  a  tisztségviselőket  conservateurs  des  hypothéques-nek  

nevezik (azaz jelzálogőröknek). 

Az  1872.  évi  Osztrák  Telekkönyvi  Törvény  a  Magyarországra  kibocsájtott  1855.  évi  

telekkönyvi  rendtartást  vette  alapul,  de  sokat  merített  a  bajor  rendszerből  is.  Ugyanakkor  -

okulva az  1855. évi  rendtartásunk  hibáiból  -  az előjegyzés intézményét  szűk körre  szorította,  

a  perfeljegyzések  pedig  csak  törlési  keresetek  esetében  kerülhettek  az  ingatlanlapokra  

bejegyzésre,  a  törlési  keresetek  benyújtási  feltételeit  (különös  tekintettel  a  határidőkre)  

megszigorította.28  Háromféle bejegyzést  ismert  a bekebelezést  (Einverleibung),  mely  feltétlen  

jogszerzést  (Intabulation)  és  feltétlen  törlést  (Extrabulation)  tartalmazhatott  az  előjegyzést  

(Pränotation)  és  a  feljegyzést (Anmerkung).  Ez  utóbbi  tények  és  körülmények  feltüntetésére  

szolgált.  A  telekkönyvi  ügyek  intézését  a járásbíróságokra  (vagy  kerületi  bíróságokra)  bízta,  

amelyek  lényegében  ún.  nemperes  eljárás  keretében  végzéssel  döntöttek  ill.  utasították  a  

25  „A Code  civil  1582.  s  a következő  §-ai  az átruházás  útján történő tulajdonszerzéshez  semmiféle  nyilvánkönyvi  
bejegyzést  nem  kívánnak  meg:  a  tulajdonjog  adási  kötelem  alapján  a  megegyezéssel  átszáll.  A  francia  jog  
dogmatikailag  azóta  is változatlanul  a konszenzuális  rendszert  követi." (Kampis:  id.  m. 28.  o.)  
26  Décret-loi  du 30  octobre  1935,  modifiant  le régime  de  la  transcription.  
21  Décret  no  55-22  du 4 janvier  1955,  portant réform de  la publicité  fonciére.  
28  „Azon  kérdések  közül,  melyek  nálunk  ma  is  vitásak,  e  törvényben  megoldást  nyertek:  a)  hogy  a  személyes  
vagy  az  ún.  dologhozi  jogok,  ha  azok  bejegyzésére  az  okiratban  engedély  nem  foglaltatik,  elő  sem  jegyezhetők  
(37.§);  b)  hogy  csak  a  törlési  perek  képezhetik  följegyzés  tárgyát  (61.§),  s)  hogy  csak  az  indíthat  törlési  pert,  aki  
telekkönyvi  jogaibanvan  sértve.  (Kaserner:  Die  Reichgesetze  über  dsas  Grundbuch  sammt  Materialien...)"  Her  
szeg  Mihály:  id.  mü  13.  o.  lábjegyzet.  
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telekkönyvi  irodát  (a  telekkönyvvezetőt)  az  ingatlan  alapján  a  megfelelő  intézkedés  

megtételére. 

Az  1872. évi  Telekkönyvi  Törvényt  az  1955.  február 2-án  meghozott  Bundesgesetz  vom  2  

Feber  1955  über  die  Grundbücher  (Allgemeines  Grundbuchsgesetz)  váltotta  fel,  amely  a  

legkorszerűbb követelményeknek  is megfelelt és jelenleg is hatályban  van.  

Miután  Angliában  az  1875.  évben  hatálybalépett  Land  Register  Act  sem  vezette  be  az  

ingatlanok  terén  a  telekkönyveztetési  kényszert,  nem  váltotta  be  a  hozzáfűzött  reményeket,  

így  került  sor  1925-ben  a  ma  is  hatályos  Land  Registration  Act  meghozatalára.29  A  

nyilvántartás  kötelező  a  szabad  birtok  (freehold),  valamint  a  hosszabb  időtartamú  

ingatlanbérletek tekintetében. Az ingatlanok lapja három részből  áll:  

-  birtoklap  (property  register),  

-  tulajdonjogi lap (proprietorship  register)  és  

-  teherlap (charges  register).  

A  bejegyzéseknek  konstitutív  hatálya  van,  kivéve  a  tényeket,  valamint  egyéb  -

bejegyzéstől függetlenül létező -  adatokat.  

Több európai országban külön törvényeket hoztak az ingatlanjogi viszonyokról,  ideértve az 

ingatlan-nyilvántartás.  szabályozását  is,  egyes  országok  viszont  az  újonnan  megalkotott  

polgári  törvénykönyvükbe  foglalták  a  telekkönyvi  rendelkezéseket.  (Dán  Királyság:  Land  

Registry  Act  1927,  Finnország:  Land  Law  Code  1995,  Holland  Királyság:  Kadasterwet,  

Norvég  Királyság:  Tinglysingsloven,  ír  Köztársaság:  Registration  of  Title  Act  1964,  Skócia:  

Land  Registration  -  Scotland-Act  1979,  Svéd Királyság: Jordabalken  -  Real  Property  Code  

1972)30 

2. A magyarországi városi  telekkönyvek  

A  telekkönyv  kezdeményeivel  -  különböző  elnevezésekkel  -  először  szabad  királyi  

városainkban  találkozhatunk.  Míg  ugyanis  a  megyei  nemesség  birtokai  tekintetében  számos  

kötöttség  állott  fenn mind  az  elidegenítés,  mind  a megterhelés  terén,31  kifejezett  elidegenítési  

29  Ez  évben  alkotta  meg  a  Parlament  még  a  következő  törvényeket:  Law  of  Property  Act,  Settled  Land  Act,  
Trustee  Act,  Administration  of  Estates  Act  (Nutshells:  Land  law.  Sweet  and  Maxwell  London  1997.)  
30  Számos  európai  ország  ingatlanjogi  rendszerének,  ingatlan-nyilvántartásának  részletes  leírását  találjuk  
Anthony  Hurndall:  Property  in  Europe.  Law  and  Practice  c.  1998-ban  kiadott  munkájában.  (Kiadó:  
Buttarworths). 
31  Míg  I. (Szent)  István decretumának  35.  fejezete  szerint  „ki-ki  ura legyen  az  ő  tulajdonának,  szinte  úgy  a  királyi  
adománynak  is,  míg él.. .  és  az  ő  halála  után  fiai  hasonló  urasággal  bírják örökségöket,"  addig  Kálmán  1100-ban  
bizonyos  forgalmi,  terhelési  és  öröklési  korlátozásokat  vezetett  be,  melyet  az  1222-es  Arany  Bulla  valamelyest  
enyhített,  végillis  1.  (Nagy)  Lajos  1351-ben  meghozott  ún.  ősiségi  törvénye  véglegesített.  (L.  Ujfalusy  Nep.  
János:  Honnan  vette  eredetét  törvényeinkben  az  ősi javak  korlátozása?  1839.  Trattner  Károly  Budapest.)  
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és terhelési  tilalom csak az olyan  nemesi javakra  állott  fenn ugyan,  amelyek  tulajdonosa  nem  

rendelkezett  leszármazókkal,  azonban  ezt  olyan  korlátozásnak  fogták  fel,  amely  a  nemesi  

birtokok  szabad  forgalmára  erőteljesen  kihatott.  Ugyanakkor  a  szabad  királyi  városokban  a  

polgári jogot  nyert  személy  szabadon  rendelkezhetett  vagyonával,  így  ingatlanaival  is.  Ez  a  

szabad  rendelkezés  egyrészt  a  királyi  adomány levelekből  fakadt  (azaz  a  városok  saját  

statutumot  alkothattak,  önálló  adószedési  joguk  volt,  megtarthatták  „behozott"  saját  

jogrendszerüket,  ideértve  a  törvénykezést  is),  másrészt  a  betelepült,  főként  német  nyelvű  

népesség  korábbi  településein  hatályos  szabadságjogokból.  Első  szabad  királyi  városaink  

(Pozsony,  Sopron,  Kassa, Nagyszombat  stb.)  lakosságának  többségét  német-osztrák  telepesek  

alkották, és magukkal hozták a német jogot, jogszokásokat.  E kettős hatása vezetett oda,  hogy 

az első hazai telekkönyvek ezekben a városokban jelentek  meg.  

Természetesen  ingatlanszerződések  nem  csupán  a  szabad  királyi  városokban jelentek  meg  

és terjedtek el, hanem azokon kívül  a megyékben, valamint más településeken  is. „Az  ingatlan  

tulajdonának  vagy  birtokának  átruházására  vonatkozó  szerződések  valamely  oklevél-kiállító  

személy,  illetve  testület  előtti  bevallása  a  13. századtól  már  általánosan  elterjedt szokás  volt,  

és  lassan  a  szerződéskötés  szükségszerű  kellékévé  vált.  A  bevallás  (fassio)  nem  volt  más,  

mint  a  már  létrejött  szerződés  élő  szóban  (viva  voce)  és  ünnepélyesen  (sollemniter),  

tulajdonképpen  nyilvánosan  történő  megismétlése,  vagy  éppen  a  szerződés  megkötése  az  

oklevél-kiállító  előtt  azzal  a  céllal,  hogy  azt  írásba  foglalják,  és  hiteles  pecséttel  lássák  el.  

Ilyen pecséttel  a király,  a nádor,  az országbíró,  a kancellár,  az érsekek  és püspökök,  valamint  

a  hiteleshelyek,  a  királyi  kiváltság  alapján  okirat-kiállításra  rendelt  egyházi  testületek,  

káptalanok és konventek, később pedig még a szabad királyi városok is  rendelkeztek.32  

Első  telekkönyvünk  -  vagy  más  néven:  telek-földkönyvünk  (Grundbuch)  -  Pozsonyban  

került  megszerkesztésre  1379-ben.  A  várost  több  kerületre  osztották  fel  ebben  a  

nyilvántartásban,  az  egyes  ingatlanokat  (polgári  birtokokat)  utcák  szerint,  a  belvárosból  a  

külső  területrészek  irányában  haladva  lajstromozták.  Ennek  bevezetését  a  kereskedelem,  

főként  a  távoli  német  vásárokkal  folytatott  kereskedelmi-fuvarozási  tevékenység  indokolta  

elsősorban:  kereskedelem  nem  volt  elképzelhető  hitel  nélkül,  a  kereskedőnek  juttatott  hitel  

pedig  nem  személyi,  hanem  alapvetően  dologi  biztosítékokat  követelt.  Az  árucikkek  sorsa  

bizonytalan  volt,  ezért  követelték  meg  a  hitelezők  a  kereskedőktől  fedezetként  az  

ingatlanvagyont.  Annak fennállta azonban csak megfelelően nyilvántartott  regiszterekből  volt  

32  Béli  Gábor:  Ingatlanszerződések  a  13-14.  századi  Magyarországon.  Rubicon 2000.  évi  II.  szám)  
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megismerhető,  hitelesen  bizonyítható,  igazolható.33  Emellett  szükségessé  vált  az  összes  

polgári  ingatlanvagyon  nyilvántartása  az  adózás,  az  adókivetés  és  az  adóbefizetés  

ellenőrizhetősége  miatt  is.  „A  középkori  adózásra  vonatkozó  és  eddig  ismertetett  

okmányokból  tudjuk, hogy  a városi egyenes adók rendszerint  csak kétfélék voltak: vagyoni  és  

fejadók.  Ezeken,  valamint  bizonyos  fogyasztási  adókon  kívül  (hús-  és  boradó)  a  középkori  

városi  hatóságok  adót  ki  nem  vetettek.  A  vagyoni  adókat  bizalmi  férfiak  által  megejtett  

vagyonbecslések  vagy  a  városi  polgárok  eskü  alatt  tett  vallomásai  alapján  kirótták.  Hogy  

Pozsonyban  mely  eljárás dívott  az  adókivetésnél,  nem tudjuk,  í 11. keveset  tudunk.  Valószínű,  

hogy  e célra  elrendelt  adóösszeírások,  valamint  a  telekkönyv  adatai  szolgáltatták  a  szükséges  
„ 3 4 

anyagot. 

Volt  még  egy  harmadik  tényezője  is  -  álláspontom  szerint  -  a  telekkönyv  

megteremtésének.  A  régi  germán  jog  szerint  a  tulajdon  megszerzéséhez  a jogcímen  kívül  

megkívánták  a  szerzési  mód  megtörténtét  is.  Ez  ingatlanoknál  a  felhagyás  (sala)  volt,  

amelyhez  hozzátartozott  a  beiktatás,  bevezetés,  azaz  investitura.  Eleinte  ezek  az  aktusok  

magán  az  ingatlanon  történtek,  majd  később  -  a  városok  jogában  -  ingatlanon  kívül,  

valamilyen  hivatalos  helyen  is megvalósulhattak.  Először  az  átadást  a bíróság  előtt  folyó ún.  

álper  realizálta,  több  szabad  királyi  városban  az  álper  helyét  és  a  bíróság  szerepét , a  tanács  

vette  át.  „Az  fölhagyás  ténye  pedig  a  városi  könyvekbe jegyeztetett  föl.  Ez  által  a  tényleges  

fölhagyás  felesleges  alakisággá  változott,  ez  végre  teljesen  megszűnt  és  a  városi  

telekkönyveknek  engedett  nyílt  teret."35  Hogy  Pozsonyban  léteztek-e  ingatlan-adásvételi  

ügyletek  bejegyzésével  kapcsolatos  álperek,  illetve  investitura-eljárások,  pontosan  nem  lehet  

tudni,  de  tény,  hogy  a  perkönyvek  vezetése  hosszú  ideig  divatban  volt,  és  az  itt  lefolyó  

eljárások  nem  a  „sértett  fél",  hanem  a  felek  közös  kérelmére  történtek(„Es  ist  für  uns  

komén"). 

Az  1379-ben  összeállított  telekkönyvekből  nem  maradt  ránk  adat,  valószínűleg  a  

nyilvántartások  elpusztultak,  vagy  megsemmisítésre  kerültek.  Az  első  ismert  adókönyvet  

1434-ben  készítették  el,  amelyet  hamarosan  követett  az  1439.  évi  újraszerkesztett  

telekföldkönyv?6  Ez négy  részből  állott:  1. Registratoum  civitatis  Posoniensis  (egy-egy  lapon  

33  „A  gazdasági  fejlődés  egyrészt,  másrészt  az  ingatlan  vagyonnak  azon  okból  szükségessé  vált  nyilvántartása,  
hogy  a  földadó  kivethetése  okából  hivatalosan  tudva  legyen  minden  városi  lakosnak  ingatlan  vagyona,  
megteremtette  az  ingatlan  tulajdon  átadásának  nyilvános  könyv  általi  foganatosítását,  hogy  az  elöröklés  és  a  
tulajdonban  történt  változás  is  hitelesen  ellenőrizhető  legyen."  (Király  János:  Pozsony  város joga  a  középkorban.  
MTA  Budapest,  1894.)  
34  Kováts  Ferenc:  Városi  adózás  a középkorban.  39.  o.  Kiadta: Angermayer  Károly,  Pozsony.  1900.  
35  Király  János:  id.  mű  129.  o.  „A  frank jogban  az  átadás  per  chartam  is  dívott:  ez  abban  állott,  hogy  az  átadó  a  
fölhagyás  tényét  okmányban  igazolván,  ez  utóbbit  adta  át a tulajdonszerzőnek.  (L.  u.  ott:)  
36  Ennek  részletes  leírását  adja  Kováts  Ferenc  (Frantz  Kovats)  Pressburger  Grundbuchführung  und  
Liegenschaftsrecht  im  Spatmittelalter  c.  1918-ban  Weimarban  megjelent  német  nyelvű  munkájában  (kiadta:  
Druck  der  Hof-Buchdruckerei).  
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az  egyes  utcák  voltak  vezetve,  azon  belül  az  egyes  házbirtokosok  nevei,  valamint  a  

betáblázott  terhek  következtek),  2.  Registratum  vinearum  territorii  civitatis  Posoniensis  (az  

előzőhöz hasonló módon szerkesztve  a város  szélső részein kialakított  szőlőkről),  3.  Vermerkt  

etlich  Unbekanntnuss  (a birtokokra vonatkozó  feljegyzéseket foglalták egybe) és 4.  Registrum  

Iudeorum  (a  zsidók  tulajdonában  ill.  birtokában  álló  ingatlanokat,  azok  adatait  tartalmazta).  

Mivel  az  adókönyv  5  évvel  korábban  keletkezett,  nyilvánvalóvá  tűnik,  hogy  a  telekkönyvi  

nyilvántartás erre  épült.37  

Az  ingatlanok  minőségük  szerint  lehettek:  házak,  telkek,  puszta  telkek  (Öden),  kertek,  

szőlők,  rétek,  legelők  és  erdők  (Awen).  Ha  valamely  ingatlant  meg  kellett  határozni,  úgy  a  

megfelelő  városrészből  indultak  ki  és  ezt  követte  az  utca  megjelölése,  majd  a  szomszédos  

házak  és  szőlők  megnevezése  következett.  Minden  házhelynek  megvolt  a  maga  területe,  

amelyhez  csatlakozott  a  közös,  osztatlan  legelőben  és  erdőben  a  tulajdonost  megilletett  

használati  jog.38  Az  ingatlanok  területét  is  feltüntették  az  adókönyvekben  és  a  telekkönyvi  

nyilvántartásban  (lust vagy  luest).  

Az  újabb telekkönyv  elkészítését  1436-ban  egy  az  egész  városra  kiterjedt  területkimérés  

előzte meg, melynek  kapcsán az összes pozsonyi  ingatlan megjelölésre, felmérésre került.  Ez  

Ranes  István  városi  bíró  és  List  István  polgármester  nevéhez  fűződött.  Az  így  kialakított  

telekkönyv  négy  részből  állott.  Első  helyen  a  tulajdonos  neve,  mellette  annak  megjelölése,  

vajon  az  ingatlan  szabad  (frey)  volt-e  vagy  pedig  valamely  teher  folytán  lekötött,  

harmadsorban  a  tulajdonosváltozások  következtek,  negyedikként  pedig  csatolták  azokat  a  

szerződéseket,  amelyek  a  bejegyzések  alapját  képezték.  Példaként  álljon  itt  egy  korabeli  

„telekkönyvi  test":  

Actum am Montag  

vor  conversionis  

s. Pauli  Ann.  LH  

Actum  in festo  pu-

Rivicationis  A°  LX3°  

Actum fria 2a px 

GAISGASSEN 

(It mert pehem,) 

(Stephan  Goschel  

Katherian uxor)  

(Simon  Sawlah  

Maret  uxor)  

(Wolfgang forstl 

dinet XLd, tzw der pfrundt die 

gestiftet hat der haimbot  und  

ietz Patron ist katharina pokfussin 

in den eren Stephan reg. Ind 

Anna matris maria auf michaelis 

und bleibt schulding dem pertl  

Scharach XIII fl. auri und  IUI tl. 

37  Kováts  Ferenc:  Városi  adózás  a  középkorban.  40-41.  o.  „...  a  telekkönyv  szerint  a  külváros  egy-egy  polgári  
háztelkére  körülbelül  minden  tíz,  a  belvárosban  kb.  minden  16  évben  esett  egy  tulajdonátruházás.  1440-1450  
között  az  I.  kerületben  216,  1450-1460-ig237,  1460-1470-ig  332,  1470-1480-ig  197  átruházás,  a  IV.  kerületben  
u.  a. 40  év  leforgása  alatt  10-10  évi  időközökben  54,  63,  52 és  56  átruházás  bejegyeztetett."  (L.  u.  ott!)  
38  „Már  a  XV.,  XVI.  szd-ban  nyomára  találunk  annak,  hogy  a  polgárok  a  közös  községi  ingatlanon  használati  
joggal  bírtak." (Király  János:  id.  mü  115.  o.)  
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Aculi  Anno  etc.  71 

Actum fria 2a p. 

valentini  ...88  

Actum fria pc. 

Tiburtii A0  etc.  99.  

Actum sec. P.  Dionisii  

Anno etc.  8 us. 

Margaretha  uxor)  

(Bartolome  Bertold  

maritus mart  part  

Agnes  uxor)  

(Thomas  abmesser  

Barbara uxor) 

Wenczel  halles  

vien.  Den dafür stet sein  weingarth  

in Kurnern mit sambt dem hawse 

sebe tzaln auf Martini  Sebrei  

künftig anno Dom. etc.  XXXVIII0  

Barbara uxor39  

Később  keletkezett  Sopron  szabad  király  város  telekkönyve  (1480),  amelynek  

megalkotására  az  első  kísérletet  Zigler  János  nótárius  tette  meg  1459-ben,  de  mivel  ezt  nem  

lehetett folyamatos vezetésre felhasználni, Steck János nótárius újabb tervezetet  állított  össze;  

őt  nevezték  a  telekkönyv  első  kezének.40  Ez  a  városi  telekkönyv  szerkezetét  és  folyamatos  

vezetését illetően erőteljesen hasonlított  a Pozsonyban vezetett  Grundbuchm  (itt is  Grundbuch 

volt  az elnevezése),  úgyszintén  német  nyelven  vezették  az adókat,  a  tulajdonos-változásokat,  

valamint táblázták be a terheket (jelzálogjog, eladási tilalom stb.)  

Más  szabad  királyi  városokban  is  vezettek  telekkönyveket,  főként  az  adósságok  

betáblázhatósága  érdekében  (és  természetesen  az  adózás  megkönnyítésére),  így pl.  Budán  és  

Kassán  találhatunk  telekkönyvre  utaló  nyomokat.  Megállapítható,  hogy  ezek  a  városi  

telekkönyvek azonban nem rendelkeztek  a konstitutivitas  sajátosságával, azaz a bejegyzések 

nem  voltak  tulajdonjog-keletkeztető  hatályúak,  csupán  a  nyilvánosság  kielégítésére,  a  

hitelezők érdekeinek  erőteljesebb védelmére  szolgáltak. Nem terjedt el ez a rendszer  a nemesi 

birtokokon. Mégis egyetérthetünk Kampis  Györggyel  abban, hogy „Magyarországon  a szabad 

királyi városokban  legkésőbb  a XV.  század  második  felétől kezdve vezettek  már  ingatlanokra  

vonatkozóan olyan nyilvántartásokat,  amelyeket -  funkciójukra tekintettel  -  a mai  telekkönyv  

előzményeinek  kell  tekintenünk."41  

39  A  zárójelben  lévő  részek  az  eredeti  iratokon  át  vannak  húzva,  ezek  jelezték  a jogelődöket  (a  tulajdonjogi  
láncolatot).  L.  Király  János:  id.  m.  133.  o.  
40  „A  telekkönyv  kötése  fatáblás,  vaknyomásos,  egykorú  (1480  köriili),  góti  lus  barna  bör,  négy  dupla  bordára  
fűzve.  Elő-  és  háttáblája  azonos  díszítésű...  A  kötést  hétféle  bélyegző  díszíti..."  (Mollay  Károly:  Soproni  
telekkönyv  1988.  Sopron.)  XXXI-XXXII.  o.  
41  Kampis  György:  id.  mű 46.  o.  
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3.  Ingatlan-nyilvántartási  kezdemények  a XVI-XVIII.  században  

A  központi  kormányzat  az  államalapítást  követően  egyáltalán  nem  foglalkozott  a  fekvő  

jószágok,  azaz  az  ingatlanok  (bona)  összeírásával,  azon  túlmenően  külön  nyilvántartásuk  

bevezetésével.  Adózási  szempontok  nem  tették  azt  szükségszerűvé:  a  nemesi  ingatlanok  

(birtokok)  után  nem  lehetett  adót  kivetni,  a jobbágytelkek  után  pedig  becsléssel  állapították  

meg  az  úrbéri  szolgáltatások  mértékét.  Werbőczy  Tripartitumában  a  határjárások  

megismétlésének  szokásáról,  az  adományok  (királyi,  nádori  adományok)  évenkénti  

megerősítéséről  tett  említést,  a  nemesi  birtokok,  mint  a  legalapvetőbb  termelőerők  adatainak  

rögzítéséről  még  átvitt  értelemben  sem  volt  szó.  Foglalkozott  ugyanakkor  a  fekvő jószágok 

elzálogosításával,  de  ezeket  a  zálogszerződéseket  sem  kellett  a  korabeli  szokásjog  szerint  

nyilvántartásba  venni.  A  birtokok  határainak,  az  ingatlanok  elkülönítésének jelzésére  csupán  

jól  látható  és  gyakorlatilag  elmozdíthatatlan  határjeleket  kellett  felállítani,  de  ezeket  sem  

szerepeltették  akár térképeken,  akár valamilyen  nyilvánkönyvben.42  

Az első  országos  összeírások  az  1567.  évi  II.  decretum  4.  czikkelye  alapján  indultak  meg,  

melyek  kifejezetten  az  adózás  szempontjait,  követelményeit  szolgálták.43  Ezt  követően  

számos további törvény  született  a porták  összeírásáról,44  amelyek fő célja szintén  elsősorban  

az  adózáshoz  szükséges  adatok,  telkek  stb.  felmérése  volt.  Egyidejűleg  ezen  összeírások  

jelezték  az  udvarnak  a jobbágyi  létszámot,  továbbá  a  hadra  fogható  népesség  alakulását  is.  

Ezeket  azonban  nem  hozták  nyilvánosságra,  az  összeírásokat  nem  bírósági  szervek,  nem  a  

hiteles helyek emberei  végezték, hanem az adószedők  (akik mellé egy nemest kellett  állítani),  

a  jobbágytelkek  jellegét,  területét,  netán  jövedelmezőségét  pedig  a  helyi  bírónak  kellett  

esküvel  tanúsítania.  Az  adatok  a  királyi  kincstárban  nyertek  összesítést,  és  azok  alapján  

állapították meg az adózás feltételeit, az adó mértékét.  

Ingatlanforgalmi,  ingatlanjogi  adatok  a  porták  összeírását  elrendelő  decretumok  alapján  

nem  kerültek  számbavételre;  nem  terjedtek  ki  a  nemesi  birtokokra,  az  egyházi  ingatlan-

javakra,  a  szabad  királyi  városokra.  így  nem  váltak  alkalmassá  arra,  hogy  a  hitelezők  

zálogjogi érdekeit  szolgálják, biztosítsák. 

Kolonics  Lipót  esztergomi  érsek  7554-ben,  majd  Liczey  János  esztergomi  főesperes  1706-

ban  részletes telekkönyvi  törvénytervezeteket  terjesztettek -  külön-külön  a bécsi  Államtanács  

42  Werbőczy:  Tripartitum.  MTA  Budapest,  1894.  L.  I.  rész  81.  czím  alatt. Nova  connumeratio:  a decretum  újbóli  
összeírásról  beszélt,  ez  azt jelentette,  hogy  már  korábban  is  voltak  ilyen jellegű  adóösszeírások.  (Corpus  Iuris!I>  
kötet 557.  o . )  
43  Nova  connumeratio.  a  decretum  újbóli  összeírásáról  beszélt,  ez  azt  jelentette,  hogy  már  korábban  is  voltak  
ilyen jellegű  adóösszeírások.  (Corpus  Iuris  I. kötet  557.  o.)  3  

44  II.  Mátyás  1609.  évi  II.  decretum  62.  czikkely,  1613.  évi  III.  decretum  9.  czikkely,  1618.  évi  IV.  decretum  41.  
cz.,  1635.  évi  II. decretum  36.  cz.,  1647.  évi  II.  decretum  36.  cz.,  valamint  1681.  évi  II. decretum  61.  cz.  
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elé  megvitatásra,  törvénykénti  elfogadásra.  A  tervezetek  a  szabad  királyi  városok  

nyilvántartásain  alapultak,  és  azt  a célt  kívánták  szolgálni,  hogy  az egyes  földbirtokok  adatai  

egy  olyan  nyilvánkönyvben  legyenek  felvéve,  amelyek  mindenki  által  megtekinthetők  lettek  

volna  és  tartalmazták  volna  az  ingatlanra  vonatkozó  összes jogilag jelentős  adatot.  Főként  a  

hitelezők  érdekeit  tartották  a  szerkesztők  szem  előtt,  ugyanis  a  mezőgazdaság  fejlesztése,  

feudális  tespedtségböl  kimozdítása  volt  fő  céljuk.  Ám  mindkét  tervezet  megtárgyalása  az  

akkori  nemesség  ellenállásán  megtört,  az  Államtanács  egyiket  sem  tárgyalta  meg,  így  

országgyűlési  ülések elé sem kerültek.  

1723-ban  III.  Károly  erőteljes  reformintézkedéseket  indított  útjára  egyrészt  az  úrbéri  

viszonyok  tisztázására,  a  gazdasági  élet,  főként  az  ipar  fellendítése,  másrészt  az  

államigazgatást  és  az  igazságszolgáltatás  korszerűsítése  érdekében.  Ismételten  elrendelte  a  

porták  összeírását,  azonban  nem  csupán  a jobbágy fal vak  és mezővárosok  ingatlanait  kívánta  

jegyzékbe  foglalni,  hanem  az  országban  fekvő  összes  birtokot.  Az  1723:67.tc.  szerint:  

„közterhek  méltányos  viselése,  s  a  nyomorult  nép  szükséges  fenntartása  céljából,  az  ország  

karai  és rendei,  részükről  a jelen  országgyűlésen  elfogadott  a  legalázatosabban  ő  legszentebb  

felsége elé terjesztett terv szerint történt összeírás végrehajtását tartja szükségesnek." 

Az  ugyanezen  évben  meghozott  107.  tc.  pedig  a  következőképpen  rendelkezett:  „A  

megyékben  és  a  városokban  teljesítendő  bejegyzésről  vagy  betáblázásról.  Ő  legsz.  felsége,  

más  országainak  és  tartományainak  hasonlatosságára,  az  összes,  bárkirészéről  s  bárhol  

kötendő adósságoknak  a bejegyzése és betáblázása jövőre azokban a megyékben s városokban 

történjék, és mennél előbb állandósuljon, a melyekben az említett  adósoknak teher alá  veendő 

javai  feküsznek.  l.§  S  a  más  országokban  és  tartományokban  követelt  mód  szerint,  tartsák  

meg jövőre a jog  elsőbbségét."45  

Több  szerző  szerint  e  törvénycikk  alapján  nem  terjedtek  el  országszerte  a  betáblázások,  

mivel  azokat  csak  csőd  esetén  alkalmazták.46  Mások  viszont  azt  állítják,  hogy  ezzel  nem  

változott  meg  a jelzálogjog  biztosításának  gyakorlata,  az  antichresis,  továbbá  a  hitelezők  -

amennyiben  egyáltalán  hajlandók  voltak  földbirtokokra  kölcsönt  biztosítani  -  a  tulajdonos  

(vagy  birtokos)  egész  vagyonát  kötötték  le  külön  nyilvántartásba-vétel  nélkül.  (Korábban  is  

kerültek  jelzálog  alá  földbirtokok,  azonban  ezeket  csupán  szerződésekben  rendezték,  amely  

szerződések  értelemszerűen  nem  voltak  nyilvánosak.)  Úgy  gondolom  -  mivel  semmiféle  

45  C.  1.  III.  kötet  646.  o.  A  törvény  eredeti  szövege:  „Ad  normám  aliorum  suae  maiestatis  sacratis  ime  regnorum  
et  povinciarum,  quorumvis  debitorum,  per  quoscunque,  ubicunque  contrahendorum  improtocollationes,  et  
intabulationes,  in  illis  comitatibus,  et  civitatibus,  in  quibus  bona  praefatorum  debitorum  oneri  szbjicienda,  sita  
sunt;  in  futurum  fiant,  de  quantocyus  stabiliantur.  §.  1.  Ac  ad  normám  in  aliis  regnis  et  provinciis  observatam;  
prioritás juris  in  futurum obser  ventur."  
46  Zlinszki  Imre:  A  nemzetközi  telekkönyvi  statisztikáról  c.  cikk  Jogtudományi  Közlöny  1876.  28.  sz.  274.  o.  
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adatunk  nem  áll  rendelkezésre  ezen  betáblázások  végzésére  hivatott  szervezetekről  és  

eljárásokról  -  a  gyakorlatban  e  törvény  nem  ment  foganatba,  mint  ahogyan  az  előzőekben  

ismertetett  1723.  évi  67.  törvénycikk  sem  érvényesült  az  összeírások  terén.  Bizonyos  

vélemények  szerint  ilyen  betáblázások  csak  csőd  esetén  voltak  érvényesíthetők,  de  sem  a  

csődeljárásokra, sem pedig az ezen eljárásokon belül egyébként  alkalmazható  biztosítékadásra  

a  XVIII.  században  nem  került  sor.  (Ugyanis  első  hazai  csődtörvényünk  csak  1840-ben  

született  meg.)  

Ez  természetesen  nem  hatott  ki  a  szabad  királyi  városokban  alkalmazott  telekkönyvre  és  

betáblázási eljárásokra -  azok változatlanul  működtek.  

Mária  Terézia  sem  törvényben,  sem nyílt  parancsban  (pátensben)  nem  tért  ki  az  1723.  évi  

107.  törvénycikk  mikénti  alkalmazására,  végrehajtására.  Sokkal  inkább  foglalkoztatta  az  

úrbéri  viszonyok  rendezetlensége,  a  jobbágy-földesúri  viszony  szabályozatlansága,  az  

évszázados  visszásságok  fennállása.  „Már  az  1728-1729-i  országgyűlésen  felvetődött  az  

úrbéri  viszonyok  országos rendezésének  a gondolata; majd az  1764-1765.  évi  országgyűlésen  

tett javaslatot  erre  vonatkozóan  az  uralkodó.  A  rendek  azonban  több  hónapos  vita  után  sem  

fogadták  el  a  törvényczikket,  sőt  az  ellen  is  tiltakoztak,  hogy  a jobbágypanaszok  intézését  

Mária  Terézia  a  helytartótanács  bevonásával  maga  vette  kézbe...  Mindez  azonban  nem  

bizonyult  elegendőnek,  s ezért  a királynő  1766. december  29-én  Vas,  Zala,  Sopron,  Somogy,  

Tolna  és  Baranya  megyében  egységes  urbárium  bevezetését  rendelte  el.  E  rendelet  alapján  

aztán  a  következő  években  fokozatosan  megindították  s  1774-ben  befejezték  a  szabályozási  

munkát  az  ország  többi  megyéjében  is...  Csupán  a  kiváltságos  jász-kun  kerület  és  a  

hajdúvárosok nem estek rendezés alá a szűkebb értelemben vett  Magyarországon."47  

Ezen  eljárás  során  a  királyi  biztos  és  a  megyei  közgyűlés  által  kijelölt  bizottság  minden  

településen  összeírta  a jobbágyokat,  az általuk  birtokolt  telkek,  házak  stb.  adatait  (ideértve  az  

irtásokat,  a  szőlőket  is),  majd  ezek  felkerültek  a  megyegyűlésbe,  ahol  osztályba  sorolták  a  

földeket.  Ezeket  a  helytartótanács  összesítette,  majd az  uralkodó  kiadta  az  urbáriumot  és  az  

úrbéri  tabellát  a  községeknek,  a  földesúrnak  és  a  helytartótanácsnak.  Ennek  nyomán  teljes  

mértékben  elhatárolódott  a jobbágyok  úrbéres  földterülete  az  ún.  allodiális  birtokoktól.  „Az  

úrbéri  tabellákba  bevezetett  és  az  úrbérpótló  örökös  szerződés  mellett  bírt  földek  voltak  

kétségbevonhatatlan  birtokai  az egykori jobbágyok  utódainak,"48  

II.  József  nem  csupán  az  államhatalom  és  a  közigazgatás  terén  kíván  nagy  horderejű  

reformokat  vagy  inkább  átalakításokat  behozni,  hanem  a  kataszter  és  a  telekkönyv  

intézményének  a  bevezetését  is  elő  kívánta  készíteni.  Kétségtelen,  hogy  ezek  a  tervek  

47  Ember Győző:  Mária Terézia  urbáriuma.  Akadémia  Kiadó.  Budapest,  1976.  
48  Ember Győző:  id.  mü  16.  o.  
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nagymértékben  elősegítették  volna  a  birodalom  összes  tartományában  és  országában  a  

gazdasági  fejlődést  és  a  feudális  társadalmi  szerkezet  is  változott  volna.  Közgazdasági  

alapeszméje  volt  a  földek  megadóztatása,  valamint  a  hitelforgalom  kiterjesztése  minden  

gazdasági  ágazatra.  

„Az  összeírásnál  két  fő  szempont:  1.  Az  összes  földek  és  ingatlanok  fölmérése  és  

följegyzése,  2.  a  föld  összes  hozadéka  az  illető  föld  termékenységéhez  viszonyítva."49  A  

földadóztatás  érdekében  kívánta  bevezetni  a  kataszter  intézményét.  Majd  1787.  április  2-án  

rendeletet  hozott  „az  adós  és  a  hitelező  közti  viszony  szabályozásáról  és  a  betáblázásokról",  

amellyel  teljesen  új  és  korszerű  alapokra  kívánta  helyezni  -  az  előbb  említettek  szerint  -  a  

hiteljogviszonyokat,  a  hitelezői  jogvédelmet,  a  birtokok  hitelképességét,  ezáltal  az  összes  

ingatlan  telekkönyvének  (vagy  inkább:  betáblázási  könyvének)  a  bevezetését.  Fel  kívánt  

állítani  egy  Tabula  Provinciális  elnevezésű  szervezetet,  amely  az  osztrák  örökös  

tartományokban  is  működött.50  A  tabula  provancialisok  hatásköre  minden  magyarországi  

ingatlanra kiterjedt, ideértve  a nemesi javakat  is. Azonban ez a szervezet és ez a rendszer  sem  

jött létre az ismert körülmények  miatt.  

II.  József  halála  után  II.  Lipót  elődje  több  rendelkezését  megsemmisítette,  illetve  

javaslatára  az  országgyűlés  bizonyos  decretumokat  eltörölt.  E  körbe  tartoztak  a  földmérési  

munkálatokkal  kapcsolatos  intézkedések  is.  „Az  utolsó  kormány  által  végrehajtott  bármely  

föld-  és  birtokfelmérési  munkálatok  minden  törvényszéken  és  minden  ügyben  

érvényteleneknek  nyilváníttatnak;  továbbá  az  azon  fölmérésre  fordított  költség  és  fáradság  

iránt  bárkitől  támasztandó  követelés  megsemmisíttetvén,  azonban  a  magánosok  közt  jó  

hiszemben  kötött  szerződések  és  az  ezek  erejénél  fogva  a  törvény  rendes  útján  indítandó  

keresetek  épségben  hagyatván:  jövendőre  semmiféle  ilyen  fölméréseket  nem  szabad  

megengedni."51  Ugyanakkor  azonban  érintetlenül  hagyta  az  1785-1790  közötti  

betáblázásokkal  kapcsolatban  hozott  és  tett  intézkedéseket:  „Nemkülönben  az  1785.  évtől  

1790.  április  utolsó  napjáig  az  akkor  gyakorlatban  volt  és  érvényes  módozatok  szerint  

keletkezett  és  tett  betáblázások,  óvások,  egyezségek  és  örök  bevallások,  a  külső  alakiságot  

illetőleg  jogerősnek  és  bizonyítóknak,  s  minden  törvényszéken  és  bármely  ügyben  

érvényeseknek  nyilváníttatnak."52  Ez  nem  II.  József  1787.  április  2-án  kelt  rendeletének  az  

érvényesítését  mondotta  ki,  hanem  éppenséggel  az  1723.  évi  107.  törvényczikk  alapján  

elvégzett betáblázások hatályát  ismerte el.  

49  Braun  Róbert:  II. József közgazdasági  reformeszméi.  Muskát  Miksa  könyvnyomdája.  Arad  1900.  (29.  o.)  
50  II.  József  1787.  április  2-i  rendelete.  Magyar  Országgyűlési  Könyvtár  Deák-terem.  Kézirat  latin  és  német  
nyelven. 
51  De  actis  dimensionalibus.  1790.  évi  decretum  34.  czikkely  (art.  34.)  C.  1. VI.  kötet  182.  o.  
52  1790.  évi  decretum  54.  czikkelye  2.§  C.  I.  VI.  kötet  182.  ó.  
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II.  Lipót  az  179LLXVII.  t.cikkben  kimondotta,  hogy  az  Országgyűlés  több  bizottságot  

köteles  létrehozni,  melyek  közül  a  jogügyi  bizottságot  hatalmazta  fel  arra,  hogy  „néhány  

hasznos  polgári  törvény  tervezetét"  dolgozza  ki  („melyek  talán  a  birtokosok  teljesebb  

biztonságáról  való  gondoskodásra  vagy  azon  források  betömésére,  amelyekből  az  alaptalan  

perek  keletkeznek,  vagy  végül  a  létező  törvények  nagyobb  áttekinthetőségének  eszközlésére  

szolgálnak").53  A  bizottság  azonban  nem  alkotott  magánjogi  kódexet,  csupán  egyes  

részkérdésekről  folyt  a  vita,  majd  készültek  tervezetek.  „A  magánjogi  intézmények  közül  

alapvetően az adománybirtokot,  a női különjogokat és öröklési jogot, és a kötelmi jogon  belül  

az  örökbevallást  és  a  zálogjogot  tárgyalták.  Azaz  csak  azokat  a  kérdéseket  vizsgálták,  

amelyek  a  magánjog  rendszerén  belül  a  legvitatottabbak  voltak.  Nem  esik  szó  a  családjog  

körébe tartozó  házassági jogról,  apai  hatalomról  és  gyámságról.  Ami  különösen  szembetűnő,  

nem beszél a feudális szokásjogunkat oly meghatározó  ősiségről."54  

Ezt  követően  1840-ig  nem  születtek  törvények  sem  a  betáblázásról,  sem  a  telekkönyvről,  

de még az adósságokkal  kapcsolatos nyilvánkönyvi  biztosítékokról  sem.  

4. A reformországgyűlések  és a telekkönyv 

1832-1848 

A  reformországgyűlések  törvényczikkelyeinek  áttekintése  alapján  megállapíthatjuk,  hogy  

egyikük  sem  érintette  lényegesen  és  alapvetően  az  ingatlantulajdoni  viszonyokat,  azaz  

nagyrészt  érintetlen  maradtak  az  úrbéri  viszonyok,  nem  változott  meg  a  magyarországi  

ingatlantulajdonosi  szerkezet,  és  nem  került  bevezetésre  az  a  telekkönyvi  rendszer,  amely  

Nyugat-Európa  számos államában már ekkor  gyakorlati  alkalmazásban volt.55 Nem  került  sor  

a  gazdasági  és  társadalmi  fejlődés  útjában  álló  ősiségi  törvény  kiiktatására,  továbbá  az  

úriszéki  törvénykezés  megszüntetésére.  Ezzel  szemben  megalkotta  az  országgyűlés  a  

váltótörvényt,  a  csődről  szóló  törvényt,  a  kereskedőkről,  valamint  a  „közkeresetre  összeálló  

társaságok  jogviszonyairól"  rendelkező  törvényeket.  Ebbe  a  sorba  illett  bele  az  „  adóssági 

követelések  elsőbbség  végetti  betáblázásáról"  szóló  1840:  XXI.  tc.,  mely  ugyan  nem  

53  Ez  a törvény  e bizottság  feladatává  tette -  az említettem  túlmenően  -  váltótörvény  tervezet  elkészítését  is.  
54  Homoki  Nagy  Mária:  A  magyar  magánjogi  kodifikáció első  lépései.  Emlékkönyv  Dr.  Szabó  András egy.  tanár  
70.  születésnapjára.  Szeged,  1998.  A  szerző  részletesen  foglalkozik  e  bizottságok  munkájával.  Kodifikáció  vagy  
reformkísérlet  c.  munkájában  (az  1791.  67.  tc. és  az  1827.  évi  8tc.  gyakorlata.  Győri  tanulmányok  MTT  190.  
55  L.  1836:  IV.  t.  cz.  A jobbágyok  költözése  eseteiben  tartandó  módról  s  rendről,  1836:V.  t.  cz.  a  Jobbágy-telki  
állományról,  1836:  VI.  t.  cz.  Azokról,  melyek  a  telek  haszonvételén  felül  a  Jobbágyok  hasznai  közé  tartoznak,  
1836:  VII.  t.  cz.  a jobbágyi  hovatartozásokról,  1836:  VIII.  t.  cz.  az  úrbéri  kötésekről,  1836.  XII.  t.  cz.  a  határbeli  
közös  haszonvételekről,  1840.  VIII.  t. cz.  a jobbágyok  örökösödéséröl.  
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teremtette  meg  a  telekkönyvet,  de  nagy  előrelépést  jelentett  ezen  intézmény  kialakításának  

folyamatában. 

Már  1839-ben  az  Országgyűlés  elé  került  a  váltótörvény  három  részben,  valamint  a  

váltótörvényhez  kapcsolt  törvények  javaslata.  A  váltótörvény  tervezete  három  részből  

tevődött  össze:  az  I.  fejezet  a  váltóval  kapcsolatos  anyagi jogi  szabályokat  tartalmazta,  a  II.  

fejezetben  a  váltótörvénykezés  szerepelt,  a  III.  fejezet  pedig  -  többek  között  -  magában  

foglalta  az  adóssági  követelések  betáblázásával  kapcsolatos  kérdéseket.  Ez  utóbbi  először  

nem  önálló  törvénytervezet  formájában került  a  Képviselőház  asztalára,  a  bizottsági,  majd  a  

két ház előtt történt megtárgyalást követően választották  le e törvényt  a  váltótörvényről.  

A törvénytervezet  azért  szerepelt  a váltótörvény-javaslat  részeként,  mert  tulajdonképpen  a  

hitelezői  követelések  ingatlanból  megvalósítható  kielégítésével  foglalkozott;  míg  a  

váltótörvény  a  követelések  teljesítésének  értékpapírban  megvalósuló  biztosítékát  vezette  be.  

Úgyszintén  e  körbe  tartozónak  vélték  a  korabeli  jogalkotók  a  csődszabályokat  is.  E  három  

javaslatot  -  továbbá  az  ipar  és  a  kereskedelem  fejlesztésével  sorosan  összefüggő,  e fejlődést 

nagymértékben  elősegítő  -  többnyire  együtt  tárgyalták  a  kereskedőkről,  a  közkeresetű  

társaságokról,  a fuvarozásról szóló  törvénytervezetetekkel.  

Az  udvar  által  kidolgozott  váltótörvény-javaslatot  a  kerületi  választmány  még  1839-ben  

alaposan  átvizsgálta  és  átdolgozta,  meghagyva  annak  szerkezeti  felosztását.  Először  azt  az  

alsótáblán  1840.  február  13-án  tárgyalták,  és  változtatás  nélkül  elfogadták annak  I.  fejezetét.  

Nagyobb vita keletkezett  a február  14-én és  15-én tárgyalt  II. fejezetről; a képviselők  csaknem  

minden  megyében  fel  kívántak  állíttatni  váltótörvényszéket  attól  függetlenül,  hogy  a  

kormányzat  egyáltalán  tudott-e  biztosítani  megfelelő  képzettségű  bírákat  e  szervezetekbe.  

Végülis  a  képviselők  a  II.  fejezet  vitáját  a  február  22-i  ülésükön  lezárták  és  kilenc  

váltótörvényszék,  valamint egy országos váltó-feltörvényszék felállításában állapodtak  meg.  

A tulajdonképpeni  betáblázási  törvényjavaslat  -  a váltó-törvénykönyv  III.  része  -  először  

1840.  március  26-án  került  képviselőházi  tárgyalásra,  de  ott  csupán  Deák  Ferenc  felszólalása  

hangzott  el.  „Zala  bölcse"  igényelte:  „a  törvényben  permissive  mondassék  ki  az,  hogy  a  

nemesi  birtokokra  nézve  is  a  birtokkönyvek  behozatala  megengedtetik,  mert  parancsoló  

törvényt  nemigen  lehet  e  tárgyban  hozni,  mert  a javak  összeírása  igen  sokba  kerül,  ezért  az  

eszméhez  mindenkit  édesgetni  kell,  hiszi,  hogy  átlátják  e  részben  is  a  városoknál  divatozó  

betáblázási  rendszer  szükségét."56  

56  Konkoli  Thege  Pál:  Az  1840.  évi  Országgyűlés.  Kiadva  1847-ben.  346.  o.  Az  alapvető  kérdés  már  ekkor  az  
volt,  vajon  egy,  az  egész  országra,  azaz  minden  birtokra  (ingatlanra)  kiterjedő  valódi  telekkönyvet  kell-e  
létrehoznia  az Országgyűlésnek  vagy  a nemesi javak  tekintetében  a törvény  megengedő  (permissiv)  legyen.  
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Majd  az  1840.  április  4-i  ülésen  folytatódott  a  vita  a  tervezetről;  a  felszólalások  a  

következő kérdésekre  koncentrálódtak:  

a)  Hol történjenek a betáblázások,  mely szervek előtt?  

b)  Milyen  hatályuk  legyen  a  betáblázásnak,  azaz  mennyire  biztosítják  a  hitelezők  

védelmét? 

c)  Hogyan terjeszthetők ki a nemesi javakra? 

d) Nyilvános  legyen-e  a  betáblázás  és  annak  alapján  készített  ún.  birtokkönyv,  azaz:  

kinek vagy mely szervezetnek a kötelessége  a betáblázás nyilvánosságra  hozatala?  

e)  Szerepeljenek-e a birtokkönyvekben az ingatlanok  adatain kívül azok értékmérői,  azaz  

megköveteli-e  a hitelezővédelem az egyes iószágtestek „becsűjét"? 

A törvénytervezet  azért  született,  hogy  az  1723:  CVII.  tc.  alapján elrendelt,  de  végre  nem  

hajtott,  meg  nem  valósított  adósságbetáblázási  rendszert  az  egész  országra  kiterjesztvén  

valódi  védelmet  biztosítson  a  hitelezőknek  és  lehetővé  tegye  a  nemesi  birtokokra  is  a  

hitelügyletek  megkötését,  a hitelezést.  A tervezet  legfontosabb rendelkezéseit  az  alábbiakban  

foglalhatjuk össze. 

1.  A betáblázások  kötelező érvénnyel  a  szabad királyi városok,  annak polgárai,  a jobbágyok, 

mezővárosok,  falvak,  egyéb  nemnemesi  elemek  ingatlan javaira  kerültek  bevezetésre,  a  

nemesi ingatlanokra nem volt alkalmazható  (bár az nemes  földtulajdonos,  aki hitelt  kívánt  

felvenni, alávethette magát  a törvény  rendelkezéseinek).  

2.  A betáblázásokat  végző  hatóságok:  

a)  nemesi  és  jobbágyi  ingatlanokra  a  megyei  közgyűlés  (mégpedig  a  betáblázandó  

ingatlan fekvése, helye szerinti megye közgyűlése),  

b)  szabad királyi városokban a városi tanács (mint eddigiekben  megvalósult),  

c)  Jász-Kun kerületekben a városi tanács  (Jászberény),  

d)  Hajdú városokban  a hajdúkerületi  gyűlés,  

e)  Bányai  ingatlanvagyon tekintetében  a bányászi hegymester és a jegyző.57 

3.  Betáblázás  csak  ingatlanokra  történhetett,  a  korábbi  ingókra  történt  betáblázások  még  3  

évig  elsőbbséget  biztosítottak  azonos  jellegű  követelésekkel  szemben;  az  ingókra  a  

betáblázás intézményét  véglegesen megszüntette a tervezet, ezt a váltó vette át. 

4.  A betáblázás menetrendjét a következőképpen  szabályozta  a tervezet: 

a)  a  betáblázás  alapját  képező  kötelezvényt  a  betáblázást  végző  szervezetnek  vagy  

személynek  be kellett  mutatni, melyről végzést  hoztak,  

57  „Máshol  történő  betáblázások  törvényes  erővel  nem  bírnak.  (1840:  XXI.  tc.  az adóssági  követelések  elsőbbség  
végetti  betáblázásáról.  C.  I.  VI.  kötet  158.  o.,  1839/1840.  évi  Országgyűlés  Irományok  154.  ülése  1840.  május  
13. 
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b)  a „betáblázott  iromány" (a kötelezvény) másolata ún.  betáblázási  jegyzőkönyv  be került 

bevezetésre,  továbbá  a betáblázásokat  egy névsor  szerint  lajstromba kellett felfektetni, 

ott  nyilvántartani,58  

c)  a  betáblázási  jegyzőkönyvet  mindenki  szabadon  megtekinthette,  arról  másolatokat  

készíthetett  és kérhetett.  

5.  Azokban  a  szabad  királyi  városokban,  amelyekben  már  vezettek  földkönyvet  

(Grundbuch),  azokat  meg  kellett  szüntetni,  illetve  a  betáblázási  könyvvel  össze  kellett  

kapcsolni;  ahol  pedig  ilyenek  nem  voltak  vezetve,  kötelesek  voltak  az  egész  városra  

kiterjedő  földkönyvet  felvezetni 2 éven belül  és ezen határidőig kellett  összehozniuk  azt  a  

betáblázási  könyvvel.  

6.  A  nemesi  javakra  (birtokokra)  is  alkalmazható  volt  a  törvény,  de  nem  kötelező  erővel:  

amennyiben  a  földtulajdonos  hitelt  kívánt  felvenni  betáblázás  mellett  ingatlanára,  úgy  

köteles  volt  a  megyei  közgyűléshez  fordulni  annak  felmérésére,  számbavétele  végett;  az  

így összeírt, felmért javakról külön jegyzőkönyvet  kellett felvenni. 

7.  A megyei közgyűlés előtt történt betáblázás  kiterjedhetett az'adós összes ingatlanára  (azok  

megjelölése nélkül), míg a szabad királyi városokban a törvény hatálybalépésétől  tilos volt 

általános  betáblázási  végrehajtani.  

8.  Polgári  vagyon/ingatlan  megvétele  esetén  a  városi  tanács  (vagy  kerület)  köteles  volt  

értesíteni  a  hitelezőket;  ugyanilyen  kötelezettség  terhelte  a  vevőt  is  (nem  csak  polgári  

ingatlan, hanem nemesi jószág eladása  során).  

9.  A kitáblázások  (extabulationes) azaz  a terhek,  adósságok  kitörlése  a  betáblázási  könyvből  

csak  az  esetben  történhetett  meg,  ha  az  adós  a  kötelezvényeket  a  törvényhatóságnál  

visszaváltotta,  a  hatóság  pedig  ugyanolyan  eljárást  folyatott  le,  mint  a  betáblázás  esetében.  

Amennyiben  a  kötelezvény  nem  került  elő,  de  a  hitelt  az  adós  visszafizette,  úgy  egy  évet  

kellett várnia a törlésig. 

A  legtöbb  vita  az  országgyűlésben  -  annak  mindkét  házában  -  akörül  forgott,  vajon  a  

nemesi  ingatlanokra  kötelező  erővel  rendelkezzék-e  a  törvény,  vagy  csupán  megengedést  

tartalmazzon.  „Ezen szakaszban  forgó kérdést  az országra nézve egyik  legfontosabbnak tartja, 

kivált  ha  a  következtetéseket  tekinti,  és  hogy  kedvező  feltételek  mellett  a  nemesi  birtokra  

pénz  nyerethessék,  bajos-más,  és  jobb  módot  mint  volna  a  felolvasott  19-ik  szakaszbani  

feltalálni,  -  azonban  alkotmányunk  - ,  's  fennálló  törvényeink,  mellyeknek  jó  oldalát  is  

tagadni  nem  lehet,  's  mellyeket  mellőzni  sem  lehet  -  ezen  rendelkezést  meg  nem  engedik;  -

58  A  betáblázási  jegyzökönyvet  a  törvény  latin  nyelvű  szövegében  protocollus  intabulationi-mk,  a  lajstromot  
pedig  index  intabulationi-mk  nevezte.  (1840:  XXI.  t.cz.  és  12.  §-ok).  A  folyamatosan  vezetett  betáblázási  
könyvet  liber  intabulationis-nak  nevezték.  
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illy állapotban  tehát  mindö  a  lehető  legjobbat  elérni  nem  lehet,  a törvényhozás  bölcsességétül  

függ, e részben  annyit  tenni,  a'mennyit  a  körülmények  tenni  engednek  -  e'  tekintetben  tehát  

azt  kívánná,  hogy  ezen  rendelkezés  a  nemesi  birtok  iránt  ne  légyen  kötelező,  hanem  

permissivus,  és  akaratjától  függjék  a  birtokosoknak  javaikat  öszveiratni,  felméretni,  s  azok  

felett rendes  birtok  könyvet  vezettetni;  mert  nemesi  birtokra,  minden  ősiségi  törvények  ellen  

is pénzt  felvenni,  s arra biztosan  hitelezni  lehet,  csak ne történjék az mértéken felül...  ez  által  

kinek  hitelre  szüksége  lészen,  ki  azzal  élni  kíván  vagyonát  felméretni,  öszveiratja,  s  a  felett  

rendes  birtok  könyvet  vezettetni  is  fog..."59  Zarka  János  Vas  megyei  követ  felszólalásában  

elismerte,  hogy  „a  rendes  birtok  könyv  a  nemesi  vagyonra  nézve  nagy  fontosságú  lenne...  a  

kerületi  szerkezetet  (azt,  hogy  a  nemesi javakra  is  kötelező  legyen  a  betáblázás  bevezetése,  

birtokkönyv  nyitása  -  betoldás  tőlem  -  nem  pártolja..."  (L.  u.ott!)  Deák  Ferenc,  a  

mindenkori  kompromisszumok  embere  itt  sem  tagadta  meg  önmagát:  „A  választmányi  

(pontosabban:  kerületi  -  toldás  tőlem!) javallatnak  a  nehézségét  maga  is  átallátja,  s hajlandó 

elállani  attól,  hogy  a  megyei  közgyűléseknek  az  öszveírásra  nézve  kényszerítő  erejek  

lehessen,  hanem  az  Elölülőnek  javallata  szerint  a  törvény  még  most  permissivus  legyen,  ez  

azonban  azt  hiszi,  új  rendelkezés  nem  lesz,  mert  ez  eddig  is  divatozott,  és a'  ki  a'  Helytartó  

Tanácstól pénzt  felvenni kívánt, tartozott birtokát akképp mint kijelelve van, öszveiratni,  és e'  

egészben új csak  az volna,  hogy  ezen  öszveírt  birtokról  a  '  megye  egy rendes  birtok  könyvet  

vezessen..." (L. u. ott!) 

Többen  kardoskodtak  a  kötelező  törvényi  hatály  mellett.  „Trencsin  vármegye  követe  

(Marczibányi  Antal):  Legjobban óhajtaná, hogy  ha általános  törvény  hozatna,  mert  csak  ettől  

várna  a'  Hazára  hasznot,  a permissivus  törvénytől  ő  nem  sokat  remél,  és  azt  hiszi,  hogy  a'  

hitelnek  inkább  áratni,  mint  használni  fog...  Ő  mi  előtt  valami  tökéletlen  rendelet  hozatnék,  

inkább  megegyez  abban,  hogy  ezen  egész  szakasz  hagyattassék  ki,  az  Előlülő javaslata  sem  

elégíti  ki, mert  az öszveírás alatt,  már a megbecsülésnek  is értődni kell..." (L.  u. ott! 339. o.)60  

A  „Csongrádi  Követ  (Klauzál  Gábor)  szerint:  A  rendes  birtok  könyvek,  csak  akkor  fognak  

létesülhetni,  ha  tulajdont  szerezni  mindenkinek  szabad  lészen,  és  az  ősiség  kérdése  

megszüntetik..."  (L. uo. 339. o.) 

Az  alsótábla  részéről  felmerült  egy  olyan  javaslat,  mely  szerint  az  adott  megye  többségi  

határozattal  kötelező erővel  bevezettethetné a nemesi javakra  a betáblázást  és a  birtokkönyvek  

59  1839/1840.  évi  Országgyűlések.  Képviselőházi  jegyzökönyvek  CXXIV.  Országos  Ülés  1840.  április  4.  
(Előterjesztő  felszólalása  1. 334.  o.)  Vida  Lajos  idézett  müvében  találkozunk  ehhez  hasonló  nemesi  kifakadással:  
„Hát'  gyermek-e  a  birtokos,  hogy  birtoka  felett  csak  a  telekhivatal  gyámkodása  mellett  rendelkezhessék?"  (Id.  
m.  7.  o.)  
60  Itt  a  „megbecsülésen"  az  ingatlan  teljes  körű  azaz  geodéziai,  forgalmi  és  egyéb  közgazdasági  jellegű  
felértékelését  kell  érteni.  
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vezetését.  Ezt  a  javaslatot  a  főrendi  tábla  több  oldalról  (ellentétes  oldalról)  támadta.  Igen  

érdekes  gróf  Széchenyi  István  álláspontja:  „A  T.KK.  és  RR.  által  indítványba  hozott  

modificatiója  a  betáblázásnak,  megvallom,  engem  töklétesen  meg  nem  nyugtat;  mert  hiszen  

ilyen  porvisio  alatt  most  is  vagyunk.  A  szerkezetnek  eredeti  textusa,  hogy  t.  i.  a  többség  

határozza  el egy egész Megyének  a felmérését,  ki  nem vihető,  's  nem  is igazságos:  mert  hogy  

róvjon  a  többség  valami  terhet  azokra,  kik  a  oetáblázásának  hasznaival  talán  soha  sem  

szándékoznak  élni? Én tehát  azt bátorkodnám javasolni,  ha ezt köz  megegyezés  előzi  meg.  Azt  

mondhatni  erre  ugyan,  hogy  ez  sosem  fog  megesni:  én  pedig  azt  hiszem,  hogy  lesznek  

Megyék,  hol  ez  végbe  menne;  mert  valljon  mi  hátráltatná  ezt?...  Városokban  a  földkönyv,  

tudjuk,  milly  nagyon  neveli  az  egyesek  hitelét;  minthogy  a  hitelezők  mindig  több  garantiát  

lelnek  azon  controllban,  mellyet  az  illy  dolgok  iránti  nyilvánosság  szól,  mint  a  hatóságok  

eljárásában.  Már,  kérdem,  miért  akarjuk  magunkat  nemeseket  és földbirtokosokat  büntetni,  's  

hitelünket  e'  tekintetben  is a  városi  polgárok  hitele  mögé  állítani?  Mi  nemesek  úgyis  sokkal  

rosszabb  hypothecát  vagyunk  képesek  adni,  mint  a'  városiak:  miért  nem  akarjuk  tehát  

legalább  betáblázási jobb  rendszerüket,  mennyire  lehet,  sajátunkká tenni?  Azon  modificatio,  

mellyet  a  Rendek  javaslanak,  sehogy  sem  javít  hitelünkön.  Ha  a'  Városokban  is  csak  az  

conscribáltatná mindenét,  ki épen akarja, s nem volna egy rendes  földkönyv,  melly  mindenkit,  

úgy szólván, egyformán érdekel, bizony azokban sem volna annyi hitel, mint most  van..."61  

Erre  az  érvelésre  br.  Eötvös  Ignác  főtárnokmester  úgy  válaszolt,  hogy  a  szomszédos  

Ausztriában  és  Csehországban  szakaszosan  vezették  be  a  birtokkönyveket  (vagy  

táblakönyveket),  és  közel  kétszáz  év  kellett  ahhoz,  hogy  ezen  intézmény  kialakuljon,  

megszilárduljon  és  mindenki  által  elfogadásra  kerüljék.  („Ezen  példát  követték  aztán  

Ausztriának  egyéb  Tartományai  is,  's  olly  virágzásba  jött  a  kérdéses  intézet,  mellyhez  

hasonlót  Magyarország  bár  150 év  múlva  is mutathasson...")  Széchenyi  azonban  fenntartotta  

álláspontját  és  a  teljeskörű  ingatlanfelmérést  elengedhetetlennek  tartotta.  „Kegyelmes  úr  

azonban  két  okoskodásomra  nem  méltóztatott  válaszolni.  Tudniillik  azon  controllra,  mellyet  

most harmadszor  hozok elő, mellyet  a hitelezők  legnagyobb garantiájának tartok,  s melly  soha  

nem  létezhet,  míg, valamint  a Városokban  földkönyv van,  úgy nem hozatik  be a Megyékbe  is  

egy  rendes,  minden  ingatlan  kimérése  utáni  általános  birtokkönyv,  s  aztán,  hogy  az  egyes  

városiaknak  sem  volna  annyi  hitelük,  ha csak  egyesek  vagyona  és nem  az  egész  városi  birtok  

volna  felmérve,  conscribálva  és  evidentiában  tartva...Ha  azonban  azt  fogadjuk  el,  mita  

Rendek  javaslanak,  akkor  abban  maradunk,  minek  ususában  már  ma  is  vagyunk,  s  ekkép  

legkisebb  előrelépést  sem  tévén,  magunkon  legkisebbé  sem  segítünk..."  Széchenyi  e  tárgyi  

1839/1840.  évi  Országgyűlés  l-'örcndiházi  Napló CXXV.  Országos  ülés.  1840.  évi  április  6.  
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felszólalásaiban  tulajdonképpen  a  valódi  telekkönyv  alapkövetelményeit  szögezte  le,  azaz  az  

összes  ingatlanra  vonatkozó  kötelező  jelleget,  ezzel  összefüggésben  az  ingatlanok  állami  

felmérését  -  ideértve  azok  értékelését  is  - ,  a  nyilvánosságot  és  a  folyamatosságot.  Téves  

álláspontot  képvisel  Széchenyit  illetően  Kampis  idézett  művében  (1.  51.  o.),  ugyanis  e  

felszólalásáról egyáltalán  nem tesz  említést.62  

Gr.  Széchenyi  István  felvetésével  egyedül  maradt.  A  főrendi  tábla  is  azt  vallotta;  a  nemesi  

javakra  csupán  megengedő  törvényi  rendelkezést  szabad  hozni,  azaz  a  valódi  birtokkönyvet  

fokozatosan  lehet és kell  bevezetni.  Mindkét  ház egyetértett  továbbá abban  is, hogy  az  ősiségi  

törvény,  valamint  egyéb,  a  birtokokra  vonatkozó,  jellegzetesen  magyar  feudális  

jellegzetességek,  jogszokások  eltörlése  nélkül  Ausztriához  és  Csehországhoz  hasonló  

telekkönyvi  nyilvántartást  bevezetni  nem  lehet.  így  az  adóssági  követelések  betáblázásáról  

szóló  törvény  1840.  május  13-án  kihirdetést  nyert,  hatálybalépett.  A  törvény  teljes  szövege  

(magyar  és  latin nyelven)  a csődületről  szóló  1840.  évi  XXII. törvényczikkellyel  együtt jelent 

meg az  1839/1840. évi Országgyűlési  Irományokban  1840. május  13-án.  

Sokat  hangoztatták  mind  a későbbi  országgyűlési  viták  során,  mind  pedig  a jogtudományi 

elemzések  keretében,  hogy  a  betáblázási  törvénynek  többek  között  az  is  nagy  érdeme  volt,  

hogy  a  birtokkönyvbe  (szabad  királyi  városokban  átmenetileg  a  földkönyvbe)  bejegyzett  

követelés  előnyt  élvezett  más  „hasonnemű,  de  be  nem  táblázott  követelések  előtt"  (azaz:  

kielégítési  elsőbbséggel  rendelkezett).  Az  ugyanakkor  hatálybalépett  1840:  XXII.  tc.  (a  

csődletről)  81-94.  §-ai  rendelkeztek  a  követelések  kielégítési  sorrendjéről,  és  öt  osztályt  

különböztetett  meg:  

a)  az  első  osztályba  a  csődeljárás  költségeit,  a  bírósági  költségeket,  a  végrehajtási  

kiadásokat,  a  közhivatali  letéteket,  közadótartozásokat,  bányászati  „királyi  úrbéri"  

tartozásokat, az évi úrbéri hátralékokat  sorolta.  

b)  a  második  osztályba  kerültek  a  gyámsági  számadásokból  eredt  tartozások,  a  

munkabér,  orvosi és gyógyszertári  díj tartozások,  temetési  költségek,  lakbér-  és  kéményseprői  

díj tartozások, 

c)  a  harmadik  osztály  tartalmazta  a  „bukott  ősi  adósságait",  amelyek  betáblázásra  

kerültek,  illetve  örökhagyó  halála  esetén  6  hónapon  belül  betábláztattak,  továbbá  a  csődület  

alatt  álló  feleségének  a  hitbére,  a  bukott  személy  feleségének  a  hozománya,  jegyajándéka  

(mai  szóval:  különvagyona),  végül  a  „bukott  azon  adósságai,  mellyek  ellene  a  XXI-ik  

törvényczikkely  rendelete szerint  betábláztattak",  végezetül  a  váltókötelezések,  

d)  a negyedik  osztályba  az egyéb adósságok  kerültek,  

62  Lásd  ugyanott!  
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e)  az ötödik  osztály  tartalmazta  a  kamattartozásokat,  

f)  míg a hatodik  osztályba  kellett sorolni az egyéb  követeléseket.  

Amint  látható,  a  betáblázás  nem jelentett  előnyt  más jellegű,  a  követeléssel  nem  azonos  

jogcímű  követelésekkel  szemben,  vagyis  a  hitelező  a  betáblázás  által  nem  vihette  át  a  

követelését  a harmadik osztálynál előrébb lévő osztályba.  

A  betáblázási  törvény  tökéletlensége  folytán  az  1843/1844.  évi  országgyűlés  ismételten  

foglalkozott  a  birtokjogi  viszonyokkal  -  most  már  nem  csupán  a  betáblázás,  hanem  a  teljes  

körű  birtokrendezés  igényének  kielégítése  érdekében  - ,  s  a  kerületi  választmány  (az  

Országgyűlés  felhatalmazása  alapján)  1844-ben  terjesztette  be  az  alsótábla  elé  

törvényjavaslatát  „a  birtokszerzésről,  használásról,  általruházásról  s  a  birtokon  fekvő  

terheknek  nyilvánosságban  tartásáról  és  biztosításáról"  címmel.  Két  verziót  állítottak  fel  a  

tervezet  alkotói:  az  egyik  szerint  az  ekkoriban  már  csupán  gátat  jelentett  ősiségét  azonnal  

eltörölték  volna,  továbbá  kiiktatta  volna  a  visszaháramlási jogot  (az  államkincstár jogát  csak  

arra  az  esetre  szorította,  amikor  az  örökhagyónak  nem  voltak  törvényes  örökösei  és  

végrendeletet  sem  alkotott),  és  bevezetni  kívánta  a  telekkönyvet.  A  másik  változat  nem  volt  

ennyire  gyors  és hatékony:  bizonyos átmeneti  időt  adott  volna  az ingatlantulajdonosoknak  az  

új  birtokviszonyokra  való  áttérésre.  Mindkét  előterjesztés  foglalkozott  a  telekkönyvvel  is  a  

következőképpen: 

a)  mind  a  megyékben,  mind  a  szabad  királyi  városokban  az  összes  ingatlant  egy  éven  

belül  össze  kell  írni; az összeírásnak tartalmaznia  kell:  

-  a birtokos nevét,  

-  a birtok nagyságát (kiterjedését), melyet térképpel kell  igazolni,  

-  a birtokról felvett térképkivonatot; 

b)  a  városi  ingatlanokat  a  városi  telekkönyvbe,  a  nemesi  ingatlanokat  és  egyéb  szabad  

birtokokat  a megyei  telekkönyvi  nyilvántartásba kell felvenni, 

c)  az  első  felvétel  alkalmával  a  birtokost  (tulajdonost)  „a  birtok  címének  megemlítése  

nélkül" kell  bejegyezni,  

d)  minden  tulajdonosváltozást  az  egyes  ingatlanokat  tartalmazó  nyilvántartáson  át  kell  

vezetni  folyamatosan,  s  mindaddig,  amíg  a  változás  bejegyzése  meg  nem  történt,  

tulajdonosnak  az  eredetileg  bejegyzett  tekintendő  (a  bejegyzett  tulajdonossal  szemben  nincs  

helye  elévülésnek;  /L.  a tervezet  43.§-át!/),  

63  Ez  egyébként  a  mai  magyar  jogrendszer,  konkrétabban  a  jelenlegi  polgári  törvénykezési  jog  egyik  sokat  
vitatott  kérdése:  a jelzálogjoggal  biztosított  követelés  egyrészt  miért  nem  hajtható  végre  közvetlen  végrehajtással  
(vh  záradékkal),  másrészt  miért  nincs előnye  más,  nem  biztosított,  de  előbbre  sorolt  követelésekkel  szemben  úgy  
a  végrehajtási,  mint  a  felszámolási,  csőd  ill.  végelszámolási  (vagy  önkormányzati  adósságrendezési)  
eljárásokban. 
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e)  vegyesen  kerülhet  alkalmazásra  a  reálfólium  és  a  perszonálfólium  elve,  vagyis  a  

főkönyvben minden  egyéni  birtokról  külön  lapot  kell  vezetni,  ha  viszont  ugyanazon  határban  

ugyanazon  tulajdonosnak több birtokra  több  ingatlana  van  („több darabból  áll  a birtok"),  úgy  

tulajdonosonként ugyanazon a lapon kell ezeket feltüntetni), 

f)  a  telekkönyvek  a  hivatal  helyén  a  megfelelő  időben  és  megfelelő  őrzés  (ellenőrzés)  

mellett  bárki által megtekinthetők, azokról feljegyzések, másolatok, bizonyítványok  kérhetők,  

g)  a szerződéseket  nem a hiteles helyeknél  kell benyújtani, vagy nem a városi tanács  előtt  

kell  megkötni  (írásba  foglalni),  hanem  azokat  a  telekkönyvi  hivatalba  kell  beadni  (nem  

szüntette meg  a nyilvánosan  történő  beiktatást,  azonban  a tulajdonjog változás  keletkezését  a  

telekkönyvi  beadáshoz köti)?  

h)  az  1840.  évi  XXI.  t.  cz.  alapján  megvalósított  általános  betáblázásokat  két  éven  belül  

konkrét ingatlanra kellett átvinni („speciális  betáblázás"),  

i)  a  betáblázás  a  követelés  fennállását,  valódiságát  bizonyítja,  ugyanakkor  a  teher  az  

ingatlantól  elválaszthatatlan,  amennyiben  az ingatlan átruházásra  (elidegenítésre)  kerül,  úgy  a  

terhek azon az új tulajdonostól függetlenül változatlan tartalommal  megmaradnak,  

j)  a telekkönyvi ügyek intézésére telekkönyvi hivatalokat kell felállítani, 

k)  a telekkönyvbe való bevezetés minden  ingatlanra  kötelező.64  

A  törvényjavaslatot  az  alsótábla  nem  vette  tárgyalás  alá,  és  a  rendelkezésünkre  álló  

naplóból  nem  derül  ki,  mi  volt  ennek  az  oka.  Valószínűsíthető,  hogy  az  osztrák  kormányzat  

nem  látta  még  alkalmasnak  az  időt  arra,  hogy  hozzányúljon  a  magyar  feudális  nemesség  

legféltettebb -  és  egyben  a legreakciósabb jellegű  -  intézményéhez,  az  ősiséghez,  valamint  a  

nemesi  birtokok  érinthetetlenségéhez  (quasi  forgalomképtelenségének  mítoszához).  Viszont  

az  is  tény,  hogy  ugyanezen  törvénytervezettel  egyidejűleg  került  előterjesztésre  a  nemesi  

javaknak  nem  nemesek  által  történő  megszerzéséről,  valamint  a  nem  nemeseknek  is  

közhivatalokra  lehető  alkalmazásáról  szóló  két javaslat,  és  az  Országgyűlés  azokat  minden  

különösebb vita nélkül elfogadta (1844:  IV. tc., valamint az  1844: V. tc.) 

Az  1847/1848.  évi  országgyűlés  elé  V.  Ferdinánd  a „kegyes  királyi  Előadások"  keretében  

több  javaslatot  terjesztett,  melyek  közül  öt  kérdéskört  törvényjavaslat  formájában  tárt  a  

képviselők  és  a  főrendiház tagjai  elé.  Az  anyag  1847.  november  16-án  bocsátatott  ki  illetve  

került  a  képviselőház  asztalára  -  de  azok  tárgyalására  sosem  került  sor.  E  javaslatot  a  

következők  voltak:  

a)  I. törvényczikk:  Az  örökbevallásról  

b)  II. törvényczikk:  A nemesi  ingatlan  zálogokról, a  zálogperekről  

64  1843/44.  évi  Országgyűlés  Irományok  52.  sz.  1844.  Részletesen  elemzi  a  törvényjavaslatot  Kampis  György  
idézett  művében  (52-56.  oldalak).  
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c)  III. törvényczikk:  A nemesi  fekvő javak  telekkönyvéről  

d)  IV. törvényczikk:  A  betáblázásrul  

e)  V. törvényczikk:  A vármegyei  törvényszékről.65  

Az  első  törvényjavaslatban,  a  nemesi  ingatlanok  eladása,  illetve  az  ezen  ügyletekkel  

kapcsolatos  örökbevallás  (fassio)  körüli  perekről,  azok  mikénti  lehetőségéről  történt  említés  

meglehetősen  bonyolult  szabályozás  keretében.  Erre  a  tervezetre  azért  volt  szükség,  hogy  

rendezze  a  bevallással  megerősített,  illetve  a  be  nem  vallott  ingatlanügyletek  egységes  

szabályok  szerinti  megtámadhatóságát;  az  ingatlanok  visszaperlésének  valamiféle  időbeli  

gátat vessen. 

A  nemesi  ingatlan  zálogról  és  zálogperekről  szóló  törvényjavaslat  a  nemesi  jószágokra  

felvett  kölcsönöket  biztosító  zálogjogok  érvényesítéséről,  illetve  a  zálogjogok  

megszüntetéséről  rendelkezik -  szintén meglehetősen bonyolult,  rendszertelen  alakban.  

Mindezen  tervezetekkel  szemben jóval  fontosabb  és  korszerűbb jellegű  törvényjavaslatot  

tekinthettek  át  a képviselők  a  III. törvényczikk  alatt:  a nemesi  ingatlanokra  kívánta  bevezetni  

a  király  az  osztrák  örökös  tartományokban  már  csaknem  évszázada  bevált  telekkönyvi  

rendszert.  Ám  nem  csupán  ezekre  támaszkodott;  a  tervezet  összeállításánál  figyelembe  vette  

más  országok  telekkönyvi  szabályait,  gyakorlatát  is.  A tervezet  a  következő  célokat  tűzte  ki  

(mint alapelvek és követelmények megvalósításának  irányait):  

1.  A  törvény  elfogadása  esetén  a  kihirdetésétől  számított  3  éven  belül  a  nemesek  fekvő  

birtokukat  az  illető  megye  telekkönyvébe  bejegyeztetni  tartozna;  ennek  hiányában  

telekkönyvi jogokkal nem  élhetnek.  

2.  A telekkönyvbe az alábbiak j egyzendők be:  

a)  a birtokos és a helység  neve,  

b)  közbirtokosságoknál  az egyes tulajdonosok  illetőségei,  

c)  kívülállók  igényei az ingatlannal  kapcsolatban,  

d)  ingatlan-átruházás,  -átszállás esetén a fentieken felül: 

-  a birtok nagysága holdban  meghatározva,66  

-  úrbéri birtok  megnevezés,  

-  épületek  megjelölése,  

-  kisebb királyi jogokbeli jövedelmek  (regálék),  

-  a szerzés jogcíme  („azon czím, melly alatt a javak  birtokához jutott"), 

-  eladás esetén az ingatlan  vételára.  

65  1847/48.  évi  Országgyűlés  4.  Ülés  írásai  1847.  november  16. (30-36.  oldalak)  
66  A  birtok  kiterjedését  vagy  térképpel,  a  birtokos  saját  vallomásával  vagy  a  helyszínen  elvégzett  geodéziai  
felméréssel  lehet  igazolni.  (A  telekkönyvi  hivatal  a térképet,  a felmérési  rajzot  köteles  megtartani.)  
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e)  amennyiben  az  összesítés  még  nem  történt  meg  (vagy  tagosítást  nem  végeztek),  a  

közös legelő és az erdő teljes nagysága feltüntetendő, és az egyes illetőségeket  az adott  holdak  

területe alapján kell meghatározni,  (közös birtokosokjobbágyok),  

f)  a  telekkönyvet  össze  kell  kapcsolni  a  betáblázási  könyvvel  olyképpen,  hogy  ez  

utóbbiak megszűnnek,  amennyiben  az általános betáblázások  speciális betáblázásokká  át  nem 

alakulnak (ugyanazon követelés csak egy ingatlanra táblázható  be!),  

g)  a telekkönyvi  hatóság köteles  a birtokos  által  bemutatott  okiratokat,  bizonyítványokat,  

igazolásokat  (okmánylevelek  stb.)  az  érdekeltek  és  a  szomszédok  jelenlétében  a  helyszínen  

meghitelesíteni,  és  az  erről  szóló  jegyzőkönyvet,  jelentést  a  megyei  törvényszéknek  

bemutatni.  A  vizsgálatot  ez  utóbbi  bíróság  folytatja le,  és ha  kétség  nem  merül  fel,  elrendeli  

az  ingatlan  megyei  telekkönyvbe  bejegyzését  (a  megyei  törvényszék  végzést  hoz,  mely  

kimerítő  utasítást  tartalmaz  birtokról  állítson  ki  külön  lapot,  ill.  „ha  valamelly  ugyanazon  

határban  lévő egyeni  birtok, több darabokból  állana, minden  egyes darab kiterjedése azon  egy  

lapon,  de megkülönböztetve jegyeztessék fel");  

h)  az  összeírások  a megye  legközelebbi  közgyűlésén  kihirdetendő,  azaz az  adatokat  és  a  

megyei törvényszék  végzéseit nyilvánosságra kell  hozni,  

i)  a megyei  közgyűlésen  történt  közhírré  tételt  követő  hat  hónapon  belül  minden  igényt  

és  terhet  (akár  betábláztatott,  akár  nem)  a  telekkönyvi  hatóságnál  be  kell  jelenteni;  ennek  

elmulasztása  esetén  -  amennyiben  az  ingatlant  másra  átruházzák  - ,  az  igények  az  új  

tulajdonossal szemben „elidősültnek tekintendők" (amennyiben  nem történik átruházás, úgy  a  

hat  hónapos  határidő  nem  minősül  elévülési  határidőnek,  a  terhek  csak  kijegyzés  által  

törölhetők; 

j)  amennyiben  az  adatok  vagy  azok  egy  része  helytelenül  kerül  bejegyzésre,  úgy  a  

telekkönyvi  hivatal  köteles  azt  jelenteni  a  megyei  törvényszéknek,  amely  elrendelheti  a  

telekkönyv  újraszerkesztését  vagy  megtagadja  a  folyamatban  lévő  bejegyzés  (kijegyzés)  

teljesítését, de perre  is utasíthatja a kérelmezőt.  

k)  Amennyiben  valaki  (kívülálló)  valamilyen  igényét,  követelését  érvényesíteni  kívánja  

az  ingatlantulajdonossal  szemben,  úgy  köteles  azt  a  telekkönyvi  hivatalban  bizonyítékai  

bemutatása  mellett  bejegyeztetni  (ezt  is  a  megyei  törvényszék  vizsgálja  meg  és  rendeli  el  a  

bejegyzést), 

1)  „Ha  a  telekkönyvileg  összeírt  nemesi  ingatlanvagyon  átírása  vagy  bejegyzett  igények  

ki-  vagy  átjegyzése  szerződés  következtében  kéretik,  ezen  kérelmet  a  telekkönyvi  hivatal  

jelentése  nyomán,  a  megyei  törvényszék  csak  azon  esetben  teljesíti,  ha  az  eladó  vagy  

átengedő  fél,  a  telekkönyvbe  mint  tulajdonos  van  bejegyezve,  és  a  szerződő  felek  vagy  

személyesen,  vagy  teljes  meghatalmazottjaik  által  a  telekkönyvi  hivatalban  megjelennek,  
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ugyanazonságukat  bebizonyítják,  és  előttük  a  bejegyzendő  szerződés  felolvastatván,  azt  

megerősítik  és  aláírják; vagy  pedig  midőn  az  illyen  szerződések  más  törvényhatóságok  útján  

küldettek  be,  ha ezek azon polgári  hatóság által, mellynek  kebelében  a szerződő  felek  laknak,  

meghitelesíttettek."67 

m)A telekkönyvi  bejegyzésről  a telekkönyvvezető  köteles bizonyítványt  az  érdekelteknek  

kiadni.  Emellett a telekkönyvek  mindenki  által megtekinthetők  a hivatali órákon belül.  

n)  A telekkönyv  részei:  

-  főkönyv,  amely az ingatlan korábban felsorolt adatait  tartalmazza,  

-  sorjegyzék:  minden bejelentett tény, határozat, kiadmány ide bejegyzendő, 

-  névmutató:  birtokosok  (tulajdonosok)  neve  betű  szerint,  valamint  a  tulajdonukban  

lévő ingatlan főkönyvi  lapszáma.  

o)  A telekkönyvi ügyekben eljáró  szervek:  

-  megyei  telekkönyvi  hivatalok,  telekkönyvvezetőkkel,  valamint  egy  táblabíróval  és  

egy  mérnökkel,  

-  megyei  törvényszékek  mint telekkönyvi  bíróságok.  

A  betáblázásról  szóló  IV.  tc.  (a  negyedik  törvényjavaslat)  lényegében  az  általános  

betáblázások  fokozatos  kiiktatásával,  megszűnésével  (megszüntetésével),  a  betáblázási  

könyvek  telekkönyvbe  beolvasásával,  valamint  a  telekkönyvek  megnyitását  követő  

betáblázási  ügyekkel  foglalkozik. Ami  a telekkönyv  fejlődéstörténete szempontjából  érdekes,  

azok a következő  rendelkezések:  

a)  a  betáblázások  folytán  jelzálogjogok  keletkeznek,  és  a  telekkönyvben  ezeket  az  

igényeket jelzálogjogokként tartják nyilván (az általános jelzálogjog megszűnik,  csak  különös  

-  adott konkrét  ingatlanra bejegyezhető és bejegyzett jelzálogjog  létezhet),  

b)  a betáblázandó okiratok kellékei  a következők (a kibocsátó és két hiteles tanú  aláírásán  

felül): 

-  a betáblázási jog jogcíme, 

-  a betáblázandó  összeg,  

-  a jogosult  neve,  

-  a kitűzött különös jelzálogjog  megnevezése,  

-  a teher bejegyeztetésének az engedélye (azaz clausula  intabulandi),  

-  eredeti  kötelezvény,  

-  a  birtok  pontos,  félreérthetetlen  megjelölése  (ha  több  ingatlanra  kívánja  

kiterjeszteni a betáblázás érvényét,  úgy minden  ingatlan adata  megjelölendő),  

67  1847.  november  16-i  kegyes  királyi  leirat  III.  törvényczikk:  a nemesi  fekvő javak  telekkönyvéről  15.§.  
1847/48.  Országgyűlés  4.  Ülés  írásai.  33.  o.  
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c)  a  betáblázott  követelésnek  a  be  nem  táblázottakkal  illetve  a  később  bejegyzettekkel  

szemben  kielégítési  elsőbbsége  van,  

d)  a  betáblázott  követelések  elválaszthatatlanok  az  adott  ingatlantól,  azaz  átruházás  

esetén tovább élnek,  

e)  a teher törlése (kitáblázás, azaz extabulatic)  történhet:  

-  bírói  ítélettel,  

-  végrehajtás során, 

-  a jogosult  engedélye, hozzájárulása alapján, 

-  az eredeti  kötelezvény  bemutatásával,  

-  ha  az  eredeti  kötelezvény  nincs  meg,  úgy  egy  -  az  1940:  XXI.  tc.-ben  

szabályozott  eljáráshoz  hasonló  -  eljárás  során  egy  év  elteltével  (amennyiben  az  érdekeltek  

kifogást emelnek), 

f)  a  betáblázott  követelésekről  a  telekkönyvi  hatóság  köteles  másolatot  kiadni  (mivel  

nem  szerepel  a  törvényjavaslatban  a  „bárkinek"  megjelölés,  valószínűleg  csak  az  érdekeltek  

kaphatnak ilyen kivonatot),  

g)  a  telekkönyvi  hivatal  hanyag,  gondatlan,  rendetlen  magatartásáért  felelős,  mert  

kezességgel  tartozik,  ugyanakkor  a kárt  köteles  megtéríteni,  „ezenkívül  terhesebb  beszámítás  

esetében  közkereset  alá  véteti&"),  

h)  a  törvényjavaslat  szerint  az  1940:  XXI.  tc.  ezzel  ellentétes  rendelkezései  hatályon  

kívül  helyeztetnek.  

Bár  az  1848-ban  meghozott  áprilisi  törvények  közül  a  telekkönyvhöz  közvetlenül  egyik  

sem  kapcsolódik,  de  a  későbbi  jogalkotás  szempontjából  bizonyos  törvények  

elkerülhetetlenek  lesznek  és  az  intézmény  kialakulása  terén  is  foglalkoznom  kell  ezen  

törvények  kihatásaival.  

Az  1848: IX.  tc.  szüntette meg az úrbériséget, valamint  az úri törvényhatóságot,  az  úriszéki  

törvénykezést.  („Az  úrbér  és  azt  pótló  szerződések  alapján  eddig  gyakorlatban  volt  

szolgálatok -  robot - ,  dézma és pénzbeli  fizetések megszüntetéséről.")  Ehhez kapcsolódott  az  

1848:  X.  tc.  „az  összesítésről,  legelő  elkülönözésről  és  faizásról"  (utalás  történt  ugyanakkor  

az  ugyan-e  tárgyban  meghozott  1836:  VI.  tc.-re  is),  valamint  az  1848:  XII.  tc.  „az  úrbéri  

megszüntetett  magánúri  javadalmak  statusadóssággá  leendő  átváltoztatásáról".  E  törvények  

egyikében  sem  találhatunk  olyan  világos  és  félreérthetetlen  rendelkezéseket,  melyek  az  

urbáriumokba foglalt jobbágyi javak  magántulajdonná  történő  átalakítását  tartalmazták  volna,  
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vagyis  nem  került  kimondásra  egyértelműen,  hogy  a  jobbágytelkek  azok  használói  

(birtokosai)  tulajdonába  kerülnek,68  

Ugyanezen  országgyűlésen  került  sor  a  már  korábbi  országgyűlési  üléseken  is  

számtalanszor  gátló  béklyóként  emlegetett  ősiség  eltörlésére  is. Az  1848: XV.  tc.  („Az  ősiség  

eltörléséről")  egyszersmindenkorra  megszüntette  ezt  a jogintézményt  („Az  ősiség  eltörlése  

ezennel  elvileg  kimondatván,  elrendeltetik..."  -  a törvény  bevezető  mondata),  azonban  abból  

kiindulva,  hogy  az  ősiség  helyébe  egy  korszerű  magánjogi  kódexet  kell  behozni,  e  törvény  

arról  is  rendelkezett,  hogy  sürgősen  el  kell  készíteni  a  polgári  törvénykönyv  tervezetét.  

ministerium  az ősiség teljes és tökéletes eltörlésének alapján a polgári  törvénykönyvet  kifogja  

dolgozni,  és  ezen  törvénykönyv  javaslatát  a  legközelebbi  országgyűlés  elibe  terjesztendi.  "  -

(l.§).  Az  ősiségi  perek  -  melyekben  még  e  törvény  kihirdetéséig  ítéletet  nem  hoztak,  

felfuggesztendők, ugyanakkor  ilyen jellegű új perek megindításától  az érdekeltek  „eltiltattak".  

Ám sem az úrbériséget megszüntető,  sem az ősiségét eltörlő törvény alapján nem került  sor  

a  végrehajtást,  a  részletezést  tartalmazó  törvények,  rendeletek  megalkotására,  a  magyar  

polgári  törvénykönyv  pedig  még  a  tervezet  szintjéig  sem  jutott  el  a  közismert  forradalmi  

események  miatt.  Ebből  pedig  okszerűen  következett,  hogy  a  telekkönyvet,  mint  az  egész  

országra  kiterjedő  nyilvántartási  rendszert  egyáltalán  nem  kívánták  az  országgyűlésben  

megtárgyalni,  alapvetően  azért,  mert  az  ígért  -  és  vállalt  -  polgári  vagy  magánjogi  

törvényjavaslat nem került el a honatyákhoz, de megfelelő tervezet sem készült  el.69  

5. A hazai telekkönyv  megteremtésének  előmunkálatai  (1849-1855)  

Közvetlenül  a  szabadságharc  leverése  után  került  kiadásra  „a  földadókataszter  

bevezetéséről"  című  császári  pátens,  amely  az  egyenlő  teherviselés  elvéből  kiindulva  

rendelkezett  az összes ingatlan adózási szempontból  történő felméréséről. A kataszteri  

68  „Az  úrbér  és  azt  pótló  szerződések  alapján  eddig  gyakorlatban  volt  szolgálatok  (robot),  dézma  és  pénzbeli  
fizetések,  a törvénykihirdetésétöl  fogva  megszüntetnek."  (1848:  IX.  tc.  bevezető  mondata)  C.  I.  VI.  kötet  234.  o.  
Az  1848:  XII.  tc.  pedig  a  tehermentesítések  következtében  előállott  földesúri  kártalanítások  módozatáról  
rendelkezett  kiemelve,  hogy  e  kárpótlásokért  az  Állam  áll  helyt,  és  „Ő  Felsége  minisztériuma  a  legrövidebb  idő  
alatt eszközölje...  az  úrbéri javadalmak  igazság  szerinti  megbecsültetését".  (L.  1848:  XII.  tc.  l.§-a).  
69  Bár  csak  betáblázási  könyvek  és  a  szabad  királyi  városokban  földkönyvek  léteztek,  a  „szabad  királyi  
városokról"  szóló  1848:  XXIII.  tc.  kimondotta:  „A  város  közönségének...  mindazon...  tagjai...  választók;  ha  a)  
a  város  határához  tartozó,  és  a  telekkönyvben  tulajdon,  vagy egyszersmind  hitveseik  nevére  is  különleg  beirt  olly  
házat,  vagy  telket,  egy  év  óta  birnak,  mellynek  kis  városban  300  -  közép  városban  700  -  nagy  városban  1000...  
forint..." (L.  id.  tc.  6.  § a/  alpontját!)  
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munkák  be  is  indultak  ennek  alapján.70  Mivel  azonban  hosszabb  időt  igényelt  a  teljeskörü  

felmérés,  ezért  a  kormány  ún. földadó-provizóriumot  léptetett  életbe,  és  ennek  tartamára  -

ideiglenesen  -  az  1847.  évi  hadi  és  házi  (domesticalis)  adót  kellett  kivetni  az  ekkori  

felmérések  szerinti  ház-  és  földtulajdonosokra.  Ez  a  földadó-kataszter  kifejezetten  nem  a  

telekkönyv  számára  készült,  azonban  alapjául  szolgált  a  későbbi  telekkönyvi  rendeletekben  

írtak szerint a telekjegyzőkönyveknek, telekkönyvi jogi  felméréseknek.  

A  kataszteri  felmérések  az  előrejelzésekkel  ellentétben  jóval  gyorsabban  haladtak  a  

vártnál,  így  már  1850.  március  4-én  megjelent  és  kihirdetésre  került  az  „ideiglenes  

telekadórendszer  bevezetéséről  szóló  császári  pátens,  amely  két  adónemet  vezetett  be:  a  

földadót  (Grunderträgnisse)  és  a  házadót  (HäuserSteuer).  „Az  adórendszer  ideiglenesnek  

neveztetik,  mert  a  földadó  tökéletes aránybani  kivetése csak akkor válandik  lehetségessé, ha a 

telkek,  a  pátens  által  illetett  részekben  pontosan  felmérve,  osztályozva,  fölbecsülve  s  az  e  

czélra  készült  táblázatokba  iktatva  leendenek;  -  mi  évtizedek  munkájába  kerül,  s  minek  

jelenleg  a  lombard-velenczei  kataszter  s  az  ún.  örökös  tartományokban  tett  fölmérések  

szolgálandnak  mintául...  Hogy  azt  a  katasztert,  mely  nincs  meg,  de  idővel  meglesz,  most  

hijába  ne  emlegessük,  beérjük  azon  megjegyzéssel,  mely  a  pénzügyminiszter  úr  

előterjesztésében  olvasható,  miszerint  a  jelenlegi  (körülbelül  30  évre  kötelezendő)  adó-

provisorium  máris  oly  alapra  tétetik,  melynek  a jövendőbeli  rendszerezés  csak  megigazítója  

és kiegészítője  leend."71  

1849.  december  28-án határozta  el  a koronatanács  -  az uralkodó  szentesítésével  -  a  telek-

és  betáblázási  könyvek  bevezetését,  melynek  alapján  a  császári  teljhatalmú  polgári  biztos  

1850. január  14-én  adta  ki  „hirdetését" -  utasítását  -  „a járási  bíróságoknál  vezetendő  telek-

és  betáblázási  könyvek  tárgyában."12  A  hirdetésben  keverednek  szervezeti,  eljárásjogi  és  

anyagi előírások, rendelkezések,  a fő cél  azonban kiolvasható:  az abszolutizmus  kormányzata  

mindenáron  egységesíteni  kívánta  a  telekkönyvi  és  betáblázási  rendszert.  Kimondotta:  a  

járásbíróságok  kebelében  kell  nyilvántartani  minden  ingatlant,  kivéve  az  1848.  előtt  „nemesi  

birtoknak" tekintett  fekvő javakat.  Amennyiben  szabad  királyi  város fekszik a járás  területén,  

és  ott  már  vezettek  betáblázási  vagy/és  földkönyvet,  azok  beolvasztandók  az  említett  

70  „És  sietett  a  kormány  a  földadó-kataszter  'ideiglenes'  behozatalával  is.  Már egy  október  20-i  császári  pátens  
hivatkozott  e  részben  az  egyenlő  teherviselés  elvére,  nem  az  ezt  kimondó  1848-iki  VIII.  t.  cz.,  hanem  az  1849.  
márcz.  4-iki  birodalmi  alkotmány  alapján.  Kimondta,  hogy  a  császár  kívánja,  hogy  Magyarország  is  mielőbb  
élvezze  a  rendezett  földadó-kataszter  áldásait  s  ezáltal  egyenletesebb  adózás  állván  be...  Magyarországon  is  
sürgősen  indíttassanak  meg  az  erre  vonatkozó  munkálatok  ugyanazon  elvek  szerint,  mint  a  birodalom  többi  
részeiben." (Berzeviczy  Albert: Az  abszolutizmus  Magyarországon.  Budapest,  Franklin  Kiadó,  1922.)  
71  Magyar  Hírlap  1850.  március 27-i  száma.  (NEMHIVATALOS  RÉSZ.  Belföld.  Pest,  martius  26.)  
72  Peregriny  János:  Magyar-  és  Erdélyországi  telekkönyvi  törvények  és  rendeletek  gyűjteménye  I.  rész  1850-
1867.  Eggenberger  Kiadó,  Budapest,  1886.  Ez  a  „hirdetés"  -  más  néven:  utasítás  -  a  törvénylapban,  annak  2.  
számában jelent  meg.  
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járásbíróságoknál  vezetendő  telekkönyvi  nyilvántartásba.  Alapelvként  a  következőket  

tartalmazta az utasítás:  

a)  mind  adásvétel  (adásvevés),  mint  más  jogügylet,  valamint  öröklés  jogcímen  történt  

szerzés csak akkor eredeztetett  tulajdonjogot, ha a tulajdonjog a telek- és betáblázási  könyvbe  

beiktatásra  került;73  

b)  minden  ingatlan  egy  lapot  kapott  (így  a  negyed  ill.  féltelkek  is  egy-egy  egészet  

képeztek),  azaz  a  reálfólium  elve  valósult  meg,  azonban  az  egy  személy  tulajdonát  képezett  

földbirtokok  a perszonálfólium  követelménye  szerint  személyenként  kerültek  egy  telekkönyvi  

lapra (azaz:  a vegyes nyilvántartást érvényesítette az  utasítás);  

c)  az  egyes  ingatlanokat  még  nem  helyrajzi  szám,  hanem  „sajátlagos  nevük"  szerint  

különböztették  meg,  szerepelnie  kellett  a  lapokon  a  teleknagyságnak,  a  szomszédoktól  

elválasztó  határvonalaknak,  tartalmazta  a  tulajdonosok  (korabeli  elnevezéssel:  „birtokosok")  

nevét,  továbbá  a tulajdonlás jogcímét.  Mivel  a  zálogjogokat  is  feljegyezték, természetesen  a  

hitelező adatait  is fel kellett venni, továbbá a teher alapját képező ügylet is megjelölendő volt;  

d)  az  utasítás  szerint  minden  ingatlanról  egy  ún.  telekkönyvi  lapot  és  betáblázási  lapot  

kellett nyitni, és e két nyilvántartást nevezték  telek-  és betáblázási  könyvnek;  

e)  leszögezte továbbá az utasítás, hogy a telekkönyvek alkotása községenkint  történik';  

f)  az  új  telekkönyvek  bevezetésével  kapcsolatban  az  alábbi  eljárási  szabályokat  kellett  

alkalmazni: 

-  az  ingatlanok  birtokhelyzetét  a  folyamatosan  behozásra  került  sorozatkönyvekből  

(Katasterbuch)  kellett  megállapítani,  

-  a  tulajdonjogra  vonatkozó  vagy  más  dologi  jellegű  joggal  kapcsolatos  

bizonyítékként az illetékes levéltárból  beszerzett okiratok voltak elfogadhatók, 

-  a  ,járási  bíróság"  (azaz:  járásbíróság)  minden  megnyitandó  telekkönyv  esetében  

köteles  volt  közhírré  tenni  a bejegyezni  kívánt  adatokat  azzal,  hogy  az  érintettek  a  

közzétételtől  számított  30  napon  belül  tehettek  észrevételeket,  nyújthattak  be  

kifogásokat -  amennyiben  ezen határidő alatt nem történt felszólalás, úgy a bíróság 

bejegyezte az  ingatlant.  

g)  az  ingatlan-átruházások  bejegyzése  vagy  a  bíróságok  előtt  tett  nyilatkozottal  (szóbeli  

fassio)  vagy  „a  szerződő  felek  által  saját  kezökkel  aláírt  Írásbeli  egyezség  mellett"74  

történhetett. 

73  „...  minthogy  jövendőre  az  1.  §-ban  említett  fekvő  javak  (minden  ingatlan,  a  nemesi  birtokokat  kivéve)  
tulajdoni jogának  megszerzése  csak  a  tulajdonosnak  a  telekkönyvbe  való  bejegyzése  által  eszközöltethetik."  (Id.  
hirdetés  7.  §-a,  1.  Peregriny  id.  m.  197.  o.)  Továbbá:  „Az  örökös  ...  a  fekvő jószág  tulajdoni jogát  ez  esetben  is  
csak  a telekkönyvbe  való  bejegyzés  által  szerezheti  meg.. ."  (L.  ugyanott!)  
74  A  „hirdetés"  19.  §-a (L.  Peregriny:  id.  mü  198.  o.)  



40 

h)  Már  ekkor  leszögezésre  került,  hogy  a  járásbíróságoknál  vezetett  telekkönyvekbe  

bejegyzett ingatlanok adásvétele és cseréje esetében sem a szomszédoknak,  sem a rokonoknak 

nincs  elővételi  joguk.  

i)  Megszüntette  az  utasítás  a  Jász-Kun  kerületek,  valamint  a  Hajdú-Városok  külön  

betáblázási  Könyveit, és ezeket az illetékes járásbíróság nyilvántartásába olvasztotta  be.  

j)  A  már  megvolt  telek-  és  betáblázási  könyvi  hivatalok  a járásbíróságok  mellett  -  és  

felügyelete alatt -  működött telekkönyvi hivatalokba kerültek  beolvasztásra.  

Ebben  a  rendszerben  a  betáblázás  (Intabulatio)  kifejezést  már  nem  csak  a  terhek  

bejegyzésére alkalmazták,  hanem mindenféle bejegyzésre -  úgyszintén  ekképpen  értelmezték  

a  kitáblázás  (Extabulatio)  megjelölést  is.75  Ez  azonban  még  nem  volt  egyértelmű:  az  a  

körülmény,  hogy  külön  betáblázási  könyvet  vezetni  a  telekkönyvi  hivatalnak,  és  oda  a  

bejegyzett  hitelek,  hitelezők  kerültek,  azt  mutatja,  hogy  a  betáblázás  (és  a  kitáblázás)  

kifejezést tágabb és szűkebb értelemben használták ugyanazon jogszabályokban  és  ugyanazon  

intézményen  belül.  így  a  telekkönyvi  lap  mellett  külön  kellett  vezetni  „betáblázási  

irománykönyvet",  melybe  a  betáblázott  iratok  voltak  iktatandók  (hiteles  másolatokban),  a  

névmutatót  (vagy  „betűrendes  lajstromot"), mely -  bár  betáblázott  adatokról  rendelkezett  -  a  

telekkönyvi  tulajdonosok  és  hitelezők,  egyéb  jogosultak  nyilvántartására  szolgált  („a  

földbirtokosoknak  és  betáblázásoknak  tüsténti  feltalálására"76),  betáblázási  iktató  könyvet  

(amely  minden  beadvány  regisztrálására  szolgált,  ennek  alapján  lehetett  megállapítani  az  

ügyintézés, elintézés sorrendjét, azaz a  rangsort).  

Tekintettel  arra,  hogy  az  utasítás  megjelenését  követően  számosan  nem  hiteles  vagy  

hitelesnek  nem  tekinthető  okiratokkal  állottak  elő  a  járásbíróságoknál  (a  telekkönyvi  

hivatalokban)  fekvő  jószágok  tulajdonjogának  vagy  jelzálogjogi  követeléseknek  igazolása  

érdekében,  Geringer  császári  teljhatalmú  polgári  biztos  még  abban  az  évben  kiadott  egy  

„hirdetményt",  (1850.  augusztus  14.),  melyben  értelmezte  a  telek-  és  betáblázási  könyvek  

felvételénél  elfogadható  okiratokra  vonatkozó  előírást.  „A  végett,  hogy  az  1849.  december  

28-án  kelt  legfelsőbb elhatározás  alapján kiadott  rendelet  (Országos  Törvénylap  2. sz.)  4.  §-

ában kijelölt hivatalos  bizonyítvány,  a bejegyzendő birtokra  történt  betáblázások  iránt, vagy  a  

felől,  hogy  semmi  betáblázás  nem  történt,  azon  hatóság  levéltársa  által,  melly  alá  a  fekvő  

birtok  a  betáblázást  megelőzőleg  tartozott,  kiadathassák,  szükség,  hogy  a  betáblázási  

„Betáblázás  (intabulatio):  pénzbeli  követeléseknek  az  ingatlan  vagyonnal  biztosítása  a  telekkönyv  
intézményének  életbeléptetése  előtti  jogunk  értelmében.  Az  1723:  CVII.  t.  cz.  elvén  a  bírói  gyakorlat  által  
képződött  B.  csak  csőd  esetén  adott  a  hitelezőnek  elsőbbségi  jogot.  Az  1840:XXI.  t.  cz.-ben  szabályozott  B.  
hatálya  csődön  kívül  az  volt,  hogy  az  adós  ingatlanait  eladta és  a betáblázott  követelés  tőle  behajtható  nem  volt,  
az  ingatlannak  vevője  tartozott  fizetni.  A  B.  az  által  történt,  hogy  a  követelés  a  törvényhatóságnál  vezetett  
nyilvános  könyvben  feljegyeztetett..." (PALLAS  LEXIKON,  1893.  III. kötet 211.  o.)  
76  Id.  „hirdetés" 32-33.  §-ok  (L.  Peregriny:  id.  mü 201.  o.)  
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jegyzőkönyvek  annál  a  hatóságnál  az  1840:  XXI.  tc.  által  megszabott  módon  vezettettek  

legyenek,  s  hogy  eképp  legalább  a  betáblázott  hitelezőnek  s  azon  jószágnak,  melyre  a  

betáblázás  történt,  neve,  nemkülönben  az  adóslevélnek  kelte  a  betáblázási  jegyzőkönyvből  
77 

teljes  bizonysággal  tűnjék  ki."  Amennyiben  bármely  kétség  merült  fel  a  járásbíró  előtt  a  

betáblázással  vagy  a becsatolt  okiratokkal  kapcsolatban,  úgy  kötelessége  volt  az  érdekelteket  

meghallgatni.  „Minden  ily  módon  bejelentett  betáblázott  követelések  iránt  a  bejegyzést  kérő,  

a telekkönyvet  vezető járásbíró vagy helyettese előtt  meghallgatandó."  (L. hirdetmény  3.  §)  

Újabb értelmező  rendelkezés  kiadására  került  sor  a következő  évben  {1851.  évi január  4-

iki  hirdetés  a  cs.  kir.  Helytartóság  ideiglenes  főnökétől  a  telek-  és  betáblázási  könyvek  
7 ft 

járásbíróságoknáli  első  alkotása  tárgyában),  mely  nagyrészt  megismételte  az  előbbi  

hirdetésben megjelenteket, másrészt annál jóval  bővebben  ismertette azokat  a  hiányosságokat,  

amelyek  az  intézmény  bevezetése  során  felmerültek. Nagyon  lényegesnek  tartotta  az  akkori  

kormányzat  a  megindult  kataszteri  munkálatok  figyelembevételét  a  telek-  és  betáblázási  

könyvek  szerkesztésénél  (vagyis  alapvető  célja  volt  a  telekkönyvi  és  kataszteri  nyilvántartás  

eltérőségeinek  kiküszöbölése,  azonosságuk  megteremtése).  „A  telek-  és  betáblázási  könyvek  

első  alkotásának,  a  mennyire, kivihető,  összhangzólag  az  ország  egyes  részeiben  kiküldött  

ideiglenes  telekadó-szabályozó  bizottmányok  munkálataival  kell  megtörténni.  Ez  utóbbi  

alkalomnál  alapul  felvett telekkönyvek,  felmérések,  határleírások  s  ehhez  hasonlók,  különös  

kétkedések  ellen  nem  állván,  a  telekkönyvlapbani  birtokállapoti  rovatok  betöltésénél  is  

szintén  használandók  s abban  egyúttal  az  illető fekvőségek  katasztrális  száma  kiteendő."19  Itt  

jelent  meg  először  a  birtokok  azonosítója,  a  katasztrális  -  majd  későbbi  elnevezéssel:  a  

helyrajzi  -  szám,  melynek  alapján  a  kataszteri  felmérés  alkalmával  készített  ún.  igazgatók  

(azaz  a  telekkönyvi  hivatalok  vezetői)  kötelesek  voltak  „czélszerű  egyetértésben"  dolgozni,  

együttműködni  az ideiglenes telekadó kataszter munkálatait  irányító hatóságok  vezetőivel.  

Kihangsúlyozta  továbbá az értelmező szabály, hogy  a telekkönyvek  kialakítása és -  később  

-  vezetése  községenként  történik,  vagyis  alapvető  követelménnyé  tette  a  településenkénti  

bevezetést,  és  a  későbbi  nyilvántartást.  (Vagyis  ha  települések  összeolvadtak,  szétváltak,  

kiválások,  átcsatolások  történtek,  úgy  a  telekkönyveknek  ezen  átalakulásokat  automatikusan  

"„A  telek-  és  betáblázási  ügyekről"  a  császári  teljhatalmú  polgári  biztos  240.  sz.  hirdetménye  (Birodalmi  
törvénylap XIX.  darab aug.  14.)  Idézte  a teljes szöveget  a Magyar  Hírlap  1950.  augusztus  16-i  száma  
78  Megjelent  az Országos  kormány-  és törvénylap  1851.  év  IV.  darabjában 20.  sz.  alatt  109.  Lapon.  L.  Peregriny:  
id.  mű 204-208.  oldalakon.  
79  „Kataszter,  a  középkori  capistratum  latin  eredetű  szóból  -  mely  fejenkénti jegyzéket jelent  -  az egyenes  adók  
körében  olyan  munkálatot  tart,  mely  a  hivatalosan  megállapított  adótárgyakról,  adóalanyokról  és  az  azokban  
előforduló  változásokról  mindenkor  pontos  feljegyzést  tartalmaz  úgy,  hogy  ezek  alapján  az  időnkénti  adóztatás  
adóbevallás  nélkül  is  minden  nehézség  nélkül  mehet  végbe  /agy  legalábbis  nagyon  megkönnyíttetik.  A  kataszter  
alkalmazást  nyerhet  a  földadó,  a  házadó,  iparadó  (keresetadó),  tökekamat  és  járadékadó  és  a  jövedelemadó  
körében.  Legáltalánosabb  a földadónál."  (L.  Révai  Lexikon,  Budapest,  1911.  Kiadta:  Révai  testvérek.)  
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követniük  kellett.)  Egyúttal  ez  azt  is  jelentette,  hogy  a  kataszteri  számozás  (helyrajzi  

számozás)  is  településenként  indult  meg  és  egy-egy  település  önálló  számsort  kapott  

(mindenhol  1-gyel  kezdődött  a  számbavétel).  Ez  a  községenkénti  nyilvántartásba-vétel  

végezetül  azt  is maga után vonta, hogy  a járásbíróságok  (telekkönyvi  hivatalok) a  telekkönyvi  

nyilvántartások  összeállítását  (mai  szóval  ezt  szerkesztésnek  nevezzük)  nem  esetenként,  

hanem  településenként  végezték.  „Minden  napra  előlegesen  a  község  elöljárója  és  a  helység  

jegyzője  közbejövetelével  annyi  fekvőségek  birtokosai  idézendők,  a  mennyi  valószínűleg  

annak lefolyta alatt  kihallgattathatik..."80  

A  telekkönyvek  elkészítésének  eljárási  szabályait  -  az  1849.  december  18-i  rendelettel  

összhangban,  ugyanakkor  azt  részletezve,  mintegy  annak  végrehajtásaként  -  az  alábbiak  

szerint foglalta össze: 

1.  A  járásbíró  határozta  meg  a  „birtokbeiktatásérti  szorgalmazhatás",  azaz  az  

adatfelvétel  (szerkesztés)  kezdő  napját,  és  ezt  a  helyileg  szokásos  módon  kihirdették.  A  

hirdetményben  közölni  kellett  a  lakossággal  a  telekkönyvi  intézmény  hasznosságát  és  annak  

lényegét.  Természetesen településenként  történtek  a közhírré tételek. Az ennek alapján történt 

felvételek ingyenesek  voltak.  

2.  A  hirdetményben  megjelölt  napon  a  telekkönyv-felszerelő  (azaz:  szerkesztő  

hivatalnok),  a járásbíró -  vagy annak segédje -  az adatfelvételi munkálatokat  megkezdték.  

3.  Az  előbbiek  mindenkit  beidéztek,  akiknek  birtoka  adott  településen  feküdt  (kivételt  

képeztek  a  nemesi  birtokok  tulajdonosai  ill.  birtokosai)  azzal  a  felhívással,  hogy  az  

ingatlanaira vonatkozó okmányait magával  hozzon.  

4.  A  személyesen  vagy  meghatalmazottja  útján megjelent  birtokos  a  községi  elöljáró,  a  

községi esküdtek, valamint  a jegyző jelenlétében -  a járásbíró  (vagy segédje) és a telekkönyv-

felszerelő  előtt  -  megtette  a  birtokára  vagy  birtokaira  vonatkozó  bejelentést,  bemutatta  

okiratait  -  erről  folyamatosan  vezetendő jegyzőkönyvet  kellett felvenni  (birtok  megjelölése,  a  

szerzés  jogcíme,  név,  lakcím  stb.).  A  jegyzőkönyvet  a  jelenlévő  községi  személyek  és  a  

bejelentő  írták  alá  (vagy  látták  el  kézjegyükkel).  Amennyiben  a  település  nem  minden  

birtokosa  tett  bejelentést,  úgy  ezt  a  jegyzőkönyvben  (annak  végén)  fel  kellett  tüntetni.  

(Természetesen  a  járásbíró  és  a  telekkönyv-felszerelő  is  aláírták  a  lezárást  követően  a  

folyamatosan vezetett jegyzőkönyvet. 

5.  Az  így  összeállított  jegyzőkönyvet  ki  kellett  tenni  bárki  által  megtekinthető  helyre  

(általában  a  község-  vagy  városháza  falára)  a  következő  szöveggel:  „A  rendes  telek-  és  

betáblázási  könyv  alakítása  körüli  előmunkálatok  községben  befejeztettek.  A  telekkönyvi  

80  L.  id.  „hirdetés  (L.  Peregriny:  id.  mű 205.  o.)  6.  §.  
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beiktatásért  az  alább  következő  fekvőségek  birtokosai  jelentkeztek:  N.  N.  sz.  a.  házával  s  

ahhoz  tartozó  földekkel...  A  jegyzőkönyv  összes  bejelentéseivel...-ban  mától  számítva  30  

egymásután  következő  napon  közönséges  megtekinthetés  végett  készen  fog  tartani.  

Szabadságában  álland  mindenkinek  ezen  idő  alatt  a  kért  aláírás  ellen,  vonatkozólag  a  birtok  

állapota  és  abba  vágó  jogokra,  figyelmeztetéseket  vagy  sérelmeket  szóval  vagy  írásba  

foglalva az  azok  feljegyzésével  megbízott  községi jegyzőnél  vagy  közvetlen  a  telekkönyvek  

rendbeszedésével  megbízott  bizottmánynál  irásba foglalva megtenni.  Ezen  időköz  lejárta  után  

a  telek-  és  betáblázási  könyvekbe  leendő  beiktatás  ellen  irányzott  ellentmondásával  senki  

többé  meg  nem  hallgattatik,  hanem  az,  nem  tekintve  az  ily  elkésett  ellennyilatkozatokra,  

teljesíttetni fog.  "81  

6.  Amennyiben az  1840: XXI. tc. alapján vezetett betáblázási könyvek hitelesen,  kétséget  

kizáróan tanúsították  a bejegyzett terhek meglétét, összegszerűségét,  a hitelezők  adatait, úgy  a  

telekkönyv-szerelők  csupán  meghallgatták  a  bejelentőket,  de  különösen  vizsgálódást,  

nyomozást,  meghallgatást  nem  kellett  foganatosítaniok.  Úgyszintén  ilyen  módon  átvehetők  

voltak a városi  föld- vagy betáblázási  könyvekbe (jegyzőkönyvekbe) foglalt adatok is.  

7.  A  fenti harminc  nap  (mint jogvesztő  határidő)  eltelte  után  a járásbíró  (vagy  segédje)  

áttekintette  a benyújtott „ellentmondásokat",  és sommás  eljárás  keretében  döntött  a kifogások 

felől. Ha a birtoklás  (tulajdon) jogcímét  („birtokcímet")  a bejelentő (kifogást tevő) nem  tudta  

kellően  igazolni,  úgy  a  járásbíró  (vagy  segédje)  végzéssel  azt  elutasította,  ha  viszont  az  

ellentmondás  megalapozott  volt,  annak  helyt  adott.  Ez  utóbbi  esetben  a  tulajdonos  (a  

bejegyzési  igényt  értesítő),  előbbiben  az  ellentmondással  élő  „birtokbeiktatási  keresetet"  

nyújthatott be. (E kereseteket  a telekkönyvi  lapokon fel kellett  tüntetni!)  

8.  Az ellentmondással  kapcsolatos  ügyek elintézését  követően  -  akár  adtak  be  keresetet,  

akár  nem  -  a  „birtokbeiktatási  jegyzőkönyvek"  alapján  bejegyezték  az  egyes  ingatlan  

adatokat a telekkönyvi  és betáblázási  lapra (vagy telek- és betáblázási  lapokra).  

1851. december  29-én  az uralkodó vezetésével  a birodalmi tanács és a miniszterek  együttes  

ülést  tartottak,  melynek  célja  az  alkotmányrevízió  megtárgyalása  és  egy  végleges,  az  egész  

birodalomra  kiterjesztendő  alkotmány  összeállítása  volt.  Számos  kérdés  terítékre  került,  

többek  között  az  osztrák  polgári  törvénykönyv  magyarországi  bevezetése  is  (ez  ellen  a jelen 

volt  Szögyény  István  erőteljesen  tiltakozott).  December  31-én  az  uralkodók  egy  36  pontból  

álló  alapelv-gyűjteményt  adott  ki  Schwarzenberg  miniszterelnöknek  felsorolva  mindazon  

81  Id. „hirdetés  10.  §-hoz jegyzet.  L.  Peregriny:  id.  mű 206.  o.  
82  „A  birtokbeiktatás  végetti  bejelentésekről  felvett  jegyzökönyvek,  valamint  az  imigy  betöltött  telekkönyvi  
lapok  községenként  összefűzve,  úgyszintén  az  okmányok  könyve  számára  szánt  birtokokmányok  is  (az  1849.  
decz.  28-án  kelt  legfelsőbb  r.  32.  §-a)  a  járásbíró  székhelyére  átteendök  és  a  törvényszéknél  örizendök."  (Id.  
hirdetés!4.  §  1.  Peregriny:  im. 207.  o.  
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teendőket,  amelyek  a  december  29-i  együttes  értekezleten  elhatározásra  kerültek.  Az  osztrák  

császárság egy és oszthatatlan  örökös monarchia;  minden  tartományban,  így  Magyarországon  

is  egységes  közigazgatási  rendszert  kell  bevezetni  -  ideértve  a  bírósági  szervezetet  is - ,  az  

OPTK  a  birodalom  egész  területére  kiterjesztendő,  „a  közigazgatás  és  törvénykezés  

különválasztása  föltétlenül  csak  a  felsőbb  fokozatokon  érvényesül"83,  az  egyes  

koronatartományokbein  pedig  külön  statutumok  fogják  a  birtokos  nemesség  jogait  és  

kötelességeit  szabályozni.  Nem  tartalmazta  e  36  pontos  tervezet  az  úrbérrel  kapcsolatos  

törvénytervezetet,  de  az  ősiség  tekintetében  sem  rendelt  el  intézkedést  (önmagában  véve  az  

OPTK  bevezetésének  programba  vétele  elegendő  volt  a  magyarországi  hűbéri  viszonyok  

teljeskörű  felszámolásához).  Nem  szerepelt  ezen  rendeletcsomagban  a  telekkönyv  

intézményének továbbfejlesztése, a nemesi birtokokra kiterjesztése sem. 

Az  Osztrák  Polgári  Törvénykönyv  (OPTK)  magyarországi  bevezetése  az  1852.  november  

29-én  kelt  és  december  7-én  kiadott  császári  nyílt  parancsban  (pátensben)  történt  meg  

(„...melly  által  ezen  koronaországokban  az  1811-iki  junius  1-én  kelt  átalános  polgári  

törvénykönyv több korlátozásokkal  's közelebbi  határozatokkal  behozatik,  's  1853-diki május 

1-től  kezdve hatályba  léptetik".84  Valójában nem változtatás  ill.  exceptio  nélkül  került  sor  az  

osztrák törvény ránk kényszerítésére, hanem bizonyos részek kimaradtak,  illetve sajátos hazai 

viszonyainkra figyelemmel  módosíttattak.  

A  magánjogi  alapelvek  a  következőképpen  jelentek  meg  az  OPTK  hazánkra  kiterjesztett  

pátensében: 

1.  A kihirdetett  törvény  ismeretének hiánya nem  lehet  kimentési  ok valamely  magatartás  

vagy mulasztás  tekintetében.  

2.  A  törvényeknek  (így  az  OPTK-nak  is)  visszaható  hatálya  nincs  („ezen  

törvénykönyvnek  azon  cselekvényekre,  mellyek  annak  hatálybalépése  napját  megelőzték,  és  

az  előbbi  törvény  szerint  szerzett jogokra  semmi  befolyása  nem  leend"  -  OPTK-t  bevezető  

pátens XII.  cikke).  

3.  „A  törvénynek  alkalmazásakor  más  értelem  nem  tulajdonítható,  mint  amely  a  

szavaknak  összefüggésbeni  sajátságos jelentéséből,  s  a  törvényhozónak  világos  szándékából  

kitűnik"  (OPTK  6.  § azaz  ha  ez  az  értelmezés  nem  foghat helyt,  úgy  a joganalógia  eszközét  

lehet alkalmazni  -  és még  így  is kétség  marad  a szövegértelmezést  illetően, úgy „a  természeti  

jogelvek  szerint  kell elhatározni".  (OPTK  7.§)85  

83  Berzeviczy  Albert:  id.  mű 275-276.  oldalak.  
84  Közönséges  birodalmi  törvény  és  kormánylap  1852.  évi  LXX.  darab,  246.  sz.)  A  pátens  hatálya  
Magyarországra,  Horvátországra,  a  Szerb  Vajdaságra  és  a  Temesi  Bánságra  terjedt  ki  -  Erdélyre  1853.  
szeptember  1 -tol. 
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4.  Csak  a törvényhozónak  van joga  arra,  hogy  a törvényt  (tehát  az  OPTK-t)  mindenkire  

kötelező  érvénnyel  értelmezze.  Az  értelmezés  (a  törvényhozói  értelmezés)  minden  jogesetre  

alkalmazandó,  kivéve  ha  az  értelmezés  megjelenését  megelőző  cselekményekre,  tényekre  

annak alkalmazását  maga a törvény kizárja. 

5.  Az OPTK az alábbi „rendszabályokat" különböztette  meg:  

a)  szokások  (csak  akkor  vehetők  figyelembe,  ha  a  törvény  arra  hivatkozik,  egyébként  a  

szokásjog mint jogforrás nem  alkalmazható),  

b)  „egyes  tartományoknak  vagy  országkerületeknek  oly  szabványai  birnak  törvényes  

erővel,  melyek  ezen  törvénykönyv  kihirdetése  után  a  fejedelem  (törvényhozó  -  betoldás  

tőlem) világosan megerősíttetnek." (OPTK  11.§)  

c)  bírósági  rendelkezések,  bírói  ítéletek  „a  törvény  erejével  soha  sem  birnak,  más  

esetekre vagy más személyekre ki nem terjeszthetők", 

d)  a  kiváltságok  és  mentességek  -  ha  közrendtartási  rendeletek  másként  nem  

rendelkeznek -  egyéb jogokkal azonosan kerülhetnek  megítélésre.  

6.  Minden  embernek  vannak  veleszületett  jogai,  melyek  mindaddig  fennállanak  

(léteznek),  amíg  e  jogok  (vagy  valamely  veleszületett  jog)  törvényes  (törvényben  írt)  

korlátozása bebizonyítást  nyer.  

Az  OPTK  két  nagy  részből  tevődött  össze:  a  személyi jogról  és  a  dologi jogi  részből  -

külön  fejezetben  foglalkozott  a  törvény  az  e  két  jogintézményt  közösen  szabályozó  

rendelkezésekkel.  A  dologi jog  keretében  élesen  kettéválasztotta  az  ingót  és  az  ingatlant.86  

Meghatározta  a  tartozék,  a termények,  termékek,  szaporulat,  épületek  fogalmát. A jogokat  és  

az ingatlanra betáblázott követeléseket  nem tartotta ingatlanoknak és ingatlanok  tartozékainak  

sem -  kivéve  az  ingatlan dolog  birtokához  kapcsolt jogokat,  valamint  „az  országos  szerkezet  

által  ingatlan  dolognak"  nyilvánítottakat  (ez  utóbbiakhoz  tartoztak  nálunk  a  királyi  

haszonvételek,  regále-jogok  stb.) Továbbá  megkülönböztette  a dologbani  (in  rem) jogokat  és  

a  dologhozi jogokat  (ad  rem),  melynek  nagy jelentősége  volt  és  van  a  telekkönyvi  jogban.  

Dologbani  jogoknak  tekintette  a  törvény  a  birtokot  (melyet  ma  használat  jogának  

85  Az  Osztrák  Polgári  Törvénykönyv  egyes  szakaszait  a  már  korábban  említett  és  idézett  Haller  Károly  1894-es  
OPTK  kiadásából  vettem  át.  L.  még:  Szladits  Károly:  Magyar  telekkönyvi  anyagi  jog  különös  tekintettel  az  
OPTK-ra.  Szerkesztette:  Führer  Imre Budapest,  1924.  
86  „Azon  dolgok,  melyek  állagok  sérelme  nélkül,  egy  helyről  a  másikra  áttehetök,  ingók;  ellenkező  esetben  
ingatlanok.  Oly  dolgok,  melyek  magokban  véve  ingók,  jogi  értelemben  ingatlanoknak  tartatnak,  ha  a  törvény  
szerint,  vagy  a  tulajdonos  határozatánál  fogva,  valamely  ingatlan dolog  tartozékát  teszik." (OPTK  293.§)  
87  „azon  jogok,  melyek  valakit  valamely  dolog  iránt  bizonyos  személyekre  való  tekintet  nélkül  illetnek,  
dologbani  jogoknak  neveztetnek.  Azon jogok,  melyek  valamely  dologhoz,  csak  bizonyos  személyek  irányában,  
közvetlenül  a törvényből  vagy  valamely  kőtelező  cselekvényböl  erednek,  dologhozi  jogoknak  hivatnak."  (OPTK  
307.§) 
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nevezhetünk,  bár  az  átvétel  nem  pontos),  a  tulajdont,  a  zálogot,  a  szorgalmat  (mai  

elnevezéssel:  szolgalmat) és az örökösödés jogát. 

Ami  a  telekkönyvi  rendelkezéseket  illeti,  az  OPTK  az  1800-as  évek  elején  fennállott  

nyilványkönyvi  helyzetből,  szabályozásból  és  tényekből,  rendszerekből  indult  ki.  „Ahol  ún.  

tartománytáblák,  városi,  vagy  telekkönyvek,  vagy  más  efféle  nyilvános  lasjtromok  vannak  

behozva:  ingatlan  tárgyak  iránti  dolgokbani  jognak  jogszerű  birtoka,  csak  ezen  nyilvános  
on 

könyvekbeni  rendes  bejegyzés  által  nyeretik",  Az  átruházással  kapcsolatban  pedig  a  törvény  

kimondotta:  „Ingatlan  dolgok  tulajdonának  átruházása  végett  szükséges,  hogy  a  szerzési  

ügylet  az  e  végre  rendelt  nyilvánkönyvekbe  beiktattassék.  Ezen  bekebelezésnek  

(betáblázásnak)  neveztetik."  (OPTK 431.§)  

Ahhoz,  hogy  bárki  a  tulajdonjogát  a  telekkönyvbe  bejegyeztesse,  az  alábbiak  voltak  

szükségesek: 

a)  az  átruházó  telekkönyvi  (nyilvántartásbani)  tulajdonjogának  bejegyzettsége  (csak  

bejegyzett tulajdonostól lehetett bejegyzésre alkalmas tulajdonjogot szerezni  ingatlanra),  

b)  a bejegyzéshez a szerződő felek és tanúk („hiteles férfiak") által aláírt  okiratban  kellett  

az  átruházásról  rendelkezni,  és  ezen  iratnak  (szerződésnek)  az  alábbiakat  kellett  tartalmazni  

(tartalmi feltételek):  

-  az átruházó és az átvevő (szerző) felek neve,  lakcíme,  

-  az ingatlan, a határok  megjelölésével,  

-  a szerzés jogcíme („a szerzés czíme"),  

-  az ügylet (szerződéskötés) helye és időpontja (keltezés vagy dátum),  

-  az átruházó bejegyzési engedélye (clausula  intabulandi).  

Amennyiben  a  tulajdonjog megszerzése  nem jogügyleten  alapult,  pl.  bírósági  ítélet,  bírói  

osztály  („irói  osztálylevél"  vagy  örökség  bírói  átadása,  azaz  hagyatékátadó  végzés),  úgy  

ezeket  is  be  kellett  nyújtani  á  telekkönyvi  (nyilvánkönyvi)  hatósághoz  -  az  e jogcímeken  ill  

módozatok  alapján  létrejött  tulajdonjog  is  csak  bejegyzéssel  vált  hatályossá,  érvényessé.  E  

törvény  egyidejűleg  szabályozta  az  ún.  Pránotation  (azaz  telekkönyvi  előjegyzés)  

intézményét  s,  mely  által  a  szerző  feltételes  tulajdonjogot  nyert;  az  előjegyzést  tartalmazó  

határozatot  14  nap  alatt  (1855-től  15  nap  alatt)  kellett  keresettel  megtámadni,  illetve  e  

határidőn  belül  kellett  keresetet  indítani  a  nem  megfelelő  okirat  alapján  szerzett  tulajdonjog  

bizonyítása -  azaz az érvényes jogcím megszerzése -  iránt.  

88  OPTK  321 .§.  Ez  az  eredeti,  az  1812-ben  hatálybalépett  teljes  szöveget  tartalmazza;  később  kimaradtak  a  
tartománytáblákra,  a  városi  telekkönyvekre  illetve  a  „más  efféle  nyilvános  lajstromokra"  vonatokozó  kitételek  
(az osztrák  telekkönyvi  rendtartás  1871 -es  bevezetésével).  
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Az  OPTK  továbbá  a  telekkönyvvel  kapcsolatban  szabályozta  a  „nemo  plus  iuris"  elvét,  

tartalmazta  a  publica  fides és  a  nyilvánosság  követelményét,  továbbá  a  teljesség  kívánalmát.  

„Általában  senki  másra  több jogot  nem  ruházhat,  mint  amennyivel  maga  bir"  (OPTK 442. §), 

és jogot  bejegyezni  csak  azzal  szemben  lehetett,  aki  saját  maga  rendelkezett  azzal  (kivételt  

képeztek a bírói ítéletek, illetve az öröklési  végzések).  

A  törvénykönyv  az  ún.  dologbani  jogokkal  kapcsolatban  ugyanazokat  a  szabályokat  

rendelte  alkalmazni,  mint  amelyek  a  tulajdonjogra  vonatkoztak  (különös  tekintettel  az  

ingatlanokra).  Az  ingatlanokon  fennálló  szolgalmi  jog  csak  a  telekkönyvi  bejegyzéssel  

keletkezhetett -  kivételesen „elévüléssel" azaz  elbirtoklással.  

A  szerződési  jog  terén  is  korszerű  alapelvek  találhatók  a  törvényben.  Telekkönyvi  jog  

szempontjából  a  szerződés  alakjának van jelentősége,  mely  területen  -  mint  előbb  láttuk  -  a  

bejegyzéshez  írásbeli  szerződés  szükséges.  „Ha  a  felek  világosan  Írásbeli  szerződéstételben  

egyeztek meg: az a felek aláírása  előtt megkötöttnek  nem tekintetik.  A pecsételés,  lényegesen  

ez  esetben  sem  kívántatik  meg."  (OPTK  884.§)  Vagyis  az  írásbeliséghez  már  ekkor  is  

elegendő  volt  az  aláírás,  a  pecsét  (bélyegző)  hiánya  önmagában  nem  tette  érvénytelenné  az  

ingatlanügyletet.  Ami  pedig  a  szerződések  (írásbeli  ügyletek)  szóbeli  kiegészítését  illette,  

erről  -  a  mai  bírói  gyakorlatot  megszégyenítő  módon  -  az  OPTK  így  rendelkezett:  „Ha  

valamely  szerződésről  okirat  készíttetett,  oly  állítólagos  szóbeli  egyezkedések,  melyek  az  

írásbelivel  egyszerre  tétettek  volna,  de  az  okirattal  egybe  nem  hangzanak,  vagy  új  
OQ 

toldalékokat  foglalnak  magokban,  tekintetbe  nem  vétethetnek."  Ez  egyébként  vonatkozott  

nem  csupán  a  kötelezően  írásba  foglalandó  szerződésekre  (ingatlanügyletek),  hanem  egyéb  

szerződésekre  is.  

A törvény  lehetővé tette úgy az elővásárlási jog,  mint  a visszavásárlási joga,  a bérlet,  örök  

haszonbérlet  nyilvánkönyvi  (telekkönyvi)  bejegyzését  is,  miáltal  ezek  a jogok  dologbani  (in  

rem) jogokká  alakultak  át.  

Úgyszintén  1852.  november  29-én  került  kibocsájtásra  az  ún.  ősiségi  pátens  (császári  

nyíltparancs),  „melly  által  ezen  koronaországokban  a' fekvő  javalhozi  tulajdoni  jog  szerzését  

és gyakorlását,  ezen javak  terhelését  és  elzálogosítását,  valamint  az  ősiségét  tárgyazó  eddigi  

törvényes  rendeletek  és  intézmények  megváltoztatnak'.90  Ez a pátens szorosan kapcsolódott  az  

OPTK-hez  illetve  az  azt  bevezető  nyílt  parancshoz,  ugyanis  nem  csupán  az  osztrák  

89  OPTK  887.§  A jelenlegi  magyarországi  bírói  gyakorlat  messze jár  ezen  alapelvtől.  Számtalan  olyan  esetben,  
amikor  valamely  írásba  foglalt  (írásbeliséghez  kötött)  szerződés  a  jogvita  tárgya,  hosszadalmas  bizonyítást  
folytatnak  le  bíróságaink  az  írásba  nem  foglalt,  de  szóban  létrejött  egyéb  kikötésekről,  megállapodásokról  stb.  
Holott  nagyon  helyesen  mondotta  ki  az  OPTK,  hogy  az  írásban  megkötött  szerződést  nem  lehet  szóban,  más,  
nem  írásba  foglalt  módon  kiegészíteni,  megváltoztatni  stb.  
90  L. az előbb  nyíltparancsot.  Közönséges  bir.  és  korm.  lap  1852.  LXX.  darab 247.  sz.  
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Továbbá:  „az  általános  polgári  törvénykönyv  hatálybalépte  napjától  kezdve  az  öröklött  és  

szerzett,  az  adományi  és  más  vagyon,  's  a'  fi-  és  leányság  közötti  különbség,  sem  az  élők  

közötti,  vagy  a  halál  esetére  rendelkezhetési  jogra,  sem  pedig  a'  törvényes  örökösödésre  

befolyással  nem  bír.  Az  általános  polgári  törvénykönyvnek  az  örökösödést  tárgyazó  

rendelettel  a  vagyon  és  személyek  minden  nemére  kiterjednek."  (Ősiségi  pátens  5.§)  Az  

OPTK  hazai  hatálybalépése  előtt  tett  végrendeletek  illetve  öröklési  szerződések  

érvényességére  a  korábbi  törvényeket  kellett  alkalmazni,  kivéve,  ha  1853.  május  1 -ét 

megelőzően,  vagy  azt  követő  6  hónapon  belül  a  végrendeletet  ill.  az  öröklési  szerződést  a  

hagyaték letárgyalására  illetékes bíróságnál  nem helyezték  letétbe.  

Átmeneti  rendelkezéseket  tartalmaztak  a  pátens  8-13.§-ai,  amennyiben  a  korábbi  jogot  

rendelték  alkalmazni  -  többek  között  -  az  OPTK  hatálybalépése  előtt  megnyílott  öröklési  

igényekre  (amennyiben  az  esedékességüktől  számított  32  év  -  azaz  az  OPTK-val  bevezetett  

általános elévülési  idő -  még nem telt el),  illetve  az özvegyi  vagy hajadoni jogból  keletkezett  

követelésekre.  („A  házasfelek  között  az  általános  polgári  törvénykönyv  hatálybalépése  előtt  

kötött  házassági  és  öröklési  szerződések  kötelező  erőben  maradnak..."93  Úgyszintén  

érintetlenül  hagyták  a  fönnálló  „családi  hitbizományokat,  mint:  előfiségeket  és  

idősbfiségeket",  amennyiben  azok  tartalma  nem  volt  ellentétes  az  OPTK-val  (ez  utóbbi  

ugyanis  részletesen  szabályozta  a  hitbizományok  és  más  ehhez  hasonló  szerveződések  

intézményét). 

Külön fejezet foglalkozott  a  tulajdonjog  átruházásával.  Elsőként  mondotta ki, hogy  „azon  

országokban,  mellyekre  nézve  jelen  nyíltparancs  kibocsáttatik,  bárminemű  fekvő  javak  

szerzésében  a'  honosulás  vagy  belföldiség  hiánya  miatt  a jövőben  senki  sem  gátoltathatik,"94  

Megszüntette  a  „nemesi  javak  és  jogok,  és  más  fekvő  javak  közötti  mindennémű  

különbségtételt,  és  lehetővé  tette  -  korlátozásokkal  -  a  földbirtok  felosztását  (korabeli  

elnevezéssel:  „feldarabolását").  Ugyanakkor  érvényesnek  ismerte  el  az  1853.  május  1.  előtt  

megkötött  ingatlanátruházásokat,  így:  

-  az örökbevalllást  (fassio  perennalis),  

-  cserét (cambium), 

-  perbeli egyezséget  (transactio),  

-  „érdemdíjázást" vagy díjkitüzést (inscriptio ob fidelia  servitia).  

Ezeket  a szerződéseket  1853.  május  l-e  után  már  nem  lehetett  megtámadni  azon  a  címen,  

hogy  azok  nem  szerepelt  ún.  „közpecsét",  de  nem  más  jellegű  érvénytelenítési  perek  sem  

93  Ősiségi  nyílt  parancs  12.§.  Egyébként  annak  megalkotásában  tevőlegesen  és  tevékenyen  részt  vettek  a  bécsi  
legfelsőbb  törvényszék  bírái  is,  akik  nem  csak  az  osztrák  jogot,  de  a  magyar  jogrendszert  is  alaposan  
ismerhették.  (Herczegh  Mihály:  Az  ősiségi  pátens 9.§-a.  Jogtudományi  Közlöny,  1873.  évi  23.  sz. 226.  o.)  
94  Tulajdonképpen  a pátens  megengedte  a külföldiek  számára  a korlátlan  ingatlanszerzést.  
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voltak  indíthatók,  továbbá  az  ún.  „örökös  érdemdíjazás"  (inscriptio  perennalis  ob  fidelia  

servitiá)  címén  történt  ingatlan-átruházások  esetében  a  visszaháramlási  jog  szintén  végleg  

kiiktatásra  került.  Amennyiben  a  tényleges  birtokos  ellen  az  OPTK  hatálybalépése  előtt  32  

éven  belül  a  magát  tulajdonosnak  tekintő  személy  nem  indított  pert  birtokba  visszahelyezés  

iránt,  igénye  elenyészettnek  volt  tekintendő,  azaz  valódi  tulajdonosnak  a  tényleges  birtokost  

kellett  tekinteni.  Végezetül  az  ingatlan-átruházások  esetében  fennállott,  a  szomszédokat  és  a  

rokonokat  illetett  elővásárlási  jog  a  pátens  hatálybalépésével  megszűnt,  és  ilyen  tárgyú  

pereket  sem  lehetett  indítani  (még  akkor  sem,  ha  ezen  elővételi  jogokat  korábban  

megsértették). 

Szintén  az  ingatlanokkal  volt  kapcsolatos  a  pátensnek  a  szerződési  és  bírói  zálogról  

rendelkező  negyedik  fejezete.  Megszüntette  az  ideiglenes  adásvételeket,  a  visszavásárlási  

jogot  (a  visszaháramlási joggal  együtt),  továbbá  a  hitelezői  haszonvételt  és  használatbavételi  

jogot.95  Az  ilyen  zálogszerződésekkel  kapcsolatban  -  amennyiben  azokat  1853.  május  l-e  

előtt  kötötték  - ,  új  pereket  már  nem  lehetett  indítani,  amennyiben  a  visszaváltási  határidő  

ekkor  még  nem  telt  el  (1854.  május  l-ig  azok  benyújthatók  voltak)  vagy  ha  visszaváltási  

határidő  nem  került  a  szerződésben  meghatározásra,  úgy  -  amennyiben  32  év  eltelt  a  

hatálybalépésig  -  kizárta  a jogszabály  a  perindítást,  ha  viszont  még  ez  a határidő  fennállott,  

úgy  1854. május  l-ig  a visszakövetelési,  zálogbóli  kielégítési  per  beadható  volt.  Lényegében  

ugyanez volt érvényes  a nemesi fekvő javakra telepített bírói zálogjogok tekintetében  is.  

Az  ingatlanok  mindenféle  megkülönböztetésének  tilalmát  tartalmazta  az  a  rendelkezés,  

mely  szerint  ha  valaki  1853.  május  l-t  követően  végrehajtási  árverés  útján  nemesi  birtokot  

vagy ehhez kapcsolódott nemesi jogot vásárolt, úgy az ingatlan (vagy jog)  teljes  tulajdonjogát  

szerezte  meg,  azaz  az  ilyen  vétel  végérvényesen  megtámadhatatlanná  vált.  Nem  találunk  

ugyanakkor  telekkönyvre  utaló  rendelkezést  a  pátensben  annak  ellenére,  hogy  több  esetben  

érintette  a  fekvő  javak  tulajdonjogát,  a  tulajdont,  és  kevésbé  került  megfogalmazásra  a  

„birtok" megjelölés.  (Mint  ismeretes,  a birtok  tulajdonjogot,  azaz jogszerű  birtoklást jelentett 

a középkori  és a reformkori magyar jogban, a birtokos egyben tulajdonos is volt.) 

Az előző  két  nyíltparancs  meghozatalára  kihirdetését  megelőzően  1852.  szeptember  16-án  

adta  ki  az  igazságügyminiszter  az  ún.  ideiglenes  polgári  perrendtartást,  amely  bevezette  az  

95  „Az  eddigelö  szokásban  volt  zálogszerződések,  a  fekvő  javak  időleges  adásvétel  (contractus  pignoratitii,  
emtio,  venditio  temporanea)  a'  visszaváltási jog  világos  vagy  hallgatag  föntartása  vagy  azon  föltétel  mellet,  hogy  
a  hitelezőnek  a  kamatok  helyett  az  elzálogosított  haszonvétele  engedtessék  át,  ha  ezek  az  általános  polgári  
törvénykönyv  hatálybalépte  után  köttettek,  jogérvénytetenek."  (Ősiségi  nyílt  parancs  negyedik  fejezet  I9.§)  
Értelemszerűen  az  ilyen  ,jogérvénytelen  szerződések"  a  semmiség  jogkövetkezményeit  vonták  maguk  után,  
azokra jogot,  követelést, jogigényt  alapítani  nem  lehetett.  
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eddigi  vizsgáló,  kutató  bírói  eljárásokkal  szemben  a  szabad  tárgyalási  rendszert.96  Nem  

szabályozta  ugyanakkor  a  bírói  szervezetet;  erre  vonatkozó  az  1851.  december  31-i  nyílt  

parancs  rendelkezett  (a  bíróságok  szerkezetéről).  A perrendtartásról  szóló  miniszteri  rendelet  

nem tartalmazott  az  ingatlanjogi viszonyokra  vonatkozó  törvénykezési  szabályokat,  azt újabb 

nyílt  parancsban  határozta  meg  az  uralkodó.  Az  1853.  február  16-i  nyílt  parancs  a  

bíróságoknak  polgári  Jogügyekbeni  hatáskörét  és  illetőségét"  rendezte.  A  pátens  

„törvényhatóságnak"  nevezte  a polgári  ügyekben eljárt bíróságok  illetékességét,  hatáskörét  és  

joghatóságát -  azaz arra a kérdésre  adott választ, hogy adott ügyben melyik bíróság jogosult  -

és köteles eljárni. Az  ingatlanokkal  kapcsolatban  kimondta,  hogy telekkönyvi  ügyekben  vagy  

a  járási  bíróságok  vagy  a  törvényszékek  járnak  el  -  attól  függően,  hogy  a  végrehajtási  

rendeletek  melyik  bíróság  hatáskörét  állapították  meg.  Az  ingatlanra  vonatkozó  pereket  az  

ingatlan fekvési helye szerinti  bírósághoz utalta a jogszabály.97 

1853.  március  2-án  két  császári  nyíltparancs  jelent  meg  az  úrbéri  viszonyok  

szabályozásáról. Az első címe:  „az egykori földesurak  s a volt jobbágyok  és ezektől  különböző  

bánásmód  alatt  létező  földbirtokosok  között  Magyarországon  az  úrbéri  kapcsolat  s  ezzel  

rokon  jogállapotok  folytán  fönnforgó  viszonyok  szabályozása  iránt"9*  volt,  míg  a  második  

pátens  az  úrbéri  viszonyok  megszüntetése  folytán  beállott  kárpótlási  ügyekkel  foglalkozott  

(„az  úrbéri  kárpótlás  és földtehermentesítés  foganatosítása  iránt  Magyarországban").  Ezek  

sem hivatkoznak kifejezetten az  1848. évi  áprilisi törvényekre.  A preambuluma az első  úrbéri  

pátensnek  az  1848.  december  2-i  szózatra  (császári  kiáltványra),  illetve  az  1849. július  7-i  

nyíltparancsra  hivatkozott,  amelyek  -  az  1848. évi magyarországi  törvények  figyelmen  kívül  

hagyásával  -  szüntették  meg  a  földesúri-jobbágyi  kötöttségeket,  az  úrbéri  viszonyokat.  A  

megszüntetés  elsődleges  végrehajtásaként  kimondatott:  az  úrbéri  jobbágy-  és  zsellértelkek  

(amennyiben  azok  a  volt  jobbágyok  birtokában  voltak),  e  birtokosok  tulajdonába  kerültek.  

Emellett  a volt jobbágyok  tulajdonosaivá váltak  a törvény  szerint  elkülönzött  vagy  a jövőben 

elkülönítésre kerülő legelő-, ardó- és nádas illetőségeknek,  „mellyek az úrbéri  faizás és nádlás 

végett  a  volt jobbágyoknak  (még jobbágyi  viszonyuk  alatt)  átengedtetnek,  vagy  a  jövőben  

átengedtetnének."99 

Az  úrbéri  telkek  vagy  úrbéri  földbirtokok  mértékét  az  urbáriumok  alapján  lehetett  -  és  

kellett  -  meghatározni,  azaz  egy  egész  telek  2  ausztriai  holdnál  kevesebb  és  8  holdnál  

96  Erdély  már  korábban,  azaz  1852.  május  10-én  kapott  polgári  perrendtartást,  és  az  még  abban  az  évben  
hatálybalépen. 
97  A  pátens  magát  az  eljárási,  hatásköri,  illetékességi  szabályokat  nem  tartalmazta,  hanem  annak  mellékleteként  
„TÖRVÉNY"  felirattal egy  konkrét  szabályozás jelent  meg.  Ezen  bíróságok  mellett  működtek  -  mint  ahogyan  az  
előzőekben  láttuk  -  a telekkönyvi  hivatalok  (telekkönyvvezetővel),  valamint  a telekkönyvi  igazgatóságok  
98  Birodalmi  törvénylap  1853.  XIV.  darab 38.  sz.  Kiadatott  1853.  március  8-án.  
99  Úrbéri  pátens (az első  nyíltparancs)  Első  szak.  4.§.  
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nagyobb nem  lehetett.  Kivételes esetben (amely  területeken  a törvényes  haszonvétel  nem  volt  

elérhető) kialakíthattak  12 holdat  el nem érő  földrészleteket  is.100  

Rendelkezés  történt  a  zsellérekről  is:  a  zsellérek  -  azaz  úrbéri  telek  nélküli jobbágyok  -

nyolcan  kaphattak  egy  egész  telket.  A  pátens  harmadik  fejezete  foglalkozott  az  úrbéri  

törvényszékekkel,  mint  különleges  bíróságokkal;  ezek  elkülönültek  az  1850-ben  bevezetett  

járásbírósági-törvényszéki-fötörvényszéki  rendszerű  bírósági  szervezettől,  kizárólag  úrbéri  

jogvitákat  tárgyalhattak,  illetve  ilyen  ügyekben  intézkedhettek  (általában  peres  eljárások  

keretében). Az úrbéri  törvényszék  egyébként  minden vitás kérdést  kötelesek  voltak  eldönteni,  

mégpedig  ítéletben.  („Az  eljárás  befejezése  után  az  úrbéri  törvényszék  minden  vitapontok  

fölött  egyenkint,  de  egy  ítéletben,  határozatának  minden  pontra  nézve  azonos  indokolása  

mellett  itél"101)  

Nagy  jelentőségűvé  vált  ezen  pátens  bevezetése  nyomán  is  a  telekkönyvi  szervezet  és  

maga a telekkönyvi  intézmény:  az úrbéri törvényszékek  számára  elő volt  írva, hogy  a jogerős 

ítéletet,  az  abban  előírt  szabályozás  végrehajtásának  eredményét  mind  a  telekkönyvi  

szervezetekkel,  mind  pedig  az  adóhivatalokkal  („adósorzati  hivatallal")  kötelesek  voltak  

közölni. 

Az  úrbéri  kárpótlásról  rendelkező  pátenst  később  földtehermentesitési  rendeletnek  is  

nevezték,  mivel  annak  tulajdonképpeni  tárgya  a  földesurak  kárpótlása  volt.  A  

jobbágyfelszabadítás  és  az  úrbéri  telkek  volt  jobbágyok  tulajdonába  adása  folytán  

„leszenvedett"  vagyoni  hátrányok,  az úriszék  eltörléséből  fakadó jogok  elvesztése  reparálását  

az  állam  vállalta  („ezen  kárpótlás  az  ország  által  s  csak  az  országos  jövedelmekből  

teljesíttetik'102).  E  kárpótlás  végrehajtása érdekében  a pátens  8 osztályba  sorolta  a  megyéket  

(ebből  megállapítható,  hogy  Magyarország  öt  közigazgatási  területe,  valamint  a  Muraköz  

tartozott  a  szabályozás  hatálya  alá,  Horvátország  már  korábban  kapott  nyílt  parancsot  e  

tárgykörben),  és  ezen  osztályokon  belül  került  meghatározásra  az  egy  telekre jutó  kárpótlási  

összeg  forintban.  (Zsellértelekért  egységesen  50  forint  tőkekárpótlást  kellett  az  államnak  

fizetnie.) 

Ugyanakkor nem vállalta a pátens az állam általi  kárpótlásfizetést az ún.  maradék-földekért  

(remanencia=maiadványföld),  amelyeket  a  volt  jobbágyok  korábban  -  1848  előtt  -  nem  

úrbéri  jogcímen  birtokoltak  (használtak);  az  ezen  földrészletek  vagy  visszakerülhettek  a  

földesúr  birtokába  (azaz:  tulajdonába)  vagy  azokat  a  tényleges  birtokosuk  (használójuk)  

megválthatta. 

100  A  pátens  tehát  az  ausztriai  holdat  alkalmazta,  mely  1200  n.ölet  jelentett  (ellentétben  a  később  bevezetett  
katasztrális  holddal,  mely  1600  n.öl  nagyságot  jelentett).  
101  Úrbéri  pátens  Harmadik  szak.  36.§  
102  Úrbéri  tehermentesítési  pátens  (a  második  március 2-i  nyílt  parancs)  l.§  171 bek. 
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Amennyiben  a  telekkönyvi  kárpótlási  összeg  tekintetében  vita  keletkezett,  úgy  a  felek  

választott bírósághoz fordulhattak -  kizárólag a becslés helyességének  vagy  helytelenségének,  

a valós kárpótlási  összeg megállapítása  iránt.103  

Mivel  a  telekkönyvi  munkálatok  tovább  folytak  az  egész  ország  területén,  döntő  lökést  

adott  az  összes  ingatlanra  való  kiterjesztés  az  1849.  december  28-i  helytartótanácsi  

hirdetésnek,  mégpedig  az  1853.  április  18-i  igazságügyminiszteri  rendelettel.  Ennek  

preambuluma a következőképpen  rendelkezett:  „Miután Magyar-, Horvát- és Tótországban,  a'  

Szerbvajdaságban és a'  temesi  bánságban  az  általános  polgári  törvénykönyv  behozatala,  s  az  

ősiségi és úrbéri viszonyok végleges szabályozása által azon  legnagyobb  akadályok,  mellyek  a  

telek-  és  betáblázási  könyvek  készítését  általában,  s  különösen  a  nemesi  földbirtok  

tekintetében  eddigelő  gátolták,  megszüntettek;  ennélfogva  a telekkönyvi  előmunkálatok  azon  

megyékben,  mellyekben  azok  a  nem  nemesi  fekvő javakra  nézve  már  megtörténtek,  haladék  

nélkül  a  nemesi  javakra  is  ki fognak  terjeszteni,  s  ott,  hol  még  semmi  előmunkálatok  sem  

tétettek, a  földbirtok  minden nemeire nézve egyidejűleg fognak megkezdetni."104  

Tehát  a  legnagyobb  törvényi  akadályok  elhárulván,  a  bécsi  kormányzat  jónak  látta  most  

már  -  szerinte  -  törvényesen  is  az  egész  országra  kiterjeszteni  az  ingatlanok  felmérését  

függetlenül  azok jogi  helyzetétől,  a  tulajdoni  és  birtokviszonyoktól,  azaz:  az  OPTK  dologi  

jogi  és  -  mai  kifejezéssel  -  ingatlanjogi  elveit  a  teljes  körű  telekkönyvi  nyilvántartás  

bevezetésével  nálunk  kívánta  először  realizálni.  Ez  az  igazságügyminiszteri  rendelet  

teremtette  meg  a  későbbi  telekjegyzőkönyvek,  illetve  a  telekkönyvi  betétek  alapjait.  

Számbavette  az  egyes  birtokfajtákat,  azok  között  fennálló  különbségeket,  és  a  telekkönyvi  

alapelvek terén is továbblépett. Végezetül,  de nem utolsóként: megfelelő eligazodást  és rendet 

kívánt teremteni  az ingatlanokkal  kapcsolatos korabeli hazai zűrzavaros  helyzetben.  

Ami  ez  utóbbiakat  illeti,  elsősorban  is  tisztázta  a  „telekkönyvi  jószág"  fogalmát.  Ha  több  

fekvő jószág  (ingatlan)  egy  telekkönyvi  lapon,  került  felvételre  vagy  egy  telekkönyvi  lap  

egyetlen ingatlant tartalmazott,  úgy egyetlen telekkönyvi jószágot  alkottak.  

„Minden telekkönyvi jószág jogi viszonylatban  egy egésznek  tekintendő."105  

Fizikailag  a telekkönyv jószág  csak  földből  és a rajta emelt  épületből  állott.  Minden  földet  

fel kellett  venni  a telekkönyvbe,  kivételt  képeztek  a  közjószágok  és  az  álladalmi  vagyonok.106  

103  Ugyanakkor  került  kiadásra  a  földtehermentesítésröl  nyílt  parancs  a  Szerb  vajdaság  és  a  Temesi  bánság  
területén,  Horvát-  és  Tótországra  nézve,  és  külön  pátens  rendelkezett  az  úrbéri  viszonyok  megszüntetésével  
kapcsolatban  az  utóbbi  országrészben.  
104  Birodalmi  törvénylap  1853.  XX.  darab 65.  sz.  kiadatott  1853.  április  22-én.  
105  L.  id.  igazságügyminiszteri  rendelet  11.  És  12.§-ait.  
106  „Azon  dolgok,  mellyeknek  sajáttá  tétele  az  álladalom  minden  tagjának  meg  van  engedve,  szabadon  álló  
dolgoknak  neveztetnek.  Azok,  mellyek  nekik  csak  használatra  engedtetnek  úgymint:  országútak,  folyamok  és  
folyók,  tengeri  kikötök  és  tengerpartok,  köz-  vagy  nyilvános javaknak  neveztetnek." (OPTK  287.§-a).  
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Ezeket -  melyek  lehettek: közterületek, közparkok, közcsatornák, más közérdekű ingatlanok  -

nem  kellett  a  telekkönyvbe  felvenni,  azok  már  ekkor  sem  voltak  a  telekkönyvi  nyilvántartás  

tárgyai. 

A  telekkönyvi  jószágokat  (későbbi  elnevezéssel:  telekkönyvi  jószágtesteket)  a  rendelet  a  

következőképpen  osztályozta:  

a) nemesi fekvő  javak,  melyek  lehettek  belső telki  birtokok  (házas  belső telkek,  üres  belső  

telkek,  külső  telkek,  közbirtokosságban  lévő  hányadok  vagy  illetőségek,  közösen  birtokolt  

úrbéri legelők, malmok, gyárak, pálinkafőző-házak, mezőgazdászati jószágok  stb.);  

b)polgári ingatlanjavak  (belső  telki birtokok, külső telkek, belső telkek);  

c) szabad  kerületek  és  községek  (ide  voltak  értendők  a  szabad  királyi  városok  és  a  

mezővárosok  is) ingatlanjavai. 

Bár  ugyan  a  rendelet  egy  félreérthető  kitételt  tartalmazott,  mikor  kimondotta,  hogy  

„egyszersmind  a  földbirtokosok  szabadságára  hagyatik,  e'  részbeni  kívánságaikat  a  
i r y j 

telekkönyv-igazgatósággal  tudatni,"  azonban  ha  ezt  összevetjük  a  preambulummal,  

valamint  a telekkönyvek  hivatalból  történő  elkészítésének  kötelezettségével,108  egyértelmű:  a  

földbirtokosok  kötelesek  voltak  alávetni  magukat  a rendeletben  írt  eljárásoknak különösen  az  

esetekben, , amikor  az  úrbéri  ügyeket  intéző  úrbéri  törvényszék  és  más  törvényhatóságok  az  

úrbérrendezés  ügyében  ítéleteiket,  határozataikat  a  telekkönyv-igazgatóságokkal  közölték.  

(Mint  korábban  említettem,  az úrbéri törvényszékek  és más hatóságok minden ilyen jellegű  -

tehát ingatlanokat érintő -  határozmányt szintén hivatalból  voltak kötelesek jelenteni.) 

A telekkönyv elkészítési eljárás négy szakaszból  állott:  

a)  az előkészítő és bizottmányi  eljárásból,  

b)  a  telekkönyvi  jegyzőkönyvek  elkészítésével  kapcsolatos  eljárásból  (ideértve  a  már  

megvolt telek- és betáblázási  könyvek adatainak az átvételét  is),  

c)  ajogorvoslati eljárásból. 

A)  A telekkönyvi  előkészítő  munkálatok  

Az  előkészítő  munkálatokat  a  telekkönyv-igazgatóságok  végezték,  melyek  -  mint  az  már  

ismert  -  a  főtörvényszék  mellett  működtek.109  Az  előmunkálatok  legfőbb  célja  a  birtokok  

(ingatlanok)  tényleges  felmérése  és  a  birtokhoz  való  jog  tisztázása  volt.  Tulajdonképpen  

ugyanazok  voltak  az alapvető  szabályok,  mint  az  1850. januárjában kiadott  hirdetésben  azzal  

a  különbséggel,  hogy  az  1853.  évi  rendelet  mintegy  továbbfejlesztette,  korszerűsítette  a  

107  Id.  igazságügyin in iszteri  rendelet 2.§  második  bekezdés.  
108  „A  telekkönyvek  készítése  az  ezen  rendelet  elején  nevezett  koronaországok  mindegyikének  területében  
hivatalból  foganatosítandó..."  (L.  id.  rendelet 2.§  első  bekezdés.)  
109  Telekkönyv-igazgatóságok  működtek  a  kerületi  főtörvényszék,  a  báni  tábla,  valamint  a  tartományi  
főtörvényszék  mellett  is.  
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procedúrát  bevonva  az  ingatlankörbe  a  nemesi  fekvő javakat  is.  Az  előkészítő  munkálatokat  

egy  bizottmánynak  kellett  elvégeznie,  melynek  tagjai  voltak  „az  e  végre  felesketett  

telekkönyv-fölkészítők",  a  tollvivők,  valamint  a  „telekadóideiglenes  ügyeire  rendelt  községi  

választmány."110  A  bizottmány  tárgyalásain  bárki  jelen  lehetett,  és  ott  fölszólalhatott.  A  

bizottmányokat  alapvetően  településenként  kellett  megalakítani.  

A  telekkönyv-fölkészítő  határozta  meg  a  településenkénti  tárgyalások  lefolytatásának  

időpontját  egyrészt  közhírré  tétellel,  valamint  napilapban  feladott  hirdetés  útján,  másrészt  a  

településen  fekvő  nagyobb  birtokosok,  az  illetékes  járási  bíróságok,  törvényszékek,  az  

előkészítő munkában érdekelt  más ingatlantulajdonosok értesítés útján. A „fölvétel" -  azaz az 

ingatlanokra  vonatkozó  adatok, jogok, jogosítványok,  terhek  tisztázása -  általában  á  nagyobb  

terjedelmű birtokokkal kezdődött, és úgy haladtak tovább a kisebb birtokok  irányában.  

A  bizottmány  köteles  volt  mindegyik  birtokos  bejelentését  számbavenni;  ingatlanai  

hollétét, határait, egyéb adatait hivatalból  „kinyomozni".  Ez azt jelentette,  hogy  a birtokos  (az  

ingatlantulajdonos) köteles  volt minden olyan iratot, irományt, okiratot a bizottmány  elé vinni,  

amelyekkel  az  ingatlan(ok)ra  vonatkozó  jogosultságát  igazolni  tudta  vagy  igazolhatta.  

Amennyiben  nem jelent  meg  valamely  ingatlan  birtokosa  úgy  részére  gondnokot  rendeltek  

ki.111  A bizottmány által figyelembe vett bizonyítékok az előkészítés  során:  

-  úrbéri  irományok,  

-  az utolsó birtokszabályozásokról  felvett jegyzőkönyvek, térképek,  térképkivonatok,  

-  a telekadó-ideigleneg  földkönyvei,  

-  telek- és betáblázási jegyzőkönyvek  adatai,  

-  városi  földkönyvek  egy-egy ingatlanra vonatkozó lapjai,  

-  bírói  leltárak, becslések,  leltárak,  

-  korábban a birtokkal kapcsolatban hozott bírói ítéletek, végzések, 

-  betáblázási  könyvek,  

-  adásvevési  szerződések, záloglevelek, haszonbérleti,  egyéb  szerződések.  

Amennyiben  az  előkészítő  eljárásban  való  részvételt  valamely  földbirtokos  megtagadta,  

úgy  először  megfelelő  udvariassággal  fel  kellett  világosítania  a  telekkönyv  céljáról,  

hasznosságáról.  Amennyiben  ez  lehetetlen  volt  vagy  nem  vezetett  sikerre,  úgy  a  földbirtokos  

110  A  rendelet  nem  írta elő  kötelezően  a választmány  összes  tagjainak jelenlétét  a bizottságban;  elegendő  volt  egy  
községelöljáró  vagy egy  „hites" személy,  valamint  a nemesi  ingatlanok egy  képviselője  jelenléte.  
111  „Ha  a tulajdonos  vagy  lakhelye  ismeretlen,  ...  mely  eset  különösen  elhagyott  fekvő  jószágokból  fordulhat  elő,  
a  bizottmány  egy  részrehajthatatlan  s  a  helybeli  birtokviszonyokkal  ismeretes  egyént  köteles  képviselőül  
kirendelni,  ezzel  a  nyomozásokat  megtenni,  s  erről  a  megyei  törvényszéknek  vagy  járási  bíróságnak...  haladék  
nélkül jelentést  tenni." (Id.  igazságügyminiszteri  rendelet  23.§)  
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költségére  egy  részrehajlástól  mentes  egyént  kellett  képviselőjéül  kirendelni.  A  

földbirtokosok  vonakodása,  makacskodása  a munkálatok végzését nem  hátráltathatta.  

A  bizottmány  mindenfajta  bizonyítékot  figyelembe  vehetett  munkája  során,  azonban  

tanúvallomást  nem  alkalmazhatott,  továbbá  nem  tekinthette  bizonyítéknak  a  birtokos  

előadását  sem: azaz a szóbeli  bizonyítási  eszközök ezen eljárás során helyt  nem foghattak.  Ez 

teljes  összhangban  állott  az  OPTK  rendelkezéseivel,  amely  minden,  ingatlanra  vonatkozó  

nyilatkozatot,  engedélyt,  szerződést,  vállalást,  kötelezettség-kijelentést  csak  írásban  tekintett  

érvényesnek. 

B) A telekjegyzőkönyvek  szerkesztése112  

Alaki  követelményekként  az alábbiakat  kellett  alkalmazni:  

a)  a jegyzőkönyv  bal  oldalán,  a felső sarokban  a megyét, jobb  felső sarokban  a  település  

nevét kellett bejelölni; 

b)  ezt  követte  a  földbirtokossal  (vagy  képviselőjével)  folytatott  tárgyalás  leírása  (a  

bejelentés, az eddig bizottmányi  nyomozás adatainak feltárása stb.); 

c)  a  telekkönyvi  jószág  neve  és  minősége  (minőségen  a  jogi  jelleget  értették,  azaz  a  

nemesi birtok, hitbizomány, polgári birtok  stb.);  

d)  a jószághoz tartozó  ingatlanok  (fekvő javak) pontos  leírása következett  mégpedig -  ha  

volt  ilyen -  a  földkönyvben  feljegyzett dűlők vagy utcák sorszáma, házszáma  szerint;  

e)  amennyiben  valamely  telekkönyvi  jószágnak  nem  volt  különleges  (a  feudális  

birtokjogban kialakult)  elnevezése,  úgy  a jelenlegi  minősítést,  elnevezést  kellett  bejelölni  (pl.  

irtásföld, negyed-, fél-, egésztelek, maradványföld stb.) a dűlő sorszáma alapján; 

f)  a  művelési  ág  („a  mívelés  neme"),  dűlőrész  száma,  házszám,  a  földkönyv  szerinti  

térmérték  vagy  a telekadó-ideigleneg  alapján  megállapított  terület  osztrák  holdban  (azaz  egy  

hold  1200 n. öllel  volt  számítandó);  

g)  meg  kellett  nevezni  a  birtok  (ingatlan)  természetes  határait  (folyó,  csatorna,  

hegyvonulat,  völgykatlan,  közút,  dűlőút  stb.),  de  a  szomszédos  ingatlanhatárok  bejegyzése  

nem volt szükséges,  így nem tartalmazta a jegyzőkönyv  a szomszédos ingatlanok  adatait  sem;  

h)  a  földbirtokos  neve  (vezeték-  és  mellékneve),  valamint  mástól  való  

megkülönböztethetőség  végett  állása természetszerűen  bejegyzendő volt, ha pedig valamely  -

pandektista  kifejezéssel  -  jogi  személy  (akkori  nevükön:  egyházak,  alapítványok,  társaságok  

stb. összefoglalóan:  „erkölcsi  személyek')  tulajdonát képezte  az  ingatlan,  úgy ezek  sajátságos  

neve,  címe  volt  feltüntetendő;  amennyiben  valamely  olyan  ténykörülmény  állott  fenn  a  

112  „A  telekjegyzőkönyvek  szerkesztésénél  általában  következő  módon  kell  eljárni..."  -  rendelkezik  az  említett  
miniszteri  rendelet  27.§-a.  A  tulajdoni  lapok  kialakításának,  összeállításának  munkálatait  szintén  szerkesztésnek  
nevezete  az  1972.  évi  32.  sz.  tvr.  
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tulajdonos  tekintetében,  mely  korlátozta,  befolyásolta  az  ingatlanhoz  kapcsolódó  jogának  

gyakorlását  (pl. kiskorúság, gondnokság,  infámia stb.), úgy ezt  is fel kellett  tüntetni;  

i)  a zálogbirtokok  esetében  a hitelezőket  is fel kellett  tüntetni  (amennyiben  azok adatai  a  

hivatalból  beszerzett  bizonyítékokból  (betáblázási jegyzőkönyv,  telek-  és  betáblázási  könyv)  

vagy birtokos előadásából  és magánjogi irataiból  kideríthetők  voltak;  

j)  Horvát-  és  Tótországban  (Horvát-  és  Szlovákországban)  házközösségek  esetében  

nevüket, valamint  azon  családok  neveit (nem pedig az egyes személyekét) kellett  feltüntetni;  

k)  amennyiben  az  előmunkálatok  során  az  ősiségi  vagy  az  úrbéri  pátensek  által  

szabályozott  kérdések  tekintetében  vita  vagy  bizonytalanság  merült  fel  vagy  e  

nyíltparancsokra  alapított  valamilyen  igény  érkezett,  ezt  is  fel  kellett  tüntetni  a  

jegyzőkönyvben,  de  a  jogkérdésben  a  bizottmány  nem  nyomozhatott  tovább,  és  nem  

dönthetett  (ez utóbbiaknak  is ki kellett  a jegyzőkönyvből  derülni);  

1)  ha pedig  az előmunkálatok  során  a vita  egyedül  arra korlátozódott,  hogy  egy  személy  

vagy többen tulajdonosok, és ha ez  „barátságos  egyezség"  útján nem volt megoldható,  úgy  a  

tényleges  egyedüli  vagy  közös  tulajdonostársak  egyenlő  arányú  tulajdonjoga  szerint  volt  

bejegyzendő. 

A  földkönyvekben  a  bizottmány  semmiféle  kiigazítást,  változtatást,  törlést  vagy  

iratmegsemmisítést  nem  végezhetett;  az  ilyen jellegű  eljárások  csak  a  telekjegyzőkönyvben  

kerülhettek bejegyzésre (a  földkönyvvel  történt összehasonlítások útján). 

A telekkönyvi  levél  kialakítása  (a telekjegyzőkönyv tartalma):113  

A  telekjegyzőkönyvben  fel  kellett  tüntetni  mindazon  fekvő  javakat  (vagy  ingatlanokat),  

amelyek  egyetlen  birtokos  tulajdonát  képezték  kivéve,  ha  egyes  jószágok  más  településen  

vagy  más  megyében  feküdtek.  Ez  utóbbiak  nem  szerepelhettek  a  többi  -  más  megyében  

feküdt  -  ingatlanokkal  egy  telekkönyvi  lapon.  Mindez  azonban  nem  zárta  ki  azt,  hogy  az  

ingatlantulajdonos  megyénkénti  birtokairól  külön-külön  (megyénkénti)  telekkönyvi  

jószágtesteket  alakítson  ki. Ugyanakkor joga volt az ingatlantulajdonosnak arra is, hogy  külső  

telkét  vagy  telkeit,  belső  telkét,  telkeit,  házas  telkeit  vagy  mezőgazdászati  birtokát  külön-

külön  telekjegyzőkönyvekben  tüntettesse  fel.  Ugyanakkor  alapvető  szabály  volt,  hogy  a  

közbirtokosság  vagy  a  település  közös  (kizárólagos)  tulajdonát  képezett  belső  vagy  külső  

telkeket  egyetlen  önálló telekkönyvi jószágként  lehetett  nyilvántartani  (nem pedig tulajdonosi 

hányadonként  -  közös tulajdon esetében). 

113  Telekkönyvi  levélnek  vagy  lapnak  (folium)  nevezték  azt  az  ívet,  melyre  a  telekjegyzökönyvben  felvett,  
közvetlenül  az  ingatlanra  vonatkozó  adatok  kerültek  minden  megjegyzés,  jegyzőkönyvi  kitétel  nélkül  (tehát  
tulajdonképpen  a  telek jegyzökönyvek  rövidített  átvitelét  tartalmazta).  
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Megengedte  továbbá  a  rendelet,  hogy  a  tulajdonos  a  jószágtesten  belül  felvett  egyes  

önállóan  birtokolható,  használható  ingatlanait  leválassza  a  jószágtest  egyéb  elemeitől,  és  

önálló telekkönyvi jószágtestet  és ezzel  önálló telekkönyvi  lapot  nyisson.  

A  jobbágy-  és  úrbéri  zsellértelkek  esetében  az  előzőekben  említettek  nem  mindenkor  

voltak  alkalmazhatók  -  azok  ugyanis  a nemesi  birtokok  tekintetében  állottak  fenn - ,  azaz  pl.  

ha két  házzal  rendelkezett  a volt jobbágy  (netán  a zsellér),  úgy  azokat  nem vetethette  fel egy 

telekkönyvi  levélre.  Megengedett  volt  viszont  a  jobbágytelek  (zsellértelek)  és  más,  ehhez  

tartozó  dologbani  jogok,  legelők,  erdők,  nádasok,  esetleg  irtás-  vagy  maradványdölek  egy  

telekkönyvi jószágtestként  kezelése.  Ugyanakkor  tilos volt  két különböző  településen elfekvő 

jobbágy-  vagy zsellértelek  egy jószágtestté  összevonása.  

A polgári  birtokok  esetében  a következőket  keiiett e téren  betartani:  

a)  a belső telki  birtok, valamint  a ház egyetlen jószágtestet  képezett  (tehát  a polgár  városi  

belső telke és az azon lévő ház, az udvar, kert, egyéb terület egy egységet  alkotott);  

b)  szintén  egy jószágtestet  kellett  kialakítani  a  belső  telki  birtokból  és  a  külső  telekből  

vagy  telkekből,  amennyiben  azt  már  eddig  is  akként  tartották  nyilván  a városi  földkönyvben  

vagy ha a tulajdonos ehhez hozzájárult; 

c)  ha  a  köztörvényi  hatóság  (azaz  a  szabad  királyi  város  tanács)  a  polgár  belső  telkére  

házépítést engedélyezett, ezt a telket önállóan kellett nyilvántartásba  venni;  

d)  a városi telek- és betáblázási könyveket  tovább kellett folytatni ezen szabályok  szerint;  

amennyiben  a  városban  nemesi  birtokok  voltak,  ezeket  külön  jószágtestekként  kellett  a  

telekjegyzőkönyvekben megjelölni. 

Ugyanezeket  a jószágbeli  bejegyzéseket  kellett  alkalmaznia  a telekkönyvi  hatóságoknak  a  

szabad kerületek  és a települések tulajdonában volt ingatlanok nyilvántartására  is.  

Végezetül:  a telekjegyzőkönyveket  keltezéssel,  valamint  a birtokos  és  a bizottmányi  tagok  

aláírásával  kellett  ellátni.  Az  egyes jegyzőkönyvi  lapokat  úgy  kellett  összefűzni -  és  községi  

bélyegzővel  ellátni  - ,  hogy  azokba  további  lapok  befűzhetők  legyenek  a  jegyzőkönyv  

folyamatos  vezethetősége  érdekében  -  mindaddig,  amíg  a  telekkönyvi  levelek  (vagy  

telekkönyvi  lapok,  azaz  fóliumok)  el  nem  készülnek."4  A  telekjegyzőkönyvekhez  csatolni  

kellett mindazon okiratokat,  illetve mindazon okiratok másolatait,  amelyek  a tulajdonjogot, az 

ingatlan  előbbiekben ismertetett  fizikai és jogi  állapotát  igazolták,  alátámasztották.  

114  „Egyébiránt  mindegyik jegyzőkönyv  akkép  szerkesztendő,  hogy  azon  birtokváltozások  beiktatására,  melyek  a  
telekkönyvi  levelek  (lapok)  elkészültéig  valószínűleg  következhetnének:  elegendő  hely  maradjon  főn."  (L.id.  
miniszteri  rendelet  34.§)  
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C) A  telekkönyvi jegyzőkönyvek  nyilvánosságra  hozatala  

A  miniszteri  rendelet  nagy  gondot  fordított  arra,  hogy  a  telekjegyzőkönyvek  tartalma  a  

legszélesebb  nyilvánosság  elé kerüljék, azaz:  minden jogvita  a lehető legrövidebb  időn  belül,  

még a jegyzőkönyvek  megszerkesztését  követően és a leggyorsabban  eljáró fórumon oldódjék 

meg.  Ezért  kötelezővé  tette,  hogy  a  telekjegyzőkönyveket  a  cs.  kir.  megyei  törvényszék  

hirdesse  ki.  E  kihirdetésnek  elsősorban  az  volt  a  célja,  hogy  a  tulajdonjogok  köztudomásra  

jussanak,  tehát  bárki  megismerhesse  adott  ingatlan  adatait,  másodsorban  a  nyilvánosságra  

hozatallal  lehetővé  kívánták  tenni,  hogy  azokkal  kapcsolatban  bárki  felszólalhasson,  

kifogásokat  tegyen,  és  ekképpen  segítse  a  helyes  szerkesztést  (a  hibák  kijavítását),  

harmadsorban  pedig  a  hitelezők  tudomást  szerezhessenek  a  telekjegyzőkönyv  felvételéről  és  

ellenőrizhessék:  betáblázásra  került-e  a  zálogjog  az  adott  ingatlanra,  illetve  az  általános  

zálogjogok végképp megszűnjenek, és adott  ingatlanra  koncentrálódjanak.  

A  telekkönyvi  jegyzőkönyvek  kihirdetésével  kapcsolatban  a  rendelet  előírta,  hogy  

elsődlegesen  azok  akkor  kerülhettek  teljesítésre, ha  „az  egy  megyei  törvényszék  kerületében  

(illetékességi területén) fekvő minden jószágokróli  összes  telekkönyvi jegyzőkönyvek  a hivatali 

irodákban  (41.§)  beadvák..."115  Amennyiben  a  telekkönyvi  jegyzőkönyvek  felvételének  

eljárása  elhúzódott,  úgy  a  telekkönyvi  igazgatóságnak  joga  volt  a  kihirdetéseket  egyes  

járásokra,  a járásokon  belül  egy-egy  községre  (melyekben  nagyobb jószágtestek  pl.  uradalmi  

birtokok  feküdtek),  illetve  egyes  városokra  nézve javaslatba  tenni.  A  megyei  törvényszék  az  

indokok  megfelelő  vizsgálata  után  döntött  a  kihirdetésről  vagy  a  kihirdetés  későbbi  

időpontjáról. 

A  hirdetvényeket  a  megyei  törvényszékeknek  kötelesek  voltak  egymás  után  háromszor  

közétenni  „a koronaországnak  birói  kihirdetésekre  rendelt  hírlapjaiban  s  a  bécsi  hírlapban,  és  

pedig  a  hirlap  nyelvén  ezen  fölírat  alatt:  TELEKKÖNYVI  JEGYZŐKÖNYVEK  

KIHIRDETÉSE...",  illetve ezt még egy ízben (kilenc hónapon belül) meg kellett  ismételni.116  

A közleményeknek  az alábbi  felhívásokat kellett  tartalmaznia:  

a)  akik  a  telekkönyvi  jegyzőkönyvekben  felvett  birtok-  és  jogállapotot  nem  tartották  

jogszerűnek,  a hirdetménynek  az  országos  lapban  történt  első  megjelenése  napjától  számított  

kilenc  hónapon  belül  tehették  meg  észrevételeiket,  mégpedig  a  nemesi  fekvő  jószágok  

tekintetében  keresetlevélben  a  megyei  törvényszéknél,  míg  a többi  ingatlanra  vonatkozóan  -

szintén keresetben -  a járási  bíróságoknál;  

115  Id.  igazság  ügyminiszteri  rendelet  43.§  
116  Ilyen  „hirdetvények"  a telekkönyvi jegyzökönyvek  megyénkénti  elkészítését  kővetően  a Magyar  Hírlapban  is  
megjelentek,  de  főként  a  Pesti  Hirlap  közölt  ilyen jellegű  hirdetéseket  (közérdekű  közlemények  részben).  
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b)  azok  a  hitelezők,  akik  a  követeléseik  betáblázása  folytán  elsőbbségi  jogot  nyertek  a  

kielégítés terén, az előző  időponttól  számított  tizenként  hónapon  belül  tehettek bejelentést  „az  

elsőbbség  különbeni  elvesztése  mellett"  (csatolni  kellett  a  betáblázási  előjegyzettel  ellátott  

adósleveleket,  a telekkönyvi jószág pontos megjelölését tartalmazó  okiratokat;  

c)  a  „dologbani  haszonbérlők"  annak  érdekében,  hogy  haszonbérleti joguk  ezen jellegét  

ne  vessze  el,  úgyszintén  tizenkét  hónap  jelenthették  be  azirányú  igényüket,  hogy  e joguk  az  

adott  jószágra  bejegyzésre  kerülhessen  (tehát  a  telekkönyvi  jegyzőkönyvekben  is  mint  

dologbani jog -ius  in rem  -  jegyeztessék  be; és végül 

d)  azon  nemesi  fekvő jószágok  birtokosai  szintén  12  havi  határidő  jelenthették  be  azt,  

hogy  a  városi  törvényhatóságnál  nyilvántartott  ingatlanaik  kerüljenek  be  a  megyei  

telekkönyvbe. 

Mindezek  mellett  a  megyei  törvényszékek  számára  a  rendelet  szigorúan  előírta,  hogy  a  

„hirdetvényeket"  a törvényházakra  és az egyházajtókra kiszegeztessenek  's  a  falusi  községek 

lakosai  ezek  tartalma  iránt  fölvilágosíttassanak,  's  hogy  a  határszéli  járásokat  tárgyazó  

hirdetvények  a  szomszéd  külföldön  is  a'  hírlapokba  beiktattassanak"."7  Ugyanis  a  

hirdetményi  határidők  a  szó  valódi  értelmében jogvesztők  voltak,  s  a  hírlapi  megjelenésnek,  
lift 

valamint  a fenti helyeken történt kifüggesztések napjának döntő jelentőségük  volt.  

D)  A  telekkönyvi  ügyekben  alkalmazott  jogorvoslatok  

A  miniszteri  rendelet  egyértelműen  kimondotta,  hogy  a  telekjegyzőkönyvekkel  

kapcsolatban  minden  birtokjogi,  illetve  tulajdonjogi igényt  az  előírt  9 hónapos  határidő  alatt  

keresettel  lehetett  bejelenteni  az  illetékes  bíróságnál  (vagy  a  megyei  törvényszéknél  vagy  a  

járási  bíróságok  előtt). Az  osztrák  polgári  perrendtartás  szabályai  szerint,  egyben  soron  kívül  

kellett  a  bíróságoknak  eljárniok,  és  a  perindítás  tényét  a  telekjegyzőkönyvekben  fel  kellett  

jegyezni.  A  jogerős  ítélet  határozta  meg  az  ingatlan  további  jogi  sorsát,  amennyiben  a  

telekjegyzőkönyvet  támadó  fél  pert  nyert,  úgy  cz  okiratot  annak  megfelelően  meg  kellett  

változtatni  a perindítás („a per  följegyzése")  egyidejű törlése  mellett.  

A hirdetményi  határidő  lejárta előtt  a megtámadott  birtokjog és birtokállapot  kérdésében  a  

bíróságoknak  meg  kellett  kezdenie  a pert,  azaz más bejelentések  az  ilyen  perek  folyását  nem 

gátolták,  nem akadályozhatták.  A soronkívüliség jogszabályi  előírásának pedig az volt a célja, 

hogy a bíróságok  lehetőleg még a kilenc hónap letelte előtt döntsék  el a jogvitát. 

Nem  volt  egyértelmű  az  eljárás  a  hitelezői  igények  és  haszonbérlői  követelések  

bejelentésének  elintézésével  kapcsolatban.  A  rendelet  több  helyen  alperest  említ,  de  

117  L.  id.  miniszteri  rendelet  49.§  
1,8  „...  a bejelentési  határidőnél  sem  halasztásnak,  sem  az előbbi  áilapotbani  visszahelyezésnek  nincs  helye." (L.  
id.  miniszteri  rendelet  46.§  d /alpont 4/  bekezdés.)  
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alapvetően  az  adós  elnevezést  használja; egy  szakaszon  belül  megjelenik  a „felperes" szó  is,  

valamint  az,  hogy  az  ügyet  ítélettel  kell  lezárni.  Ugyanakkor  az  eljárás  menete  kísértetiesen  

emlékeztet  a mai rendszerváltásunk  során intézményesült  felszámolási zárótárgyalásra  (vagy  a  

csődegyezséggel  kapcsolatos  eljárásra),  vagyis:  egy  egykorú  nemperes  eljárásról  

beszélhetünk. Az tény, hogy 

-  a hirdetményi  határidő előtt  nem lehetett  eljárást megindítani  (természetesen  a hitelező 

bejelentéseket e határidő alatt meg kellett  tenni),  

-  meg  kellett  kísérelni  az  egyezségkötést  a  hitelező  vagy  hitelezők  és  a  földbirtokosok  

között, 

-  ha  a  felek  alkudozásba  bocsátkoztak,  ezt jelenteni  kellett  az  illetékes  bíróságnak  („a  

hirdetvényi  határidő  lefolyta  után  legfeljebb  négy  hét  alatt"),  továbbá  az  egyezség  

előterjesztésére újabb határidőt kellett kémi (szintén a bíróságtól),  

-  és  ha  az  egyezség  megkötésére  megadott  újabb  határidő  is  eredménytelenül  telt  el  

vagy egyáltalán nem jelentettek egyezkedési  kísérletet,  a bíróság köteles volt  „haladéktalanul"  

szóbeli  eljárást  indítani.  

A  bíróság  előtt  az  adósnak  össze  kellett  állítania  egy  teherállapotot  tartalmazó  tervezetet  

(„mind  a  követelések  valódisága  és  sorrendje,  mind  pedig  ezeknek  több  telekkönyvi  

jószágokra  leendő  fölosztása  fölött"),"9  amelynek  megvizsgálása  tárgyaláson  történt  (tehát  

szóbeli  eljárás  formájában,  azaz  nem  a  bonyolultabb  ügyekben  alkalmazott  írásbeli  perre  

került  sor),  és  előbb  az  egyezségkötést  kellett  megkísérelni,  ennek  eredménytelensége  után  

kerülhetett  sor  ítélethozatalra.  Egyébként  mind  az  egyezséget,  mind  az  ítéletet  meg  lehetett  

fellebbezni az osztrák perrendtartás  szerint  (felfolyamodásnak nevezték  e jogorvoslatot),  és  a  

jogerős  (másodfokú)  ítéletet  meg  kellett  küldeni  a  telekkönyvi  igazgatóságoknak  (vagy  a  
1  A  

járási telekkönyvi  hivataloknak).  

A hirdetményi  határidő  leteltét  követően,  amennyiben  nem történt  semmiféle kifogás vagy 

bejelentés,  nem  kellett  pert  vagy  más,  bíróság  elé  tartozó  telekkönyvi  eljárást  lefolytatni,  a  

telekkönyvi  jegyzőkönyveket  le  kellett  zárni.  A  korábban  a  telek-  és  betáblázási  könyvekbe  

felvett  hiteleket.  Jelzálogjogokat  „RÉGI  TERHEK"  megjelölés  mellett  kellett  feltüntetni,  a  

később  felvett  hitelek  biztosítékairól  készített  kivonatokra  pedig  „ÚJ  TERHEK"  feliratot  

kellett  alkalmazni,  és  ezek  kerültek  be  a  telekkönyvi  levélre  vagy  lapra.  A telekkönyvi  lapok  

vagy  telekkönyvi  levelek  kialakításáról  a  rendelet  nem  adott  különösebb  leírást,  azonban  

119  Id.  igazságügyin in iszteri  rendelet  58.§  
120  Ekkor még  nem  szerepeltek  a telekkönyvi jegyzökönyvek  körüli  eljárások  az  ún.  nemperes  eljárások  között;  a  
telekkönyvi  ügyekben  speciális  szabályok  érvényesültek.  „1853  tavaszán  lépett  életbe  Magyarországon  a  
perenkívüli  eljárás  új  szabályzata  és  ugyanazon  év  őszén  egy  ideiglenesnek  mondott  csödrendtartás.  (1852.  júl.  
18-iki  igazságügymin.  rendelet)"  L.  Berzeviczy  Albert  id.  m.  337.  o.  



62 

annyi  ismeretes,  hogy  ezek  a  lapok  (levelek)  voltak  a  későbbi  Telekkönyvi  Rendtartásban,  

majd az  1886. évi telekkönyvi  törvényben  szabályozott telekkönyvi  egységek  ősei.  

A  miniszteri  rendelet  végezetül  részletesen  foglalkozott  a  telekkönyvi  jegyzőkönyvek  

nyilvánosságának  a  kérdésével,  valamint  a  telekkönyvi  szervezettel.  Alapelvként  

leszögeztetett:  mindenki  megtekinthette  a  telekkönyveket  (ideértve  a  telekkönyvi  

jegyzőkönyveket,  telekkönyvi  lapokat, egyéb, a jegyzőkönyvhöz csatolt  okiratokat).121  

A  telekkönyvi  ügyeket  két  helyen  intézték.  A  megyei  törvényszék  mellett  működtek  a  

megyei  telekkönyvi  igazgatóságok,  és  itt  vezették  a  nemesi  birtokok  telekjegyzőkönyveit;  az  

egyéb  birtokok  telekjegyzőkönyvei  a  járásbíróságok  mellett  szervezett  telekkönyvi  

hivatalokban  kerültek  tárolásra,  és  természetesen  itt  intézték  a  további  bejegyzéseket,  

törléseket  is.  

Mivel  számos  konkrét  kérdést  nem  foglalt  magában  az  előbb  igen  részletesen  ismertetett  

rendelet,  még  abban  az  évben  megjelent  egy  újabb  igazságügyminiszteri  rendelet  a  
|  'yy  

helyszíneléssel  kapcsolatos  utasításokkal.  A  helyszínelés  menetét  Schnierer  Gyula  a  

következőképpen  írta  le:  „A  telekkönyvi  biztos  tollnokaival  az  illető  járásba  kimenvén,  

mindenek  előtt  az  adótelekkönyvben  előforduló  részletszámokat  egy  úgynevezett  

részletlajstromba  dűlők  szerint  felvétetti, és  az egyes  birtokíveken  keresztül  menvén,  minden  

egyes  részletszám  mellett  a  birtokív  számát  hozzájegyzi,  miből  egyúttal  kitűnik,  váljon  

minden  egyes  részletszám  a  birtokívekeben  fölvétetett-e  vagy  sem?  A  telekkönyvi  biztos  

egyúttal  a  nagyobb  birtokosokat  és  községi  választmányi  tagokat  összehívja  és  a  

telekkönyvezés  szükséges  volta,  annak  eddigi  akadályai  felül  vellős  (ígyl)beszéddel  

fölvilágosítván,  egyszersmind  őket  közremüködésök  szükségére  figyelmezteti.  (L.  ezen  

rendelet  1—11 .§)  A helyszínelés  minden  községben  vagy  egy  biztos  és egy  tollnok  által  vagy  

pedig két tollnok  által  történik,  kik közül  az egyik  mint  ügyvezető  működik.  A helyszinelés  a  

dűlők  földtani  fekvése  szerint  és  pedig  úgy  történik,  hogy  az  első  részletszámmal  kezdetik.  

Tehát  minden  község  helyszínelése  a  belsőséggel  (Ortsried) és  ebben  az  1.  részletszámmal  

kezdendő  [...]  különben  mindenkinek  szabadságában  áll,  jogai  megőrzése  végett  a  

helyszínelésnél jelen  lehetni  (u.o.  12-17.§)123  [...]  Ha valami  részletszám  ketté  osztatott  ezen  

körülmény  a)  és  b)  betűk  általi  elosztással  jelölendő,  ha  pedig  a  birtokíven  előforduló  több  

121  „A  feleknek  szabadságában  áll,  a telekkönyvi  jegyzökönyveket  épen  úgy,  mint  a  már  szerkesztett  lapokat  és  
bejelentési  jegyzőkönyveket  a  hivatali  irodában  a  hivatalnokok  jelenlétében  megszemlélni...  A  
jegyzőkönyvekről  és  lapokról...  a  hivatalnokok  által  egyszerű  vagy  láttamozott  hivatalos  másolatok  kiadandók,  
mivégre  a felek  kötelesek  a bélyegiveket  benyújtani" (Id.  r.  42.§) 
122  1 85 3.  évi  szeptember  hó  16-án  kelt  igazgügyminiszteri  rendelet  mellyel  az  1853.  évi  április  18-iki  rendelet  
alapján  a helyszínelési  utasítások  tétetnek  közzé" (L.  német  nyelven  Peregriny:  id.  mű 237-258.  oldalak!)  
123  A  birtokíveket  az adólajstromban  vagy  más néven  az adótelekkönyvben  vezették  (ekkor még  nem  a  katasztert  
használták).  A  részletszám  az  egyes  jószágtestek  számozását  jelölte,  ezt  nevezhetjük  mai  értelemben  helyrajzi  
szám  ősének.  
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részletszámok  együttvéve  csak  egy  földdarabot  képeznének,  az  egyes  részletszámok  zárjellel  

összekötendők.  P. 3264/a és 3264/b vagy pedig (421-424.)  vagy (216., 217., 220.)  [...]  

Ha  több  részletszámok  egy  birtoktestet  képeznek  úgy  a  lakház  mint  első  részletszám,  a  

többiek  számtani  rendben  után  bevezetendők.  Ha  lakház  nem  tartozik  a  telekkönyvi  

birtoktesthez,  azon  részletszám  lesz  az  első,  mely  előbb  helyszínelésre  kerül.  Mindjárt  

kezdetben  a  telekkönyvi jószágtest  nevezete  (pl.  Lubló  vár)  és  ha  az  különös  megnevezéssel  

nem  bír,  annak  természete  kiteendő.  P.  nemesi  birtok,  egész-,  fél-  vagy  negyedtelek.  Ez  alá  

pedig  római  szám  I.,  és  ha  több  egyes  részleteket  magában  foglaló  jószágtest  jönne  egy  

jegyzőkönyvbe,  mindegyik  felett  a  következő  római  szám  kiteendő.  Minden  egyes  magában  

egy  birtoktestet  képező  részletszám,  vagy  több  ilyen  önálló  részletszámok  megnevezésükkel  

p. szöllő, irtásföld, keresztjel (+) alájönnek, (u.o.  18-30.§)"124  

Ezt  követte  egy  újabb  1853.  szeptember  16-iki  igazságügyminiszteri  rendelet  a  

helyszinelési  utasítás  végrehajtása  tárgyában",  Ez  nagyobbrészt  kezelési  rendszabályokat  

tartalmazott,  de  több  intézkedése  a  későbbi  telekkönyvi  rendszer  kialakításával  szoros  

kapcsolatban  állt,  ezért  azokat  röviden  ismertetnem  kell.  Minden  településen  el  kellett  

készíteni  a  birtokosok  betű  szerinti  névjegyzékét  (Namensverzeichniss).  „Az  

adómunkálatokhoz  tartozó  földmérési  vázlatok  (dülőtérképek)  a  telekkönyvi  munkálatok  

számára  szinte  lemásolandók.  Hol  pedig  az  ily  vázlatok  még  nem  léteznek,  szabad  kézből  

vagy  pedig  másnemű  segédeszközök  és  már  létező  felmérések  alapján  minden  dűlőről  egy  

fekvési  vázlat  (Situation  skizze)  készítendő.  Az  ilyen  vázlatokkal  a  bizottmány  a  helyszínére  

kimenvén,  a  fekvést  meghatározza  és  evvel  tisztába  jővén,  az  egyes  részleteket  a  vázlatba  

rajzolja,  mely  munka  a  helyszinén  rajzónnali  feljegyzéssel,  az  irodában  pedig  téntávali  

tisztázás  által  történik.  Az  egész  határról  egy  úgynevezett  határfölmérési  vázlat  

(Grenzvermessunges  skizze)  rendesen  a dülőfekvési vázlatoknál  kisebb mértékben  készítendő,  

és mindezen vázlatok  a helyszinelési  bizottmány  által  aláirandók."124  

Külön  foglalkozott  a  rendelet  az  ún.  úrbéri  tagosítási  telekkönyv  (Fundualbuch)  és  a  

rendezési  térképpel  (Regulirungs-Karte).  Ezeket  az  úrbéri  pátensek  gyakorlati  végrehajtása  

során  kellett  elkészíteni.  Ekkor  e  rendeletben  kerültek  meghatározásra  az  alábbi  -  nagyban-

egészben máig is alkalmazandó -  kérdések:  

124  Schnierer  Gyula:  Telekkönyvi  eljárás  rendszeres  kézikönyve  honi  törvényeinkhez.  Pest  Lauffer  Vilmos  
kiadása.  1864.  12-16.  oldala  
125  Szintén  német  nyelven jelent  meg  (ugyanúgy,  mint  az elözö  rendelet)  az Országos  Birodalmi  Kormánylapban  
sem  találtam),  ellentétben  összefoglalja  a  lényeges  rendelkezéseket  Schnierer  Gyula  előbbi  művében.  (A  rendelet  
teljes szövegét  I.  Peregriny  id.  müvében 258-336.  oldalakon!)  
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1.  A  földdarabok  megosztása  esetén  a részletszámok  törését  a/,  b/  c/  és d/  betűkkel  kellett  

megjelölni,  a  d/  után  arab  számokkal  kellett  folytatni  az  alátöréseket  (azaz:  4210/a,  4210/b,  

4210/c, 4210/d, 4210/1., 4210/2., 4210/3.  stb.)  

2.  A  pusztákat  egyetlen  részletszámmal  kellett  felévenni  térmérték  nélkül,  kivéve,  ha  a  

tulajdonos hiteles felmérést nem mutatott fel. 

3.  „Különös  figyelem  oly  viszonyokra  fordítandó,  melyek  szerint  a  föld  tulajdona  az  

építmények  (superaedificatum)  tulajdonától  el  van  különítve."  Ily  esetekben  a  pörös  

jogviszony  eldöntése  nélkül,  csak  a  tényleges  viszony  jegyzendő  be.  Előfordulhatott  olyan  

eset,  amikor  hiteles  tanúkkal  vagy  egyéb  módon  bizonyították  e  két  objektum tulajdonjogi  

elkülönülését, úgy az építmény tulajdonosát a  földre haszonélvezeti jog  illette.  

4.  A  ,,fizikailag  osztott  házak"  telekkönyvezéséről  a  rendelet  csupán  említést  tett  akként,  

hogy telekkönyvezéséről  újabb szabályok fognak rendelkezni. 

5.  A  közösen  használt,  illetve  tulajdonolt  réteket,  melyek  több  telekhez  tartoztak,  a  

tulajdoni  arány  szerint  „illetőségekre"  kellett  eszmeileg  felosztani,  de  egy  egész  telekkönyvi  

jószágtestként.126 

6.  A  köztereket,  utcákat,  utakat,  vasutakat,  folyókat,  mező-,  erdőgazdasági  utakat,  

dűlőutakat,  mesgyéket,  patakokat  az  alaprendelet  értelmében  ki  kellett  hagyni  a  

telekkönyvezésből;  kivéve,  ha  ezek  az  ingatlanok  valamely  magántulajdonos  földjén  

helyezkedtek  el.  Helyszínelni  kellett  viszont  a  borpincéket  (Weinkeller)  akkor  is,  ha  azok  az  

adótelekkönyvekben nem voltak felvéve. 

7.  Amennyiben  az  adómunkálatok  még  nem  voltak  elvégezve  valamely  településen,  úgy  

nem  részletszámokat  (az  e  részbeni  szóhasználattal:  helyrajzi  számokat  (Parzellen  Zahlen)  

kellett  alkalmazni  egy-egy jószágtest  esetében,  hanem  helyszínelési  számok  (Lokalisirungs-

Zahlen)  voltak  bevezetendők.  A  térmértéket  ez  esetben  is  hitelesen  kellett  igazolniuk  a  

birtokosoknak,  és ha  nem volt  ilyen térkép (melyen  a terület  fel volt  tüntetve),  a  választmány  

volt  jogosult  megbecsülni  a  térmértéket  katasztrális  holdakban,  és  meg  kellett  ez  esetben  

jelölni  azt, hogy  „állítólagos  térmérték''  került  alkalmazásra.  

A telekkönyvi  előmunkálatokról  szóló fenti két jogszabályt  az  „1855. évi február  26-iki  cs.  

kir.  Igazságügyminiszteri  rendelet  a  telekjegyzőkönyvek  szerkesztése  és  hitelesítése  

tárgyában"  követte  (Über  die  Verfassung  und Beglaubigung  der  Grundbuchs-Protokolle).127  

126  Schnierer:  előbbi  mü  17.  o.  :  „P.  +  (2470-2479.)  rét  340  hold;  Ezen  rét  a  következő  egész-,  fél-  és  
negyedtelkek  (állományához/constitutivum)  tartozik  és  pedig  egész-,  I-  és  I osztályrészek  szerint.  A  2-40.  nps.  
sz.  telkekhez  (2-40.  jegyzőkönyv).A  61-70.  néps.  sz.  telkekhez  (41-50.  jkv.)  A  plébánia  egy  osztályrésszel  (1.  
jkv.) és  az  iskola  fél  osztály  résszel  (51.  jkv.)  
127  L.  Peregriny:  id.  mü 337-365.  oldalak  
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Nagyon  szemléletesen  írta  le  Schnierer  már  idézett  művében  a  telekjegyzőkönyvek  (vagy  

telekkönyvi  jegyzőkönyvek)  összeállításának,  megszerkesztésének  folyamatát  és  rendszerét  

is. 

„Minden  helyszínelési  jegyzőkönyvből  -  írja  -  csak  egy  telekjegyzőkönyv  szerkesztendő.  A  

telekjegyzőkönyv  száma nagyobb  arab számmal  az első  lap felső bal  szélén,  a  község  neve  a  

felső jobb szélén kiteendő.  Ezután  a birtokosnak,  (legyen az fizikai vagy jogi  személy) neve a 

helyszínelési jegyzőkönyv  szerint, nagyobb  betűkkel  és az egyes telekkönyvi jószágtestek,  ha  

több  részletszámból  állanak,  római  számok  (I.,  II.,  sat.)  alatt  bejegyzendők,  ezek  mellett  a  

részletek,  és  pedig  mindenekelőtt  a  sorszám,  azután  a  részletszám  (Parzellen-ZahT)  szerint,  

különös  természetökkel,  fekvésükkel  és  térmértékükkel  kiteendők.  A  sorszám  minden  egyes  

római  számmal  jegyzett  birtoktestnél  1.  számmal  kezelendő.  Azon  részletek  pedig,  melyek  

magukban  véve egy telekkönyvi jószágtestet  képeznek,  (+) jegy  és különös elnevezésük  alatt  

p.  irtásföldek,  legelők,  szőllők,  st.  -  folyó  sorszám  mellett  úgy  kiteendők,  hogy  a  sorszám  

minden mívelési  nemnél  (Cultur-Gattung)  1. számmal  kezdendő.  A + jel  egyszersmind  azt  is  

jelenti,  hogy  az  alatta  előforduló  részletek  szabadon  és  elkülönítve  eladhatók  (frei  
1 

verausserlich). 

Ami  pedig  a  telekjegyzőkönyv  szerkezetét  illette,  erről  a  következő  részletes  leírást  

találjuk. 

„Azon  lapok,  melyek  a  birtoktestek  bevezetésére  szükségesek,  a  birtokállási  lapot  képezik,  

mely  minden  egyes  oldalán  A betűvel  megkülönböztető.  A  helyszínelés  folyama közt  történt  

birtokváltozások  az  előbbi  után  következő  birtokváltozási  lapra,  mely  B  betűvel,  és  a  

betáblázások  a  teherlapra,  mely  C  betűvel  jegyzendő  -  vezetettnek  be.  ...  Oly  nemesi  

jószágtestre  nézve mely több községekben  fekszik, azon telekjegyzőkönyv, melyben  a  lakház  

vagy annak nem léte esetében a legelőször helyszínelés alá került részletszám (helyrajzi szám) 

létezik,  főtelekjegyzőkönyvnek  tekintetik,  ahhoz  a  többi  más  községekben  felvett  

jegyzőkönyvek  hozzákötendők,  és  az  egész  borítékkal  ellátandó.  Ezen  főtelekjegyzőkönyv,  

mely  a  borítékán  az  egyes  telekjegyzőkönyvek  számaival  ellátandó,  azon  község  
170 

telekjegyzőkönyveihez teendő, melyhez tartozik."  

A  rendelet  kötelezővé  tette  a  telekjegyzőkönyvekben  a  katasztrális  hold  mint  térmérték  

használatát  (amely  1600  n.ölet  tett  ki,  szemben  az  ausztriai  holddal,  mely  1200  n.ölnek  felel  

meg).  Egyébként  nem  kellett  minden  telekjegyzőkönyvben  megjelölni  a  területet,  ugyanis  

128  Mint  látható,  a  magyar  fordításban  a  Parzellen-Zahl  (parcella-szám)megjelent  részletszám  és  helyrajzi  szám  
elnevezéssel  egyaránt.  Mindkettő  ugyanazt  jelenti,  és  akkoriban  általában  azonos  volt  -  amennyiben  adott  
településen  adótelekkönyv  létezett  -  a birtokiv  számával.  
129  L.  Schnierer:  id.  m.  19-20.  oldalak  
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ahol  adómunkálatok  még  nem  dolgozták  ki  a  megfelelő  térképeket,  ott  vagy  becslést  

alkalmazhattak  -  1.  feljebb!  -  vagy  ennek  hiányában  a  térmérték  telekjegyzőkönyvi  

kitüntetése  elmaradt.  Ezt  azonban  csak  az  úrbéri  munkálatokkal  érintett  községekben  lehetett  

alkalmazni,  ha  a tulajdonos  a  térmérték  által  készített  hiteles  térképkivonatokkal  igazolhatta,  

ill. elérhette. 

Kimondotta  továbbá  a  rendelet,  hogy  sem  az  1849.  december  28-i  hirdetvény  alapján  

készített  telekkönyvi  munkálatok,  sem  a  városi  telek-  vagy  földkönyvek  adatai  figyelembe  

nem vehetők; akik  ezen jogcímekre  hivatkoztak,  csak  a hirdetményi  eljárás során jelenthették 

be igényeiket.  A helyszíneléseknek,  a hely szí nelési jegyzőkönyvek  adatainak  volt  csupán  oly  

bizonyító ereje, mely bekerülhetett  a telekjegyzőkönyvekbe.130 

Végezetül  a  rendelet  foglalkozott  a  telekjegyzőkönyvek  hitelesítésének  és  kihirdetésének  

kérdésével  (csak  a  gyakorlati  megoldások,  levezetésének  síkján),  a  telekjegyzőkönyvek  

végleges  lezárásával,  valamint  a  hirdetményi  határidő  alatt  megtörtént  birtok-  (vagy  

tulajdonjog)  átruházásokkal  (párhuzamosan  az  alaprendelettel).  E  rendelkezések  

tömkelegéből  az alábbiakat  kiemelem:  

1.  Ha  tulajdonjog-változás  történt,  úgy  az  eredeti  tulajdonos  nevét  a  

telekjegyzőkönyvben  át  kellett  húzni,  és  csak  ezt  követően  kerülhetett  sor  az  új  tulajdonos  

nevének a bejegyzésére. 

2.  Ha  a  tulajdonosváltozás  csak  egyes  részletekre  (önállóan  elidegeníthető  helyrajzi  

számokra  vagy  azok  együttesére  valósult  meg),  úgy  csak  ezen  helyrajzi  számokat  kellett  

áthúzni  (a  tulajdonos  maradt),  és  az  új  tulajdonos  telekjegyzőkönyvébe  kellett  az  áthúzott,  

azaz átruházott ingatlant  átjegyezni.  

3.  Ismerték  a  perfeljegyzést  is.  „Pörös  viszonyok"  -  amennyiben  azokat  kiegyenlíteni  

nem  lehet  -  mindjárt  a  bevezetett  birtokos  neve  alatt  rövid  szavakkal,  és  ha  ez  lehetetlen  

volna,  a  birtokváltozási  lapon  feljegyzendők.  Hol  azonban  a  pör  a  részletek  egy  egész  

osztályát  illeti,  melyek  több  telekjegyzőkönyvekben  fordulnak  elő,  ezen  körülmény  minden  

egyes  részletnél  „pörös"  szócskával  az  általános  tárgyalási  jegyzőkönyv  azon  lapjára  

hivatkozással jegyeztetik be, mely  lap ezen ügy tárgyalását tartalmazza.  (31.§)  

A  helyszínelési  rendeletek  -  ezeket  helytelenül  Schnierer  „miniszteri  utasításoknak"  

nevezi  -  alapján  fokozatosan  és  folyamatosan  megindult  és  haladt  a  maga  útján  az  egész  

országban  a  jegyzőkönyvek  felvétele.  Természetesen  nem  ezzel  gyorsult  meg  a  hazai  

ingatlanok  osztrák  nyomásra  történt  felmérése,  számbavétele,  hanem  már  az  1850-ben  

130  „Az  1849.  évi  december  28.  kelt  rendelet  alapján  készített  telekkönyvi  munkálatok  egészen  félreteendök  
lévén,  ezek  a  helyszíneléskor  figyelmen  kívül  hagyandók...  Épen  oly  kevéssé  tekintetbe  vehetők  a  helyszínelés  
alá eső  városokban  létezett  régebbi  telekkönyvek."  (L.  Schnierer:  id.  m. 21.  o.  
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hatálybalépett  „hirdetés"  is  kötelezően  alkalmazandó  volt  -  az  adótelekkönyvek  felvételével  

párhuzamosan.131  Hogy  ezek  a  munkálatok  mennyiben  voltak  elfogadva  a  hazai  népesség  

körében,  megoszlanak  a jogtörténészi  vélemények.  Balogh  Judit  szerint  „a  magyar  gyakorlat  

ezt az egységes telekkönyvet  (ezen az  1855.  évi december  15-i Telekkönyvi  Rendtartást  és  az  

Ideiglenes  Törvénykezési  Szabályokat  értette  a  szerző)  -  miután  végre  befogadta  -  a  

továbbiakban  is  meglehetősen  kétkedve  alkalmazta,  mert  nem  volt  képes  megbarátkozni  

annak  formalizmusával.  Mint  számos  akkori  tanulmányban  megtalálható,  a  rengeteg  jogvita  

ahhoz  vezetett,  hogy  bíróságaink  a  formalizmus  szigorú  jogkövetkezményeit  alaposan  

lefaragták."132 Mások szerint  a telekkönyv  intézményének  ránk kényszerített  bevezetése  mind  

a  közvéleményben,  mind  a  nagybirtokosok,  mind  a  politikusok,  valamint  a  jogtudósok  

körében  elfogadottá,  sőt  nélkülözhetetlenné  (ilyennek  minősített  intézménnyé)  vált.133  

Mindenesetre  a  telekkönyvi  intézménnyel  kapcsolatos  későbbi  gyakorlat,  a  jogi  szakírók  

egyöntetű véleménye nem látszik a ma kutatóját  igazolni.  

Az  1855. június  27-én  kelt  igazságügy  miniszteri  rendelet  részletes  értelmezést  adott  azon  

„nemesi  javakról,  melyeknek  birtokával  1848.  évig  a  törvényhatóság  gyakorlása  volt  

egybekapcsolva".  Az ilyen ingatlanok olyan nemesi birtokok voltak,  melyekeri  

a)  az  1848. évi úrbéri törvény eltörölte az  úriszéket,  

b)  illetve  amelyeken  már  korábban  megszűnt  ez  a  földesúri  törvényhatóság  és  átkerült  

valamely községi tanácshoz, ill. szolgabírói  hivatalhoz,  

c)  pusztai művelést, gazdálkodást folytattak.134  

Valójában tehát az itt használt  „törvényhatósága  az úrbéri viszony alapján a  földesúrnak  az  

úrszék  fönnhatóságát  jelentette;  így  nem  állott  fenn  ez  a  kötöttség  az  erdő  művelési  ágú  

majorsági  birtokokra,  a  városokban  volt  nemesi  udvartelkekre,  a  nemesi  közbirtokosságban  

olyan  közbirtokosra,  aki  nem  tudta  bizonyítani  ezen  osztatlan  közösségen  belül  az  úriszék  

tartását, végezetül  a székely örökségekre  (siculae  haereditates).  

6. Az  1885. évi Telekkönyvi  Rendtartás  és teljes átvétele  (1861-ben)  

„A  helyszínelési  munkálatok  -  írja Schnierer  Gyula - ,  a  már  bővebben  előadottakat  röviden  

összefoglalván,  Magyarországban  és  kapcsolt  részeiben  1853.  évben  az ugyanazon  évi  Ápril  

131  „A  birtokviszonyok  terén  a telekkönyvi  munkálatok  előrehaladásáról  koronkinti  hírlapi  közlések  tájékoztatták  
a  közönséget.  Nagy  nyugtalanságot  és  riadalmat  keltett  a  földbirtokosok  körében  a tagosítások  fennakadása  s  az  
úrbérrel  kapcsolatos  kérdések  ideiglenes  felfüggesztése  az  1851.  év  folyamán..." (Berzeviczy:  id.  m.  334.  o.)  
132  Balogh  Judit:  Az  osztrák  magánjog  hatása  a  magyarországi  kodifikációra  a  XIX.  században.  Miskolci  
Egyetemi  Kiadó,  1997.  (Sectio  Juridica  et  Politica Tom.  XIV.)  

L. erről  bővebben  a mü  II.  részét!  
134  L.  Peregriny:  id.  m.  369.  o.  ill.  Birodalmi  Törvénylap  1855.  XXVII.  d.  116.  sz.  
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18.  kelt  igazs.  ügyi  miniszteri  rendelet  alapján  kezdettek  meg,  és  ugyanazon  ministerium  

1854.  évi  Julius  23.  kelt  rendelete  alapján  vármegyék  szerint,  és  ezekben  községenként  két  

telekkönyvi  hivatalnokból  a községi  képviselőségből  és  a nemesi  birtokos képviselőjéből  álló  

bizottmányok  által  korlátlan  nyilvánosság  mellett  folytattak  és  folytattatnak jelenleg  is."135  

Mivel  az  ilyen  eljárásokkal  kapcsolatos  teendők,  illetve  a  telekjegyzőkönyvek  vezetése,  

továbbvezetése  egyre  magasabb  szakmai  követelményeket  támasztott  a  tisztviselőkkel  

szemben,  az  1855.  évi június  10-iki  bel-  és  igazságügyi  miniszteri  rendelet  (a  telekkönyvi  

hivatalnokok  vizsgálata  s  a  telekkönyvek  vezetésére  rendelt  egyének  fölesketése  iránt)136  

elrendelte  e hivatalnokok („telekkönyvvezetők")  részére  a kötelező vizsga („;telekkönyvvezetés 

iránti  vizsgálat)  letételét.  A  vizsgát  a  törvényszékeknél  kellett  letenni  szigorú  eljárási  

szabályok betartása mellett. Amennyiben azt sikerrel  letették, úgy „fölesketésre" kerültek. 

A  telekkönyvi  ügyeket  ezt  követően  tehát  csak  azok  intézhették,  akik  ezen  eljáráson  

átmentek  továbbá  természetszerűen  azon  személyek  is,  akik  már  korábban  -  1850-től  -

valamely nyilvánkönyvi  hatóság, bíróság alkalmazásában ilyen ténykedést  láttak el. 

Még  ugyanebben  az  évben  jelent  meg  egy  további  -  a  telekkönyvre  vonatkozó  -

igazságügyminiszteri  rendelet,  mely  Sopron  szabad  királyi  város  területén  végérvényesen  

megtiltotta  a  házak  „eldarabolását",  azaz  műszaki  megosztását.137  Ez  csupán  német  nyelven  

látott napvilágot  a Birodalmi  Törvénylapban  (1855. XXXI. drb.  144. sz.); persze a  Sopronban  

működött telekkönyvvezetők  megértették  a rendelkezéseket.  

A  helyszínelési  munkálatoknak  az  előbb  idézett  igazságügyminiszteri  rendelet  szerinti  

megindulása  és  folyamatos  végzése  a  tervek  szerint  haladt  előre,  melyekről  tájékoztatták  a  

közvéleményt  is.  A  Budapesti  Hírlap  (mely  a Magyar  Hírlap  folytatásaként jelent  meg  1852.  

július  1-től,  de  1860.  november  30-án  megszűnt,  és  jogutódja  a  Sürgöny  lett)  erről  így  

tudósított:  „A  telekkönyvügy  szervezése  Magyarországban  érvényesen  halad  előre,  s  nincs  

messze  az időpont,  midőn  ezen  az anyagi  érdekek  kifejlődésére nézve  oly jelentékeny  intézet  

itt  tökéletes  bevégződésre  jutand.  Az  e  részbeni  1855  szeptember  végéig  menő  

kimutatásokból  látjuk, miszerint  a budapesti  közigazgatási  területben  a nevezett  időpontig  86  

község  lőn  igazolva  és  hitelesítve,  81  még  be  nem  végzett  községre  nézve  már  csak  a  

hitelesítés  hiányzott,  mi  october  hóban  volt  bevégzendő.  A  helyszínelés  853 községben  volt  

bevégezve,  17-ben  bevégzetlen,  e  tekintetben  is  october  hóban  kelle  a  munkának  

bevégeztetni,  s  az  illető  helyszínelő  bizottmányok  legközelebb  Esztergom  megyébe  fognak  

átköltözni. 

135  Schnierer:  A telekkönyvi  eljárás rendszeres  kézikönyve...  1864.  22-23.  o.  
136  Birodalmi  törvénylap  1855.  XXV.  dar.,  101.  sz.  (1.  Peregriny:  id.  mű 366-368.  o.)  
137  1855.  aug.  18-iki  bel-  és  igazságügyminiszteri  re.  mellyel  a soproni  házak  eldarabolás  eltiltatik.  (L.  Peregriny:  
im.371. 
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A  pozsonyi  közigazgatási  területen  1855  harmadik  negyedében  11  községben  vette  a  

telekkönyvezés  kezdetét  és  34-ben  végeztett  be;  a  felek  száma  15.890  volt,  mi  által  59.627  

zsellér  és  7443  nagyobb  realitás  számára  alakíttatott  telekkönyvtest;  a  Ill-ik  évnegyedig  

kizárólag  az  elkezdett  községek  száma  420,  a  bevégezetteké  387  volt,  686.210  fél,  141,  452  

zsellér és 46165 nagyobb realitás  számára telekkönyvtestekkel...",38  (.Budapesti Hírlap  1856.  

január  15-i  száma) 

Ugyanebben  a  számban  egy  Zemplén  megyéből  küldött jelentés  szerint  az  úrbéri  pátens  

nagy  tetszést  váltott  ki  az  ottani  lakosok  köréből  („az  úrbériség  megszüntetése  óta  nagy  

gyarapodás tapasztalható  a volt jobbágyoknál,  még  inkább fognak gyarapodni,  ha  elkülönített  

sajátjuk lesz a föld, rét és  legelő...")  

Szintén  hivatalos  adatok  szerint  „Mosony,  Győr,  Sáros,  Békés  és  Csanád  vármegyékben  a  

telekjegyzőkönyvek  általános  helyszinezése  már  1855-diki  dec.  havában  tökéletesen  

befejeztetett.  Hasonló  történt  Nyitra  megyének  nagy  részében,  Pozson  megyének  egész  

területén,  az ott  lévő  szabad  kir.  Városok,  Jóka, Nagy-Abony  s Kiliti  községek  kivételével,  -

valamint  a  törvényesen  egyesült  Pest-Pilis  s  Solt  megyében,  Pest  szab.  kir.  Városán,  Nagy-

Kőrösön  és Kecskeméten  kivül.  Mindezen  vidékeken  az  egyidejűleg közzétett  telekkönyvek,  

a polgári törvénykönyvnek  321.§-a értelmében m. évi február  1 -tői mint törvényes  s  alakszerű  

telekkönyvek-  s a dologbani jog egyedüli biztosítékainak fognak tekinteni."139  

Az  udvari  statisztikák  a  fentiekről  bizonyos  mértékig  eltértek.  „A  telekkönyvszerkesztés  

ezen  osztálya  Moson,  Győr,  Pozsony,  Pest-Pilis-Solt,  Sáros,  Békés,  Csanád,  Arad,  Temes,  

Torontál  és  Zágráb  megyékre,  valamint  különösen  sz.  k.  Győr,  Szakocza,  Buda,  Eperjes,  

Bártfa,  Kis-Szeben,  Újvidék,  Zágráb,  Károlyvár  és  Varasd  városokra  és  a  holicsi  császári  

uradalomra nézve oly mértékben előhaladt, hogy a telekjegyzőkönyvek közzététele az említett  

megyékre,  városokra  és  járásokra  nézve  mielőbb  megkezdetni  és  rövid  időközökben  

folytattatni fog; míg  a helyszínelési  munkák  már más  megyékben  és városokban  elkezdettek,  

vagy legalább az azokhozi  előkészület  folyamatban van."140  1855. decemberére tehát az  1853.  

április  18-i  rendelet  alapján  már  azon  év  május  1-én  megindult  előkészítő  munkálatok  

(helyszínelések,  bizottmányok  tevékenysége  stb.)  -  mondhatni  -  nagymértékben  

138  Bp.  „A  szűkebb  Magyarország  öt  közigazgatási  kerülete  között  terjedelemre  legnagyobb,  de  népszámra  
legkisebb  volt  a  kassai...,  nagyságra  második,  népszámra  legnagyobb  a  pozsonyi.. . ,  területnagyság  szerint  
következtek  azután  a  soproni...,  a  nagyváradi...  és  mint  legkisebb  a  pest-budai  kerület..."  (L.  Berzeviczy:  id.  
mű  356.  o.)  Ugyanakkor  Magyarország  termőterülete  (Erdély  és  az  ekkor  odatartozott  Partium  nélkül)  
31.297.991  hold  volt  (1600  n.öles  egységekben),  Erdély  8.261.255  hold  földdel  rendelkezett.  Az  is  tény,  hogy  
Magyarországon  a  termőföld  aránya  az  összes  földterülethez  83,96%-ot  tett  ki.  (Az  1850-es  kataszteri  adatok  
alapján  idézi  Berzeviczy  id.  m.  uott!)  
139  Mészáros  Károly:  Telekkönyvi  törvények  az  igazságügyi  minisztériumnak  1855.  dec.  15.  kelt  rendelete  
alapján.  Pfeifer  Ferdinánd  kiadásában  megjelent  Pesten  1857-ben  6.  o.  
140 Telekkönyvi  Rendtartás  peambuluma.  (L.  Budapesti  Hírlap  1856. január  12-i  száma,  ill.  Peregriny:  id.  m.  3-4.  
o. ) 
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előrehaladtak,  de  mégsem  mentek  olyan  gyorsan,  mint  ahogyan  azt  a  várakozások  és  a  

jogalkotói  szándék  megkívánták.  Számos  cikk  ugyanis  nem  tartotta  megfelelő  üteműnek  a  

helyszínelésekre  vonatkozó  rendelet  végrehajtását,  és  ha  kifejezetten  nem  is  sürgették  azt  

(aligha  lehetett  bármely  akkor  napilapban  vagy  más  sajtótermék  útján  kérdőre  vonni  a  

kormányt),  az  egész  országra  kiterjedő  telekkönyvi  rendszert  mielőbb  bevezetendőnek  

látták.141 

Mivel  a  helyszínelési  rendeletek  önmagukban  nem  voltak  alkalmasak  a  telekkönyvi  

rendszer  végleges  kialakítására,  ezért  -  a  megfelelő  tapasztalatok  levonása  után  -  az  

igazságügyminiszter  1855.  december  15-én  kiadta  a  bő  egy  évszázadon  keresztül  érvényben  

volt  rendeletét,  „melylyel  az  új  telekjegyzőkönyvek  közzétételét  s  azoknak  telekkönyvekképeni  

vezetését  tárgyazó  szabályok  bocsáttatnak  ki"}*2  Ez a rendelet  is csupán Magyar-,  Horvát-  és  

Tótországra,  valamint  a  Szerb  Vajdaságra  és  a  Temesi  Bánságra  terjedt  ki;  Erdély  

(Partiummal  együtt),  valamint  Fiume  (Tengermellék)  különleges  elbírálása  alkotmányjogi  

különállása  e  téren  is  megmaradt.  Már  megszületését  követően  a  korabeli  jogászok  

(ügyvédek,  bírák,  jogtudósok,  jogi  szakírók)  telekkönyvi  rendtartásnak  nevezték  (rövidítve:  

Trt.). E miniszteri  rendelet kiadásának  szükségességét  az indokolta, hogy a korábbi  rendeletek  

(melyek  a  telekkönyvekkel  .  kapcsolatos  előkészítő  munkálatok,  valamint  a  

telekjegyzőkönyvek  felvételét  szabályozták),  nem  voltak  teljes  mértékben  összhangban  az  

1853.  szeptember  1-én  hatálybalépett  Osztrák  Polgári  Törvénykönyvnek  a  telekkönyvi  

nyilvántartást  tartalmazó  rendelkezéseivel.  Márpedig  bizonyos  korlátozásokkal,  de  az  

abszolutizmus  idején  is  érvényesült  az  egész  birodalomra  kiterjedő  az  az  elv,  hogy  az  

alacsonyabbrendű jogszabály  nem  lehetett  ellentétben  a  magasabb  rendűvel.  Mivel  pedig  az  

OTPK  a  legmagasabb  rangú  jogszabály  formájában,  azaz  császári  pátenssel  került  

kihirdetésre,  így  az  1849-1855  között  meghozott  egyéb  szabályokat  is  összhangba  kellett  

hozni az OTPK-t  hazánkban  bevezető pátenssel,  illetve magával  a törvénnyel.  Erre  utal  egyik  

legnagyobb polgári jogtudósunk,  Szladits  Károly  is, mikor ezt írja: „Az absolut hatalom  egyik  

legfontosabb  [és  legidőtállóbb  -  betoldás  tőlem!]  rendelete  az  1855.  évi  deczember  15-iki  

Telekkönyvi  Rendelet,  amely egységes telekkönyvi jogot  hoz be, míg Ausztriában  csak  1871-

től  fogva  volt  egységes  telekkönyv,  addig  az  egyes  koronaországokban  más-más  

Landtafelpatentek  voltak  érvényben.  Az  Optk.  ingatlan  dologbeli joga  ugyanis  a  telekkönyv  

141  L.  A  Budapesti  Hírlap  1856.  január  2230.  számaiban  megjelent  Úrbéri  törvényszékek,  valamint  az  1856.  
április  12.  Május  1. számban  megjelent  Földhitelbankok  c.  cikksorozatokat.  
142  Megjelent  a  Birodalmi  Törvénylapban  1855.  é.  XLVIII.  db.  222.sz.a.  1855.  december  24-én,  az  Országos  
Kormánylapban  1885.é.  XXVIII.  db.ban.  A  Budapesti  Hírlap  folytatásokban  közölte  az  1856.  évi  jan.  12.,  13.,  
15.,  16.,  17.,  18.,  19.,  20.,  22.,  23.,  24.,  25.,  26.,  27.,  29.,  30.,  31.  és  február  l-i  számaiban  -  természetesen  
magyarul.  L.  még  Peregriny:  id.m.  3-194.  oldalak,  későbbi  keltű  bírói  ítéletekkel.  
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intézményén  nyugszik.  Telekkönyv  nélkül  az  Optk.  funktionálni  nem  tud.  Mivel  pedig  

Magyarországon  telekkönyv  nem  volt  (az  ú.n.  betáblázás  más  volt),  1853-ban  megindult  a  

kibocsájtott  Helyszínelési  rendelet  utasításai  szerint  a  helyszínelés  munkálata,  amelynek  

alapján  készültek  el  a  telekkönyvek.  A  telekkönyvi  rendelet  ma  is  egyik  alapja  telekkönyvi  

jogunknak."I43  Vagyis  az  OPTK-nak  a  dologi  jogra,  azon  belül  az  ingatlanjogra  vonatkozó  

előírásai  telekkönyv  nélkül  alkalmazhatatlanok  voltak,  gyakorlati  megvalósulásukat  az  

azokhoz idomuló, egyértelmű telekkönyvi  szabályok  tették  lehetővé.  

A  Trt.  két  fő részből  állott:  az  első  rész  a  telek-jegyzőkönyvek  közzétételével  és  az  ezzel  

kapcsolatos  jogorvoslattokkal,  eljárásokkal  foglalkozott,  míg  a  másodikban  a  

telekjegyzőkönyvek  folyamatos  vezetésének  a  szabályai  foglaltak  helyet.  Az  első  részt  

megelőző  bevezetésben  leszögezte  a  rendelet,  hogy  a  helyszínelésekkel,  valamint  a  

telekkönyv  általánossá tételével  kapcsolatos  1853. április  18-i rendeletnek  csak azon  előírásai  

maradhattak  érvényben,  amelyek  a  Trt-vei  nem  voltak  ellentétesek.  (Vagyis  e  korábbi  

rendeletnek több szakasza hatályon kívül helyezésre  került.)144  

Az  első  rész  („A  telek-jegyzőkönyvek  közzététele  s  az  annak  folytán  előforduló  ügyek  

kezelése) a következő fejezetekre („czímekre")  oszlott:  

a)  A telekjegyzőkönyvek közzétételének teljesítése 

b)  A birtokváltozások  tisztázása a helyszínelő bizottmányok  által  

c)  Az eddigi birtokváltozások és betáblázási eljárások megszüntetése 

d)  Az „ügyletek kezelésével" kapcsolatos eljárások 

e)  A bejelentések és igazolások  kezelése  

f)  A betáblázások bejelentésének és ezek elfogadásának szabályai  

g)  különös  telekkönyvi  betétek  szerkesztése  s azoknak  közzététele"  

A második  rész  („Az új telekkönyvek vezetését tárgyazó szabályok") fejezetei voltak: 

a)  Általános megállapítások  és előírások 

b)  A birtokállási,  a tulajdoni és a teherlap tartalma 

c)  A telekkönyvi j ószágtest j ogi  természete  

d)  „A telekkönyvi  bejegyezvények (bejegyzések -  betoldás tőlem!) fajai" 

e)  A telekkönyvi  bejegyzések megengedése  teljesítése  

f)  A bejegyezvények hatályossága és rangsora 

143  Szladits  Károly:  Magyar  telekkönyvi  anyagi jog  különös  tekintettel  az  OPTK-ra.  Szerkesztette:  Führer  Imre.  
Budapest  1924.  
144  „Az  első  osztály  községenként,  minden  épülethelyek  és  telekrészleteknek  (a  bányakönyvekbe  bejegyzett  
bányamivlési  tárgyak  kivételével)  bizottmányt  helyszínelése  által  foganatosíttatik."  (Trt.  bevezetés.)  „A  
telekkönyvszerkesztés  második  osztálya  a telekjegyzőkönyvek  közzétételétől,  s az azokba  bejegyzett  telekkönyvi  
jószágtestek  és  birtokjogoknak  ...  megállapításából...  áll."  A  két  osztály  az  első  részben  szabályozott  két  
szakaszt  (eljárási  fázist) jelentette  tulajdonképpen.  



72 

g)  A  „bekeblezések  és  előjegyzések"  általános  szabályai  („Általános  határozatok  a  

bekeblezések  és előjegyzések  iránt")  

h)  „A bekeblezés különös kellékei" (azaz: okirati feltételek) 

i)  Az előjegyzés (Pranotation)  és igazolások 

j)  A telekkönyvi följegyzések 

k)  A telekkönyvi  beadványok („Telekkönyvi  kérvények") és az eljárás 

1)  Jogorvoslatok  a telekkönyvi nemperes eljárásokban  („Folyamodás")  

m)  „Kitörlési  keresetek és per-följegyzések" 

n)  A telekkönyvi ügyvitel valamint  iratminták.  

A telekjegyzőkönyvekkel  kapcsolatos eljárások (Trt. I.  rész)  

A  Trt.  változatlanul  hagyta  az  1853.  évi  igazságügyminiszteri  rendeletben  részletesen  

szabályozott  (a  továbbiakban  -  mint  előmunkálati  rendelet  -  Emr.)  helyszínelési  eljárás  

szabályait  („bizottmányi  helyszínelések,  birtokrészlet-lajstromok,  vázlatrajzok  szerkesztése  a  

birtokrészletek  tájrajzi  sorrendje  szerint"),  a  telekjegyzőkönyvek  szerkesztésével  kapcsolatos  

eljárási  rendet  (jegyzőkönyv  felvétele  a  rendelet  szerinti  alakzatban,  hitelesítések,  a  

tulajdonképpen jószágtestek  összeállítása,  a  nyilvánosságra  hozott  birtokjogok -  tulajdonjog  

és  egyéb jogok  -  bejegyzése).  Amennyiben  valamely  telekkönyvi  hatóságnál  ezen  eljárások  

befejeződtek,  és  meghatározóvá  vált  az  a  nap,  amelytől  bárki  által  megtekinthetővé  váltak  

ezen okiratok,  hirdetvényi  felszólítást  kellett  kiadni. „Czélja ezen hidetvénynek, hogy  minden  

a telekkönyvi  felvételben még előforduló hiba, vagy régebbi  időből  származó igény,  bizonyos  

záridő alatt kerüljön az eljáró bíróság és a telekkönyveket  megszemlélő közönség  tudomására,  

nem különben  a valamely  birtokot terhelő régiebb betáblázások  és terhek  tüntessenek  ki,  mert  

ezután  a  telekkönyvi  szabályok  szerint,  az  a  mi  a  telekkönyvben  nem  látható,  harmadik  

jóhiszemben  eljáró  személy  irányában  jogerővel  nem  bírhat. "14S  Ezen  túlmenően  e  

hirdetvényi  határidőben  adhatta be  igényét  az illetékes járási  bírósághoz  vagy  törvényszékhez  

a  régi  betáblázott  követelések  jelzálogjogi  jogosultja  is,  valamint  az  a  hitelező,  akinek  

elsőbbségi  jogigénye  érvényesítésre  került  a  korabeli  törvények,  jogszokás  vagy  rendelet  

szerint -  de nem került  valamely  ok folytán betáblázásra.146  Végezetül  a hirdetményi  határidő  

143  Schnierer Gyula:  utóbb  id.  mü  38.  o.  
146  Legfőbb  ítélőszék  1875.  aug.  7-i  6561.  sz.  határozata.  (Idézi:  Peregriny:  id.  mü  6.  o.)  Szintén  a  Legfőbb  
ítélőszék  mondta  ki,  hogy  a régebbi  „telekkönyvek"  nem  képeztek  olyan  bizonyítékot,  amelyek  a Trt.  és  az  Emr.  
Alapján  indult  eljárásokban  a  tulajdonjog  megállapítását  tették  lehetővé  (1874.  június  8-iki  28882.  sz.  hat.)  Ez  
utóbbi jogértelmezés  egyébként jogszabályellenesnek  is tekinthető,  hiszen  a Trt.  bármely  bizonyítékot  elfogadott  
a  tulajdon-  vagy egyéb jog  igazolásaként.  
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alatt  be  kellett  jelenteni  az  ún.  ősiségi  vagy  zálogvisszaváltási  jogokat  is  attól  függetlenül,  

hogy  ezeket  az  Ősiségi  pátens  alapján  érvényesítették,  avagy  nem.  Mindezekkel  szemben  

azonban  az  Úrbéri  pátensek  hatálya  alá  tartozó  igények  a  hirdetményi  eljárásból  kizárásra  

kerültek 

A  hirdetményi  határidőket  a  közzétételtől  számított  nyolc  hónapban,  illetve  egy  évben  

határozta  meg a Trt.,  előbbi  a tulajdonjogi és ezzel  összefüggő igényekre,  míg utóbbi  főként a 

hitelezői  igényekre  volt  előírva.  A hirdetményeket  a  Wiener  Zeitung-ban,  valamint  -  a  pesti  

telekkönyvigazgatóságnak  a  hazai  hírlapokban  is  -  közzé  kellett  tenni,  de  azoknak  az  adott  

községben  is  meg  kellett  jelenniük.  A  hírlapokban  az  alábbi  cím  alatt  kellett  közzétenni  a  

hirdetményeket:  „A  telekkönyvek  közzététele  Magyarországon  (vagy  Horvátországban)."  A  

hirdetményt  meg  kellett  küldeni  valamennyi  pénzügyi  országos  hatósághoz,  valamint  a  

püspökségekhez.147 

Amennyiben  a  hirdetményi  határidő  alatt  a  telekjegyzőkönyvbe bejegyzett jog  vagy  teher  

tekintetében  változás  állott  elő,  és  e változás  rendezése  iránt  az  érdekelt  bejelentést  tett,  úgy  

azt  nem  a  hirdetményekkel  kapcsolatos  bejelentésekre  előírt  eljárás  szerint,  hanem  a  Trt.  II.  

részében  szabályozottak  alapján  kellett  elintézni  -  azzal,  hogy  előbb  a  bejelentett  igényeket  

kellett  tisztázni,  vajon  az  átruházás  nem  sértette-e  a  bejelentés  alapját  képező  követelést,  

jogot. 

Alapvető szabályként kimondotta a Trt., hogy a telekkönyvi  hatóság nem vizsgálhatja felül 

a  helyszínelő  bizottságok  előkészítő  munkálatait,  kivéve,  ha  valamely  fél  (érdekelt)  a  

hirdetményi  határidő  alatt  e  bizottmány  ténykedését,  eljárását  kifogásolta.  Ez  esetben  a  

telekkönyvi  hatóság  az  Emr.-ben  írt  eljárási  szabályok  betartása  mellett  ismét  kiküldhette  a  

bizottmányt  vagy maga is „nyomozhatitt"  a valós helyzet feltárása érdekében. 

A  Trt.  ezt  követően  meglehetősen  bonyolult,  a  mai  olvasó  számára  többnyire  szinte  

érthetetlen  szabályozást  ad  a  hirdetményi  határidő  alatti  eljárásokról,  amelyek  eltérősége  a  

bejelentett igények alapján állott fenn. Amennyiben  a telekjegyzőkönyvben rögzített  valamely  

jog  került  megtámadásra,  úgy  azt  keresetnek  kellett  tekinteni.  Ezek  a jogok  a  következők  

voltak:  tulajdonjogi  igény,  zálogbirtoklási,  valamint  haszonbéri  és  haszonélvezési jogi  igény.  

A  telekkönyv  bírósága  jár  el  azokban  a  bejelentésekkel  kapcsolatos  ügyekben  is,  amelyek  

nem  jogi  jellegűek,  így  a  kiigazítási,  zálogváltási  vagy  örökösödési  kérdésekben.  Első  

lépésként össze kellett  hasonlítani  a bíróságnak  a helyszínelési  munkák  során tett  előadásokat,  

nyilatkozatokat  a  telekjegyzőkönyvekben  felvettekkel,  majd  meg  kellett  hallgatniok  -  még  a  

147  A  pénzügyi  szervekhez  azért  kellett  megküldeni  a  hirdetményt,  hogy  összehasonlíthassák  a  telekkönyvi  
adatokat  saját  adókataszteri  adataikkal,  a  püspökségek  pedig  az  egyházi  birtokokkal  kapcsolatban  élhettek  
felszólalással. 
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tárgyalást  megelőzően  -  az  adott  telekjegyzőkönyvben  érintett  összes  felet.  Azaz:  „Ezen  

eseteken  kívül  tüstént  a  felek  kihallgatása  s  az  azokkali  tárgyalás,  és  pedig  legközelebb  az  

önkéntes ráállás vagy egyezség  létesítése végett  eszközlendő."148  

Amennyiben  e szakaszban nem sikerült  a feleknek egyezséget  kötniök,  „ezen pontok  fölött  

rendes  szóbeli  peres  eljárás  indítandó."149  Ha  az  eredeti  bejelentés  kereseti  formában  került  

előadásra,  úgy  atekintetben  alkalmazni  kellett  távollét  esetén  a  „makacssági  ítélet"  előírásait  

(amelyet az osztrák polgári perrendtartás  is  ismert).150  

Amennyiben nem jogkérdésben  keletkezett  a jogvita, úgy „ha a felek előadásai, és  igényei,  

a  létező  helyszinelési  munkálatok  alapján,  helybeli  nyomozások  nélkül  még  utólagos  

nyilatkozatok  segélyével  sem hozathatnak tisztába,  a községbe egy  bírói  bizottmány  küldendő  

ki oly czélból, hogy  a vitát a helyszínén  barátságos  úton  intézze el, vagy ha ez nem  sikerülne,  

a tárgyalást  a polgári perrendtartás szabályai szerint eszközölje".151  

A  betáblázott  hitelezői  követeléseket  szintén  szóban  vagy  írásban  kellett  előterjeszteni  a  

telekkönyvi  hatóságnál,  csatolni  kellett  az  adóslevelet  vagy  az  1840:t.cz.  alapján  felvett  

betáblázási  könyv  hitelesített  kivonatát,  illetve  a  telek-  és  betáblázási  könyvben  felvett  

betáblázást  igazoló  okiratot.  Az  ilyen  bejelentéseket  meg  kellett  küldeni  a  

telekjegyzőkönyvben  felvett  tulajdonosnak  („földbirtokosnak"),  és  e  körben  egyeztetést  

kellett  a  bíróságnak  lefolytatnia  az  érdekelt  felek  között.  Egy  példával  megvilágítva:  

„Bizonyos  fekvőségre  nézva  A  lenne  mint  tulajdonos  bevezetve,  és  ezen  birtokra  B  egy  

régebbi  betáblázott  okirat  alapján  kéri  6000  pft-nak jelzálogi  átkebelezését.  Mindenek  előtt  

tekintetbe  kell  venni,  hogy  a  6000  pfit-os oklevél  /4-nak  állítólagos  aláírásával  van-e  ellátva  

vagy  sem?  Ha  igen,  akkor  A  és  B  idézendők,  és  pedig  A  a  fennérintett  makacssági  

következmények fenyegetése alatt. Ha A  megjelen, és beleegyezését megtagadja, vagy  írásbeli  

tagadó nyilatkozatot  küld,  B  rendes  keresetre fog utasíttatni,  és ha ezt  a kitűzött  határidő  alatt  

beadni  vagy  halasztást  kérni  elmulasztaná,  kérelme  visszautasíttatik  és  a  följegyzés  

kitörültetik.  Ha  A  megjelen  és  az  átkebelezésbe  egyezik,  vagy  ha  meg  nem jelen,  akkor  az  

átkebelezés  elrendelendő  és foganatosítandó. Ha pedig  a bejelentett  adóssági  levél  nem /4-nak 

állítólagos  aláírását  mutatja,  hanem  annak  jogelődje,  p.  örökhagyó  vagy  a  birtok  előbbi  

148  Trt. 25.§  a)  pont  második  bekezdés.  Tulajdonképpen  ez  a peres  eljárást  megelőző  előkészítő  perszakasz  volt,  
amelynek  során  a feleknek egyezséggel  le  lehetett  zárni  az  ügyet.  
149  Vagyis  a  már  keresettel  megindított  per  a  tárgyalási  szakra  vonatkozó,  a  rendes  szóbeli  per  szabályai  szerint  
volt  folytatandó.  (Csak  akkor  kellett  keresetet  beadni,  ha  az  eredeti  bejelentés  nem  kereset  formájában  került  a  
hirdetményi  határidőn  belül  beterjesztésre.  
150  A  korabeli  „makacssági  ítélet" ugyanolyan  volt,  mint az  1911.  évi  I. tc.  szerinti  mulasztásos  ítélet  vagy  ma a  
bírói  meghagyás.  
151  Trt. 26.§  (L.  Peregriny:  id.  m. 44.  o.  valamint  Schnierer  müvében  az 52.  o.)  
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tulajdonosa  által  lett  kiállítva,  akkor  A  és  B  egyszerűen  intézendők,  és  úgy  mint  följebb  

eljárandó, csak hogy A  elmaradása esetében  is B a pör útjára lesz  utasítandó."152  

A  Trt.  VIII.  czíme  rendelkezett  a  különös  telekkönyvi  betétekről  a  következőképpen:  „A  

betáblázott  követelések  bejelentésére  szabott  hirdetvényi  határidő  eltelte  után  a  

telekjegyzőkönyvekből  különös  betétek  szerkesztendők."  (44.§)  Az  osztrák  kormánynak  

szándékában  állott  a  telekjegyzőkönyvek  átdolgozása  valódi  betétekre  (vagy  más  néven:  

különös  betétekre,  besondere  Einlagen).  Ezen  különös  betétekbe  csak  a  

telekjegyzőkönyvekbe  bejegyzett  következő  jogok  és  tények  voltak  (illetve  lettek  volna)  

bevezethetők: 

a)  a nem vitatott  tételek,  

b)  a hirdetményi  határidő alatt bejelentett  igények  egyezségi  elintézése folytán bejegyzett 

adatok, 

c)  a hirdetményi  határidőt  követő bejelentett igények  bírói  úton történt  elintézése  alapján  

bejegyzettek, 

d)  illetve  a  még  vita  alatt  álló  kérdések  (de  ez  esetben  a  telekjegyzőkönyvnek  

tartalmaznia kellett  a „VITA ALATT" megjegyzést). 

A  különös  betét  (azaz:  telekkönyvi  betét)  a  Trt.  alapján  és  szerint  szintén  három  részből  

állott  volna,  azaz  az  A.  lap  a  birtokállási  lap,  a  B.  a  tulajdoni  lap,  a  C.  pedig  a  teherlap  

elnevezést  viselte  volna.  A  különös  telekkönyvi  betét  és  a  telekjegyzőkönyv  között  három  

különbség lett volna: az előbbiekhez riem kellet ún. feljegyzési lapot csatolni, minden  különös  

betét  csak  egy  telekkönyvi  jószágtestet  foglalt  volna  magában  (ezt  a  különbséget  Schnierer  

emelte  ki  említett  művében,  holott  -  mint  láttuk  korábban  -  a  telekjegyzőkönyvek  egy  

telekkönyvi  levelet  képeztek,  egy telekkönyvi  levél  vagy  lap -  azaz folium  -  egy jószágtestet 

foglalhatott magában,  így  ez  semmi  különbséget  nem jelentett),  végezetül  „a különös  betétek  

bekötve  tökéletes  hiteltelekkönyvet  képeztek  volna."153  A betétek  szerkesztésének  befejezését  

követően  újabb  hirdetvényi  kellett  volna kibocsátaniok  a telekkönyvi  hatóságoknak,  melynek  

közzétételétől  számított  három  hónapon  belül  lehetett  volna  kizárólag  a  C.  lapra  vonatkozó  

bejegyzések vagy be nem jegyzések  miatt kifogással élni  a hitelezőknek  vagy -  természetesen  

-  az  adósoknak.154  

152  L.  Schnierer  Gyula:  id.  mü  (1864.)  58.  o.  „A  betáblázott  követelések  bejelentései,  s  azok  fölötti  tárgyalások,  
egyességek,  és  bírói  határozatok jog  hatállyal  bírnak,  nem  csak  az  azon  bejelentések  által  érdeklett  felek,  hanem  
azon  személyek  irányában  is,  kik  az  azon  bejelentések  által  érintett  jószág  testek  tulajdonát  csak  később...  
szerezték  meg." (Lásd  ugyanott  59.  o.)  
153  Schnierer  Gyula:  id.  mü (1864.)  64-65.  o.  
154  Ez  az  újabb  határidő  azonban  nem  pótolta  a  telekjegyzőkönyvnek  szerkesztésével  kapcsolatos  8  hónapos,  
illetve egy  éves  határidők  elmulasztását;  az  itt nem  érvényesített  igények  a telekkönyv  számára  örökre  elvesztek.  
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A  Trt.  47.§-a  a  telekkönyvi  betétek  szerkesztésével  kapcsolatban  további  szabályzatok,  

rendeletek  meghozatalát  igérte,  miután  a  telekjegyzőkönyvek  fölvétele  országosan  

befejeződött.  Ilyen  rendelkezések  azonban  sem  az  Országbírói  Értekezlet  által  meghozott  

Ideiglenes Törvénykezési  Szabályok  meghozataláig,  sem azt  követően  nem  születtek,  mivel  a  

telekjegyzőkönyvek  felvétele  még  ekkor  is  tartott.  A  különös  betéteket  (a  telekkönyvi  

betéteket)  az  1886:XXIX. tc. hozta be. 

Az új telekkönyvek vezetésének  szabályai  

Ez  a  rész  két  nagy  kérdéscsoporttal  foglalkozott:  elsősorban  a  telekkönyv,  mint  

nyilvántartás  szerkezetével,  másrészt  a  telekjegyzőkönyvek  vezetésével  kapcsolatos  

eljárásokkal. A Trt. szerint jószágtest  vagy több ingatlanból  álló és azonos tulaj donos(ok)  által  

„tulajdonolt"  csoport  (pl.  nemesi  majorsági  birtok)  vagy  egyetlen  ingatlan.  „Jószágtestnek  

vagy több  összefoglalt  fekvőségek, vagy  pedig  oly  egyes  fekvőségek  nevezetetek,  mely  egy  

önálló  telekkönyvi  tárgyképen  kezeltetik."155  A  Trt.  átvette  az  Emr.  jószágtesti  

meghatározását  anélkül,  hogy  azt  részletesebben  kifejtette  volna;  nyilvánvalóan  azért,  mert  

ismertnek tételezte fel az ingatlanokkal  foglalkozók körében. E szerint:  

„52. § Minden  telekkönyvi jószágtest  jogi  tekintetben  egésznek  tekintendő:  

a)  ennélfogva  a  tulajdoni  jog  valamely  telekkönyvi  jószágtestre  vagy  csak  valamely  

egyes  vagy jogi  személy  részére,  vagy  pedig  a  tulajdonostársak  részére  ugyan,  de  testileg  

oszthatatlanul  jegyeztetik  be,  

b)  olyan  tulajdonostársaknál,  kiknek  részeik  nem  egyenlők  (az  általános  polgári  

törvénykönyv  839.§-a),  a minden egyest  illető, s az egészhezi  arányban kifejezett rész..., 

c)  ha  valamely  telekkönyvi  jószágtest  egyes  részletei  tulajdoni  joggal  más  személyre  

ruházandók  át, azokat egyidejűleg azon telekkönyvi jószágtestből,  melyhez eddig tartoztak,  le  

kell  jegyezni,  s  vagy  önálló  telekkönyvi  testekkép  bejegyezni  (számukra  új  

telekjegyzőkönyvet  nyitni)  vagy  pedig,  ha  a  szerző  már  oly  elvek  szerint  egyesíthetők,  ezen  

telekkönyvi  jószágtesthez  hozzájegyezni,  mi  által  azok  ennek  kiegészítő  alkatrészeivé  

válnak."156 

155  Schnierer Gyula:  id.  m. (1864.)  105.  o.  
156  Trt.  52.§  A  későbbiek  folyamán  a  legtöbb  probléma  a  telekkönyvi  gyakorlatban  a  jószágtestek  
meghatározása,  feldarabolása  terén  merült  fel.  A jószágtest  egyébként  mindenképpen  feudális jellegű  intézmény  
volt,  ennek  ellenére  a  XX.  század  telekkönyveiben  -  még  a  „szocialista  telekkönyvekben  is  -  más  néven  
alkalmazták  (perszonálfólium  elve  alapulvételével).  
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Ilyen jószágtestek  voltak:  

-  a  nemesi  birtokok  („nemesi  jószágnál  minden  hozzá  tartozó,  és  vagy  egy  vagy  több  

személyt,  de  osztatlanul  illető  fekvőségek  együttvéve  egy  jószágtestet  képeznek",  írta  

Schnierer Gyula id. müvében  106. O.), 

-  közbirtokosságnál  minden házzal ellátott  belsőség,  

-  az  uradalom  és a község  közös  legelője,  

-  úrbéri  jobbágytelek,  

-  úrbéri  zsellértelek,  

-  községi  legelő-  vagy  erdőfekvőségek  (ha  különböző  minőségük,  rendeltetésük  az  

elkülönítést nem tették  szükségessé),  

-  polgári  birtok,  

-  városban  lévő  nemesi  kúriák,  

-  a község telkes gazdái által használt  közös  legelő.  

Az  eredeti  telekjegyzőkönyvekben  (és  a  később  kialakított  „különös"  betétekben  is)  a  

következőképpen kerültek a jószágtestek  alkotórészei  (azaz a „fekvőségek", vagyis  különböző  

fajta ingatlanok)  megjelölésre:  „Az  említett jószágtestek,  ha  több  fekvőségből  állanak,  római  

számok, p. A.I., A.II., A.III.  alatt állanak[...], ha pedig csak egy fekvőségből állanak, A+ alatt  

fordulnak  elő.  Ha  a  + jel  több  rendszám  [vagy  részletszám  -  toldás  tőlem!]  alatt  feljegyzett  

fekvőségek  fölött  áll,  az  annyit  jelent,  hogy  az  alatta  előforduló  részletszámok  külön  

jószágtestek."151 

A  Trt.  az  egyes  telekjegyzőkönyvek  belső  szerkezetét  megtartotta  az  Emr.  szerinti  

megoszlásban és formában. A  birtokállási  lap  (A lap) a jószágtest tárgyilagos  ismertetőjegyeit  

tartalmazta  különös jogi  minősítéssel  együtt,  de  a Trt.  leszögezte:  „a birtokállási  lap  azonban  

az  abban  kijelölt  birtokrészletek  külső  ismertető  jeleinek,  minőségeinek  és  előadott  

térmértékének  valóságáért  nem kezeskedik".  (Trt.  51 .§ utolsó  bek.)  

A tulajdoni  lap  (vagy tulajdonlap) az alábbi adatokat  tartalmazta:  

-  tulajdonos  vezeték-  és  keresztneve,  mellékneve  vagy  polgári  állása  ha  másként  nem  

volt  mástól  megkülönböztethető  -  jogi  személyek  esetében  elnevezésük,  címük,  „aláírási  

címük", 

-  a tulajdonjog megszerzésének  (fennállásának) jogcíme, 

-  az  ingatlanátruházások,  

157  Schnierer  Gyula:  id.  m.  (1864.)  107.  o.  Tehát  a jószágtestek  önálló  forgalom  tárgyai  lehettek,  egyes  ingatlani  
viszont  csak  akkor  váltak  önálló  forgalom  tárgyaivá,  ha  kivették  az  eredeti  telekjegyzökönyvböl  és  másik  ilyen  
egységbe  vezették  be (lejegyzés  és  átjegyzés).  
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-  a  tulajdonos  személyéhez  kapcsolt  jogok,  tények,  így  pl.  a  kiskorúság,  gondnokság  

alatt  állás,  valamint  a  tulajdonjogot  illető  dologi  jogok,  pl.  a  helyettesítés,  elővásárlási  jog,  

utóörökösödés, 

-  az előbbi viszonyokban  történt  változások  (kiskorúság megszűnése,  visszavásárlási jog 

törlése  stb.),  

-  a jószágtest  részleteinek  (tehát  az egyes  önálló  részletszámmal  ellátott  ingatlanoknak)  

lejegyzése  (tehát a jószágtestből  kiszakítása) vagy az érintett jószágtesthez  hozzájegyzés  (tehát  

ezen jószágtestben  felvett ingatlanok csoportjába felvétele), 

-  a jószágtest  pénzben  kifejezett átvételi  ára  (azaz vételára)  vagy  ha  ilyen  nem volt  (pl.  

öröklésnél),  a felek (örökösök) kívánsága szerint  a  becsár.  

Mint  ahogyan  a  birtokállási  lap  sem  szavatolta  a  térmértéket,  az  ingatlanok  

elhelyezkedését, úgy a tulajdoni  lap sem  kezeskedett  az ár vagy az érték  helyességéért.  

Végül  a  teher lap  tartalmazta  az  OPTK  szerint  telekkönyvi  bejegyzésre  alkalmas  terheket  

(zálogjog, alzálogjog), valamint  ezek jogi  tulajdonságait, pl. hitbizomány,  tőkepénzi  minőség  

stb. 

A  Trt.  a  lejegyzéseket,  valamint  a  hozzájegyzéseket  szigorú  feltételekhez  kötötte,  

különösen  figyelemre  méltó  „a  politikai  engedelemhez  kötöttség"  (vagyis  a  hatósági  

hozzájárulás  pl.  nemesi  birtokok  esetében)  vagy  a  közcélok  érdekében  elrendelt  kisajátítás  

(Expropriatio). 

Az  ekképpen  kialakított  telekjegyzőkönyvekbe  az  alábbi  bejegyezvényeket  lehetett  

teljesíteni: 

-  bekeblezések  (betáblázások)  

-  előjegyzések  (Pranotationen),  

-  puszta feljegyzések. 

A Trt. külön nem említette  a törléseket  (pl. zálogjog, alzálogjog, kiskorúság törlése),  mivel  

a  bejegyzett  vagy  előjegyzett jogok  megszűntét  vagy  elenyészését  is  e  tények  bejegyzésével  

(esetleg  előjegyzésével)  teljesítették  a  telekkönyvi  hatóságok.  Egyébként  a  bekeblezést  

nevezték  bekebelezésnek  is,  bejegyzésnek  is;  a  betáblázást  inkább  a  terhek  bejegyzésének  

kifejezéseként  használták.  A  feljegyzések  viszont  általában  tények,  körülmények  

megjelölésére  szolgáltak.  

A  telekjegyzőkönyvek  vezetésével  kapcsolatos  eljárásokban  az  alábbi  követelményeket  

kellett  betartani:  

a)  bejegyezvények  csak  a  felek (telekkönyvi  érdekeltek)  vagy  hatóságok  kérelme  alapján  

és a telekkönyvi  hatóságnak  az engedélyével  történhettek;  
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b)  „a  telekkönyvi  bejegyezvények  hatályossága  azon  időponttól  fogva  kezdődik,  

melyben  az  azok  teljesítéséérti,  szabályszerűleg  fölkészített  kérvény  a  telekkönyvi  hatóság  

iktatóhivatalába beérkezett" (Trt. 61 .§); 

c)  a  bíróságnak  mindig  pontosan  meg  kell jelölni  azt  a jogot,  amely  a  bejegyzés  tárgya  

(azt kiterjeszteni a bejegyzéskor nem lehet), továbbá megjelölendő az az ingatlan is, amelyre  a  

bejegyzési  kérelem  vonatkozik  vagyis:  „bekebelezettnek  vagy  előjegyzettnek  csak  az  

tekintethetik,  ami a telekkönyvbe  világosan bekebelezett  vagy előjegyzettképp jegyezetett  be"  

(Trt. 62.§ első  bekezdés);  

d)  vita  vagy  kétség  esetében  mindenkor  az  az  okirat  volt  irányadó,  melynek  alapján  a  

bejegyezvényt kérelmezték  vagy  elrendelték;  

e)  csak  azok  az  ingatlanhoz  kapcsolódó  jogok  kerülhettek  bejegyzésre  a  

telekjegyzőkönyvbe,  amelyek  a  dologbani  jogok  közé  soroltattak  (Lásd  az  OPTK-t)  vagy  

ugyan  a  dologhozi  jogokhoz  tartoztak,  de  törvény  dologbani  jogi  minősítésüket  elismerte  

(ilyen volt pl. az OPTK-ban  1073.§ alatt  szabályozott  elővásárlási jog vagy az  1095.§  szerinti  
I 

bérlési jog, haszonbérlés joga); 

f)  határozatlan  tárgyú  vagy  összegű  terhek  nem  kebelezhettek  be  ill.  nem  voltak  

előjegyezhetők  (amennyiben  az  okiratban  ugyan  nem  szerepeltek  de  a  kérvényben  

feltüntetésre kerültek, úgy nem lehetett akadálya a betáblázásnak,  előjegyzésnek);  

g)  végezetül:  „ha  a tulajdonjog bejegyzését valamely  előfeltételtől  tették  függővé,  annak 

bekövetkeztéig  a bekeblés  nem  volt  teljesíthető,  de  a tulajdonjogot elő  kellett jegyezni  vagy  

előjegyzésbe  kellett  venni  (a  feltétel teljesítése esetén  az eladónak  vagy  átruházónak  clausula  

intabulandi-t  kellett  adnia).  

Kiemelten  foglalkozott  a  Trt.  a  bekeblezés  és  az  előjegyzés  okirati  kellékeivel  

(feltételeivel). Az ezzel  kapcsolatos főbb követelményeket  az alábbiakban  lehet összefoglalni: 

1.  A bekeblezések  és az  csak  eredeti  okiratok  alapján történhettek  meg, kivéve a  bírósági  

egyezségek,  egyéb  hatóságok  iratainak  hivatalos  másolatait  -  ezek  bejegyezvények  alapjául  

szolgálhattak. 

2.  Az okiratban szerepelnie kellett az alábbiaknak 

158  „A  kötelesrész  nem  tartozik  azon  jogok  közé,  melyek  a  Trt.  63.§-ában  kijelölve  vannak  és  a  melyek  
előjegyzés  tárgyai  lehetnek.  A  köteles  rész  iránt  támasztott  per  nem  tekintetik  oly  dologbani  jogot  tárgyazó  
pernek,  melynek  följegyzése  megengedhető  lenne."  (A  Legf.  ítélőszék  1870.  febr.  4-iki  6583.  sz.  hat.  Idézi  
Peregriny:  id  művében  86.  oldalon!)  Továbbá:  „A  vízi  jog,  valamint  a  kibecslési  jog  telekkönyvi  bejegyzés  
tárgyát  nem  képezheti.  De  igenis  a  malomjog  akkor,  ha  annak  használata  a  volt  földesúr  és jobbágyok  közötti  
magánjogi  szerződési  viszonyon  alapszik."  (Legf.  it.  szék  1873.  ápr.  10-iki  2800.  sz.  hat.,  Perigriny:  id.  m.  87.  
o.)  Végül:  „házastársak  közötti  vagyonközösség  iránti  jo  házassági  szerződés  alapján,  telekkönyvi  bejegyzés  
tárgyát  képezi." (Legf.  ítélösz.  1871.  nov.  4-i  8195.  sz.  hat.)  
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a)  bejegyzendő  jog  esetén  a  telekjegyzőkönyvi  jogosult  engedélyének  (ez  az  a  

bizonyos clausula  intabulandi),  

b)  a  bejegyzendő  jog  bírósági  odaítélésének,  (ekkor  természetesen  nem  kellett  az  

előbbi  engedély),159  

c)  a bejegyzett jogosult jogátruházási  okiratának,  

d)  a bejegyzett jogosult  megterhelési  engedélyének,  

e)  a  bejegyzett  jogosult  törlési  engedélyének  (a  jog  megszüntetését  tartalmazó  

nyilatkozatának), 

f)  a kérelmezők rangsorozatot  megváltoztató  nyilatkozatának.  

3.  Az  okiratok  érvényességét  a  telekkönyvi  hatóságoknak  az  alábbi  körben  kellett  

vizsgálniok: 

a)  érvénytelen jogalap  (uzsora),  

b)  kiskorú  vagy  gondnokság  alatt  álló  személyek  által  kötött  szerződés  bírói  

jóváhagyásának  hiánya,  

c)  községek,  közigazgatás  alatt  álló  alapítványok  (mai  megfelelői  a  közalapítványok)  

és pénzalapok által hatósági engedély nélkül kötött  ügyletek,  

d)  egyházak,  egyházi  személyek  világi  ingatlan javak megszerzésére  irányuló  ügyletei  

csak „fejedelmi" császári-királyi jóváhagyás mellett váltak  érvényessé.  

4.  Az okirat  azon nyelven  kellett  kiállítani,  mely nyelvet  az adott telekkönyvi  hatóságnál  

hivatalosan  használtak  (ez  általában  a magyar  volt,  de pl.  Horvátországban  horvát  nyelven  is  

be  lehetett  adni  a  kérvényeket  és  horvát  nyelvű  okirat  alapján  is helye  volt  bejegyzésnek)  -

egyébként a hiteles magyar fordítás csatolandó volt.  

5.  A  bekeblezési  vagy  előjegyzési  kérelem  kizárólag  „a  nyilvánkönyvi  előző"  ellen  

irányulhatott,  vagyis  a  szóbanforgó  telekkönyvi  eljárás  szenvedő  vagy  jogot  szerző  alanya  

(kivéve  az  új  jogosultat)  a  telekkönyvbe  bejegyzett  személy  vagy  jogi  személy  lehetett.  

Emellett  az  ellen  is  lehetett  bekeblezést  vagy  előjegyzést  kérelmezni,  aki  (vagy  amely  jogi  

személy) egyidejűleg bekeblezés vagy előjegyzés alatt  állott.160  

6.  Nagyon  lényeges  és  gyakorlati  szempontból  alapvető  biztosítékot  nyújtott a  hagyatéki  

hitelezők  számára  az  a  szabály,  mely  szerint  „az  örökhagyó  kötelezettségei...  valamely  a  

159  „A  tulajdonjog  telekkönyvi  bevezetése  csak  oly  ítéletek  alapján  rendelhető  el,  melyekben  odaítéltetett.  Oly  
esetben  tehát,  midőn  a telekkönyvi  tulajdonos  a tulajdonjogának  elismeréseért  indított  keresettel  elutasittatik:  az  
ítélet  alapján  a  nyertes  alperes  felperes  tulajdonjogának  kitörlését  és  saját  tulajdonjogának  bekeblezését  nem  
eszközölheti." (Legf.  ít.  sz.  1871.  nov.  8-iki 7631.  sz.  hat.  Peregriny:  id.  m. 93.  o.)  
160  „A  bírói  végrehajtás  telekkönyvi  följegyzése...  el  nem  rendelhető  oly  ingatlanra,  mely  a telekkönyv  tanúsága  
szerint  nem  áll  a  végrehajtást  szenvedő  alperes  neve  alatt.  El  nem  rendelhető  ez  még  akkor  sem,  midőn  
igazoltatik  hogy  az  alperesnek  községileg  érvényesen  odaajándékozva  lett  s  ez  alapon  neve  a  tagosítás  folytán  
szerkesztett  földkönyvben  már elő  is  fordul." (Legf.  ítélösz.  1869.  nov.  10-iki  2183.  sz.)  
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hagyatékhoz  tartozó  ingatlan  jószágra  vagy  nyilvánkönyvi  jogra  bekebleztethetnek  vagy  

előjegyeztethetnek  mindaddig,  míg  az  örökhagyó  vagy  örököse  a  jószág  vagy  jog  

birtokosakép van a telekkönyvben bejegyezve". (Trt. 72.§ első  mondata.)  

Az előjegyzéssel  kapcsolatban  a következő szabályok  érvényesültek:  

a)  Amennyiben  a  már  bejegyzett  tulajdonos  ellen  a  tulajdonjog  előjegyzését  a  

telekkönyvi  hatóság  foganatosította  (egy  kívülálló  javára),  úgy  mindegyikükkel  szemben  

lehetett  helye  további  bekeblezésnek  vagy  előjegyzésnek  -  de  ezek  jogi  hatály  a  tulajdon  

előjegyzésének  igazolásától  függött  (Lásd  az  előbbi,  a  vételár  hátralék  kifizetésével  

kapcsolatos jogeset!) 

b)  „Ha a tulajdon előjegyzése igazoltatik  [a ri/ilvánkönyvi  előző ellen -  betoldás  tőlem!]:  

úgy az igazolás bejegyzésénél  egyszersmind  mindazon  bekeblezések  és előjegyzések,  melyek  

a  korábban  bekeblezett  tulajdonos  ellen  azon  kérvény  benyújtása  után  eszközöltettek,  

melynek folytán ellen a tulajdon előjegyzése történt, hivatalból  törlendők."161  

Különleges szabályokat  vezetett be a Trt. a csőd  alá  került jogi  személy  (vagy  vállalkozás)  

kapcsolatos  bejegyezvényekkel  kapcsolatban.  A  csődnyitás  után  elrendelt  telekkönyvi  

bejegyzést érvényesnek  kellett  tekinteni,  ha  az ezirányú  kérelem  vagy  hatósági  megkeresés  a  

csődnyitás  hatályának  kezdete  előtt  érkezett  a  telekkönyvi  hatósághoz.  Egyébként  a  

csődnyitás  hatályának  kezdete  után  a  csődtömeg  ellen (akár  ingatlan,  akár  ingó) nem  lehetett  

(tulajdon-,  zálog-  vagy  megtartási  jogot  szerezni,  biztosítást,  zárlatot  vagy  végrehajtást  

elrendelni"  ,  vagyis  a  csőd  alatt  állott  adós  ingatlanával  kapcsolatban  nem  kerülhetett  sor  

telekkönyvi bejegyzésre vagy  törlésre.  

E  körben  használta  a  Trt.  az  ún.  nyilvánkönyvi  jog  kifejezést  is,  mely  egyszerűen  a  

telekjegyzőkönyvben szereplő valamely  dologi vagy dologbani jogot (bejegyezhető  dologhozi  

jogot) jelentette.  Szűkebb  értelemben  azonban  csak  a  terheket  értették  ezen  elnevezés  alatt;  

holott  az  eléggé  bonyolult  és  nehezen  követhető  szabályozás  minden  bejegyzett  jogra  

kiterjesztette  a  nyilvánkönyvi  jog  kitörlésének  szabályait.  „A  nyilvánkönyvi  jog  

elenyésztésének  vagy  megszüntetésének  bekeblezése  vagy  előjegyzése  ezen jog  kitörlésének  

hivatik,  minél  általában  a  bekeblezések  és  előjegyzések  iránti  szabályok  szerint  kell  

eljárni."163  Ugyanakkor  kimondotta  a  rendelet  is,  hogy  tulajdonjog  átruházása  esetében  

161  Trt.  75.§  második  bekezdés.  Az  előjegyzés  feltételes  bekeblezésnek  minősült,  akár  bejegyzésre,  akár  törlésre  
irányult. 
162  L.  Peregriny:  id.  m.  104.  o.  
163  Trt.  77.§  A  kitörlés elsődlegesen  egyszerű  bejegyezvényi  eljárás  keretében  történhetett,  másodlagosan  törlési  
per  keretében  (L.  később!)  
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(bármely  jogcímen)  nem  volt  szükséges  a  „nyilvánkönyvi  előző"  tulajdonjogának  a  külön  

kitörlése a bekeblezéssel  egyidejűleg.164  

Különleges  alaki  feltételt  írt  elő  a  Trt.  az  okiratokkal  kapcsolatban.  Megkülönböztetett  

magán-  és  közokiratokat,  a  külföldi  okiratokra  vonatkozó  előírásokat  a  magánokiratokkal  

foglalkozó résznél taglalta. A magánokiratoknak  az alábbi követelményei  voltak:  

-  tartalmaznia  kellett az ügyletkötés keltét  (hely,  idő),  

-  az  aláírásoknak  vagy  hitelesítve  kellett  lenniök  (hiteles  helyek,  bíróságok  később  -

1875-től  -  közjegyző  által),  vagy  „hozzá  két  oly férfi  tanú  aláírásának  mellékelve  kell(ett)  

lennie, kiknek tanuskodási  képessége ellen semmi törvényes akadály nem  létezik",165  

-  az  írni  nem  tudó  vagy  nem  képes  személynek  a  kézjegyét  kellett  rátenni  az  okiratra,  

amelyet  vagy  hitelesíteni  vagy  az  előbbiek  szerint  tanúsítani  kellett  akként,  hogy  az  egyik  

tanú a kibocsátó (a nyilatkozó) nevét is aláírta saját kézírásával, 

-  ha nem az érintett  koronaországban  adták  ki  a nyilatkozatot  ill. készítették  az  okiratot,  

úgy az aláírásokat bíróilag vagy közjegyzőileg hitelesíteni  kellett,  

-  a  koronaországokon  kívül  (tehát  külföldön)  kiállított  okiratot  az  „ausztriai  követség  

vagy  ügyelői  hatóság  által  is"  hitelesíteni  kellett  -  kivéve,  ha  valamely  érintett  állammal  

kötött nemzetközi  megállapodás eltérően  rendelkezett,  

-  ha valamely jog  érvényességével  kapcsolatban  külön  szabály egyéb kellék meglétét  is  

megkövetelte, úgy azok szintén mellőzhetetlenek  voltak.166  

A mellőzhetetlen  tartalmi  elemek  magánokiratnál  a következők  voltak:  

a)  a  jogügyletben  résztvevő  személyek  megjelölése  azonosíthatóan  és  hasonló  vagy  

azonos nevűektől  elkülöníthetően,  

b)  a fekvőségek és jogok félreérthetetlen  meghatározása,  

c)  maga a jogügylet  (adásvevés, ajándék, csere  stb.),  

d)  a  bekeblezés  megengedése  (clausula  intabulandi),  amely  külön  okiratban  is  

szerepelhetett,  azonban  ekkor  is  meg  kellett  felelnie  az  előbb  ismertetett  alaki  

követelményeknek, 

e)  ha  a  szorosan  vett  nyilvánkönyvi jog  kitörlésére  irányult  a  bejegyezvényi  kérelem,  a  

jogosult  törlési  engedélye.  

164 „Ellenben  a tulajdon  átruházásánál  az  előbbi  tulajdonos  jogainak  világos  kitörlése  nem szükséges."  (Trt.  80.§)  
Ezért  nem  is  lehetett  törlési  pert  indítani  tulajdonjog  átruházásának  megtagadása  esetén.  
165  Trt.  82.§  b/  alpontja  
166  Azért  a  gyakorlat  nem  volt  ennyire  szigorú.  „A  tulajdonjog  bekeblezése  oly  esetben  is  elrendelhető,  midőn  a  
bekeblezési  nyilatkozatban  a  birtoktest,  melyre  a  bekeblezés  kéretik,  nincs  ugyan  közelebbről  telekkönyvileg  
megjelölve,  de  azonossága  a  tárgyra  vonatkozó  iratokból  megállapítható."  (Legf.  ítélösz.  1871. jún.  13-iki  4541.  
sz.  hat.  1.  Peregriny:  id.  m.  110.)  
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A Trt. az alábbi  közokiratokat  különböztette meg: 

-  közhatóságok,  valamint  a  feljogosított jegyzők  által  jogügyletekről  felvett  hivatalos  

iratok, 

-  bíróságok, más hatóságok által meghozott végrehajtható egyezségek,  

-  a hagyatékátadó  határozatok,  

-  bírói  ítéletek,  

-  hátralékos  adók,  illetékek  fizetésével  kapcsolatban  az  illetékes  hatóságok  által  felvett  

kimutatások (hátraléki  kimutatások).  

Az  előjegyzést  e  fejezetben  a  Trt.  igen  részletesen  tárgyalta,  különbséget  téve  a  

magánokirati  és a közokirati  előjegyzés között. Amennyiben valamely magánokirat  nem felelt 

meg  a  bekeblezéshez  szükséges  feltételeknek,  -  ugyanakkor  az  általános  perrendtartási  

kellékek  abban  megvoltak - ,  úgy  előjegyzésre  alkalmasnak  kellett  tekinteni.  A  közokiratok  

esetében  akkor  kerülhetett  sor  előjegyzésre,  ha  az magánokiratként  elfogadható volt,  de  még  

nem érte el a közokirati  alaki követelményszintet.  Az előjegyzés csak az esetbén képezhetett  a  

későbbi  bekeblezés  alapját,  ha  a  jogügyletben,  a  határozatban  megjelölt  határidő  alatt  a  

feltételt  a  kérelmező  teljesítette.  (Ez  bekövetkezhetett  bírói  ítélet  útján  is.)  Ezt  nevezték  

igazolásnak,  és a nyilvánkönyvi  (telekkönyvi) előző nem teljesítette az igazoláshoz  szükséges  

vállalását,  úgy a kérelmező  ún.  igazolási  keresettel  élhetett.  Az  igazolási  kereset  „azon  naptól  

számított  tizennégy  nap  alatt"  volt  benyújtható, „melyen  a  végzés,  a mely  által  az  előjegyzés  

az  első  vagy  felsőbb  biróság  által  megengedtetett,  az  előjegyzést  kérőnek  kézbesítve  lön".  

(Trt. 97.§) 

A  telekkönyvi  följegyzések  nem  jogi  jellegű  „bejegyzések"  volta,  hanem  bizonyos  jogi  

jelentőségű  tények  regisztrálásai.  így  a  kiskorúság,  gondnokság,  atyai,  gyámsági  hatalom  

meghosszabbítása,  csőd,  zárlat,  végrehajtási  haszonbérbe  adás,  rangsorozat,  „a  per  

folyamatban  létének  följegyzései".  Ezeket  a  teherlapon  kellett  általában  megjelölni,  kivételt  

képeztek  a  tulajdonos  személyét  érintő  följegyzések:  ezek  a  B.  lapra  kerülhettek.  Részletes  

szabályozást  találunk  e fejezetben (ezen  cím alatt)  a fő- és mellékjelzálogjogok  följegyzése,  a  

végrehajtási  jelzálogjoggal  kapcsolatos  eljárások  tárgyában,  különös  tekintettel  az  egyes  

jelzálogjogok  rangsorozatára.  

A  telekkönyvi  kérvényeket  a megkövetelt  mellékletekkel  együtt  csak  a telekkönyvi  érdekelt  

nyújthatta  be,  de  természetesen  meghatalmazott  is  előterjeszthette.  A  rendelet  megkövetelte  

az  írásbeli  benyújtást,  kivéve,  ha  azt  bíróságok  előtt  jegyzőkönyvbe  mondották.  „A  

telekkönyvi  kérvényekben  a  szerzendő,  átváltoztatandó  vagy  megszüntetendő  jogokat,  a  le-

vagy  hozzájegyzendő  telkeket  s  azon  telekkönyvi  testeket,  melyekre  bejegyzések  volnának  
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teljesítendők,  pontosan  ki  kell  jelölni."  (Trt.  122.§)  A  kérelemhez  mellékelt  okiratok  egy  

eredeti  példányban  elegendőek  voltak,  viszont  megfelelő  másolatot  is  megkívántak.  A  

másolatok azonosságát mindenkor  a telekkönyvvezető  állapította meg és azokat  „láttamozta".  

A  telekkönyvi  kérvényeket  a  bíróság  bírálta  el,  azaz  a  bíró  kötelessége  volt  a  kérelem  

megvizsgálása,  a telekjegyzőkönyvvel és más telekkönyvi  iratokkal  való összehasonlítása  és a 

kérelem teljesítése,  részleges  teljesítése vagy  elutasítása  (visszautasítása).  A  bíró  kötve  volt  a  

kérelemhez,  és  még  akkor  sem  engedhetett  többet  a  kérelmezőnek,  ha  az  okiratból  ezen  

többlet  őt  megillette.  Továbbá:  ha  a  fél  följegyzést  kért,  úgy  nem  lehetett  bekeblezést  

teljesíteni  az  esetben  sem,  ha  e  mellékletek  azt  megengedték.  Az  eljárás  tulajdonképpen  a  

nemperes  eljárás  akkori  szabályai  szerint  folyt,  azaz  tárgyalást  vagy  kihallgatást  a  bíróság  

nem tarthatott.  

Amennyiben  a  kérvényben  vagy  mellékletben  olyan  hiányok  fordultak  elő,  amelyek  nem  

tették  lehetővé  a kérelem teljesítését, úgy az  el  kellett  utasítani;  ha pedig  olyan  hiányosságok  

szerepeltek  az  ügyben,  melyek  pótolhatók  volta,  úgy  el  kellett  rendelni  „a  hiány  

megigazítását". 

A  kérvény  és  melléklettei  egyébként  a  telekkönyvi  hatósághoz  érkeztek,  innen  

továbbították  azt  azon  bírósághoz,  amelyhez  az  illető  telekkönyvi  hatóság  tartozott.  A  

kérvény  iktatószámát  a  telekkönyvvezető  köteles  volt  feljegyezni -  érkezési  sorrendben  -  a  

telekjegyzőkönyvbe.  „Mihelyst  a telekkönyvvezető  a  neki  minden  délelőtt  és  délután  átadott  

telekkönyvi  ügydarabokat  a  napló  három  első  rovatában  bejegyezte,  mindenik  telekkönyvi  

ügydarabnak,  melylyel  valamely  telekkönyvi  bejegyzés  kéretik,  a  naplóban  kitett  sorszámát,  

azon  tele/jegyzőkönyvben  s  annak  azon  lapján,  hol  a  bejegyzésnek  történnie  kell,  szélen  

rajzirónnal  írja  föl,  s  ezen  számot  annak  utána,  ha  az  illető  bejegyzés  megtörtént,  húzza  

keresztül."  (Trt.  161 .§ /I/  bek.)  Ezt  nevezte  a  rendelet  széljegynek.  Egyidejűleg  köteles  volt  

összehasonlítani  a  kérvény  tartalmát  a  telekjegyzőkönyvben  foglaltakkal  (még  a  bírói  

vizsgálatot  megelőzően),  és  a  semminémű  aggály  nem  állott  fenn  a  bejegyzés  elintézését  

illetően  (legalábbis  ezen  összevetés  alapján),  úgy  a kérvény  hátára  a következő  felirat  került:  

,Aggály  nem  létezik'.  Ha  pedig  ugyanazon  az  időpontban  azonos  telekjegyzőkönyvre  

vonatkozó  több kérvény  érkezett,  úgy  köteles  volt  a telekkönyvvezetö  a beérkezési  sorrendet  

megállapítani, és erről  a bíróságot  (a telekkönyvi  bírót) tájékoztatni. 

A  kérvény  másolatát felzetnek  nevezték,  amelyet  annyi  példányban  kellett  beadni,  ahány  

telekkönyvi  érdekelt  számára  a bírói  végzést  kézbesíteni  kellett.  Erre  azért  volt  szükség,  mert  

a végzéseket  a felzetekre írták (természetesen  az okiratokra  is rákerültek  a végzések), kivéve a 

kérelmezőnek  kézbesített  végzést  (mely  bírói  határozatban  történt).  E  végzés  került  vissza  
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telekkönyvvezetőhöz  az  összes  melléklettel  együtt,  aki  köteles  volt  az  abban  foglaltaknak  

eleget tenni.  

A bekeblezés vagy előjegyzés illetve a törlés alapját képező eredeti  okiratra nem került rá a 

teljes  bírói  végzés,  hanem  egy  „bizonyítványt" kellett  azon  kiállítani,  mely  a  bejegyezvény  

lényeges tartalmát és annak  sorszámát, valamint időpontját tartalmazta. 

Amennyiben  a bírói  végzést  a telekkönyvvezető  teljesítette, a kézbesítések  megtörténtek,  a  

széljegyet  le  kellett  húznia  telekjegyzökönyv  megfelelő  lapjáról  („elintézett  széljegy").  

Ugyanakkor  ha  a  bírói  végzés  szerint  a  kérelem  elutasításra  került,  azt  be  kellett jegyezni  a  

telekjegyzőkönyvbe  (kivételt  képeztek  az  olyan  elutasító  végzések,  amelyek  a  kérelem  

határozatlansága vagy alkalmatlansága következtében kerültek  meghozatalra).  

Amennyiben  valamely jószágtestből  egy részlet  (egyébként  önálló  részletszámon  szerepelt  

ingatlant) „kivettek" -  általában átruházással - ,  úgy a lejegyzési  és hozzájegyzési  kérelmet  egy  

beadványban  kellett  szerepeltetni.  Ez azt jelentette, hogy  a telekkönyvi  hatóság (és  a  bíróság)  

a  lejegyzést  illetve  a  hozzájegyzést  vagy  új  telekjegyzőkönyv  megnyitását  egy  aktussal  el  

tudta  intézni,  azaz  nem  maradt  telekkönyvezetlen  ingatlan  (minden  ingatlan  a  megfelelő  

jószágtest „kebelébe" került vagy a kivett  földrészlet  önálló jószágtestkén „élt tovább"). 

„A telekkönyvi  végzéseknél  mindazon  személyek  értesítendők,  kik  ellen  a  nyilvánkönyvi  

bejegyzés  által  valamely  jog  szerzése,  terhelése,  átváltoztatása  vagy  törlése  eszközöltetik",  

valamint  -  természetesen  „a  kérelmező  is".  Vagyis  a  telekkönyvi  érdekeltek  számára  kellett  

„vétbizonyitványok  aláírása  mellett"  a  felzetet  kézbesítenie  a  telekkönyvi  hatóságoknak.  A  

kézbesítés  szabályosságáért  az  adott  bíróság  volt  felelős.  Amennyiben  az  ügyben  

meghatalmazott járt el, úgy annak is kézbesíteni  kellett a bizonyítvánnyal  ellátott felzetet.167 

A  telekkönyvi  végzések  ellen  a  Trt.  jogorvoslatot  engedett,  melyet  folyamodásnak  

neveztek,  és  a járási  bíróságoknál,  illetve  a megyei  törvényszékeknél  lehetett  azt  benyújtani.  

A  folyamodásokban  nem  lehetett  új  okiratot  becsatolni,  továbbá  a  kérvényekben  elkövetett  

hibákat  kifogásolni.  A  folyamodási  határidő  tizennégy  nap  volt,  amennyiben  a  folyamodó  a  

telekkönyvi  hatóság  illetékességi  területén  lakott  (vagy  tartózkodott),  és  harminc  napot  

engedélyezett  a  rendelet  az  illetékességi  területen  kívüli  érdekelt  számára.  Ezen  határidők  

jogvesztők  voltak.  A  telekkönyvi  ügyekben  a  másodfokú  bíróság  („másodbíróság")  a  

folyamodvány elutasítása  esetében  véglegesen  döntött,  egyébként  harmadfokú eljárásnak  volt  

helye,  ha  a  folyamodás  folytán  a  másodfokú  bíróság  megengedte  a  bekeblezést  vagy  

előjegyzést  vagy  ha  a  telekkönyvi  hatóság  megengedő  határozatát  (végzését)  a  másodfokon  

167  „A  telekkönyvi  végzések  gyors  és  helyes  foganatosításáért  a bíróságok  felelősek." (Trt.  111 .§) 
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megváltoztatták  vagy  az  alapeljárást  megszüntették.  Vagyis  telekkönyvi  ügyekben  két  

egybehangzó  bírósági végzés ellen további  felfolyamodásnak helye nem  lehetett.  

A  folyamodáson  és  fölfolyamodáson  kívül  a  Trt.  új  perfajtát  vezetett  be,  mely  a  kitörlési  

kereset  vagy  törlési per  elnevezést  (nem a viselte.  A „kitörlési  keresetnek" az alábbi  esetekben  

lehetett benyújtani az illetékes bírósághoz telekkönyvi  hatóság  bíróságához):  

a)  a  bekeblezés  kitörlését  kérhette  az,  aki  a  bekeblezés  alapját  képezett  jognyilatkozatot  
I  AB  

vagy jogügyletet  érvénytelennek  tartotta (és emiatt azt  megtámadta);  

b)  ilyen per volt indítható,  ha magának  a bekeblezésnek  az érvénytelenségére  hivatkozott  

a felperes; 

c)  amennyiben  valamely  bejegyzett jog  „elévülés  által  vagy  más  módon  elenyészett",  

úgy a nyilvánkönyvi tulajdonos vagy a hitelező annak kitörlése végett keresetet  indíthatott;  

d)  amennyiben  „az  ellen,  kinek  számára  bekeblezés  történt,  vagy  ki  abból  jogot  nyert,  

jogos  gyanúokok  forognak  fönn,  miszerint  a  bekeblezés  a  büntető  törvény  által  tiltott  

cselekvényen alapul" (Trt.  152.§), a büntető bíróság kétféleképpen járhatott  el:  

-  a  vádlott  bűnösségének  megállapítása  mellett  saját  maga  rendelte  el  az  általa  

érvénytelennek  nyilvánított bekeblezés  kitörlését,  

-  a bűnösség  kimondása  szerepelt  csupán  az  ítéletben,  és  a  bíróság  az  ezáltal  jogaiban  

sértett  a  bekeblezés  érvénytelenítést  és  kitörlési  per  tekintetében  „a  polgári  jog  útjára  

utasította" -  a sértett a keresetet  a büntetőbíróság ítélet jogerőre emelkedését  követő  kilencven  

nap alatt nyújthatta be. 

A  kitörlési  kereset  megindítása  esetén  a  felperes  jogosult  volt  a  per  följegyzését  (per-

följegyzést)  kémi.  Az  a)  és  b)  pontok  alapján  indított  kitörlési  perben  hozott  ítélet  azokkal  

szemben  is  teljes  hatállyal  bírt,  akik  a  per-följegyzés  megtörténte  után  szereztek  

nyilvánkönyvi  (telekkönyvi) jogokat,  a  c)  alatti  esetben  megindított  kitörlési  kereset  alapján  

történt  per-följegyzés  nem  érintette  a  per-följegyzés  előtt  jogot  szerzett  fél  kitörölni  kívánt  

jogosultságát.  A  büntető  bíróság  hivatalból  illetve  a  sértett  kérelmére  rendelhette  el  a  per-

följegyzést.  A  perföljegyzési  kérelem  elbírálása  a  telekkönyvi  hatóság  (pontosabban  az  

illetékes bíróság) hatáskörébe tartozott,  nem lehetett vizsgálni, vajon a kitörlési  kereset vagy  a  

büntetőbírósági  eljárás  milyen  eredményre  vezethet,  csupán  a  Trt.-ben  említett  

168  „A  kitörlési  per  tárgyát,  ha  ez  a  bekeblezés  eredeti  érvénytelensége  miatt  indíttatik,  csak  magának  a  
bekeblezésnek,  illetőleg  az  alapul  szolgáló  okiratnak  érvényessége  képezi.  Annak  megbirálása,  hogy  a  
jogügyletből  származnak-e  általában  és  különösen  milyen  kötelezettségek:  nem  a  kitörlési  per  útjára  tartozik."  
(Lf.  idézi:  Peregriny  id.  m.  170.  o.)  ítélöszéktöl  határozat  
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követelményeket  lehetett  figyelembe  venni,  és ha azok  fennállottak, a perföljegyzést el  kellett  

rendelni.169 

Természetesen  nem  minden  esetben  volt  szükség  akár  folyamodásra,  akár  kitörlési  per  

indítására.  Már  a  Trt.  is  ismerte  a  végzések  „saját  hatáskörben  történő"  kijavítását  illetve  

megváltoztatását,  amennyiben  akár  a  telekkönyvi  ügyben  intézkedő  bíróság,  akár  maga  a  

bejegyzést,  törlést,  előjegyzést  végző  telekkönyvi  hatóság  hibát  követett  el.  A  vonatkozó  

szabályok  lényege  az  volt,  hogy  akár  hivatalból,  akár  kérelemre  a  telekkönyvvezető  köteles  

volt  a  feltárt,  felismert  hiányosságot  a  bíróságnak  jelenteni,  amely  -  azt  alaposan  

megvizsgálván  (szemle),  -  kijavító vagy kiegészítő végzést  hozott.  Ilyen esetekben kizárt  volt  

a külön perre  utasítás.  

A Trt. utolsó  szakaszai  tartalmazták  egyrészt  a telekkönyv  alkatrészeinek  leírását,  másrészt  

a  nyilvánosságra  és  megtekintésre  vonatkozó  alapelveket  (ez  utóbbiakat  már  a  korábbi  

igazságügyminiszteri  rendeletekben  is megtalálhatók  voltak).  A telekkönyv  magában  foglalta  

a  telekjegyzőkönyveket,  a  telekjegyzőkönyvi  bejegyzések,  stb.  alapját  képező  okiratokat  

(okiratgyűjteményt),  valamint  azt  a  naplót,  amelyet  részben  az  ügyekről,  részben  a  

kérelmezőkről  (a  tulajdonosokról)  vezettek.  Az  okiratokat  sorszám  szerint  kellett  a  

telekkönyv-irodában  raktározni,  természetesen  ügyenként,  „kemény  boríték  alatti  

nyalábokban". 

A  Trt.-ben  is  kifejezésre  jutott  a  nyilvánosság  követelménye,  azaz  „mindenkinek  

szabadságában  áll  a telekjegyzőkönyveket,  a naplókat  és az okiratgyűjteményt az arra  rendelt  

hivatalos  órákban,  melyek  a  telekkönyv-irodákban  kifüggesztvény  által  megjelelöndők,  

megtekinteni."  (Trt.  170.§)  Ugyanakkor  az  iratokról  másolatot  készíteni  nem  lehetett,  

legfeljebb  rövid  jegyzeteket,  de  ez  utóbbi  kiírásnál  tintát  nem  lehetett  használni.  Bárki  

kérhetett  telekkönyvi  kivonatot  a  telekjegyzőkönyv  teljes  tartalmáról.170  Az  

okiratgyűjteményben  felvett  okiratokról  ún.  okiratmásolat  volt  kiadható,  ideértve  a  

mellékleteket,  az  azokhoz  tartozó  egyéb  irományokat  (pl.  vétbizonyítványok)  akár  egyszerű  

vagy láttamozott  másolatok formájában. 

A telekjegyzökönyvi mintákat és a telekkönyvi  naplót lásd a függelék 2. és 3. sz. alatt. 

169  „Törlési  keresetet  a  bekeblezés  által jogaiban  sértett  mindenik  fél  indíthat  tekintet  nélkül  arra,  hogy  birt-e  a  
bekeblezés  előtt  nyilvánkönyvi  joggal  vagy  sem."  (A  legf.  ítélösz.  1880.  decz.  1-jei  9434.  sz.  hat.)  Nem  volt  
tehát  feltétele  a kitörlési  per megindításának  a telekjegyzökönyvben  történt  bejegyezettség.  
170  „A  telekkönyvi  kivonatok  a  telekjegyzőkönyv  nyilvánkönyvi  állását  azon  nap  bezártáig  kell  tartalmazniá,TT>-r..  
melyen  az  ki  adatik.  Egyszersmind  minden  addig  beérkezett,  ugyanazon  tkvi  jegyzőkönyvet  tárgyazó  s  még  el  
nem  intézett  kérvények  a  telekkönyvi  kivonat  végén  az  iktató  számok  sora  szerint,  a  mint  azok  a,  
telekjegyzőkönyvben  rajzónnal  följegyezvék  (16i 1 .§),  s  a naplóból  látható  rövid  tartalom  rövid előadásával,  azon  *  ;  
hozzáadással  jelölendők  meg,  hogy  azok  még  el  nem  intézvék."  (Trt.  az  általa  lepecsételt  kivonat  hitelességéért  
„kezességgel"  tartozott  
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A  Telekkönyvi  Rendtartás  egyébként  a  Birodalmi  Törvénylapban  -  mely  a  

Magyarországra  vonatkozó  pátenseket,  valamint  hirdetéseket,  helytartótanácsi  utasításokat  és  

miniszteri  rendeleteket  külön  magyar  nyelven  tette  közzé  (kivéve  az  előzőekben  említett  

helyszínelési  rendeleteket)  -  német  nyelven  jelent  meg,  s  a  hivatalos  magyar  szöveget  a  

Budapesti  Hírlap  közölte  folytatásokban.  Peregriny  idézett  művében  már  a  magyar  nyelvű  

fordítást  találhatjuk,  de  már  az  1886-ig  bekövetkezett  módosításokkal.171  Mivel  a  Trt.  

nyomban  hatálybalépett,  számtalan  gyakorlati  kérdés  várt  értelmezésre,  megoldásra,  

megfelelő  alkalmazásra.  A  helyszínelési  munkák  egyébként  a  korábbi  Emr.  szerint  

változatlanul  folytak,  semmiféle  nemzeti  vagy  nemesi  ellenállásba  nem  ütköztek,  legfeljebb  

többen  azt kifogásolták,  hogy  egy  a régi  magyar jogrendtől  idegen,  ránk  erőszakolt  rendszert  

kellett  bevezetni.  

Az első értelmező  utasítás  1856.  október  28-án  jelent  meg.  1856.  évi  október  28-iki  s  

a  cs.  kir.  telekkönyvi  igazgatóság  által  a  cs.  kir.  igazságügyi  minisztérium  jóváhagyásával  

kibocsátott  utasítás  a  helyszínelési  hivatalnokok  részére"),  mely  nem  csupán  helyszínelést  

végzőkre,  hanem  a  telekkönyvi  hatóságokra  (így  a  bíróságokra)  is  kiterjedt.172  A  részletes  

magyarázatoktól,  értelmezésektől,  példáktól  most  eltekintek,  mivel  az  előzőekben  az  egyes  

rendelkezéseknél  igyekeztem  közérthetően  fogalmazni,  viszont  nem  tekinthetek  el  az  

utasításban  szereplő  telekkönyvben  előfordult  ügyletek  és  bejegyezhető  jogok  rövid  

felsorolásától. Eszerint a következő jogügyleteket  lehetett  megkülönböztetni:  

1.  Ingatlan  tulajdonjogának  megszerzése  adásvevési  szerződéssel,  ajándék-levéllel,  

csereszerződéssel,  továbbá  szülők  és  gyermekeik  közötti  ún.  vegyes  szerződéssel  (bizonyos  

feltételek, főként tartás mellett nyújtott  vagyonátruházással).  

2.  Követelések  ingatlanokkal  történt  biztosítása  (kölcsön,  eladási  vagy  gazdasági  

szerződés, jótállás  vagy  valamely  szerződés  nemteljesítése által  okozott  károk  megtérítésének  

biztosítása stb.)  
1 71 

3.  Szolgalmi  jogok  megszerzése  ingatlanon  (ezek  lehettek  házi,  telki  valamint  mezei  

szolgalmak). 

4.  Haszonbéri  és lakásbéri  jogok  

171  Magyar  koronaországi  törvény-  s  kormánylap  1850-1856.  kötetei.  Parlamenti  Könyvtár.  
172  L.  Peregriny:  id.  mű  372-422.  oldalak.  „Fö  czélja  ez  intézetnek:  A  tulajdonjognak  megállapítása  és  a  fekvő  
javak  birtokosai  ettől  feltételezett  hitelének  megszilárdítása."  (Lásd  ugyanott  374.  o.)  Továbbá:  „Ezen  
telekjegyzőkönyvek  képviselik  ideiglenesen  a tulajdonképpeni  telekkönyvet..."  (Lásd  ugyanott!)  
173,¿szolgalmi  birtok  alatt  olyan  fekvöség  értetik,  melyen  annak  szomszédja  olyan  cselekedni  van jogosítva,  mit  
a  fekvöség  tulajdonosa  eltűrni  köteles,  vagy  melynek  birtokosa  a  jogosult  szomszéd  hasznára  oly  valamit  
mulasztani  köteles,  mit  különben  tennie  szabad  lett  volna.  Uralgó  jószágnak  pedig  neveztetik  azon  földdarab,  
melynek javára  a szomszéd  maga  földjén  valamit  megtűrni  vagy  elmulasztani  köteles."  (L.  id.  utasítás  Harmadik  
fejezet  II. czikk.  Idézi  Peregriny:  id.  m. 389.  o.)  
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5.  Cessio  (betáblázott  követeléseknek  másokra  átruházása  és  az  ilyen  követelesékre  

zálogjog megszerzése  (superintabulatiő).  

6.  Extabulatio  (nyilvánkönyvbe bejegyzett jogok  megszüntetése).  

A  dologbani jogok  pedig  -  az  utasítás  alapján  -  a  birtok,  a  tulajdon,  zálog,  szolgalmi  és  

örökösödési jogok  voltak, dologhozi jogokként  kellett  figyelembevenni  a haszonbérleti  jogot,  

az  elő-  és  visszavásárlás  jogát,  végül  a  házassági  vagyonközösségre  fennálló  házastársi  

jogokat. 

Az  1856.  évi  november  20-iki  igazságügyminiszteri  rendelet  kimondotta,  hogy  a  Trt.-ben  

megjelölt  hirdetvényi  határidőket  kellett  alkalmazni  az  Emr.-ben  megjelölt  határidők  

elmulasztása esetén, azonban e késedelemből  a már bejegyzett jóhiszemű szerzők  tekintetében  

jog  nem  keletkezhetett.  A  régi  betáblázási  könyvekből  történt  átkebelezéseknél  követendő  

eljárásokkal három további  miniszteri  rendelet  is foglalkozott (1857.  március  7-i, az  1857. évi 

junius  3-i,  valamint  az  1858.  február  6-i  rendeletek).  Szélesedett  az  1859.  január  18-i  

miniszteri  rendelettel  a  bejegyezhető  jogok  köre:  ennek  hatálybalépését  követően  az  ún.  

gyökerezett  iparok  is,  melyek  elválaszthatatlanok  voltak  az  ingatlantól,  ide  soroltattak.174  Az  

1859.  évi  augusztus  1-jei  rendelet  („a rangsorozat  telekkönyvi  följegyzése  tárgyában")  pedig  

lehetővé  tette,  hogy  a  tulajdonos  valamely  kölcsön  biztosítékaként  ingatlanát  lekösse  a  

későbbi  hitelezőnek  (azaz  zálogjogi  rangsorozat  följegyzését"  eszközölje).  Ez  csak  hatvan  

napig  volt  hatályban,  és  ha  ezen  időtartam  alatt  létrejött  a  kölcsönügylet,  úgy  a  zálogjog  az  

eredeti  rangsorban  e kölcsönadót  illette  meg. Ugyanezen  rendelet  alapján a hitelező  kérhette  

valamely  létesülendő  engedmény  följegyzését  az  ingatlanra  (természetesen  amennyiben  

jelzálogjoga  vagy  zálogjoga  be  volt  kebelezve),  amennyiben  más  teher  azt  nem  gátolta.  Ez  

esetben  a  hitelezőnek  az  engedményezési  okiratot  szintén  60  napon  belül  kellett  a  

bekebelezési  kérvénnyel  együtt  beadni.  

A  Trt.  I.  részében  szabályozott  helyszínelési  eljárások,  telekjegyzőkönyvek  felvételei  és  

hitelesítései,  a  hirdetvényi  határidő  alatt  indított  peres  és  nemperes  eljárások,  egyéb  

beadványok,  hitelezői  bejelentések  stb.  teljeskörű  illetékmentességet  élveztek?15  Ugyanakkor  

a telekjegyzőkönyvek folyamatos továbbvezetése  körében  keletkezett  ügyekben az  alapügylet  

után  kellett  illetéket  fizetni,  a  telekkönyvi  eljárásban  csupán  a  másolatok  kiadását  terhelték  

okirati  illetékkel  (másolatonként  30 krajcárt kellett  ill.  ilyen értékű illetékbélyeg  lerovása  volt  

kötelező). 

174  Ezen  gyökerezett  (gyökösített)  iparokat  vagy  reál-iparokat  akkor  lehetett  az  ingatlanhoz  kapcsolva  
bejegyezni,  ha azt  az  iparhatóság  elismerte  (pl.  malomtartás joga  stb.)  
175  Trt.  48.§  valamint  az  1850.  octóber  11-iki  legfelsőbb  határozvány  és  az  1851.  szept.  10-iki  30.  176.  sz.  
igazságügyminiszteri  és  pénzügyminiszteri  rendelet.  (L.  Peregriny:  id.  m.  58.  o.)  
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Mivel  a  Trt.  előírásai  szerint  a  telekjegyzőkönyvek  kihirdetése  megyénként  történt,  így  a  

már  elkészült  helyszínelési  munkálatok  anyagát  az  országos  és  a  megyei  törvényszékeknek  

adták  át,  melyeknél  egy  külön  telekkönyvi  tanács  került  felállításra.  Kivételesen  eljárhattak  

telekkönyvi  hatóságonként  járásbíróságok  valamint  szolgabírói  hivatalok  is.  Minden  

telekkönyvi  hatóságnál  (törvényszékeken, járásbíróságok,  szolgabírói  hivatalok  mellett)  külön  

telekkönyvi  irodát  szerveztek,  amely  a  végrehajtást  intézte.  Amint  azt  a  korábban  

ismertettekben  láthattuk,  a helyszínelő  bizottságok  sosem  voltak  a telekkönyvi  hatóság  részei,  

azaz  a szó valódi  értelmében  nem  voltak  hatóságok.  

A  Trt.  hatálybalépését  követően  1860.  október  végéig  9725  község  (település)  esetében  

történt  meg  a  helyszínelése,  2144788  telekjegyzőkönyvet  vettek  fel  17.548.376  db  helyrajzi  

számmal  (vagy  részletszámmal).176  Ebből  3.985.037  zsellérállomány  volt,  1.092.783  

uradalom  és paraszttelek.  A felmérések eredményét  lásd  a függelék 4.  sz.  kimutatásában!)  

Egyébként  1856.  február  1-től  1860  októberéig  74  telekkönyvi  hatóság  működött  azon  

országrészekben,  melyekre  a  Trt.  hatálya  kiterjedt  a  következők  szerint:  (az  időtartam  a  

működés  idejét mutatja) 

19  hatóság  4 év 9-3 

29  - 3  •  11-1 

34  - 2  »  11-7 

7  - 1 » 11-7 

7  - 1  «  3 

2  - 11 

1 9 
o 

1  "  

3  -

o 

7 

1 2 

Ezen  időszak  alatt  128.129.440  Ft  összegű  régi  jelzálogjogot  kebleztettek  át,  az  új  

betáblázott  követelések  összege  pedig  177.927.450  Ft-ot  tett  ki,  169.111  tétel  alatt,  melyek  

közül  a többség  500  Ft alatt  volt,  de találhattunk  3.000.000.-  Ft-os  kölcsönt  is.  (Lásd  függelék  

5. sz.  kimutatást!)  

176  L.  Schnierer  Gyula:  id.  m.  (1864.)  23-o.  A  statisztikákat  -  melyek  a  függelékben  láthatók  -  e  műből  vettem  
át. 



91 

Az ideiglenes törvénykezési  szabályok és a telekkönyv 

1860.  október  2-án  az  uralkodó  a  következő  kéziratot  intézte  báró  Vay  Miklós  magyar  

kancellárhoz:  „Kedves  báró  Vay!  Minekutána  szándékozom,  Magyarországon  összes  

törvénykezési  ügyét  ismét ezen ország határai  közé visszahelyezni,  -  ennélfogva  országbírám 

Nékem  több  alkalmas  egyéniségeket  fog kijelölni  a  királyi  Curia  tagjaiul,  kik  az  ő  elnöklete  

alatt,  más  alkalmas  egyéniségek  közbejöttével,  mindenek  előtt  a  magyar  

igazságszolgáltatásnak  szervezése  felett  tanáskozándván,  ebbeli  javaslataikat  magyar  kir.  

kanczelláriám útján haladéktalanul  Elém terjesztendik; mire nézve önként  értetődik,  miszerint  

a  birtok  biztosságának  és  magánjogi  viszonyok  állandóságának  érdekében,  a  polgári  és  a  

büntető jognak  minden  határozmányai  és  intézkedései  mindaddig  teljes hatályban  maradnak,  

míg azok iránt a netaláni változások törvényhozás útján meg fognak állapíttatni. Bécs,  október  

2-án  1860. Ferencz József  sk."177  

Ezt  követően  gr.  Apponyi  György  országbíró  1861.  január  23-án  a  számos  neves  

személyiséget  hívott  meg  az  értekezletre,  többek  között  Eötvös  József,  Fabiny  Teofil,  

Kopácsy József, Lévay  Sándor (egri nagyprépost),  Deák József, Hollovich Boldizsár,  Horváth  

Boldizsár, Ráth Károly,  Stockinger  (Sulyok) Mór, Széher Mihály, Tóth Lőrincz:  mindannyian  

ügyvédek,  továbbá  Deák  Ferencz,  gr.  Dessewffy  Emil,  Farkas  Ferencz  (a  debreceni  

kereskedelmi  kamara  elnöke),  Ghyczy  Kálmán,  Kochmeister  Frigyes  (pesti  kereskedelmi  

kamara  elnöke),  Majláth  György  főtárnokmester,  Mihályfy  Albert  (kereskedő),  Wenczel  

Gusztáv. Az értekezlet jegyzőkönyvét  Ráth  György  országbírói  elnök titkár  vezette.  

Az értekezlet  általánosságban  az első plenáris ülésein  azon vitázott, vajon teljes egészében 

vissza  lehet-e  és  kell-e  állítani  az  1848  előtti  jogi  állapotokat,  azaz  az  akkori  magyar  

jogrendszert  vagy  pedig  teljesen  új  alapokra  kell  helyezni  a jogalkotást,  figyelembevéve  az  

eltelt  közel  14  év  életviszonyainak  nagymérvű  megváltozását.  Mindezen  fő  kérdésen  túl  

felmerült az is, vajon ezen ún. Országbírói  Értekezletnek  egyáltalán joga van-e ahhoz, hogy új 

törvényeket  hozzon  az  1848.  áprilisi  törvények  alapján,  azaz:  van-e  alkotmányos  

felhatalmazásuk  az  összegyűlteknek  törvények  megváltoztatására,  törvények  visszaállítására  

(azaz  a  legalitás  kérdése  is  mindvégig  naprenden  volt).  És  végül  van-e joga  bármilyen  innen  

kiinduló  javaslatot  az  uralkodónak  szentesíteni  országgyűlési  (magyar  országgyűlési)  

felhatalmazás nélkül? 

177 Cospus  luris  VI.  kötet 282.  o.  L. még  Szladits  id.  m.  10.  C.  az OPTK  alkotmányszerü  hatályáról.  
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Ami pedig a  magánjogi  viszonyokat  illette,  a következő dilemmát  kellett  megoldani.  „Mi  -

hangoztatta  Deák  Ferenc  -  soha  sem  vitattuk,  hogy  az  [azaz  az  OPTK  -  betoldás  tőlem!]  

tökéletes;  azt  sem,  hogy jó  és  czélszerű  volna  azt  egyáltalán  elfogadni;  hanem  az  egyik  rész  

azt  vitatta,  hogy  vissza  kell  állítania  a  magyar  törvényt  teljesen  minden  változtatás  nélkül;  a  

másik  rész  pedig  azt,  hogy  visszaállítsunk  a  magyar  törvényből  mindent,  de  azt  teljesen  

tökéletesen  s  véglegesen  helyreállítani  nem  lehet.  A  tanácskozás  tehát  a  vitatás  ezen  első  

stadiumában  csak  akörül  foroghat;  visszaállítható-e  változtatás  nélkül  a  magyar  törvény  

minden  részében,  a polgári,  anyagi  és  alaki  és büntető jog  körében  is a fönnálló  jogviszonyok  

megzavarása  nélkül,  vagy  sem?"  Ezzel  szembenálló  álláspontok  is  voltak.  „Hogy  mi  -

érvelt  Ghiczy  Kálmán  -  Ő  Felségének  oly javaslatot  nem  terjeszthetünk  föl,  mely  oda  lenne  

irányozva, hogy az osztrák törvények érvénye elismertessék,  s hogy  a biróságok aszerint  Ítélni  

legyenek  kötelesek.  Hogy  nem  terjeszthetünk  föl  továbbá  oly javaslatot,  mely  által  valamely  

új törvény  iniciáltatnék,  mert  ez  az  országgyűlésnek  kizárólagos  föladata,  s  ha  nem  ismerjük  

el,  hogy  Felséges  Urunk  törvényt  octroyrozhat,  mi  magunk  Ő  Felségét  octroyrozásra  nem  

hivhatjuk  föl..."  így  „nem marad más hátra,  mint  azon egyedül  lehetséges,  egyedül  törvényes  

mód,  hogy  Ő  Felséges  elé  azon javaslatot  terjesszük  föl,  miszerint  a  magyar  mind  anyagi,  

mind  alaki  törvényt  minden  tekintetben  s  így  az  ítélő  bíróságokra  nézve  is  visszaállítani  

méltóztassék..."179 

Ami  a magánjogi területet  illette, mind  az általános témaköröket  tárgyaló üléseken, mind  a  

bizottságokban  az ősiség,  az úrbéri  viszonyok,  a büntetőjog, valamint  a polgári  törvénykezés  

kérdései  kerültek  fókuszba.  Ezekkel  összefüggésben mindenkor  felmerült az  Osztrák  Polgári  

Törvénykönyv  hatályban  tartásának,  részleges  hatályon  kívül  helyezésének,  illetve  teljes  

kiiktatásának  a problémája. Sokan voltak azon a véleményen,  hogy az OPTK teljes mértékben 

tőlünk idegen elveket hozott be az  1852. évi pátenssel,  így azt a továbbiakban  alkalmazni  nem  

lehet,  el  kell  törölnünk.  Mások  viszont  -  és  az  ülés  végefelé  ők  kerültek  többségbe  -  azt  

vallották,  hogy  az  időközben  kialakult  magánjogi  viszonyokat  kell  elsősorban  figyelem  

bevenni  és  mindazok  az  OPTK-beli  szabályok,  melyek  ezen jogviszonyok  továbbfejlődését  

segítették,  ill.  kialakulásukat  előmozdították  - ,  mintegy  visszafordíthatatlan  folyamatként  -

hatályukban  fenntartandók.  E körben  végül  is egyetértés  alakult  ki atekintetben,  hogy mind  az  

úrbéri  törvény,  mind  az  ősiség  megszüntetést  tartalmazó,  meglehetősen  szűkszavú  törvény  

nem  érinthető  a  továbbiakban,  azokról,  hatálybaléptük  előtti  törvények,  decretumok,  

jogszokások  visszaállításáról  szó  sem  lehel,  de  az  is  kétségtelenné  vált,  hogy  a  magánjogon  

178  Deák  Ferenc  hozzászólása  az Országbírói  Értekezlet  1861. január 23-i  ülésén.  L.  Ráth György:  Az  országbírói  
értekezlet  a törvénykezés  tárgyában  l-II.  kötet.  (L.  I.  k.  39.  o.)  Pest,  Landerer és  Beckenast  1861.  
179 Ghiczy  Kálmán  hozzászólása  az  1861. január 23-i  ülésen  (L.  Ráth:  id.  m.  12.  o.)  
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belül  a  megindított  telekkönyvi  munkálatokat  tovább  kell  folytatni,  és  az  alapvető  

rendelkezéseket  tartalmazó  Telekkönyvi  Rendtartás  kisebb módosításokkal  fennmaradj ék. 

Elmondható, hogy a legkevesebb vita, a legkevesebb ellenvélemény  éppen e területen,  azaz  

a  telekkönyv  kérdésében  keletkezett.  Maga  Ghiczy  is  engedékeny  hangot  ütött  meg:  „A  

telekkönyvi  intézmény  nem  magyar  intézmény,  azt  magyar  lábra  visszaállítani  nem  lehet;  de  

elismerem  fölötte  nagy  fontosságát és kényes  voltát azon érdekeknek,  melyek  ezen  intézmény  

által  érdekeltetnek,  s  különben  is  a  telekkönyvi  hivatalok  helyszínén  nem  exequálnak,  az  ő  

végrehajtásaikat  csak  telekkönyvi  bejegyzések  képezik,  folytassák  tehát  bejegyzéseiket,  

folytassák  eljárásaikat  az  eddigi  szabályok  szerint,  s  mindezeknek  jogérvénye,  az  egész  

institutio  fölött  a  törvényhozás  határozzon,  mely  jól  szerzett  magánjogokat  és  igényeket  

bizonyosan tiszteletben tartandja."180 Deák Ferenc pedig az első napokban  tett  felszólalásokat  

-  e  körre  vonatkoztatva  -  a  következőkben  foglalta  össze:  „Nem  hallottam  senkit,  ki  a  

telekkönyveket  semmivé  akarná  tenni;  a  telekkönyvek  fönntartása  pedig,  habár  csak  

ideiglenesen  is, szintén  oly  octroyrozás,  mint  a többi.  A telekkönyv  oly jogokat ad, melyeket  a  

régi  törvények  nem  ismernek;  a  telekkönyvet  tehát  a  régi  törvények  mellett  lehetetlen  

változtatások  nélkül  megtartani;  a  mostani  telekkönyvi  rendszer  zálogjogot  ad  a  hitelezőnek,  

és  e  között  és  a  régi  betáblázási  eljárás  között  igen  lényeges  különbség  van;  ha  tehát  a  

telekkönyv  megtartása  szükséges,  múlhatatlanul  szükséges  lesz egyszersmind  a magánjogban 
| Q | 

is némely ide vonatkozó változtatásokat  tenni."  

Az  általános  ülésszak  egyébként  számos  ellentmondás  felvetésével  folytatta  a  vitát  az  

úrbériség,  valamint  az  ősiség  és  az  OPTK  körül.  Azt  mindenki jól  látta,  hogy  az  1848-ban  

meghozott  úrbéri  és  ősiségét  törlő  törvények  önmagukban  végrehajthatók  nem  voltak.  Az  

uralkodó -  anélkül, hogy elismerte volna az úrbéri és ősiségi pátensek  1848-as eredetét -  azok  

szellemében és figyelembevételével alkotta meg az érintett végrehajtási jogszabályokat.  „Mi  a  

nemzet  hangulatát  és  érzelmeit  illeti,  -  hangsúlyozta  Deák  Ferenc  -  aziránt  határozott  

véleménye  bajos  mondani;  e  részben,  úgy  hiszem,  ha  az  országgyűlés  előtt  e  testület  

visszaállítja a régi ősiségi  rendszert  és a fi- és leány-ág örökösödésére  vonatkozó  szabályokat,  

miután  időközben  osztályok  is  történtek  gyermekek  és  testvérek  között,  ezeket  megszüntetni  

és a sexus és sexus közötti  külömbséget  megtartani  kellen.  Ha  itt behozatik  a magyar  törvény,  

oly zavarok  fognak keletkezni,  miken a nemzet bizonyosan  nem fogna örülni..."182 

180  Ráth  id.  mű  15. .  
181  Ráth:  id.  mü  40.  oldal.  „Érvényben  tartonák  az  ingatlanok  kapitalista  forgalomképességének  biztosítására,  
meg...  'egy  magyarországi  hitelbank  mielőbb  életbeléptethetése  végett'  is  kibocsátott  telekkönyvi  rendeleteket."  
(Szabad  György:  Forradalom  és  kiegyezés  válaszútján.  Budapest,  Akadémiai  Kiadó  1967.)  Ugyanakkor  ezek  a  
rendeletek  zömükben  1960-ig  nagyban-egészben  hatályban  voltak.  
182  Deák  Ferenc  hozzászólása  az  Országbírói  Értekezlet  1861.  évi január 23-i  ülésén.  (L.  Ráth:  id.  m.  I.  kötet  40.  
o.) 
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A plenáris  ülés január  24-én  megválasztotta  az  alválasztmány  okat,  melyeknek  a  részletek  

kidolgozása  volt  a  feladata.  A  magánjogi  alválasztmány  a  következő  feladatot  kapta  (tagjai  

voltak:  Lipoviczky  Vilmos,  Zsivora  György,  Fábry  István,  Illésy  János,  Szabó  Imre,  Deák  

József,  Holovich  Boldizsár  -  a  későbbi  igazságügyminiszter  - ,  Schalatz  Antal,  Boldizsár  

Ferenc és Rudnyánszky  Béla):  

a)  „kiindulási  pontul  a  magyar  törvények  szolgáljanak,  azoknak  visszaható  erő  nem  

tulaj doni itathatván, 

b)  a mennyiben  az  ősiség  eltörlése  némi  hézagokat  ejtett  a  magyar  polgári  törvényeken,  

ezek  pótoltathassanak,  

c)  az  átalakítás  olykép  oldassék  meg,  miszerint  a  törvényszolgáltatásban  a  folytonosság  

megszakasztva ne  legyen,  

d)  az  átalakításban  a  hitel,  kereskedés  és  forgalom,  valamint  magán  érdekek  tekintettel  

szem előtt  tartassanak,  

e)  javaslatunkban  a törvényalkotástól  tartózkodjunk".183  

Az  1861.  február  12-én  beterjesztett  anyag  elsődlegesen  a  „polgári  anyagi  törvényt"  

tárgyalta. Az ősiséggel kapcsolatban leszögezte: „Azonban azon törvényhozás, mely az  ősiség  

eltörlése  által  megzavart jogállapotokat  illetékesen  restaurálhatta  volna,  a  közbejött  politikai  

rázkódások  miatt  nem  intézkedhetvén,  e  tisztet  az  1852-ik  évi  november  29-én  kibocsátott  

pátens  által  -  noha  tulajdon-  és  birtokbiztonsági  szempontokból  talán  czélszerüen,  -  de  az  

1848-dik  törvények  értelmén  mégis  igen  túlterjeszkedve  -  a  kormány  telj esitette."m  Az  

ősiségét  megszüntető  1848:XV.t.czikkből,  valamint  az  időközben  bekövetkezett,  a  pátens  

végrehajtásából  fakadó jogviszonyokból  kiindulva  a  szóbanforgó  kérdésben  a  bizottság  azt  

javasolta:  „...  a  császári  pátens  mind  folytonosság  mind  a  megoldás  egyformaságának  

fenntartása  végett  fogadtassék  el  mint  olyan,  mely  az  országgyűlés  intézkedéséig  

sinórmértékül  szolgáljon,  mindazon  jogviszonyok  megbirálásában,  melyek  végett  a  

megalkotott  s  1853-ik  évi  május  1-ső  napjától  kezdve  ezideig  gyakorlatban  is  alkalmazva  

lőn"185.  De az aggályait  kifejezte az alválasztmány:  „A midőn tehát az alólirt  bizottmány  a cs. 

pátenst  ideiglenesen  érvényes  hatályban  tartani  véleményezői,  jól  tudja,  hogy  ezzel  egy  

alkotmányellenes  cselekmény  folytatását  teszi  javaslatba,  de  elvégre  azon  bilincsek  alól,  

melyek  eljárását  megkötik,  magát  föl  nem  oldhatván,  a  két  rosz  között  a  kisebbet  választani  

183  Ráth:  id.  m.  I.  kötet  65.  o.  (A.  Anyagi  és  alaki  polgári  törvények.  Bíróságok  szervezése  és  illetősége.  
Telekkönyvek,  a)  Az  alválasztmány  javaslata.)  Az  alválasztmány  munkáját  1861.  január  26-án,  közvetlenül  a  
plenáris  ülésszak  befejeztét  követően  kezdte  meg,  és  február  12-én  fejezte  be,  ¡11.  e  napon  nyújtotta  be  az  
értekezletet  teljes  ülése  elé  javaslatait.  
184  Ráth:  id.  m. 66-67.  oldalak.  (Az  albizottmány  jelentése.)  
185  Lásd  ugyanott!  
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nemcsak  a  józanság,  hanem  a  haza  polgárainak  érdeke  is  parancsolja..."186  Tehát  az  

aggályoskodás  ellenére  (és  figyelembevéve  a  korszerű  polgári  törvénykönyvet  ellenzők  

véleményét  is)  a  bizottmány  az  alkotmányellenes  pátenst  védelmébe  vette  és  meghagyni  

javasolta. 

A  „polgári  anyagi  törvény"  című  előterjesztési  részlet  alatt  került  megemlítésre  a  

telekkönyv  ügye  is.  „Miután  -  írták  -honi  polgári  magántörvényeink  a  nálunk  legnagyobb  

részben  hiányzott  telekkönyvi  rendszerrel  combinatióban  nem  állván,  azok  rendelkezései  e  

részben,  úgy  általában  mint  különösen  az  országos  intézkedésig  megtartani javasolt  1855-ik  

évi  deczember  15-iki  telekkönyvi  rendszerrel  szemben  hézagosak[...]  az  ausztriai  polgári  

törvénykönyvből  a telekkönyvi  rendelettel  egyetemben,  s annak  ideiglenes hatályáig  mindazon  

rendelkezések  is, melyek  ezen telekkönyvi  rendszerrel  elválaszthatatlan  kapcsolatban  állanak,  
1  fi?  

s annak alkalmazhatóságát  biztosítják, hasonlóképpen  tartassanak  meg."  

Ilyen  elemzések  után  került  összeállításra  a  konkrét  Jogalkotási  javaslat  az  OPTK-t  

illetően, azaz: 

a)  az ősiségi pátenst teljes terjedelmében fenntartani kívánták, 

b)  az OPTK örökösödési  szabályai is fenntarttattak, 

c)  az  OPTK-nak  a  telekkönyvvel  kapcsolatos,  a  telekkönyv  tárgyára,  annak  

megszerzésére  és  elidegenítésének  módjára  vonatkozó  rendelkezései  is  további  

hatálybanmaradásra  kerültek,  

d)  a vallásküiönbségekből  adódó polgári jogi eltéréseket megszüntetni javasolták, 

e)  az  OPTK-nak  „az  ész  szüleményeire"  vonatkozó  szabályait  szintén  alkalmazhatónak  

találták, 

f)  végezetül  a császári  pátens törvénykezésre  vonatkozó  rendelkezéseivel  kapcsolatban  a  

teljeskörű hatályon kívül helyezést javasolták. 

Az  előterjesztés  II.  részében  „a polgári  alaki  jogokra"  vonatkozó  korábbi  jogszabályok  

kerültek  felülvizsgálatra,  ideértve  a  bírósági  szervezet  kérdéskörét  is.  Hatályon  kívül  

helyezendőnek  javasolták  az  1852-ik  évi  szeptember  16-i  keltű  igazságügyminiszteri  

rendelettel behozott osztrák polgári  perrendtartást.  

A  telekkönyvvel  kapcsolatban  a bizottmány  kimondotta:  „ ez a jog  és  vagyon  biztonságával  

s az  ezen  alapuló  közhitellel  oly  szoros  és  elválthatatlan  kapcsolatban  áll:  miszerint  a  némely  

helyeken  már  létező  telekkönyvek  megszüntetése  vagy  fölfüggesztése  s  szerzett  jogok  

alapjainak  a  megtámadásával  s  vagyonbiztonság  és  közhitel  kimjérhetetlen  horderejű  

186  Lásd  ugyanott!  
187  A  bizottmány  tagjai  az  OPTK-t  részletesen  összehasonlították  a  fennálló  magyar  magánjogi  szabályokkal,  
főként  törvényekkel  és  a szokásjogban  kialakult  elvekkel.  E munkafázis  során  derült  fény számos  kollízióra.  



96 

megrendítésével,  teljesen  egyértelmű  lenne  [...]  A  bizottmány  egy  pillanatig  sem  kételkedett  

afölött: hogy  föladatát  a jus  privatum  magas  érdekében  csakúgy  teljesítheti, ha  véleményével  

odajárul,  hogy  a  már  létező  telekkönyvek  hatálya  csorbítlanul  fenntartassék  nemcsak,  sőt  a  
I  flfi  

telekkönyvi  hivatalok  működése  továbbra  is  biztosíttassák".  Indokolásul  előadták  az  

előterjesztők,  hogy  már  évtizedek  óta  össz-nemzeti  követelménnyé  lépett  elő  egy  hazai  

hitelbank  felállítása,  mely  viszont  telekkönyv  nélkül  nem  kerülhetett  megalapításra.  

Ugyanakkor  itt  is magyarázkodtak:  „Telekkönyvi  rendszerünk  eddig  nem  létezvén,  kénytelen  

volt  a  bizottmány,  az  osztrák  kormány  által  behozott  telekkönyvi  rendszert  kiindulási  pontul  

választani;  s  noha  nem  titkolhatja,  hogy  ez,  a  hitel  és  jogbiztonság  sérelmes  nélkól,  egy  

czélszerűbb  s  kevésbbé  bonyodalmas  új  rendszer  által  pótolható  lenne:  mindamellett  a  

bizottmány  ennek  kidolgozására  nem  vállalkozhatott."  (L.  ugyanott!)  Egyébként  is  az  

értekezlet  megtiltotta  bármely  alválasztmányának  új  törvények  alkotását,  a  kodifikáció  nem  

tartozott hatáskörükbe. Az előterjesztésben az alábbiak szerint  érveltek:  

-  „Nem  teheté  a  jogszempontjából,  nemérezvén  magát  följogosítva  arra:  hogy  egy  

rendszeres codificatio által a törvényhozó hatalom jogkörébe  avatkozzék.  

-  Nem teheté idő hiánya miatt, belátván: hogy ily codificatio hónapokat venne igénybe.  

-  Nem tehetné  azon okból:  mert  a telekkönyvi  rendszer  az .anyagi  és alaki joggal  szoros  

összefüggésben  lévén,  s  ezeknek  mintegy  kifolyását  képezvén:  egy  uj  telekkönyvi  rendszer  

kidolgozására,  az anyagi és alaki jog előzetes és végleges megállapítását  föltételezi.  

-  Nem  tehetné  czélszerűség  szempontjából...,  hogy  az  átmeneti  időszakra  ismét  ujabb  

elveket állítson  föl...  

-  Nem  tehetné  elvégre  azért;  mert  egy  uj  telekkönyvi  rendszer  megállapítása  és  

életbeléptetése  mindazon  telekkönyvi  munkálatokat,  melyek  a  lefolyt  utolsó  évtized  alatt  a  

nemzetnek  millióit  nyelék  el,  megsemmitné,  s  oly  pénzerőt  venne  ujabb  igénybe,  mely  e  

pillanatban az ország indokolhatatlan  megterhelésével jáma."189 

A  bizottmány  tehát  a  fentiek  alapján fenntartandónak  ajánlotta  az  értekezlet  számára  a  

Trt.-t  annál  is  inkább,  „mert  e  rendszer  azon  munkálattal,  mely  a telekkönyvek  tárgyában  az  

1847/48-ik  évi  országgyűlésen  készült,  de  törvény  erejére  nem  emelkedett,  az  alapelvekre  

nézve  többnyire  megegyezik,  azon  egy  lényeges  eltérés  pedig  melynélfogva:  a  magyar  

törvényjavaslatban  ismeretlen  előjegyzés  az  osztrák  rendszerben  fölvéve  lett,  csak  azon  

esetben  szolgálhatna  indokul  ez  utóbbinak  megváltoztatására,  ha  az  előjegyzési  jogorvoslat  

előnyei  és hátrányai  fölötti  elvharcz a jogtudósok  által  már eldöntve  volna..."190  

188  Ráth:  id.  m.  81.  o.  
189  Lásd  ugyanott!  
190  Lásd  ugyanott!  
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Bár  mindegyik  alválasztmányi  tag  aláírta  az  előterjesztést,  több  különvélemény  került  az  

előterjesztés mellé  becsatolásra,  ám  egyik  sem  érintette  a  telekkönyvi  rendszert.  Az  országos  

értekezlet  az  1861.  február  22-i  XI.  ülésén  tárgyalta  a  polgári  anyagi  törvényt,  és  az  ülésen  

szóban  egy  addig  nem  ismert  és  nem  ismertetett  különvéleményt  adott  elő  Horvát  Boldizsár  

ügyvéd.  Nem  osztotta  az  alválasztmány  véleményét  abban  a  sarokponti  kérdésben,  hogy  

maradjon  hatályban  az  osztrák  polgári  törvénykönyv  az  öröklés  és  a  telekkönyv  terén.  „E  

nézetet,  ugy a mint  az formulázva van,  nem  oszthatom[...]  Ha e  formulázás megmaradna:  sem  

fél,  sem  bíró  nem  tudnák,  mennyiben  áll  a  magyar,  mennyiben  a  német  törvény,  s  minden  

perben a legfárasztóbb s egyúttal  meddő vita azon kérdés körül forogna: vajon az ellenfél által 

idézett  törvény  hatályban  van-e  vagy  nincs?"  Telekkönyvnél  is  „ugyanazzal  a  zavarral  és  

bizonytalansággal  találkozunk.  Hogy  hosszas  ne  legyek,  csak  a  telekkönyvi  rendeletek  63-ik  

§-ára  hivatkozom,  mely  azt  mondja:  hogy  telekkönyvi  bejegyzés  tárgyát  csak  oly  jogok  

képezhetik,  a  melyek  már  törvényes  fogalmuknál  fogva  dologbani  jogok,  vagy  habár  a  

dologhozi  jogok  közé  tartoznak,  de  a  bejegyzés  által  a  dologbani jog  minőségét  nyerik.  Már  

maga  e  megkülönböztetés  a  dologhozi  s  dologbani  jog  közt  a  magyar  törvényekben  nem  

létezik[...]"191  Sárközy  Kázmér  ugyanezen  az  ülésnapon  az ősiségét  eltörlő  törvény  oldaláról  

torpedózta  az  alválasztmány  határozati  javaslatát.  („Ha  a  fenti  nézetem  áll,  melyet  jogi  

tekintetben  nem  tartok  hibásnak,  akkor  nem  látom  szükségét  se  annak,  hogy  az  austriai  

törvények  életben  maradjanak, mert  a  magyar  törvények,  melyek  eltörölve  nincsenek,  vissza  

is állíthatók minden jogsérelem  nélkül..."192  

Ezen  az  ülésen  Deák  Ferenc  ismét  felszólalt  és  leszögezte:  „Az  alapeszme  tehát  régi  

törvényeink  visszaállítása.  De  ezen  eszmének  valósításánál  főszabály  az:  hogy  a  

magánjogviszonyok  meg  ne zavartassanak.  A  további  kérdés ezek után az volt, vajon „a  régi  

törvények  teljesen,  tökéletesen,  úgy  mint  azok  1849  előtt  fönnállottak,  minden  változtatás,  

minden  hézagpótlás  nélkül  ismét  életbeléphetnek-e...?  Ezen  kérdésre  tagadó  lön  a  válasz[...]  

Elismerték  [az  új  rendelet  elfogadását  ellenzők  -  toldás  tőlem!]  ők  is,  hógy  a  lefolyt  12  év  

alatt  behozott  telekkönyvek  képezik  jelenleg  birtokviszonyainak  a  hitelünknek  alapját;  

elismerték,  hogy  a  telekkönyveket  félrelökni  nem  volna  tanácsos;  elismerték,  hogy  azok  

rendes  folytatását  még  csak  felfüggeszteni  sem  lehet,  mert  azok  vezetésében  a  szakadatlan  

folytonosság  szükséges..."193  Hivatkozott  azokra  az  1848-as  törvényekre,  amelyek  

meghozatalában  akkoriban  ő  maga  is  részt  vett:  „És  miután  sok  nehéz  küzdés  után  1848-ban  

191  Ráth:  id.  m. 209-211.  oldalak.  
192  Lásd  ugyanott!  
193  Ráth:  id.  m. 288-290.  oldalak.  Egyébként  Deák  kijelentette,  hogy  e téren  sem  a közhangulat,  sem  a jogszokás, 
sem  a gyűlölet  vagy  mások  véleménye  nem befolyásolja  saját  meggyőződésemet  kell  követnem".  
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czélt  értünk,  ki  fogja  tőlem  méltányosan  követelhetni,  hogy  segítsem  ismét  lebilincselni  a  

tulajdont, minek  felszabadulását oly  forrón óhajtottam, -  és tegyem  ezt  azért,  mert  időközben  

politikai  szerencsétlenségek  folytán  egy  jogtalan  hatalom  idegenszerű  működése  léptette  

életbe részletesen  azt, mit  mi magunk elvben  elhatároztunk..."194  

Az Országbírói  Értekezlet  1861.  március  4-én  fejezte be  munkáját és elfogadta  Ideiglenes  

törvénykezési  szabályok  (ITSZ)  megnevezéssel  azokat  a jogszabályi  változtatásokat,  amelyek  

az akkori jogélet  minden  területét  érintették.  Ezen  anyagot  az országbíró  megküldte  az  1861.  

április  2-án  összeült  országgyűlésnek,  amelynek  képviselőháza  1861.  június  20-án,  a  

főrendiház  pedig  1861. július  1-én tárgyalta.  A  május  24-én  kiküldött  anyagot  kiadták  egy  

csupán  ezen  tervezettel  foglalkozó  bizottmánynak,  amely  június  17-én  terjesztette  elő  

javaslatát.195  Lényegében  a  bizottság  elfogadta  teljes  mértékben,  minden  részletében  az  

Országbírói  Értekezleten  kidolgozott  ITSZ-t,  mégpedig  ugyanazon  szempontok  

figyelembevételével.  („Mert  ha  ugyan  törvények  alkotásába  s  codificatióba bocsátkozni  nem  

akartunk[...]  egyedül  a régi  magyar magánjogi törvények egyszerű visszaállítását  kellett  volna 

javallanunk,  miután  azoknak  erehét  és érvényét  az absolut  hatalom semmi rendelkezései  meg  

nem  semmisíthették;  ezt  azonban...  ismét  nem  tehettük,  mert  az  1848-ik  évi  20-dik  [15!]  

czikke  eltörölvén  elvileg  az  ősiségét,  lehetetlenné  vált  az  örökösödési  s  ezzel  kapcsolatban  

levő  törvények  alkalmazása:  ezen  felül  az  elmúlt  12  év  a  magánjogi  viszonyokban  oly  sok  

változást  idézett  elő...."  (Lásd  a  lábjegyzet  szerint!)  Részletekbe  nem  bocsátkozott  a  

bizottmány, hanem ekként összegezte javaslatát: 

„hogy  a  magyar  magánjogi  törvények  visszaállíttatnak,  de  amennyiben  azok  az  1848-ik  évi  

15-ik  t.  cz.  s  a  szem  elől  nem  téveszthető  ujabb  jogviszonyok  miatt  alkalmazhatók  nem  

volnának, addig mig törvényeket  alkotni  lehetne, az országbírói  értekezlet munkálatát  kisegítő  

gyanánt  használhatónak  tekinti,"196  

Az  említett  1861.  június  20-i  országos  (plenáris)  ülésen  a  levezető  elnök  nem  kívánta  

különösebben  vitára bocsájtani az ITSZ-t, de mivel több képviselő erőteljesen kifogásolta ezt, 

mégiscsak  megvitatták.  Sokan  szóltak  a  javaslat  ellen  azon  indokkal,  hogy  az  ideiglenes  

szabályoknak  semmiféle  törvényi  ereje,  azaz  legalitása  nincs  („mert  sem  kiegészített  

országgyűlésünk,  sem  koronás  királyunk  nincs"),  így  törvénykezési  zűrzavar  állhatna  elé  

országos szinten, továbbá -  az előző hozzászólónak,  Halász Boldizsárnak ez fájt a legjobban  -

194  Lásd  ugyanott!  
195  Jelentése  a  törvénykezés  ideiglenes  rendezése  tárgyában  kiküldött  bizottmánynak  1861.  június  15.  Pest  
Országgyűlés  XLVI.  Ülés  28-ik  szám.  Országgyűlés  Jegyzőkönyvei  I. kötet  76.  o.  
196 „Nem  mondjuk  mi  azt  tisztelt  ház,  hogy  az említett  munkálatnál  még  ideiglenesen  is célszerűbbet  alkotni  nem  
lehetne,  de  azon  meggyőződésen  vagyunk,  hogy  ha  akarjuk,  hogy  a  törvénykezés  egy  nyomon  és  sikeresen  
gyakoroltassák,  a jelen  körülmények  között  mást  tennünk  nem  lehet."  (L.  ugyanott,  77.  o.)  
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ezen  szabályok  törvényerőre  emelnének  gyűlölt  osztrák  pátenseket.  Az ellenzők javaslata  így  

szólott:  „A  magyar  magán-jogi  törvények  ezen  országgyűlés  egybejötte  napján  életbe  lépvén  

-  minden  magánjogi  kérdések  -  azon  időtől  fogva  szerintük  fognak  megbír áltatni.  -  Annál  

fogva  az  1848:XV.  tc.  2.§-ban  kijelölt  esetek  az  azon  törvény  l.§-ban  kitett  időig  függőben 

maradnak". Ez a javaslat értelemszerűen  magábanfoglalta a telekkönyv eltörlését  is.  

Ugyanezen  az ülésen  szólalt  fel  az  országbírói  értekezleten  is részt  vett  Horvát  Boldizsár,  

aki számos jogesetet, jogvitás helyzetet  idézett  a képviselők  előtt, és bár korábbi véleménye  -

mint  olvashattuk  -  az  ITSZ  megalkotása  ellen  szólt,  most  mégis  a  bizottmány  javaslatát  

elfogadásra ajánlotta. „Ezeknél  fogva, mármint  a számos megoldhatatlan jogi  helyzet, jogeset 

miatt  én  a  kérdéses  javaslat  egyszerű  elfogadására  szavazok;  nem  azért,  mintha  azt  

tökéletesnek  ismerném,  hanem  azon  okból,  mert  a  benne  rejlő  hiányok  megvitatása  s  

kijavítása, vagy egy tökéletes mű előállítása  könnyen elkésetté  tehetné a gyógyszert,  a  melyre 

a  nemzet  oly  epedve  várakozik."197  Szélsőséges  véleményeket  foglalt  össze  Szabó  György  

képviselő,  amikor  kihangsúlyozta:  „Én  részemről  és  minden  követtársam  azon  elhatározással  

jöttünk  Pestre,  és  e  terembe,  hogy  az  1848-ik'  törvényeket  körömszakadtáig  védelmezni  

fogjuk[...],  s  épen  az  országbírói  értekezlet javaslatában  különös  megsértését  látom  az  1848-

iki  törvényeknek."  (Ugyanott  169.  o.)  Még  részletesebben  kritizálta  a  bizottmány  javaslatát  

Búzna  Lajos  képviselő,  és  kitért  a telekkönyvre  is:  „Itt  reánk  tukmáltatik  egy jogbiztosíték  a  

telekkönyv,  akaratunk  ellenére,  mely  leginkább  egy-két  azt  vezető  és  bemondó  egyénnek  

önkényén  alapult,  úgy  hogy  a  kirendelt  határfutók  gyakran  a  tényleges  birtokosok  helyett  

azoknak  árendásait  irták  be,  mint  tulajdonost  és  ezen  visszaélésből  az  következett,  -  mert  a  

nép  tudomására  nem  esett  a  telekkönyv  kihirdetése,  -  hogy  reclamatio  nem  történt,  s  a  

birtokos  elesett  igazi  birtokától.  Ezeknél  fogva miután  a pátens  különben  is  garantiát  nem  ád  

sem a birtok sem a hitelre nézve -én az elnem fogadom. (Helyeslés,  zaj.)"m  

A  vita  végül  is  a június  21-i  ülésen  nem  folytatódott,  bár  számos  írásbeli javaslat  került  

benyújtásra,  hanem  név  szerinti  szavazással  a  képviselőház  egyhangúlag  elfogadta  azt  a  

bizottmányi javaslatot,  mely  szerint  „a magyar  magántörvények  visszaállíttassanak",  míg  arra  

a  kérdésre,  vajon  az  országbírói  értekezlet  munkáját  ideiglenes  kisegítő  gyanánt  

használhatónak  elfogadja-e,  a  képviselőház  152  igennel  és  70  nemmel  szavazott.  így  

határozattá  lett  a  teljes  ITSZ,  valamint  a  bizottmánynak  az  idézett  javaslata.  (Szavazás  e  

kérdésben június 22-én  is volt, de ott már megerősítették  csupán  ezen  döntést.)  

197  Országgyűlés  1861.  XLVII.  ülés június  ¡0.  Országgyűlési  jegyzőkönyvek  (Napló)  1.  kötet  167.  o.  Ugyanitt  
hangzott  el  egy  további  pozitív  vélemény:  (Én  két  fő  okból  tartom  a  magántörvényeknek  teljes  visszaállítását  
lehetetlennek;  az  ősiség  és  a jogegyenlőség  kérdése  miatt."  (Szabó  Samu  képviselő  hozzászólásából.)  
198  L.  ugyanott  179.  oldalt!  
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A  főrendiház  1861. július  1-én tárgyalta  az  igazoló  bizottmány jelentését  az  ITSZ-ről,  ám  

ott  ellenvetés  nem  volt,  és  egyhangúlag  elfogadták  azt  a  következőképpen:  „A  főrendiház  

pedig  egyhangúlag  elfogadta  az  Országbírói  Értekezlet  munkája  feletti  véleményezéssel  

megbízott  igazoló  bizottmánynak  a jelentését,  mely  azt  véleményezte  és  hozta  javaslatba,  

hogy a főrendek is az országbírói  tanácskozvány  eredményezte  törvénykezési  szabályokat  ott,  

a hol  a különben teljes és hatályba visszaállított  régi magyar törvények az újabb jogviszonyok 

és  érdekek  elintézésére  nem  volnának  elegendők,  vagy  alkalmazhatók,  úgy  mind  a  

törvénykezésben,  mind  a feleknek, mind  a bíráknak  ideiglenes kisegítő és eligazító  módszerül  

szolgálhatókat  tekinteni  és  eképen  a  t.  képviselőháznak  velők  köttött  határozata  értelmében  

elfogadni  méltóztassanak."199  

Mivel  azonban  az  országgyűlés  már  nem  tudott  törvényt  alkotni  egyrészt  amiatt,  hogy  

Erdély nem volt képviselve, másrészt  feloszlása folytán, törvényerőre az ITSZ és mindkét  ház  

által  elfogadott  kiegészítése  nem  emelkedhetett.  Ezért  az  országbíró  gr.  Apponyi  György  a  

következő körlevelet  intézte a  törvényhatóságokhoz:200  

„A nmgu  m.  kir.  kúria  mai  nap  tartott  teljes  vegyes  ülésében  határozatilag  ünnepélyesen  

kijelentette,  miszerint  az  országbírói  értekezlet  által  ideiglenesen  javaslatba  hozott  
rt 

törvénykezési  szabályokat,  miután  azok  O  cs.  kir.  Felsége  által  legkegyelmesebben  

helybenhagyatván,  az országgyűlés  képviselőházának  f. év.  Szent-Iván hava  [június] 22-én  és  

a  főrendiháznak  f.  é.  Szent-Jakab  hava  [július]  1-én  hozott  egybehangzó  határozataiban  

ideiglenes  kisegítő  gyanánt  használhatóknak  kimondattak,  -  addig,  míg  az  alkotmányos  

törvényhozás  máskép  nem  rendelkezik,  azonnal  mindenemű  törvényes  eljárásaiban  állandó  

zsinórmértékül  követendő.  Midőn ezen határozatról  a t. kerület  (vármegye,  város)  közönségét  

f.  é.  Boldogasszony  hava  [január]  31-én  és  Szent-György  hava  [április]  30-án  150.  és  855.  

számok  alatt  kelt  leveleim  kapcsában  tudomás  és  miheztartás  végett  értesíteném,  boldognak  

érzem  magam,  hogy  a  Mindenható  elérnem  engedte  azon  időpontot,  melyben  annyi  

viszontagság után  végre  lehetővé  vált  a hazai  igazságszolgáltatást  a törvény  előtti  egyenlőség  

magas  elvének  megsértése,  a  lefolyt  12  év  alatt  támadt  új  jog-  és  birtokviszonyok  

megzavarása,  a közhitel  megrendítése,  és  a jogfolytonosság  megszakítása  nélkül  alkotmányos  

alapokra  visszavezetni.  

Minek  következtében  a  t.  közönségnek  hivatalos  használata  végett  egyelőre  mellékelve  

megküldeni  kívántam,  az  országbírói  értekezlet  munkálatának  több  hivatalos  kiadásban  

199 Corpus  Iuris  VI.  kötet 282.  o.  
200  Törvényhatóságoknak  e  vonatkozásban  a megyéket  és  városokat  nevezték.  



101 

megjelent  példányát;  azonkívül  pedig  egy  aláírásommal  és  szokott  hivatalos  pecsétemmel  

ellátott  ilyetén példányt pótlólag megküldeni  fogván..."201  

Az  Ideiglenes  Törvénykezési  Szabályok  célját az országbírói  értekezlet  a  következőképpen  

határozta  meg:  „Hogy  a  hazai  törvények,  a  közhitel  megrendítése,  a  magánjogviszonyok  

sérelme  s  a  törvénykezés  fennakadása  nélkül  ismét  életbeléptessenek,  egyúttal  a  kor  

igényeinek  s  az  átalakult  viszonyok  szükségleteinek  is  megfeleljenek:  addig  is,  amig  az  

alkotmányos  törvényhozás  a  codificatio  rendszeres  müvét  befejezhetné...  a  következő  

ideiglenes intézkedések  hozatnak javaslatba."202 

A  Jogszabálygyűjtemény"  nyolc  fő  részből  állott,  az  első  fejezetben  foglalkoztak  a  

Polgári  magánjoggal  (mely  anyagi  és  alaki  részre  oszlott,  másodikként  szerepelt  a  Bűnvádi  

eljárás  rendezése,  harmadikként  a  Váltótörvény,  ezt  követte  a  Csődtörvény,  majd  a  

Kereskedelmi,  fuvarozási  és  vásári  törvények,  illetve  az  Úrbéri,  földtehermentesítési,  

arányossági  és mezei  rendőrségi  ügyek  c. fejezetek következtek.  Egy teljesen önálló  törvényt  

helyeztek  el (fígyelembevéve az osztrák  bányatörvényt)  a VII. fejezetben (Bányaügy  címmel)  

és a VIII. fejezet a Vegyesek elnevezést  kapta.  A polgári magánjog anyagi  részének  általános  

előírása  -  mely  más  fejezetekben  elhelyezett  magánjogi  szabályokra  is  vonatkozott  -

kimondotta:  magyar  polgári  anyagi  magántörvények  visszaállíttatnak,  de  a  közhitel,  a  

jogfolytonosság  és  a  helyzet  szükségei  által  igényelt  következő  pótlásokkal."  Eltörölte  az  

ősiségi  pátensek  az  öröklésre  vonatkozó  rendelkezéseit,  azonban  helyettük  új,  a  korábbi  

magyar  törvényekkel  szemben  korszerűbb  „öröklési  rendet"  vezetett  be,  ugyanakkor  

szabályozta  a  végrendelkezési,  a  közszerzeményi  jogot,  a  törvényes  öröklést,  a  hitvestársi,  

özvegyi  öröklést,  valamint  a  szent  korona  öröklését.  A  „vegyes  rendelkezések"  cím  alatt  

foglalkozott az ősiségi pátens  többi  részeinek  hatályban tartásával  („az  1852-ik november  29-

iki  pátens  többi  [már  az  öröklési  jogon  kívül  eső  -  betoldás  tőlem!]  részei  az  országgyűlés  

intézkedéséig  ideiglenesen  fennmaradnak;  azonban  mindazon  helyein,  hol  az  1852.  

szeptember  16-án  kelt  cs.  kir.  igazságügyminiszteri  rendelettel  életbeléptetett  polgári  

perrendtartásra,  vagy  más  eljárási  rendeletekre  hivatkozás  történik,  az  egyidejűleg  

visszaállított,  itt  alább  következő  magyar  alaki  törvények  értendőlt"),  az  OPTK-val,  a  vallás  

különbözőségeivel  foglalkozó osztrák törvényekkel  és az „ész  szüleményeivel".203  

Az  OPTK-val  kapcsolatban  a  következőképpen  rendelkezett:  „Szintúgy  fenntartatnak  

ideiglenesen  az  országgyűlés  intézkedéséig  az  ausztriai  polgári  törvénykönyv  mind  azon  

rendeletei  is,  melyek  az  1855-ik  decz.  ¡5-ki  telekkönyvi  rendelettel  kapcsolatban  állván,  a  

201  Corpus  luris  VI.  kötet  283.  o.  
202  Ideiglenes  Törvénykezési  Szabályok  preambuluma,  idéz  Szladits  id.  művében  11.  oldalon  
203  Ideiglenes  Törvénykezési  Szabályok  Corpus  luris  VI.  kötet 283-286.  oldalak.  
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telekkönyvek  tárgyát  képező  valamely  dolog  szerzése  vagy  elidegenítése  módjait  

meghatározzák."19s  Nem  sorolta  fel az anyag  pontosan  azokat  a törvényi  részeket,  melyeket  a  

telekkönyvvel  összhangban  lévőnek  ítélt,  de  véleményem  szerint  mindazokat  a  részeket  

kellett  ilyeneknek  tekinteni,  amelyek  dologi  jogi  jellegűek  voltak  (L.  korábban  az  OPTK  

ismertetésénél!),  illetve  amelyek  a  telekkönyv  tárgyát  képezett  ingatlanok  ügyleteit  

szabályozták. 

Az  ún.  Alaki  rész  15 fejezetre  oszlott,  elsőként  a  bíróságok  szervezete  került  rendezésre,  

alapelvként  kimondva,  hogy  „a  volt  magyar  bíróságok  visszaállíttatnak".  A  további  fejezetek 

már  a  polgári  törvénykezéssel  foglalkoztak  ideértve  a  bírósági  végrehajtás  menetét  is.  

Visszatért  -  az  alapelv  szerint  -  az  1836:  XX.  tc.  és  az  1840:XV.  tc.-hez,  de  éppen  a  

telekkönyvi  rendszer  fenntartása miatt  kellett  új szabályokat  bevezetni.  („Hogy  a végrehajtást 

szabályozó  1832/6.  20.  t.  cz.  és  az  1840.  15. t.  cz.  II.  részének  11-ik  fejezete a  telekkönyvi  

rendszerrel  összhangzásba  lépnek  hatályba.")204  Az  új  szakaszok  beiktatására  alapvetően  az  

ingatlanvégrehajtás korszerűsítése miatt volt  szükség.  

A  XII.  fejezet itt,  az  alaki  részben  foglalkozott  a  külön  a  telekkönyv  intézményével,  és  a  

145.§-ban  ismételten  kimondta:  „A  jog  és  vagyon  biztonsága  s  ezen  alapuló  közhitel  a  

telekkönyvi rendszerrel  szoros egybefuggésben lévén, ez okból  s egy magyarországi  hitelbank  

mielőbbi életbeléptethetése  végett  az  1855. deczember  15-én  a telekkönyvek  tárgyában  kiadott  

és addig gyakorlatban  volt  rendelet,  az erre vonatkozó  későbbi  pótló határozatokkal  együtt  az  

országgyűlés  végleges  intézkedéséig,  hatályában  fennmarad,  mindazonáltal  a  következő  

kiegészítéssel:"206 

1.  Az  ITSZ  meghatározta  a  telekkönyvi  ügyekben  eljáró  bíróságokat  akként,  hogy  a  

rendes  bíróságok  megyékben  a  megyei  állandó  törvényszék  (a  megyei  törvényszék  

szakosztályai  voltak  az  ITSZ  szerint:  polgári,  fenyítő,  telekkönyvi  törvényszék,  valamint  az  

árvaszék),  a jász-,  kun-  és  a  hajdúkerületben  a  községi  tanács,  szabad  királyi  városokban  a  

városi  tanács  ill. a  városi  törvényszék.  A  telekkönyvi  hivatalok  váltak  a telekkönyvi  ügyekben  

eljáró bíróságok „végrehajtó  szerveivé".  

2.  A  Trt.  61.  §-át  -  mely  a  telekkönyvi  bejegyezvények  hatályosságáról  rendelkezett  -

kiegészítette  azzal,  hogy  a  fél  kívánságára  az  ún.  széljegyzet  (a  beérkezett  beadvány  

iktatószámát)  rá kellett jegyezni  az ügyiratra. (Garanciális  szabály.)  

204  Ideiglenes  Törvénykezési  Szabályok.  I.  Polgári  magánjog  B/  Alaki  rész  XI.  fejezet  A  végrehajtásról.  C.  I.  VI.  
kötet 294.  o.  
205  „A telekkönyvi  biróság  a végrehajtás  alá  vont jószágtestre  nézve  minden  végrehajtási  jogcselekvényt,  úgymint  
zálogolást,  becslést,  az  elrendelt  árverést  stb.  a telekkönyvben  följegyeztetni  köteles."  (Id.  tv.  szab.  144.§  (L.  C.  
I.  VI.  k. 296-297.  o.)  
206  Lásd  ugyanott!  
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3.  Az  „adásvevési  jog"  -  bizonyos  feltételek  mellett  bejegyezhető  tulajdonjog  vagy  

pontosabban:  a  tulajdonjog  várományának  a joga  —  megszüntetésre  került  (mint  a  magyar  

jogrendszertől  idegen  elemet,  kiiktatta  az  ITSZ),  de  megengedte  a  vevőnek,  hogy  „oly  

szerződést  alapján,  a  melyben  a  tulajdoni  jog  részére  leendő  átruházása  a  föltételek  

teljesítésétől  van  fölfüggesztve,  a  tulajdoni  jogot  önjavára  előjegyezheti"),  azaz  

megteremtette  illetve  behozta  a  tulajdonjog  fenntartással  történt  eladást.  (Tr.  63.§  

kiegészítéseként.) 

4.  Kiegészítette  az  ITSZ  a  Trt.  88.§  b/  pontját  -  mely  a  zálogjog  előjegyzésének  

lehetőségét  tartalmazta  lejárt  követeléseket  magábanfoglaló  adóslevelekre,  azaz  kiterjesztette  

azt a kereskedői  könyvek  kivonataira  is.  

5.  A  Trt.  114.§-ában  szabályozott,  az  egyetemleges jelzálogjogok  alapítására  vonatkozó  

rendelkezéseket  atekintetben  módosította  az  ITSZ,  hogy  végrehajtási  kérelem  helyett  

végrehajtási  jegyzőkönyv  vagy  jelentés  szolgálhatott  bejegyzés  alapjául  (és  ezt  hivatalból  

kellett  1861. július 23-tól teljesíteni). 

6.  Továbbra  is fenntartotta az  ITSZ a harmadfokú hatáskört  telekkönyvi  ügyekben  azzal  

a  kiegészítéssel,  hogy  „telekkönyvi  ügyekben  felfolyamodásnak  harmadbírósághoz  is  

birtokon belül" volt  helye  (ez illetékességi  szabályként  került  be),  és  a bejegyzés kitörlését  is  

ez a harmadbíróság (vagy „legfelsőbb bíróság") rendelhette  el.  

7.  A perfeljegyzés  körében mindenkor  a magyar bíróságok eljárása lett az irányadó még a  

fenyítő eljárást illetően is, tehát az osztrák fenyítő eljárásra vonatkozó eredeti utalások  törlésre  

kerültek. 

8.  Ahol  a Trt. az osztrák polgári perrendtartásra  hivatkozott,  úgy helyükbe ITSZ  perrendi  

szabályai  léptek.  

9.  Itt  is  rendelkezett  az  ITSZ  az  OPTK  telekkönyvre  vonatkozó  rendelkezéseinek  a  

fenntartásáról (kétszeresen kimondva  ugyanazt).  

10.  Általános  elvként  mondotta  ki  a  telekkönyvekre  az  ITSZ:  „A  telekkönyvi  hatóság  

minden  általa  vagy  kiküldöttei  által  végzett  jogcselekvényt,  ha  ez  valamely  telekkönyvi  

jószágtestre  vagy  tételre  vonatkozik,  mint:  a  végrehajtási  zálogolás,  becslés,  árverés,  

fölülkeblezés,  igazolási  kereset  benyújtása  s  elintézése  stb.  haladék  nélkül  és  hivatalból  a  

telekkönyvbe  bejegyeztetni  köteles."  Vagyis  minden  ingatlanra  vonatkozott  telekkönyvi  

intézkedésnek  meg kellett jelennie a telekjegyzőkönyvben. 

Egyebekben  az  ITSZ  nem  érintette  a  Trt.-t,  ebből  pedig  levonhatjuk  azt  a  következtetést,  

hogy  annak  legfontosabb,  mind  a  szerkesztésre,  mind  az  eljárásokra  vonatkozó  szabályai  

207  Lásd  ugyanott!  
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változatlanul  megmaradtak.  Sőt,  hatályban  lévőknek  kellett  tekinteni  mindazokat  a  korabeli  

utasításokat,  miniszteri  rendeleteket  is,  amelyek  nem  voltak  ellentétben  a  Trt.-vel,  vagyis  

amelyeknek érvénybenlétét  maga a Trt. nem  érintette.  

Természetesen  az  ITSZ  „hatályon  kívül  helyezte"  az  úrbéri  pátenst  is,  visszaállítva  az  

1836-ban  és  1840-ben  keletkezett  úrbéri  törvények  hatályát,  ha  azok  nem  álltak  

összeütközésben  az  1848-iki  törvényekkel.  Külön  fejezetben  foglalkozott  az  országbírói  

értekezlet  a  bányaüggyel,  ezen  belül  az  általános  osztrák  bányatörvény  és  a  régi  magyar  

törvények  viszonyával.  Tekintettel  arra,  hogy  hazánk  ilyen jellegű  törvénnyel  korábban  nem  

rendelkezett,  ugyanakkor  a  bányászat  felfejlesztése  alapvető  gazdasági  érdeke  volt  az  

országnak  (még  akkor  is,  ha  a  bányák  többsége  osztrák  vagy  német  kézen  volt  -  sőt  éppen  

ezért),  így lényegében  egy önálló  bányatörvényt  alkottak,  melyben  megtalálhatjuk az  említett  

osztrák  törvény  számos  elemét,  de  ugyanakkor  egyéb  korszerűnek  mondható  más  

intézkedéseket  is  igyekeztek  a  .jogszabályban"  megjeleníteni.  Ugyanakkor  magát  az  

általános  osztrák  bányatörvényt  tartalmazó  1854. május 23-án kelt nyílt parancsot sokáig nem 

helyezték hatályon kívül (az még az  1900-as évek elején is hatályban volt).  

A  bányatelekkönyvet  hazánkba  az  1850. február  24-i  igazságügyminiszteri  rendelet  hozta  

be,  amelyben  lévő  szabályok  egy  részét  az  említett  osztrák  bányatörvényt  hatálybaléptetett  

nyílt  parancs  módosította.  Az  ITSZ  által  elfogadott  bányajogszabály  rendelkezett  egyrészt  a  

„betáblázásról",  másrészt -  bővebben -  a bányatelekkönyvről.  Ez  a bányaszéki  könyvek  egyik  

fajtája  volt  (Bergbuchnak  is  nevezték),  „melyben  minden  bánya-társulat  állapota,  az  

adományozott  bányák,  s  más  bányanemű  tárgyak  s  járulékok  neve,  fekvése,  minősége  s  

tartozéka,  úgy  szinte  adományoztatási  s  illetőleg  engedélyeztetési  adatai,  birtoklási  

változások,  továbbá  az  abban  az  ált.  osztr.  Bányatörvény  135.§-a  értelmében  részesülő  

közbirtokosok  fő és mellék nevei,  s polgári  állapotuk, és valamint az egész bányabirtokot,  úgy  

az  ált.  osztr.  törv.  135.§-a  értelembeli  részbirtokra  intézett  mindennemű  zálog-  és  elsőbbségi  

jogok bekebeleztetése  beiktatandó".208  

Mivel  Erdélyt  az  1860.  évi  Októberi  diploma  nem  csatolta  vissza  Magyarországhoz,  ezért  

az  Ideiglenes  Törvénykezési  Szabályok  csak  a  szűkebb  értelemben  vett  Magyarországra  

terjedtek  ki  (ugyanazon  területre,  amely  tekintetében  a Trt.  hatályban  volt).  Ott  változatlanul  

hatályban  maradt  az  OPTK.  Érintetlenül  maradtak  a  telekkönyvi  rendelkezések  is,  melyek  

Erdélyben  a  nyilvánkönyvek  vezetésével  már  1852-ben  megkezdődtek  a  nyilvánkönyvek  

vezetésével  (1852.  dec.  22-i  igazságügyminiszteri  rendelet  az  Erdélyben  létező  

nyilvánkönyvek  vezetése  tárgyában).  

208  ITSZ  VII.  Bányaügy  L.  id.  m.  316-317.  oldalak.  Ismerte  még  a  jogszabály  a  „föld-  és  méréskönyveket'  
(Grund-  und  Feldmassbuch),  melyek  azonban  nem  hasonlítottak  a telekkönyvre  (belső  használatra  szolgáltak).  



105 

Természetesen  az  ITSZ  hatálybalépését  követően  tovább  folytak  a  telekjegyzőkönyvek  

felvételével  kapcsolatos  munkálatok,  egyre  több településen  kerültek  azok  kihirdetésre,  majd  

a  nagy  rendszerbe  történt  beépítésre.209  Az  ITSZ  nem  változtatta  meg  az  1853-ban  elkezdett  

helyszínelési  munkálatokat  azok  szabályozottságát,  eljárását  illetően  -  ugyanakkor  azon  

településeken,  amelyekben  befejezték  a  telekjegyzőkönyvek  hitelesítését  és  megindult  a  

valódi  telekkönyvi  munka,  számos  ügylet  bejegyzésével  kapcsolatos  kérelem  érkezett  be  az  

illetékes telekkönyvi  hatósághoz.  Ez a hátralékok  feltorlódásához vezetett. 

E helyzet megoldására  hozta meg a visszaállított  magyar királyi  kancellária  a  20.971.  sz.  a.  

udvari  rendelvényt  1863.  december  23-án.  „Nyert  értesítés  szerint  -  hangzott  a  rendelet  -

több telekkönyvi  bíróságoknál  a telekkönyvi  beadványokra,  melyeknél  a  sorozat  egyes  felek  

kárára  gyakran  egészen  figyelem  nélkül  hagyatik,  sem  a  közvetlen  kezeléssel  megbízott  

tisztviselők,  sem a felügyeletre hivatott  megyei  kormányzók,, illetőleg szabad  kir. városi  bírák  

részéről  kellő  figyelem  nem  fordíttatik.  Miután  a  kiválólag  nagy  fontosságú  telekkönyvi  

ügyeknek  késedelmes  elintézése  nem  csak  a  magánérdekeket  érzékenyen  sérti,  hanem  a  

közhitelnek  a  megrendítésére  is  károsan  hatni  képes;  [...]  maghagyatik  [...],  miszerint  a  

kormányzata  alá helyezett  [...]  területén  létező telekkönyvi  bíróságoknál  intézkedjék, hogy  az  

úgynevezett  folyó  telekkönyvi  ügyek  a  legközelebbi  ülés-napon  az  ilynemű  szóbeli  perek  8  

nap  alatt,  az  Írásbeliek  legfelebb  30 nap  alatt  elintézést  leljenek."  (L.  Peregriny:  id.  m.  435-

430.  oldalak!)  Alig  később jelent  meg  a  296.  sz.  a.  helytartótanácsi  intézmény  (kibocsátása  

1864.  február  9-én  történt)  a  telekkönyvi  kimutatásoknak  statisztikai  czélból  leendő  

felterjesztése tárgyában,  mely  a  telekkönyvi  ügyek  ilyen jellegű  feldolgozásához  szükséges  

adatszolgáltatást  sürgette.  Indokolása  szerint  „az  országok  anyagi  életében  a fekvő  vagyon  

forgalma,  s  ezen  vagyonba  helyezett  hitel  főhelyet  foglalván  el,  a  közigazgatásra  nézve  

mérhetetlen  fontosságú,  ezen  forgalomnak  statisztikai  hiteles  adatok  alapjáni  ismerete[...]  A  

telekkönyvi  bíróságok  utasítandók,  hogy  ezen  kimutatásokat  pontosan  vizsgálják meg[...]  A  

telekkönyvvezetők  által  így  készített  kimutatások  az  illető  telekkönyvi  bíróságok  által  

számtanilag  megvizsgálandók[...]  az  illető  megye  (kerület,  vidék)  központi,  közigazgatási  

kormányához  felküldendők[...]"210  Tehát  az  osztrák  kormányzat  még  az  ITSZ  elfogadása  

illetve  hatálybaléptetése  után  is  nagy  gondot  fordított  mind  a  telekkönyvi  folyó  ügyek  

felügyeletére, mind  pedig a telekkönyvi  statisztikára.  Különösen  fontosság vált ez a felügyelet 

209  „Kétmillió-száznegyvennégyezer  kétszáznyolcvannyolc  telekjegyzőkönyv  mellett  -  mennyi  Schnierer  Gyula  
számítása  szerint  hazánkban  1860.  október  végéig  elkészült,  s  azóta  ismét  sok  ezerrel  gyarapodott,  -  meddő  
fáradság  lenne  a  jelzálogjogi  telekkönyvi  rendszer  ismertetését  két  ezer  év  előtti  s  ótai  viszonyok  tüzetes  
fejtegetésével  kezdeni;  -  maga  a gyakorlati  élet  sokkal  több anyagot  tár elénk  e  téren  ma..." (Vida:  id.  m.  3.  o.)  
210  L.  Peregriny:  id.  m. 437.  valamint 444.  o.  
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és  ellenőrzés  a magyar  földhitelintézet  telekkönyvi  beadványaival  kapcsolatosan,  azok  gyors  

elintézése  miatt.211  

Mivel  a  Telekkönyvi  Rendtartást,  az  ahhoz  kapcsolódó  korábbi  és  későbbi  rendeleteket,  

rendelkezéseket,  udvari  hirdetvényeket  lényegében  a magyar  országgyűlés  valamint  a  magyar 

politikai  vezető  réteg -  sőt  a közvélemény  is -  elfogadta, befogadása a magyar jogrendszerbe 

megtörtént.  Azt  is  ki  kell  azonban  hangsúlyoznom,  hogy  maga  az  egész  ITSZ  ideiglenes  

jellegű  volt,  és  mindenki  alig  várta,  hogy  előbb-utóbb  helyreálljon  az  alkotmányos  rend  és  

megtörténhessék  az egyébként  átvett  osztrák telekkönyvi  rendszer, valamint  az ITSZ törvényi  

szabályzata,  legalizálása.  

7. A kataszter és a telekkönyvi  betétre  áttérés  

(A kiegyezéstől  a betétszerkesztés  bevezetéséig)  

A  kiegyezésről  szóló  1867:XII.  tc.  („A  magyar  korona  országai  és  az  Ő  Felsége  uralkodása  

alatt  álló  többi  országok  között  fenforgó közös  érdekű  viszonyokról,  s  ezek  elintézésének  

módjáról")  a  magánjogi,  ezen  belül  a  telekkönyvi  viszonyokat  közvetlenül  nem  érintette  

(lévén  ezek  kizárólagos  magyar  ügyek),  közvetve  azonban  igen.  Elsősorban  megszüntette  

Erdély  és  Magyarország  (mármint  a  szűkebb  értelemben  vett  Magyarország)  közötti  közjogi  

különállást,  és  megteremtette  az  egységes  törvényhozás  és  törvénykezés  rendszerét,  

másodsorban pedig szabad  utat nyitott  a magánjogi jogviszonyok  önálló  szabályozására,  arra,  

hogy kiválasszák  a törvényalkotók,  az  1849 és  1861 között  ránk  oktrojált,  majd az ITSZ által  

szokássá  emelt  rendszabályok  közül  melyeket  tartjuk  meg  és  emelünk  törvényerőre,  és  

melyeket vetjük el. 

Az  országgyűlés  1867.  október  5-én  egységes  (azaz  mindkét  ház  által  egyhangúlag  

elfogadott) határozatot  hozott  a  telekkönyvnek  Erdélyre  kiterjesztéséről,  melyet  a király  még  

aznap jóváhagyott.  Erre azért  volt  szükség,  mert  az  1852.  december  22-i  igazságügyminiszteri  

rendelet  már  korábban  -  azaz  az  1855.  december  15-i  IM-rendeletet  megelőzően  -

megindította a telekkönyvi  munkálatokat  és elrendelte  a „nyilvánkönyvek vezetését",212  így az 

1855.  évi  Telekkönyvi  Rendtartás  hatálya  Erdélyre  nem  terjedt  ki.  Ezen  legfelsőbb  döntés  

alapján Horvát  Boldizsár  igazságügy-miniszter  1867.  október  16-án „intézvényt"  bocsátott  ki  

„Erdélyország  királyi  biztosához",  mely  így  hangzott:  „...  elrendeltem,  hogy  a  telekkönyvi  

211  1863.  évi  aug.  2-i  8785  sz.  udvari  rendelvény  a  magy.  Földhitelintézet  telekkönyvi  beadványainak  gyors  
elintézése  érdekében.  Célja  a hirdetvények  „a magyar  földipar  felvirágzása és  megszilárdítása"  volt.  
212  Birodalmi  Törvénylap  1853.  4.  sz.  
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intézmény  Erdélyre  is  kitérj esztessék,  s  hogy  az  e czélra  vezető  helyszínelési  előmunkálatok  

ez év folytán megindíttassanak".213  Majd ezt követően  nyomban,  1867.  november  5-án  kiadta  

a  2784.  sz.  rendeletét  „a  telekkönyvi  intézménynek  Erdélyre  kiterjesztése  végett  szükséges  

előmunkálatok  tárgyában", melyben utasításait  a következőképpen  részletezte:  

1.  Haladéktalanul  meg  kell  kezdeni  az  előmunkálatokat  adóközségenként,  továbbá  

„bizottmányi  helyszínlés útján". 

2.  A  helyszínléskor  -  melyek  időpontját,  helyét  (megye,  város,  község,  szék)  közhírré  kell  

tenni  -  telekkönyvi  jegyzőkönyveket  kell felvenni  minden  ingatlanról;  „kivéve  az  Erdélyben  

még  érvényben  álló  austriai  általános  polgári  törvénykönyv  287-ik  §-ban  megnevezett  köz-

vagy  nyilvános  javakat,  névszerint  országos  kő-  és  vasutakat,  folyóvizeket  és  patakokat,  

közhasználatra  szolgáló  téreket,  utczákat,  erdei  és  mezei  dűlőutakat  és  az  oly  bánya-

birtokokat,  melyekre  nézve törvényszerű  bányakönyvek  léteznek" -  valamint  a királyi  kisebb  

javadalmakat.214 

3.  A  hiteltelekkönyvnek  meg  kell  felelnie  az  adófőkönyvnek  a  helyrajzi  számozás,  a  

dűlőnév, a mívelési ág, térfogat, osztály és a tiszta jövedelem adatait  illetően.  

4.  A  fekvőségek  „telekkönyvi  testekké  alakítva  jegyzendők  be  a  telekkönyvi  

jegyzőkönyvekbe".215  Meghatározta  a telekkönyvi  test  fogalmát is: a  föld és azon lévő  épületet  

kellett azon érteni.  

5.  A helyszínlő bizottmány nem foglalkozhat:  

-  az ősiségi nyílt parancs hatálya alá eső  ingatlanokkal,  

-  az úrbéri pátensben rendezendő  földrészletekkel,  

-  a per alatt álló j ószágtestekkel. 

6.  Külön  rendeletet  ad  ki  az  igazságügyminiszter  a  hazai  Trt.  Erdélyre  történő  

kiterjesztésére. 

1867.  november  10-én  12.265.  sz.  alatt  került  kiadásra  egy  újabb  igazságügy-miniszteri  

rendelet,  mely  „a  telekkönyvi  intézménynek  népszerűsítése  iránt"  címet  viselte,  és  

kifejezetten  az  erdélyi  telekkönyv  megteremtésének  gyorsítását  célozta.216  Ugyanakkor  

megmagyarázta  a  telekkönyv  jótékony  hatását  a  gazdaságra,  a  hitelre,  a  tulajdonjog  

biztonságára.  1867.  november  12-én  pedig  a  minisztertanács  foglalkozott  a  kérdéssel  a  

igazságügy-miniszter  előterjesztése  alapján,  és  két  határozatot  hozott.  Az  egyikben  

213  Magyarországi  Törvények  és  Rendeletek  Tára  1867.  523.  o.  
214  L.  a 203.  sz.  lábjegyzet  alattit (543-544.  o.)  
215  L.  a 203.  sz.  lábjegyzet  alattit (543-544.  o.)  
216  „Azonban  a  nagy  közönségnek  nem  minden  rétege  birván  a jóllét  e  tényezőjének  s  hordereje  nagyságának  
kellő  ismeretével...,  hassanak  oda,  hogy  a  földbirtokosok  minden  értelmi  fokozatú  osztálya  megismerkedjék  a  
telekkönyvi  intézmény  lényegével.. ."  (L.  id.  rendelet  előbbi  kötet  552.  o.)  
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megállapította,  hogy  a  király  beleegyezése  folytán  az  Erdélyre  vonatkozó  telekkönyvvel  

kapcsolatos miniszteri  rendeletek kibocsáttathatnak  és ezért Marosvásárhely  székhellyel  külön  

telekkönyvi  igazgatóságot  kell  felállítani,  a  másik  pedig  elrendelte:  a  telekkönyvi  intézmény  

felállítása során szorosan együtt kell  működniük az igazgatóságnak  a pénzügyi  szervekkel.217  

A  helyszínelési  munkálatok  mindezek  alapján  megindultak  és  oly  gyorsan  haladtak,  hogy  

1870. február  5-én  kihirdetésre  kerülhetett  az  Erdélyi  Telekkönyvi  Rendtartás.  E  jogszabály  

szerkezete  megegyezett  a lényeget  illetően  a Trt.  struktúrájával, vagyis  két fő részből  tevődött  

össze: az első rész  a telekjegyzőkönyvek  közzétételéről,  a jogorvoslatokról,  a jegyzőkönyvek 

alapján  történő  lapok  kialakításáról,  a  második  rész  az  új  telekkönyvek  vezetésének  

szabályairól  szólott.  Mindenképpen  elmondható  erről  a  rendeletről,  hogy  felhasználva  az  

1855.  december  15-ét  követő  helyszínelések,  jegyzőkönyvfelvételek,  valamint  a  

tulajdonképpeni  telekkönyvi  eljárások  tapasztalatait,  korszerűbb  volt,  mint  az  alaprendelet.  

Egyébként  a  kibocsátásának  közjogi  alapját  az  1868.XLIII.  tc.  adta  (Magyarország  és  Erdély  

egyesítéséről),  mely  szerint: „Addig is azonban ezen országgyűlésnek  1867-ik évi márczius  8.  

és  11-én  kelt,  s  a  ministeriumot  az  igazságszolgáltatás  terén  szükséges  intézkedések  

megtételére felhatalmazó határozata a maga épségében tartatik fenn."218 

A Trt.  alapelvei  egyébként  nem  kerültek  módosításra,  változtatásra,  csupán  a  telekkönyvi  

eljárások vonatkozásában keletkeztek  a Trt-től eltérő  szabályozások.  

Már  1867 november  25-én kiosztásra került  a képviselőházban  a  Törvényjavaslat  a  magyar  

korona  alatti  vasutak  és  csatornák  külön,  összpontosított  telekkönyvezéséről  című  tervezet  

(1865-1868-i  országgyűlés  XLCCVII.  ülés  1867.  november  25.),  majd  az  általános  és  a  

részletes  vita  még  abban  az  évben  folytatódott  (1867.  december  28-i,  29-i  ülések).  Már  a  

kiegyezést  követően  többen  felvetették  a Trt.  törvényi  formába történő  átültetését,  azonban  a  

magyarországi  egységes telekkönyvi  törvény  sosem  született  meg. Ugyanakkor  sürgetővé  vált  

a  gazdasági  fejlődés  miatt  a  vasutakat  és  a  csatornákat  (közmüveket)  kezelő,  fenntartó  

vállalatok  ingatlanainak  külön  nyilvántartásba  vétele,  ezek  ugyanis  a  Trt.  alapján  nem  

kerültek  telekjegyzőkönyvi  felvételre.  (Egyébként  maga  az  OPTK  is  kizárta  az  effajta  

ingatlanok nyilvántartását  mondván, hogy azok „közjavaknak" voltak tekintendők.)  A javaslat 

l.§-a  szerint:  „A  magyar  állam,  vagy  magán  részvénytársaságok  sajátjai  részére,  külön  

telekkönyvek  nyittatnak  és  vezettetnek,  melyek  czélja  egy  összefüggő egészben  előtüntetni  s  

217  „Ennek  kapcsán jelenti  az  igazságügyminister  úr,  hogy  a telekkönyvi  rendszer  Erdélyben  mindjárt  eredetileg  
oly  alapra  kivánja  fektetni,  miszerint  a  telekkönyv  nem  csak  a  tulajdonjognak,  hanem  a  birtok  térfogatának  a  
tiszta  jövedelmének  kitüntetése  mellett  egyszersmind  az  értéknek  is,  hú  tükre  legyen,  s  a  hitelkönyv  e  szerint  
jövőre  egy  külön  adóföldkönyv  (cataster)  vezetését  fölöslegessé  tegye."  (OL-K.  27.  -1867 .  évi  november  12-1  
értekezlet  5. és  6.  napirendi  pontja.)  
218  1868:XLIII.  tc.  Corpus  Iuris  1836-1868.  évi  kötet 488.  o.  
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nyilvánosságban  tartani,  egyszersmind  pedig  hitelképességre  emelni  az  ilyen  országos  

vállalatok  ingatlan  vagyonát."219  Vagyis  azért  vált  szükségessé  egy  központi  nyilvántartás  

ezekről  az  ingatlanokról  egyrészt,  mert  a  szóbanforgó  ingatlanok  több  illetve  számos  

telekkönyvi  hatóság  illetékességi  területén  feküdtek, illetve  húzódtak  át,  másrészt  a  hitelezők  

vagy  a hitelt  nyújtók egyetlen telekkönyvi  hatóságnál  megtekinthették  az adott  vállalat  összes  

ilyen jellegű ingatlanának  adatait.220  

A  parlamenti  vitában  a  céllal  mindenki  egyetértett,  továbbá  azzal  is,  hogy  a  tervezettel  

ellentétben  ne  a  megyei  törvényszékek  mellett  működjenek  ily  speciális  telekkönyvi  

hivatalok,  hanem  egyetlen  központi  telekkönyvi  hatóság  intézze  ezen  ügyeket.  (Ez  az  1871.  

évi  XXXI.  t.  cz.  24.§  (1)  bek.  szerint  a  Pesti  Királyi  Törvényszék  lett.  Egyesek  viszont  

túlzottan részletezőnek találták  az anyagot  („lehetnek  sokan  e házban,  kik talán sokallják e §-

okat,  és  szeretnék,  ha  a  törvény,  kevesebb  paragrafusba  lenne  foglalva  és  abból  sok  

részletesség  kihagya"),  mások  az  ötven  szakaszt  is  kevésnek  vélelmezték.  Végül  az  eredeti  

tervezettel  szemben  több  kisebb  módosítást  követően  egy  52 paragrafusból  álló,  aránylag jól 

szerkesztett  törvény  született  1868.  április  7-én.  Azt  a  képviselőház  egyhangúlag  már  1867.  

december 28-án elfogadta, majd a szentesítési procedúra  a jelzett április 7-én fejeződött be. 

A törvény Pest  szabad  királyi  város  telekkönyvi  hatóságát  ruházta fel e különös  telekkönyv 

vezetésével. Az alábbi  ingatlanok kerültek ezen összesített  telekkönyvbe:  

a)  a vasút- és csatornatulajdonos vállalatok kisajátított összes  földterülete,  

b)  a vasutak és csatornák minden  tartozékaival,  

c)  az e közművekhez tartozó udvarok, épületek, hidak, töltések,  zsilipek,  

d)  élelmezési, kavicsolási, más egyéb jogok. 

A  központi  telekkönyvbe  felvétel  alapja  a  kisajátítási  térkép  és  kisajátítási  leírás  volt,  de  

külön  egyedi  kimutatást  kellett  felvenni  az  ún.  „helyszínelő  küldöttségnek"  minden  

ingatlanról.  Ezen  felvételi  eljárás  alapvető  része  volt  a  hitelesítés  (az  adatoknak  a  küldöttség  

részéről  történt  ellenőrzése),  majd  az  összesített  adatok  (ingatlanonként  szétbontva)  

bekerültek  az  illetékes  törvényszékhez.  Ez  utóbbi  bíróság  hirdetményt  bocsátott  ki,  hogy  akik  

(amely  szervezetek)  akár  kártalanítási,  akár  tulajdonjogi  vagy  egyéb  -  hitelezői  -  igényt  

kívántak érvényesíteni, úgy  1-2 hónapon belül  bejelenthették.  E bejelentések („ellenvetések  és  

219  1865-1868.  évi  Országgyűlési  irományok  LXIV.  és CLXV.  szám  105.  sz.  törvényjavaslat  43.  o.  Ez  a  végleges  
törvényszövegben  akként  módosult,  hogy  „a  magyar  korona  országaiban"  kitétel  került  elfogadásra  (tehát  az  
egész  országra  kiterjedt  a törvény  hatálya).  
220  „...  e  kitűzött  czéi  pedig  az,  hogy  a  telekkönyvben  a  csatorna-  és  vasutvállalatok  vagyona,  s  ezen  alapuló  
hitelképessége  teljes  és  világos  evidentiába  helyeztessék,  s  abban  meg  is  tartassék,  hogy  az  érdekeltek,  
különösen  a külföldi  hitelezők,  minden  hosszas  keresés,  utánjárás és  combinálgatás  nélkül,  az  említett  vállalatok  
teljes,  tiszta  s  kimerítő  képét  egy  tekintetre  megláthassák."  (Tóth  Lőrinc  előterjesztése  az  1867.  dec.  28-i  ülésen  
az éppen  betegeskedő  Horvát  Boldizsár  ¡gazságügyminiszter  helyett.)  
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igények")  megtárgyalása  a  törvényszék  részéről  nemperes  eljárásban  történt.  Vagyis  

mindaddig,  amíg  a  kisajátított  ingatlanokkal  kapcsolatos  összes  igény  el  nem  dőlt,  nem  

lehetett a vállalat  ingatlanvagyonát  a központi  telekkönyvbe felvétetni.221  

Lényegében  ezen  előzetes  eljárás  annyiban  hasonlított  a  Trt.-ben  szabályozott  

helyszínelései,  illetve  telek-jegyzőkönyvi  felvételi  szabályokra,  hogy  minden  ingatlant  a  

helyszínen  fel  kellett  mérni,  tisztázni  kellett  a  megvolt  okiratokból,  vajon  milyen  jogcímen  

került  a vállalat  birtokába  -  tulajdonába -  a földrészlet,  ezeket  milyen  idegen jogok  terhelik,  

és  az  illetékes  telekkönyvi  hatóságnak  kellett  ezen  adatokat  számbavenni,  azokból  az  egyes  

ingatlanokat,  mint  telekkönyvi  testeket  kialakítani  -  végül  jogvesztő  határidőt  kellett  

biztosítani  az  érdekelteknek  igényeik  vagy  vélt  igényeik  bejelentésére.  A  bejelentéseket  

bírósági hatáskörben bírálták el, megadva  mindenkinek  a jogorvoslat  lehetőségét.  

Ami  pedig  a telekkönyv  szerkezetét  illette,  alapelvként  szögezte  le  a törvény:  ,¿4  központi  

telekkönyv  szerkesztésére  és  kezelésére  nézve  a  közönséges  telekkönyvi  rendszer  szabályai  az  

irányadók,  az alábbi  §§-ban foglalt  eltérésekkel."  (1868:1. tc. 29.§) 

Ezek a következők  voltak:  

a)  A központi  telekkönyv  részei  a főlap, a tulajdoni lap, birtoklapok  és  a teherlap  voltak.  A  

főlap  tulajdonképpen megfelelt  a jelenlegi  végjegyzéknek, ugyanis  ebben tartották  nyilván  „a  

vállalat  czégét,  az  igazgatóság  székhelyét  s  a  vállalat  végpontjait"  (azaz  azt  a  területet,  

amelyre  tevékenységi  köre,  működése  kiterjedt),  továbbá  „a  czég  körül  történt  változásokat  

is".  A  tulajdoni  lap  az összes  vállalati  ingatlanvagyonra  vonatkozó  tulajdonjogi  változásokat  

tartalmazta.  A  birtoklapon  szerepeltek:  a  helyszínelési  számok  (ingatlanonként),  az  egyes  

ingatlanok  leírása  (építmény,  híd,  vasúti  pálya  stb.),  valamint  az  egyes  ingatlanok  területe  

(korabeli  elnevezéssel:  „térfogata").  A  birtoklap  mutatta  ki  az  egyes  ingatlanok  

(„alkatrészek")  fizikai  változásait  is  (épületek  eltűnése,  kiegészülése,  bővítése,  új  épületek  

létesítése stb.) Végezetül  a teherlap  az egész vállalatot terhelő követeléseket tüntette fel. 

b)  A  telekkönyvi  jószágtest  a  központi  telekkönyvben  egy-egy  ilyen  tevékenységű  vállalat  

összes ingatlanát jelentette -  tehát kifejezetten a perszonálfólium  elve  érvényesült.  Továbbá ez 

a  nyilvántartás  annyiban  is  jelentett  cégnyilvántartást,  hogy  a  vállalat  adatait  is  hitelesen  

tartalmazta,  vagyis  nem  csupán  a  vállalat,  mint  tulajdonos  szerepelt,  hanem  mint  cég  is  (bár  

még ekkor cégnyilvántartásról,  cégjegyzékről  nem  beszélhettünk).  

221  Az  1868.  évi  I.  tc.  hatálybalépésekor  még  csupán  parlamenti  tárgyalás  alatt  állt  az  első  hazai  kisajátítási  
törvény (1868:LV.  tc.)  „A  közúti  és  vízi  építkezésekkel  kapcsolatos  kisajátításokat  a belügy-,  az  igazságügy-  és  a  
kereskedelmi,  ipari  és  középítészeti  miniszterek  1857.  április  21-én  külön  szabályozták.  'Magyar-,  Horvát-  és  
Tótországra,  a  Szerbvajdaságra,  a  temesi  bánságra  és  Erdélyre'  vonatkozóan...  A  kisajátítás  közvetlen  célja...  
csakis  közcélú  vaspálya  építése  (1854)  ill.  közúti  vagy  vízépítészeti  müvek  készítése,  kiterjesztése  vagy  
fönntartása  (1857)  lehetett." (Ruszoly  József:  A  kisajátítási  törvényi  szabályozásának  története  Magyarországon  
(1836-1881).  JATE  ÁJK Tíz  tanulmány  1995.  J ATEPress 
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c)  A  központi  telekkönyv  részeit  képezték  a  hiteles  összeírások,  a  térképszeletek.  

Ugyanakkor  azok  szerkesztése,  kialakítása  során  támaszkodni  kellett  a  már  elkészített  

telekjegyzőkönyvekre;  ahol  pedig még  a telekkönyvi  rendszer  nem  került  bevezetésre  (főként  

Erdélyben),  ott is alkalmazni  kellett  ezen eljárást és  telekkönyveztetést.222  

d)  Mindezen eljárások költségeit  az állam  viselte.  

e)  Azok  a peres  eljárások, amelyek  a központi  telekkönyvben  felvett  ingatlanokkal  függtek  

össze,  az  általános  perrendi  szabályok  szerint  voltak  megindíthatok,  vagyis  e  központosítás  

nem  vonta  maga  után  a  peres  ügyeket  -  azonban  a  központi  telekkönyvi  hatóság  (azaz  „sz.  

kir.  Pest  fővárosának  telekkönyvi  hatósága")  köteles  volt  bármely  magyar  bíróság  

megkeresését  teljesíteni.  

A  törvény  kötelezően  kiterjedt  mindazon  vállalatokra,  amelyek  még  nem  fejezték  be  

kisajátítási  eljárásaikat,  de  azokra  is,  amelyek  már  rendezték  ingatlanvagyonukat  (tehát  a  

kisajátítást lefolytatták, az ingatlanokat,  egyéb vagyontárgyakat  birtokbavették,  a  kártalanítást  

kifizették).  Ezek  tekintetében  a  törvény  hatálybalépésétől  számított  egy  éven  belül  kötelező  

volt a nyilvántartásbavétel  (azaz  1869. május  15-ig), akadályoztatás esetében pedig a központi 

telekkönyvi hatóság  1869. december végéig hosszabbítást  adhatott.223  

Nyilvánvalóan  ennek  a  törvénynek  volt  folyománya  az  1868.XLIX.  tc.  a  vasutak  és  

csatornák  építésére  felvett  kölcsön  hovafordításáról,  melyben  az  Országgyűlés  pontosan  

meghatározta,  mely  vasúti  pályák  megépítésére  biztosít  hitelezési  elsőbbséget.  (És  a  későbbi  

időszakban  is  csak  törvényben  lehetett  meghatározni  akár  vasúti  pálya  nyomvonalának  

kijelölését és építésének engedélyezését,  akár államkölcsön  biztosítását.)  

Ugyanezen  évben  kerültek  elfogadásra  első  adótörvényeinek  is,  azaz:  a  házadóról  szóló  

1868.XXII.  tc.,  a  bélyeg-  és  illetékek,  valamint  a  díjak  tárgyában  az  1868.XXIV.  tc.,  a  

földadóról  szóló  1868:XXV.  tc.,  valamint  a  jövedelemadó  szabályozását  tartalmazó  1868:  

XXVI.  tc.  Közvetlen  hatásuk  a  telekkönyvre  nem  volt,  ugyanis  ekkor  még  nem  létezett  

hazánkban  valódi  kataszter,  noha az osztrák  kataszteri  rendszert  megkísérelték  még  1851 -ben 

behozni,  de teljes körű felmérés nem alakult  ki.  

Jóval  nagyobb  szerepe  volt  a  telekkönyvnek  a  kisajátítási  törvényekkel  kapcsolatosan.  

1869. január  1-én  lépett  hatályba  a  kisajátításról  szóló  1868.LV.  tc.,  mely  a  korábbiakhoz  

képest korszerűbb és rugalmasabb szabályozást  vezetett  be kimondva,  hogy kisajátítás „tárgya 

csak  ingatlan  dolog  lehet",  továbbá  taxatív  felsorolást  adott  a  közérdekű  célokat  illetően.  

222 „Az  1868.1.1.  sz.  és  a jelen  utasítás  rendeletei  oly  vidékekre nézve  is  alkalmazandók,  a hol  még  telekkönyvek  
nem  léteznek,  és  csak  annyiban  szenvednek  módosítást,  a  mennyiben  azok  telekkönyvek  létezését  feltételezik."  
(A  m.  kir.  igazságügyi  és  közlekedési  ministereknek  1869.  évi  mart.  8-án  kelt  szabályrendelete  28.  sz.  az  1868:1.  
t. cz.  végrehajtása  tárgyában.  Magyarországi  Rendeletek  társa  1869.  évi  II.  kötet  177-202.  oldalak!  
223  L. az  1869.  mart.  8-i  igazságügyminiszter  és  közlekedési  miniszteri  rendelet 48.  §-át (L.  uott!)  
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Külön  törvényt  hozott  az  Országgyűlés  Buda  és  Pest  városok  területére  (1868.LVI'.  tc.  a  

kisajátításról  Buda  és  Pest  városok  területén).224  Szintén  telekkönyvi  vonatkozásokat  

tartalmaztak  az  úrbéri  viszonyok  rendezésével  kapcsolatos  1871:LIII.  tc.)  „az  1848.  évi  

törvények  által  megszüntetett  úrbéri  kapcsolatiból  fennmaradt  jog-  és  birtokviszonyok  

rendezéséről"),  az  irtványokról  szóló  1871.LIV.  tc.,  továbbá  „az  arányosításról  és  

tagosításról,  az  ország  erdélyi  területének  városaiban,  szabad  és  volt  úrbéresekkel  vegyes  

községeiben"  elnevezésű  187l.LV.  tc.,  a  telepitvényekről  rendelkező  1873:XX1I.  tc.,  valamint  

a "házközösségek  rendezése  tárgyában"  meghozott  királyi rendelet  törvénybe  iktatásáról  

(.1873:XXIX.  tc.).225  

1874.  április  17-én  nyert  szentesítést  a  métermérték  behozataláról  rendelkező  1874: VIII. 

tc.  Ennek  l.§-a  kimondotta:  „A  magyar  korona  országaiban  az  eddig  használt  mértékek  

helyett  új  mértékrendszert  hozatik  be,  melynek  alapja  a  méter  tizes  felosztással  és  

többszörözéssel."  A  törvényjavaslat  képviselőházi  vitájában  többen  felszólaltak  az  új  

mértékegységek  elnevezése  (és  nem  bevezetése)  ellen,  mondván:  „Nincs  egyebünk,  mint  

nemzeti  nyelvünk."226  Mások  kevésnek  tartották  az  1876. január  1-i bevezetést,  1878. január 

1-ét javasolták.  Végül március  7-én a képviselőház elfogadta a javaslatot, később a főrendiház 

is megszavazta  és a hatálybalépés  maradt  1876. január  l-e.  A. területmértékek terén -  amely  a  

telekkönyvi  mértékek  szempontjából  volt  alapvető  -  a  ma  is  használatban  lévő  

mértékegységeket  vezette be: 

-  1 „négyszög méter annyi mint 0,27804-ed...  bécsi  négyszögöl",  

-  „1 ár annyi mint 27,804-ed n. öl, 

-  1 hektár annyi mint 2,317-ed rész magyar hold (1200 négyszög  ölével),  

-  1 hektár annyi mint  1,738-ad kataszteri  hold...  

-  1 magyar (1200 négyszögöles)  hold annyi mint 0,4316-d  hektár,  

-  1 katastralis hold annyi mint 0,5755-d hektár.. ,"227 

A hatálybalépés tekintetében  a  földterület  mértékére kivételt  engedett:  

„A  földterület  mennyisége jogügyletekben  és mindennemű  magánjogi okiratokban  a  16.§-ban  

meghatározott  időn túl  is (azaz  1876. január  1. után is) az eddigi  mérték  szerint  fejezendő ki  s  

224  L.  Ruszoly  József:  A  kisajátítás  törvényi  szab.  Története  M. o-on  (L.  előbbi  oldalon  lévő  lábjegyzetet!)  
225  A  bánsági  határőrvidék  és  a  titeli  zászlóalj  területén  ekkor  még  osztrák  polgár  törvénykönyv  volt  érvényben  
és számos  ingatlanszerzési  korlátozás  létezett.  A  császár  „törvény" elnevezéssel  pátenst  bocsátott  ki  1872. június 
9-én  „törvény  a  bánsági  határőrvidék  és  a  titeli  zászlóalj  területén  fennálló  némely  közigazgatási  intézmények  
megváltoztatásáról"  címmel  (megjelent  a  Rendeletek  Tára  1872.  évi  számában  228.  o-tól),  amelyet  a  magyar  
Országgyűlés  1873  júniusában  fogadott  el.  Többek  között  kimondta,  hogy  bár  a  „házközösségek"  közös  
tulajdonban  állanak,  az  egyes  részarányokról  azok  tulajdonosai  önállóan  rendelkezhetnek.  Ebben  a  mai  
társasháztulajdon  ősét  ismerhetjük  fel.  
226  P.  Szathmáry  Károly  képviselő  felszólalása  az  1874.  márc.  5-i  ülésen.  Orsz.  gy.  ir.  11.3. 314.  o.  
227  1874:VIII.  t. cz.  9.§  b)  
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a  telekkönyvi  bejegyzések  is az  eddigi  szabályok  szerint  eszközlendők,  szabadságukban  állván  

a  feleknek,  az  okiratokban  az  eddigi  mértékhez  az  új  mértéket  is  hozzáírni.  A  földadó-alap  

tekintetében  a  törvényhozás  további  intézkedésig  szintén  a  jelenlegi  területmérték  tartatik  

fenn."228  Vagyis  a  telekkönyv  nem  volt  köteles  áttérni  az  új  területmértékekre,  és  -  amint  

majd  látni  fogjuk -  még  az  1960-ban  hatálybalépett  kormány-  és  miniszteri  rendeletek  sem,  

tették kötelezővé az Európában  majd mindegyik államban kialakult  méterrendszert.  

Ennél  nagyobb  fontossága  volt  a földadó-kataszter  bevezetésének.  A  kataszter  fogalmáról  

már  szóltam  a bevezető  részben;  az  is tény,  hogy  már  1850-ben  volt  egy  központi  kísérlet  az  

egész  ország  kataszteri  felmérésére.  Mivel  egyre  inkább  szükségessé  vált  döntően  földadó-

politikai  szempontból  most  már  egy  valós  értékeket,  tényeket  tükröző  országos  földmérés,  

ezért  a  pénzügyminiszter,  Kerkápolyi  Károly  1872.  december  7-én  törvényjavaslatot  

terjesztett  elő  a  „katasteri  felmérésről"  címmel.  Ugyanekkor  került  sor  egy  további  

törvényjavaslat  benyújtására  „a  földadó  szabályozásáról"  címmel.  E  törvényjavaslatok  

indokolásában  egyaránt  szerepel  az a kitétel, mely  szerint  a jelenlegi  felmérések nem felelnek 

a  gazdasági  és  az  adózási  igényeknek,  az  egyik  helyen  a  földadó  sújtja  a  tulajdonosokat,  

másutt  viszont  könnyíti  helyzetüket.  Erőteljesen  hangsúlyozta  a  pénzügyminiszter  a  

teljeskörű,  országos  felmérést  azonos  szempontok,  azonos  követelmények  szerint.  „Már,  

tisztelt  ház,  -  hangoztatta  Bittó  Béni  bizottsági  előadó  -  ha magabánvéve  is fájdalmas volt  a  

föld-catasteri  munkálatokban  előállított  azon  egyenetelenségek  és  aránytalanságok  viselése  

azon  vidékeknek,  melyek  ez  által  sújtva  vannak,  még  kétszerezve  fokozódtak  ez  

igazságtalanságok  és  aránytalanságok  az  adónak  ily  roppant  nagymérvű  emelése  által,  mely  

szerint  az  adó  azon  mellékes  pótlékokkal  rövid  14  év  alatt  csaknem  egészen  100%-al  

emelkedett[...].  Ezen  tudatnak  adott  kifejezést  az  1868-iki  országgyűlés[...]  egyúttal  

mindjárt[...]  utasította  a  ministeriumot  az  iránt,  hogy  a  földadórendszer  megreformálása  

tárgyában mielőbb kimerítő törvényjavaslatot terjesszen a törvényhozás  elé."  

Mind  1874.  év  elején,  mind  pedig  annak  utolsó  hónapjában  -  miután  a  főrendiház  eltérő  

javaslataival  teletűzdelt  tervezet  visszaérkezett  -  terjedelmes vita bontakozott  ki a javaslatokat 

illetően.  Elsődlegesen  a  tekintetben  kellett  dönteni,  kell-e  külön  törvény  e  tárgykörben.  A  

képviselőház  és  a  főrendiház  tagjai  többségükben  egyetértettek  abban,  hogy  a  kataszteri  

felmérés  rendjét  a  földadó-törvényben  kell  szabályozni,  ugyanis  e  kérdések  rendezése  

228  1874:VIII.  t.  cz.  18.§  
229  Bittó  Béni  bizottsági  előadó  előterjesztése  az  Országgyűlés  1874.  január  22-i  képviselőházi  ülésén  
(Országgyűlési jegyzőkönyvek  1872/1875.  192.  országos  ülés  Képviselőházi  Napló  IX.  kötet.  
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elválaszthatatlanok  egymástól.  Másodsorban  abban  is  egyetértettek  a  honatyák  -  mindkét  

házban - ,  hogy az adózási  rendszernek  egyszerűnek,  átláthatónak  kell  lenni.230  

Harmadsorban:  nem  új felmérést,  hanem  a jelenlegi  felmérés,  kataszteri  rendszer  kiigazítását  

kell  elvégezni,  és  ennek  során figyelemmel  kell  lenni  a  telekkönyvre  is.  És  végül  egyetértés  

alakul  ki  a  téren  is,  hogy  a  földadó  -  amennyiben  a  természeti  viszonyok  helyesen  kerültek  

felmérésre  -  egyben  a földből  keletkezett  jövedelem  megadóztatása,  azaz  a  bevétel  állami  

lecsapolása  (nem  pedig  vagyonadó).231  Ezért  is  nevezte  a  pénzügyminiszter  a  törvény  

végrehajtása  tárgyában  kiadott  körrendeletében  a  földadó  szabályozását  „összes  
919 

adórendszerünk  alapjának".  

A képviselőházban  és a főrendiházban a viták a következő kérdések körül zajlottak: 

-  milyen  szempontok  szerint  lehet  és  kell  osztályozni  az  egyes  földrészleteket  

(„birtokokat",  „földterületeket");  

-  hogyan  lehet  kiszámítani  az  eltérő  minőségű,  fajtájú,  művelési  ágú  földek  

„teljesítőképességét", jövedelmezőségét; 

-  mi legyen az az egység, amely minden hazai  földre  alkalmazható;  

-  milyen  összetételű  legyen  az  a  „bizottság",  amely  a  helyszíneléseket,  az  adatok  

összegyűjtését végzi; 

-  milyen arányú legyen az egyes társadalmi rétegek képviselete  a bizottságokban; 

-  milyen jogorvoslati  fórumok kerüljenek fellállításra. 

Hosszadalmas  ülésezéseket  követően  az  1875.  március  24-én  szentesített  törvény  

(1875:VII.  tc.)  még  azon  hónap  30-án  kihirdetésre  került,  majd  a  végrehajtásáról  szóló  

körrendelet  a  pénzügyminiszter  1875.  április  15-én  adta  ki.  Nem  került  külön  törvény  

megalkotására  a  kataszteri  felmérés  módozatáról,  holott  ennek  tervezetét  mindkét  ház  még  

1874. januárjában elfogadta. Ez  a tervezet  négy  részből  állott:  elsőként  a kataszteri  felmérési  

munkák  fázisait  foglalta  össze,  a  második  fejezetben  a  törvényhatóságok  feladatát  

szabályozta,  harmadikként  a  kataszteri  munkálatok  hitelesítéséről  rendelkezett  (ideértve  az  

elvégzett  munkák  közszemlére  tételét)  és  a  negyedik  fejezet  tartalmazta  a  kataszteri  

nyilvántartást.  E tervezet  legfontosabb részeit  beolvasztották  az  1875. évi VII. tc.-be. 

A  törvény  l.§-a  szerint  „a  földbirtok  arányos  megadóztatása  czéljából  a  magyar  állam  

területén  lévő  minden  földbirtok  tiszta  jövedelme  ezen  törvényrendeletei  szerint  újból  

230  „Mindenütt  a  világon...  igen  nagy  fontosságú  az,  hogy  az  adórendszer  egyszerű,  mindenki  által  átlátható,  
megítélhető  legyen;  mert  bonyolódott  adórendszer  mellett  a  nép  képviselői  vagy  éppen  nem,  vagy  csak  igen  
nagy  nehézséggel  gyakorolhatják  az  alkotmány  legbecsesebb  jogát:  az  ellenőrzési  jogot. . ."  (Nagy  György  
képviselő  hozzászólása  az  1874. január 22-i  ülésen.  L.  előbb!  
231  „Nem  lehet  itt  más  alapot  figyelembe  venni,  mint  a  közönséges  gazdálkodás  mellett  elérhető  jövedelmet,  
hasznot," jelentette  ki  ugyanezen  képviselőházi  ülésen  Korizmics  György  képviselő  és  földbirtokos.  
232  18.168.  sz.  körrendelete  a m.k.  pénzügyminiszternek  (Rendeletek  Tára  1875. 419.  o.  
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kinyomoztatik  és  általános  földadókataszter  készíttetik."233  Kimondotta  továbbá  azt  a  máig  

érvényes  adójogi  alapelvet,  hogy  a  földadót  a  mindenkori  tényleges  birtokos  köteles  fizetni  

(ugyanis  a  földadó  magát  az  ingatlant  terhelte,  de  a tényleges  birtokost  lehetett  megadóztatni,  

„megfogni").  A  földeket  „mívelési  ágak"  és  „minőségi  osztályok"  szerint  rendszerezte,  

csoportosította,  amely  munkálatok  során  becslést  kellett  alkalmazni.  A  törvény  a  következő  

művelési  ágakat  ismerte  (ez  a  felosztás  azonos  volt  a  korábbi,  osztrák  rendelet  alapján  

elrendelt  felosztással):  

-  szántóföld, (a telekkönyvi  betétekben szántónak  jelölték),  

-  kert,  

-  rét  (kaszáló),  

-  szőlő,  

-  legelő,  

-  erdő,  

-  nádas.  

Egy  adott  művelési  ágban  annyi  osztályt  kellett  felállítani,  amennyi  a  „tiszta  jövedelemre  

tényleges befolyással bíró  gazdasági  és értékesítési  viszonyok  különbségei  szerint  szükséges"  

volt.  (Általában  nyolc  minőségi  osztályt  lehetett  kialakítani  járásonként,  illetve  osztályozási.  

vidékenként).234 

A  becslési  munkálatokat  egyszerre  kellett  elkezdeni  az  egész  országban,  a  

pénzügyminiszter  rendelete  szerint  kialakított  kerületekben  és  becslőj órásokban  a  

munkálatokat  a  kerületi  illetve  a járási  földadóbizottságok  vezették.  A  kerületeket  vonta  

össze az országos  földadóbizottság.  

A bizottságok  -  melyekben  megfelelő arányszámban  képviselve  voltak  a  földek  birtokosai  

is  -  a  tagok  megjelenésére  tekintet  nélkül  voltak  jogosultak  határozni  minden  kérdésben.  

Elsőként  minden  járási  bizottság  kijelölt  egy járásbecslöt,  valamint  egy  helyettes  becslőt,  

kiknek  feladatuk volt:  a járás  gazdasági  leírása,  az ott  lévő talaj vizsgálata,  a járásban  elfekvő  

földek  művelhetősége,  az  alkalmazott  gazdálkodási  rendszer  számbavétele,  a járás  földrajzi  

helyzetének  meghatározása,  a  birtoktestek  nagyságának  (kis-,  közép-,  nagybirtok),  a  

helységben  alkalmazott  haszonbérek  megállapítása.  Ezen  jegyzék  bizottsági  hitelesítését  

233  Corpus  Iuris  1874/1876.  1875: VII.  törvény-czikk  a  földadó  szabályozásáról.  
234  A  tiszta  jövedelem  a  termés,  a  terményár  és  a  gazdálkodási  költségek  évi  átlagai  alapján  kerültek  
kiszámításra,  a  költségek  kiszámításánál  az  1867-1872  közötti  időszak  középárai  szerint,  a  terményárak  
meghatározásánál  vissza  kellett  menni  1855-ig.  
233  „A  becslőjárás  fogalma  nem  azonos  a  közigazgatási  járás  fogalmával,  itt  az  azonos  termelési  és  értékesítési  
feltételű  községeket  vonták  egy  becslőjárásban,  de  több  indokolatlan  csoportosítás  történt  a  becslöjárások  
kialakításánál."  (Szűcs  Endre:  A  földek  gazdasági  értékelése.  Doktori  disszertáció  Debreceni  Agrártudományi  
Egyetem  1976.)  
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követte  a  minőségi  osztályok  és  a  tiszta  jövedelmi  fokozatok  kialakítása,  a  holdankénti  

legkisebb  illetve  a  legnagyobb  jövedelem  meghatározásából  kiindulva.  Amennyiben  adott  

járásban  mindezen  adatok  tisztázásra  kerültek,  úgy  a  becslők  ún.  mintatereket  tűztek  ki,  

amelyeknek  az összes ott  fellelhető minőségi  osztály  szerepelt,  és ennek megfelelően  sorolták  

osztályba a többi  földterületet  (birtokot).  

Az osztálybasorozást  közhírré  kellett  tenni,  hogy  minden  érdekelt jelen  lehessen  és  már  a  

helyszínen  előterjesztethesse  kifogásait.  Ezután  egy  meglehetősen  bonyolult,  számos  

biztosítékkal  körülbástyázott  eljárás  következett,  melynek  végeredményeként  az  országos  

földadóbizottság  kialakította  az  egyes  járási  tiszta  jövedelmi  fokozatokat,  valamint  az  

osztálybasorozást  végleges  jelleggel.  Ezt  követte  a  telekkönyvekbe  és  a  birtokívekbe  az  

osztályozás  bejegyzése,  egyidejűleg  pedig  a  teljes  és  végleges  határozatok  községeknek  

megküldése.  A  községek  kötelesek  voltak  ezen  adatokat  közhírré  tenni  azzal,  hogy  a  helyi  

birtokosok  felszólalásaikat  a  hirdetvényben  írtak  szerint  beadhatják.  Felszólalásnak  lehetett  

helye  többek  között,  ha  valamely  földrészlet  a  kataszteri  eljárásból  kimaradt,  illetve  

mentessége  ellenére  felvételre  került,  vagy  a  tulajdonost  hibásan  jegyezték  be  a  kataszteri  

tervezetbe,  ha  a  földrészletet  hibásan  mérték  fel  („ha  a  térfogat  hibásan  tétetett  ki"),  ha  

tévedtek  a  művelési  ágba  vagy  minőségi  osztályba  sorozásnál  vagy  ha  más  földrészletekhez  

képest  egyenlőtlenül  sorozták  be  az  adott  ingatlant.  A  felszólalási  eljárás  is  maradt  a  

közigazgatás  szintjén:  elsőfokon  a járási  bizottság,  másodfokon  pedig  a  kerületi  bizottság  

döntött.  Az  országos  földadó-bizottsághoz  ilyen  tárgyban  csak  kivételesen  lehetett  

fellebbezni. 

Alapvető  elve  volt  a  törvénynek,  hogy  a  kataszteri  felmérés  nem  érintette  a  magánjogi  

(azaz:  a  tulajdonjogi) jogviszonyokat,  vagyis  kataszteri  felmérés  címén  bárkitől  ingatlant  

elvenni,  bárkinek  ingatlan  tulajdonjogát  átírni  nem  volt  szabad.  Mindazonáltal  a  

felmérésekkor  a  már  megvolt  adatokból  kellett  kiindulni  és  azt  össze  kellett  vetni  a  valódi  

birtokhelyzettel.  A  földadó-katasteri  munkálatokban  a  birtokrészek  rendszerint  a  tényleges  

birtokosok  nevére  Írandók,  ám  „ha  a  jelentkezők  között  a  tényleges  birtoklás  vitás,  a  

birtokrész annak a nevére irandó, a ki magát mint telekkönyvi  tulajdonos igazolja." 

Végül  a  földadó  szabályozásáról  szóló  törvény  teremtette  meg  a  hazai  kataszteri  

nyilvántartás  alapjait. A kataszterben az alábbi  adatokat  és változásokat  kellett  regisztrálni:  

-  a községben végrehajtott tagosítás vagy  birtokrendezés,  

-  a községben megvalósított  kataszteri  felmérés,  

236  L.  1875:VII.  tc.  32.§  első  és  második  bekezdések.  A  telekkönyvi  bejegyzéseknek  a  kataszteri  munkálatoknál  
csupán  ennyi  jelentőségük  volt  -  ugyanakkor  a  telekkönyvbe  be  kellett  jegyezni  az  országos  földadóbizottság  
által  a felszólításokat  követően  meghozott  kataszteri  határozatait.  (L.  a tv.cz.  45.§-át!)  
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-  a község határvonalában  beállott  változás  (községhatár-rendezés),  

-  a  földrészlet  adókötelessé  vált,  

-  amennyiben  a  földrészlet  ideiglenes adómentességet  kapott,  

-  és ha a  földrészlet  tulajdonjogi helyzete  változott.  

A  kataszteri  nyilvántartás  alapja  egyébként  a  birtokív  és  a  kataszteri  térkép,  amelyek  

jószágtestként,  valamint  helyrajzi  számonként  sorolják  fel  az  egyes  ingatlanokat  

(fekvőségeket).  Ezeket  az  adatokat  nem  a  telekkönyvi  hatóságok,  hanem  az  adóhatóságok,  

azaz  a községek,  szabad  királyi  városok,  egyéb  városok  kezelték,  azaz  helyhatósági  jogkörbe  

tartozott  a  kataszter.  Az  tény,  hogy  az  1875:VII.  tc.  egyáltalán  nem  rendelkezett  az  

előzőekben  említetteken  túlmenően  a  kataszter  és  a  telekkönyv  kapcsolatáról,  pontosabban:  

„együttműködéséről",  „információcseréjéről",  ez  a  követelmény  majd  csak  az  1880-as  

években került  megfogalmazásra.237  

A  kataszteri  felmérési  munkákkal  kapcsolatban  számos  pénzügyminiszteri  rendelet,  

utasítás, körrendelet jelent meg, amelyek főként az osztálybasorozással,  a becsléssel,  valamint  

az eljárások törvényességével  foglalkoztak. A felmérések ugyanis még az  1870-es évek  végén  

sem  fejeződtek  be  olyannyira,  hogy  az  1880-as  években  több,  a  földadóval  és  kataszterrel  

foglalkozó törvénycikket  kellett az országgyűlésnek  megalkotnia.  

A  földadó  szabályozásáról  szóló  1875:VII.  tc.-t  több  vonatkozásban  módosította  az  

1881 :XL.  tc.  („a  földadó  szabályozásáról  szóló  1875:VII.  tc.  némely  intézkedéseinek  

módosítása  tárgyában),  valamint  az  1881.XLII.  tc.  (az  1875:VII.  tc.  ármentesített  területekre  

vonatkozó  rendelkezéseinek  megváltoztatásáról).  Az  elsőként  említett  jogszabály  a  

bizottságok  összetételében  hozott  változtatásokai,  továbbá  az  eljárási  szabályokat  kísérelte  

meg egyszerűsíteni,  azonban  nem  határozta  meg továbbra  sem  a  kataszteri  telekkönyvek,  más  

néven:  adótelekkönyvek  vezetésének  előírásait;  ez legalábbis  törvényi  szinten  az elmaradt.  Az  

1881 :XLII.  tc.  pedig  árvízsújtotta  területeken  adómentességeket  léptetett  életbe.  (Ebben  az  

évben  született  meg  a  második  teljeskörű  kisajátítási  törvényünk  -  az  1881.  évi  XLI.  tc.  -,  

mely  hosszú  évtizedekig  volt  hatályban,  valamint  az  első  hazai  műemlékvédelmi  törvény,  

azaz az  1881 :XXXIX.  tc. „a műemlékek  fenntartásáról".)  

Ismételten  módosították  1884-ben  a  földadó-kataszteri  munkálatok  során  alkalmazandó  

felszólamlási  eljárás  rendjét  (1884:XII.  tc.  az  új  földadó-kataszteri  munkálatok  eredményei  

ellen  érvényesíthető  felszólalások  elintézésének  módjáról),  de  meghagyta  a  közigazgatási  

237  „A  legfőbb  hiányok  egyike  (a  telekkönyvben  -  toldás  tőlem!)  s  elseje  abban  áll,  hogy  a  telekkönyvek  
birtokállási  lapja  tökéletlen,  a  valóságos  állapottól  és  az  adólajstromokban  használt  megjelölésektől  eltérő;  csak  
az  erdélyi  telekkönyvek  képeznek  kivételt,  melyek  a  fennálló  kataszter  adatait  veszik  alapul..."  (Csillag  Gyula:  
Telekkönyv  és  kataszter.  B.pest  1884.  
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hatáskört.  A  fölszólalások  végérvényes  eldöntését  követően  a  változásokról  értesíteni  kellet  a  

telekkönyveket  és az adóigazgatóságokat  (a telekkönyvön és birtokíven átvezetés  végett).  

1885-ben  megszületett  a földadó-kataszter  nyilvántartásáról  szóló  1885:XXXII.  tc.,  amely  

azonban  nem az adó-  illetve  a kataszteri  telekkönyvekre,  a birtokívek  kezelésére  vonatkozóan  

rendelkezett,  hanem  meghatározta  a  kataszteri  hatóságok  szervezetét  és  működési  körét  

(hatáskörét).  A legalsó fokon tevékenykedtek  a földadó-nyilvántartási  biztosok,  másodfokon a 

földadó-nyilvántartási  felügyelők  jártak  el.  „Helyszínelő  kataszteri  felügyelőségek  a.  részletes 

kataszteri  felmérés  haladásával  elkészülő  új  kataszteri  telekkönyveknek  és  birtokíveknek,  a  

becslési  adatokkal  leendő  kiegészítése  végett,  a  felmérés  alatti  vidékek  fekvése  és  

kiterjedésének  megfelelő  számban  állíttatnak  fel  és  közvetlenül  a  pénzügyminiszter  alatt  

állanak."238  Végezetül  egy  külön,  önálló  hatáskörrel  rendelkező  kataszteri  igazgatóságot  

állítottak  fel  Kolozsvárott  -  szintén  közvetlenül  a  pénzügyminiszter  alá  rendelve  -  az  

Erdélyben különösen jelentős tagosítási és birtokrendezési  munkálatok  nagyobb  hatékonyságú  

lerendezése  végett.239  

Mivel  sem  a  Trt.,  sem  pedig  az  Erdélyi  Telekkönyvi  Rendtartás  (az  1870.  február  5-i  

igazságügyminiszteri  rendelet)  nem  tartalmazott  rendelkezéseket  a  megsemmisült,  eltűnt,  

használhatatlanná  vált  telekjegyzőkönyvek  pótlásáról,  illetve  ilyen  események  bekövetkezte  

folytán  indítható  eljárásokról.  A  törvényjavaslat  szerint  (melynek  eredeti  címe:  „a  részben  

vagy  egészben  megsemmisült,  hasznavehetetlenné  vált,  vagy  elveszett  telekjegyzőkönyvek  

pótlásáról,  továbbá  a telekkönyvi  napló  vezetésének  megszüntetéséről  és  a sommás,  valamint  

részleges  telekkönyvi  kivonatokról"  szólt  (a  pótlásoknak  „oly  következményekkel  kell  

történnie,  hogy  az újonnan szerkesztett  telekjegyzőkönyvekhez  a közönség teljes  bizalommal  

fordulhasson,  és  azon  telekjegyzőkönyvek  tárgyát  képező  ingatlanokra  nézve  jogügyleteket  

köthessen  a  nélkül,  hogy  azokból  reá,  az  előző  telekjegyzőkönyvnek  netaláni  megtalálása  

következtében  hátrány  származhassék".240  Tulajdonképpen  az  ilyen  sorsra  jutott  

telekjegyzőkönyvek újraszerkesztéséről  rendelkezett  ez a javaslat,  és külön  kiemelte,  hogy  az  

eltűnt  adatok  nem  csupán  a  telekkönyvön  belül  fellelhető  iratanyagból,  hanem  az  

adóföldkönyvekből  is  pótolhatók.  Különösebb  parlamenti  vita  nélkül  született  meg  az  

1880.XLVI.  tc.  a telekkönyvi  rendeletek  pótlásáról  és  módosításáról.  Tulajdonképpen a Trt.  I.  

részének  a  rendelkezéseit  emelte  törvényerőre  egyes  telekjegyzőkönyvek  megsemmisülése  

238  1 88 5:XXII.  tc.  a  földadó-kataszter  nyilvántartásáról.  C.I.XI.  kötet 226-229.  o.  
239  „A  földadó-szabályozás  első  része,  vagyis  a  kataszter-kiigazítás  már  évekkel  ezelőtt  befejeztetett,  második  
része  pedig,  vagyis  az  általános  új  földadó-kataszter  szintén  végbefejezéshez  közeledik,  most  tehát  már meg  kell  
tenni  mindazon  intézkedéseket,  melyek  a  földadó-szabályozás  harmadik  részének...  rendezéséhez  szükségesek."  
(Min.  ind.  a  törvényjavaslathoz.)  
240 Az  574.  sz.  törvényjavaslat  miniszteri  indokolása  1880.március  31.  Orsz.  gyül.  ir.  1880-1884.  195.  
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esetére.  Hatályon  kívül  helyezte  a Trt.  telekkönyvi  napló  vezetésére  vonatkozó  szakaszait  (ez  

ekkorra feleslegessé vált), továbbá szabályozta -  az egész országra kiterjedően -  a  telekkönyvi  

hivatalos  másolatok  kiadásának  módját, illetve az ilyen „hiteles másolatok" fajtáit, azaz: 

-  teljes  másolat  (a telekjegyzökönyv összes adatát  tartalmazta),  

-  kivonatos  másolat  (a  fennálló, érvényben  lévő  tételek  szó  szerint,  a  megszűnt  tételek  

csupán jelzéssel  ellátva szerepeltek  a  „szemlében"),  

-  részleges  másolat  (a  telekjegyzőkönyvnek  csak  egyes  lapjait  tüntette  fel -  tehát  vagy  

az A) vagy a B) vagy a C) lapot  a felhasználás céljától függően).241 

8. A telekkönyvi  betét  bevezetése.  A telekkönyv  továbbfejlődése  1892-ig  

Az  Igazságügy-minisztérium  még  1876-ban  két  törvény  és  egy  miniszteri  utasítás  tervezetét  

dolgozta  ki,  melyek  a  telekkönyvi  rendtartásra,  a  telekkönyvek  közzétételére  és  

kiegészítésére,  illetve  a telekkönyvi  ügyvitelre vonatkozó  szabályokat  foglalták magukban.  A  

két törvényjavaslattal  kapcsolatos  indokolás  így hangzott:  „E  két  törvényjavaslat  által  három  

czél  éretik el:  

1.  az  ország  különböző  részeiben  eddig  a  telekkönyyi  eljárás  tekintetében  fennálló  eltérő  

rendeletek  helyébe  egy  egyöntetű  eljárás  hozatik  be  és  az  absolut  korszakból  származó  

különböző  ideiglenes  rendeletek  törvény  által  váltatnak  fel,  és  így  a  telekkönyvnek  hitele  

törvény által  biztosíttatik;  

2.  az eljárásban érvényesíthető  egyszerűsítés  hozatik be és 

3.  az  ezen  eljárásban  eddig  tapasztalt  hiányok  is  kipótoltatnak  kiegészítés  vagy  kijavítás  

által."242 

Ez  a  két  törvényjavaslat  alapvető  tartalmát  tekintve  mindazokról  a  kérdésekről  

rendelkezett,  amelyek  a  Trt.-ben,  az  Erdélyi  Telekkönyvi  Rendtartásban,  valamint  a  Trt.  

hatálybaléptetése  előtt  kihirdetett  helyszínelési  rendeletekben  már  szerepeltek,  de  nem  

foglalkozott  a  vasutak  és  a  csatornák  telekkönyvével,  valamint  a  megsemmisült,  elveszett,  

hiányos,  megrongálódott  telekjegyzőkönyvek  pótlásával.  Ugyanakkor  a  rendtartás  már  

telekkönyvi  betéteket  említ,  mint telekkönyvi  alapegységeket,  ugyanakkor  meg kívánta  hagyni  

241  Részletes  szabályozást  adott  a  m.  kir.  igazságügy-miniszter  18.058.  sz.  rendelete  az  1880:XLVI.  tc.  
életbeléptetéséről  és  eljárási  részleteiről.  Az  eljárás  indulhatott  hivatalból  (azaz  maga  a  telekkönyvi  hatóság  
kezdeményezhette  az  új  telekjegyzökönyv  szerkesztését,  de  bármely  érdekelt  kérelmezhette  a  telekkönyvi  
hatóságnál  annak  lefolytatását,  és  mindenkor  az  illetékes  bíróság  (mint  telekkönyvi  hatóság) járt  el  és  végzéssel  
döntött. 
242  Indokolás  a  telekkönyvi  rendtartás  és  a  telekkönyvek  közzététele  tárgyában  szerkesztett  két  törvény-
javaslathoz.  Megjelent  a  Magyar  Igazságügy  c.  havi  folyóirat  .V.  kötet  pótfüzetében  1876-ban,  kiadta:  Pesti  
Könyvnyomda  Rt.  B.Pest.  
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a  telekjegyzőkönyv  intézményét  azok hitelesítéséig  és kihirdetéséig.  E javaslatok  azonban  nem  

kerültek  a  törvényhozás  elé.  Ettől  függetlenül  -  anélkül,  hogy  e  helyütt  jogdogmatikai  

elemzésekbe  bocsátkoznék  -  röviden  bemutatom  a  két  törvényjavaslat  szerkezetét  a  törvényi  

tárgykör könnyebb megismerhetősége  végett.  

A  telekkönyvi  rendtartásról  szóló javaslat  „Általános  határozatok"  című bevezető fejezete 

a  telekkönyv  alapegységének  a  telekkönyvi  betétet  nevezte  meg  (meghagyva  a  Trt.  birtok-,  

tulajdon- és teherlap tagolást),  azok rovatait  pedig a meglévő telekjegyzőkönyvhöz  hasonlóan  

rendszerezte. 

Nem tette szabályozás tárgyává:  

-  az OPTK szerinti ún. „köz- és nyilvános javakat", 

-  az  1868:1. tc. hatálya alá tartozó ingatlanokat és annak  tartozékait,  

-  a  bányászati  telekkönyvben  nyilvántartandó  ingatlanokat  (ezek  tekintetében  

meghagyta az ITSZ-szel hatályában fenntartott és módosított osztrák  Bányatörvényt.).  

A  telekkönyvi  alapelveket  nem  itt,  hanem  a  különös  részben,  de  nem  egymás  mellett  

sorolta fel illetve  említette.  

A  javaslat  második  címe  a  telekkönyvi  „bejegyezményekről"  rendelkezett  akként,  hogy  

bekebelezéseket,  előjegyzéseket  (praenotationes)  és  puszta  feljegyzéseket  különböztetett  

meg.  E  címben  került  sor  -  többek  között  -  a  telekkönyvi  perek  szabályozására,  valamint  a  

birtoktestek (jószágtestek) „eldarabolásának"  bevezetésére.  

A  törvényjavaslat  harmadik  címe  a  telekkönyvi  eljárással  és  szervezettel  foglalkozott  

kimondva,  hogy  a  telekkönyvi  hatóságok  a  királyi  törvényszékek  és  a  telekkönyvi  

jogosultsággal  felruházott  királyi  járásbíróságok.  A  telekkönyvi  eljárások  jellege  eszerint  

sem  változott  volna:  nemperes  eljárásokként  maradtak  volna  meg  három  fokon  történő  

elintézési  lehetőség mellett.  

Külön  törvényben  kívánta  szabályozni  a  minisztérium  az  újonnan  szerkesztésre  kerülő  

telekjegyzőkönyvek  közzétételét,  átalakítását  és  kiegészítését.  Alapvetően  az  1853-ban  

kihirdetett  és csaknem  az egész ország területén  végrehajtott  rendszert  és eljárási rendet  nem  

kívánta  megváltoztatni,  csupán  bizonyos  egyszerűsítéseket  tartalmazott.  Azokon  a  vidékeken  

tehát,  ahol  még  nem  kezdődött  el  vagy  nem  fejeződött be  a telekjegyzőkönyvek  elkészítése,  

felvétele,  kihirdetése,  ott  kellett  volna  az  e javaslatban  írtakat  alkalmazni.  Vagyis  az  eljárás  

rendje szerint: 

-  a hirdetmény  közzététele és az abban foglalt határidők  betartatása,  

-  igénybejelentések  e határidőkön  belül,  
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-  a  jelzálogjogok  átkeblezése  a  betáblázási  és  egyéb  -  nem  telekkönyvszerű  -

ny il vánköny vekbő 1, 

-  újabb  hirdetmény  kibocsátása  a  már  elkészített  telek-jegyzőkönyvekről,  azok  

tartalmáról,  valamint  arról,  hogy  a  kifogásokat  ún.  „hitelesítési  tárgyaláson"  összesítik  és  

tisztázzák, 

-  a telekjegyzőkönyvi  hatóság  a hitelesített jegyzőkönyveket  áttekinti,  majd  érdemben  

minden telekjegyzőkönyvről végzéssel  határoz,  

-  a már Jogerőssé"  vált telek-jegyzőkönyvek  „ végleges  betétekbe  átalakítandók",  

-  a telek-jegyzőkönyvi  felvételek során kimaradt  ingatlanok („fekvőségek")  utólagosan  

-  az  előzőekkel  azonos  eljárások  során  -  szerkesztendők  és  telekkönyvi  betétekbe  

átvezetendők. 

Mivel  azonban  e javaslatok  nem kerültek  az  Országgyűlés  elé,  így  a telekkönyvi  ügyviteli  

utasítás tervezete sem léphetett  hatályba.243  

1872-re  -  legalábbis  az  akkori  statisztikai  kimutatások  szerint  -  „a  telekkönyvi  

helyszínelési  munkálatok  az  egész  országban  befejeztettek,  s  a  felvett  telekjegyzőkönyvek  a  

közhasználatnak  átadattak.  Ezen  idő  több  mint  elégséges  volt  arra,  hogy  a  közönséget  ezen  

közhasznú,  nem  csak  a  tulajdon  biztonsága  tekintetéből  jótékony,  de  különösen  a  közhitel  

megszerzése  végett,  mai  napig  már  nélkülözhetetlen  intézménnyel  megismertesse,  s  annak  

szükségéről  azokat  is  meggyőzze,  kik  még  igen  rövid  idő  előtt  e  nélkül  is  hitelképeseknek  

hitték  magokat[...]"244  

A  telekjegyzőkönyvek  tehát  elavultak,  „hivatásukat"  ekkorra  betöltötték.  Egyébként  is  

csak  ideiglenes  jellegűeknek  tekintette  ezen  okiratokat  maga  a  Trt.  is,  hiszen  ideiglenes  

telekjegyzőkönyvekről  beszélt  csaknem  minden  sorában;  ugyanakkor  e  telekjegyzőkönyvek  

nem  voltak  kiegészíthetők.  Többen  úgy  látták,  hogy  eljött  az  ideje  az  ún.  különös  (más  

fordításokban:  speciális)  telekkönyvi  betétek  elkészítésének,  a  telekjegyzőkönyvek  

forgalomból kivonásának.  Mások  szerint  pedig végképp  nem volt  tartható  az az állapot,  hogy  

egy  mindenkit  érintő,  legalábbis  minden  ingatlantulajdonosra  kiható  intézményt  egy  az  

abszolutizmus  idejéből  ránk  kényszerített,  osztrák  gyökerű  miniszteri  rendelet  szabályozzon  

(a  telekkönyvi  szabályozás  legitimitásának  a  hiánya).  Sokan  azt  vallották  ugyanakkor,  hogy  

előbb  meg  kell  alkotnunk  saját  hazai  polgári  törvénykönyvünket  (erre  már  eddig  is  történtek  

kísérletek,  később  pedig  magánjogi  kodifikációs  láz  uralkodott  el  a  jogtudomány  és  a  

jogirodalom  terén,  és  az  abban  lefektetett  telekkönyvi  alapelvek  figyelembevételével  lehet  

243  L.  mindezekről  részletesen  a dolgozat  második  részében  összegezett jogdogmatikai  fejtegetéseket.  
244  Dévány  Henrik  min.  osztálytanácsos:  A  különös  telekkönyvi  betétek  szerkesztése.  Magyar  Igazságügy  1876.  
VI.  kötet  l . o .  
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csak  megfelelő  (azaz:  mind  a  legitimitási,  mind  a jogelméleti,  a  magánjogi  és  a  gyakorlati  

követelményeket  egyaránt  kielégítő)  új telekkönyvi  törvényt  alkotni.  

Mindez  azonban  nem  vezetett  oda,  hogy  a  minisztérium  által  kidolgozott  törvényjavaslat  

eljusson  a  T.  Ház  asztalára.  Nem  is  került  a  tervezet  a  minisztertanács  elé  sem  abban  az  

évben, sem később.  

Ehelyett  elővették  az  1868:1.  tc.-t,  illetve  annak  módosítását  tartalmazó  minisztériumi  

tervezetet,  és  azt  tárgyalta  meg  a  két  ház.  Már  1876-ban  megállapították,  hogy  akkorra  az  

ország  vasúti  ingatlanállományának  több  mint  a  fele  bekerült  a  központi  telekkönyvi  

nyilvántartásba,  az  aránylag  hosszadalmas  eljárásokat  döntően  a  kisajátítási  eljárások  

elmaradása,  í 11.  nem  megfelelő  alkalmazása  okozta.  Vagyis  a  módosítási  törvényjavaslat  

indokolásában  megállapíthatta  az  igazságügy-miniszter:  „Nem  feladata ezen javaslatnak  azon  

alapot  megváltoztatni,  melyen  a  központi  telekkönyvezés  nyugszik  és  a  mely  több  évi  

gyakorlat folytán biztosnak  és helyesnek  bizonyult."245  

Ami  tehát  a  törvény  módosítását  szükséggé  tette,  a  még  nem  telekkönyvezett  vállalati  

ingatlanvagyon  telekkönyvbe  bevitelének  felgyorsítása  volt.  Ugyanakkor  kiterjesztette  a  

módosítás  a  vasúti  és  a  csatornavállalatok  összes  ingatlanára  á  központi  telekkönyveztetési  

kényszert,  és  kötelezővé  tette  ezáltal  a  kisajátítási  eljárás  lefolytatását.  Ugyanakkor  

tisztázódtak  a  vállalatok  elsőbbségi  kötvényeinek  bejegyzési  feltételei  is.  (Mint  korábban  

ismertettem,  a  központi  telekkönyvben  az  ilyen  vállalatok  elsőbbségi  kötvényeit  is  nyilván  

kellett  tartani.)  Egyébként  a  módosítás  az  eredeti  törvény  lényeges  előírásait  egyáltalán  nem  

érintette  kivéve  a  térmérték  közhitelességét:  „A  központi  telekkönyvben  felvett  területek  

térfogata  a  meghitelesített  mérnöki  munkálatok  alapján  levén  feltüntetve,  s  le-  és  

hozzájegyzések  is  a hitelesített  térképeken  egész  mérnöki  pontossággal  eszközöltetvén,  nincs  

akadály,  hogy  legalább  az  ezen  telekkönyvekben  foglalt  területek  térfogatát  és  fekvését  

illetőleg  a  telekkönyv  ne  kezeskedjék,  s  legalább  e  téren  a  telekkönyvi  intézmény  egyik  

főkínálma  érvényre  ne  emeltessék."246  Vagyis  a  vasutak  és  csatornák  központi  telekkönyve  

hitelesen  tanúsította  e  módosítás  hatálybalépését  követően  az  ide  bejegyzett  ingatlanok  

térmértékét  (az általános telekkönyv e tekintetben  nem volt  közhitelű).  

A  módosítás  az  1881.LXI.  tc.-ben  jelent  meg  („A  vasutak  és  csatornák  

különösszpontosított  telekkönyvezéséről  szóló  1868:1.  tc.  módosítása  és  kiegészítése  

tárgyában"). 

245  Az  1868:1.  tc.  módosítása  tárgyában  előterjesztett  törvényjavaslat  miniszteri  indokolása.  Országgyűlési  
irományok  1880.  661.  sz.  irományhoz  melléklet.  1878-1881.  XV.  kötet  231.  o  
246  L. előbb  a miniszteri  indokolást.  (1880.  május  14-i  előterjesztés).  
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A telekkönyvi  rendszer  reformjának keretében  tehát  többféle  álláspont  ütközött  különösen  

az  1880-as  évek  elején.  „A  végleges  reform  tekintetéből  egyrészt  javaslatba  hozatott  a  

telekkönyvi jószágtesteknek  részletes új helyszínlés  útján valü  felvétele, tehát  új  telekkönyvek  

szerkesztése  és  új  telekkönyvi  rendtartás  alkotása-,  másrészt  azonban  érvényesített,  hogy  

telekkönyvi  helyszínlésnek  csak  ott  lehet  helye,  a  hol  ily  helyszínelés  még  nem  volt,  hogy  a  

létező telekkönyvi  állapotnak  a jogrend  érzékeny  megrázkódtatása  nélkül  végleg szakítani,  az  

eddig  az  ingatlanokra  vonatkozó  valamennyi  jogügylet  alapjául  szolgáló  nyilvánkönyveket  

teljesen  ignorálni,  fehér  lapokkal  tenni  nem  lehet;  és  hogy  ennélfogva  a  telekkönyvek  

reformja  az  1853.  évi  ápril  18-iki  rendelet  folytán  történt  helyszínelési  munkálatok  

eredményeire,  az  ezek  által  létrehozott  és  hosszas  gyakorlat  által  megerősített  alapokra  

fektetendő...  Az  utóbbi  nézet  lett  a  többség  véleményévé;  és  ennek  alapul  vétele  mellett  

készült  az  igazságügyminister  1885.  évi január  19-éről  kelt,  az  országgyűlés  elé terjesztett  és  

ez által  tárgyalás végett az igazságügyi  bizottsághoz  utasított  törvényjavaslata (közzététetett  a  

Jogtud.  Közi.  1885. évi  8.  számának  mellékletében),  mely  az  elérendő  czélok  tekintetében  az  

1883-iki  javaslatnál  sokkal  tovább  terjed  és  a  czélok  elérésére  vezető  szabályok  és  

rendelkezések  öntudatos,  szabatos  és  körülményes  megállapítása  tekintetében  is  ama  

javaslattól  előnyösen  különbözik".247  

Az  említett  törvényjavaslat  -  amely  végül  parlamenti  vita  tárgya  lett  -  céljait  a  

következőkben  lehet összefoglalni: 

a)  a  Trt.  alapján  előírt  különös  telekkönyvi  betétek  szerkesztése  (vagyis  a  telekkönyvi  

betétek rendszerének  megteremtése),  

b)  a betétek a  földadó-kataszter  adataival összhangban  legyenek,  

c)  a betétekben állapot  lehetőség szerint megegyezzék  a tényleges  helyzettel,  

d)  „oly  intézkedések  tétele,  melyek  a telekkönyvi  betéteknek  a  földadó-könyv  és  állandó  

kataster  adataival  összhangbán  vezetését  a jövőre  nézve  biztosítsák  és  lehető  biztonságot  

nyújtsanak  arra  nézve  is,  hogy  ne  létesülhessen  oly  tényleges  állapot,  mely  a  betétekben  

foglalt állapottól  huzamosabb  időre eltérjen."248 

Pauler  Tivadar  igazságügy-miniszter  —  1885.  január  19-én  terjesztette  be  a  

törvényjavaslatát  „a telekkönyvi  betéteknek  a földadókönyv  és  az  állandó  kataszter  adataival  

megegyező  szerkesztéséről  és  a telekkönyvi  rendeletek  pótlásáról  s  módosításáról".  A javaslat 

első  részében  a  betétekre  vonatkozó  rendelkezések,  előírások,  leírások  helyezkedtek  el,  a  

247  Imling  Konrád:  „Észrevételek  a  telekkönyvi  törvényjavaslatra"  c.  cikksorozata  a  Jogtudományi  Közlöny  
1885.  évi  10-16.  számaiban.  1885.  évi  10.  szám  73.  olda!.  Az  1883.  évi  törvényjavaslat  csak  a  telekkönyvi  
betétek  szerkesztésével  foglalkozott,  és  lényegesebb  módosításokat  kívánt  bevezetni  a  Trt.  több  rendelkezésével  
kapcsolatban. 
248  L.  Imling  Konrád  id.  cikk  uott!  
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második  rész  tartalmazta  a  betétek  szerkesztésére  vonatkozó  eljárási  rendet,  de  itt  került  

szabályozásra  a  kataszteri  munkálatok  figyelembevétele,  illetve  telekkönyvhöz  illesztésének  

módozata  is.  A  harmadik  rész  pedig  a  Trt.  túlhaladott  több  rendelkezését,  szakaszát  

módosította.  A törvényjavaslat szükségességét  a miniszteri  indokolás  így határozta  meg:  

„A  telekkönyveket,  kivéve  a  főváros  dunabalparti  részét  (1874:XVII.  tc.),  még  jelenleg  is  

azon  telekjegyzőkönyvek  képezik,  a  melyek  helyszínelési  munkálatok  alapján  felvétettetek  ,  

az  1855. évi deczember  15-én  (Királyhágón  inneni  részek)  -  illetve  az  1870. évi  február 5-én 

(erdélyi  részek) kelt telekkönyvi  rendelet  értelmében  közzététettek  és  a hirdetményi  határidők  

lejárta  után  továbbvezetés  czéljából  az  illető  bíróságoknak  mint  telekkönyvi  hatóságoknak  

átadattak.  Az  1855.  évi  rendeletben  a  'telekkönyvnek'  követelményeire  kellő  figyelem  

fordíttatott ugyan; mert annak 44. §-a intézkedik,  hogy:  

'A betáblázott  követelések  bejelentésére megszabott  hirdetvényi  határidő  eltelte után  a  

telekjegyzőkönyvekből  a különös betétek szerkesztendők'  -

és  részben  magában  az  idézett  rendeletben  meg  is  tétettek  a  betétek  tekintetében  

szükségesnek  tartott  intézkedések,  részben pedig az előforduló tettleges viszonyokra  kimerítő  

utasítások  közzététele  helyeztetett  kilátásba;  ámde  az  idézett  §  intézkedései  egy  telekkönyvi  

hatóságnál  sem foganosíttattak.  "249  

Mindezek  mellett  szükségessé  vált  a telekkönyvi  betétek  rendszerére  való  áttérés még  egy  

fontos  okból,  mégpedig  a  kataszter  létrejötte  miatt.  Az  indokolás  ezzel  kapcsolatban  a  

következőket  fejtette  ki:  „Van  azonban  még  egy  hatalmas  emeltyű,  mely  ezen  javaslatnak  

megtételét  szintén  megköveteli.  És  ez  az  időközben  életbelépett  állandó  kataszter.  

Telekjegyzőkönyveinknek  jelenlegi  szerkezete  és  kiválóan  azon  körülmény,  hogy  azoknak  

tartalma  a tényleges  állapottól  nemcsak  egyes elszórtan  fekvő ingatlanokra,  de gyakran  egész  

dűlőkre,  sőt  községekre  nézve  is  lényegesen  eltér,  lehetetlenné  tette,  hogy  a  kataszteri  

munkálatok  a  telekjegyzőkönyvi  (A/  lap)  adatokra  fektetve  vitettek  légyen  keresztül.  A  

kataszteri  felmérést teljesített  vagy  a régi  felmérést  helyesbítő  közegek  kénytelenek  voltak új  

helyrajzi (helyszínelési)  számokat  alkalmazni.[...]  

Kétséget  nem  szenvedhet,  hogy  azon  adatoknál,  melyek  a  telekjegyzőkönyvekben  

foglaltaktól  eltérők,  hitelességi  szempontból  a kataszteri  munkálatoknak  adandó  az  elsőség...  

A  hiteltelekkönyveknek  az  adókataszterrel  való  összhangba  hozatalát  úgy  az  egyeseknek,  

mint  nemzetgazdászati  szempontból  az  államnak  jól  felfogott  érdeke  követeli.  Ugyanezen  

249  1884-1887.  évi  Országgyűlés  Irományai  Képviselőházi  Irományok  IV.  kötet  Melléklet  a  96.  sz.  irományhoz  
211.  oldaltól.  
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érdekek  követelik  azt  is,  hogy  az  adókataszter  a  jövőben  a  telekkönyvekkel  összhangban  

vezettessék."25° 

Természetesen  még  a  betétek  bevezetését  indokolta  az  is,  hogy  a  telekjegyzőkönyvek  

nehézkesen  voltak  kezelhetők,  ráadásul  a  telekjegyzőkönyvek  részét  képezte  a  felek  által  

aláírt  okirat  is  (a  tulajdonképpeni  jegyzőkönyv),  amely  alig  tette  lehetővé  a  forgalom  

folyamatos és hibátlan  vezetését.  

A  képviselőház  igazságügyi  bizottsága  szintén  igen  részletességgel  és  alapossággal  

foglalkozott a törvényjavaslattal  felismerve annak  fontosságát, súlyát,  gazdasági  és  társadalmi  

jelentőségét.  „A  hiteltelekkönyvek  életbeléptetésének  -  véleményezte  a  javaslatot  -  az  

ingatlanokra  vonatkozó  jogok  biztonsága  és  a  reálhitel  megalapítása  szempontjából  való  

jótékony hatása  oly általánosan  el van  ismerve,  hogy  ennek  bővebb  okadatolása  feleslegesnek  

mutatkozik[..  .]"251  Elismerte  azt  is  a  bizottság,  hogy  mivel  „az  öröklés  folytán  való  

birtokváltozások  nagy  része  telekkönyvileg  keresztül  nem  vitettek,  úgyszólván  országszerte  

oly  állapotba jutottak,  hogy  a telekkönyvi  állapot  a tényleges jogosultsági  állapottól  igen  sok  

esetben  eltér,  hogy  ingatlanok  4-5,  sőt  több  kézen  is  mentek  keresztül  a  nélkül,  hogy  ezen  

birtokváltozásoknak  csak az egyike is telekkönyvezve  lenne".  

A  miniszteri  előterjesztés  foglalkozott  a  tényleges  birtokos  tulajdonjogának  a  

bejegyezhetőségével  is.  E  tekintetben  eléggé  szűkmarkú  volt:  csak  szigorú  feltételek  

együttessége  esetén  tette  volna  lehetővé  a  törvény  az  ilyen  helyzetek  rendezését  (a  

gyakorlatban  ilyen  tényezők  aligha  jöhettek  létre  együtthatásukban).  Ezért  a  bizottság  

kiszélesítette  a  tényleges  birtokos  tulajdonjogszerzésének  eseteit.  Az  eredeti  törvénytervezet  

szerint csak az alábbi esetekben szerezhetett volna tulajdonjogot a birtokos:253 

-  ha bejegyzésre alkalmas szerzési okirat  létezik,  

-  az  okirat  nem  alkalmas  bejegyzésre,  de  „helyhatósági  bizonyítvánnyal"  vagy  „a  

jelenlévő férfiaknak szóbeli nyilatkozatával" igazoltatik  a birtoklás, 

-  ha  az  átruházó  telekkönyvi  tulajdonos  a  betétszerkesztő  bizottság  előtt  elismeri  az  

átruházás tényét, 

-  többszörös  átruházás  esetén  az  első  átruházás  az  előbbi  módok  valamelyikének  

megtörténtével  kerül  igazolásra.  

Ezzel  szemben  az  igazságügyi  bizottság  még  a  következő  eseteket  javasolta  

tulajdonszerzési tényezőként  a törvényjavaslatba felvenni: 

250  L. az említett  törvényjavaslat  miniszteri  indokolását  (ugyanott)!  
251  Igazságügyi  bizottság 407.  sz.  a. jelentése  a betétekkel  kapcsolatos  törvényjavaslatról.  L. előbb  170.  o.  
252  Igazságügyi  bizottság jelentése  (L.  ugyanott!)  
253  Ezt  azért  kell  külön  kiemelnem,  mert  a ténylegesen  birtokló  tulajdonjogszerzése  napjaink  modernnek  nevezett  
telekkönyvi  (ingatlan-nyilvántartási)  rendszerében  is  fennálló  intézmény, jogszerű  tulajdonszerzési  lehetőség.  
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a)  ha a szerzés a telekkönyvi tulajdonos jogerős  ítéletével,  igazolt örököse által  kiállított  

okirattal  vagy  a  jogutód  (igazolt  jogutód)  bizottság  előtt  tett  szóbeli  nyilatkozatával  kerül  

bebizonyításra, 

b)  a  tényleges  birtoklás  3  éve  fennáll,  ezt  a  helyhatóság  okirattal  igazolja,  és  a  

telekkönyvi  tulajdonos  a  betétszerkesztési  bizottság  előtt  szabályszerű  idézése,  felszólítása  

ellenére nem nyújt be  ellentmondást,  

c)  ha  a  telekkönyvi  tulajdonos  már  3  éve  vagy  azt  megelőzően  meghalt,  és  a  

helyhatóság  igazolja  az  átruházás  megtörténtét,  egyben  az  is  igazolást  nyer,  hogy  a  birtokos  

legalább  10 év óta quasi tulajdonosként  viselkedik.  

Végezetül  az  igazságügyi  bizottság  az  általános  indokolás  síkján  hangot  adott  azon  

álláspontjának,  melyet  a jogtudósok,  gyakorlati  jogászok  többsége  -  mint  korábban  láttuk  -

elfogadott:  „A  törvényjavaslat  azon  részére  nézve,  a  mely  a  jelenleg  hatályban  levő  

telekkönyvi  rendeletek  némely  intézkedésinek  módosítására  és  pótlására  vonatkozik:  elvileg  

egyetért  a bizottság  az előterjesztéssel annyiban,  hogy addig,  míg  a magánjogi  törvénykönyv,  

illetőleg  részleges  codificatio  esetében  annak  a  dologi jogot  tárgyazó  része  megalkotva  nem  

lesz,  egészen új telekkönyvi  rendtartás  alkotása  czélszerű  nem  volna,  és  hogy  addig  csakis  a  

most  hatályban  levő  telekkönyvi  rendeleteknek  szükséges  módosításaira  és  pótlásaira  kell  

szorítkozni."254 

Még  két  nagyon  fontos  bizottsági  indítványra  kell  rámutatni.  Az  egyik  a  következő:  "így  

célszerűnek  tartja  a  bizottság,  hogy  a  telekkönyvi  betétek  szerkesztése  alkalmával  a  

helyszínén  működő  közegek  utasíttassanak,  miszerint  a  birtokváltozások  jövőben  való  

telekkönyveztetésének  fontosságára  a  lakosságot,  az  elöljáróságot  és  a  községi  és  

körjegyzőket figyelmeztessék,  valamint  kívánatos,  hogy  ez  irányban  a  törvényhatóságok  s  a  

törvényhatósági  tisztségviselők  útján  is  megtétessenek  a  szükséges  intézkedések.  Az  élők  

közötti  vagyonátruházások  telekkönyveztetése  ily  módon  sikeresebben  lesz  elérhető,  mint  a  

törvényjavaslat  idézett  szakaszai  (1.  a javaslat  18.,  73.  és  74.§-ait  később) tartalmazta  zaklató  

kényszer-rendszabályok  által..."243  A  másik  javaslat  pedig  -  melynek  megtételét  annyira  

fontosnak  tartották,  hogy  külön  kiemelték  az  írásbeli  szövegezésben  -  a  következőképpen  

hangzott:  „Az  igazságügyi  bizottság  nem  is  késik  azon  meggyőződésének  kifejezést  adni;  

hogy  az öröklési  eljárás  oly  módon  szabályozandó,  hogy ott,  ahol  a hagyatékhoz  ingatlanok  is  

tartoznak  és az örökösök  a törvényben  megállapítandó  határidő alatt az öröklés tárgyát  képező  

254  Igazságügyi  bizottság  407.  sz.  jelentése  a  betétekkel  kapcsolatos  törvényjavaslatról.  A  kényszerítő  
intézkedések  természetesen  csak  abban  az  esetben  voltak  alkalmazhatók  az  eredeti  javaslat  szerint  ha  a  
tulajdonjogot  szerző  fél  nem  kérte  a változás  bejegyzését  határidőben  (azaz 30  napon  belül).  
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ingatlan átíratására szükséges  lépéseket  meg nem teszik,  a hagyatéki  eljárás  hivatalból  legyen  

megindítandó és lefolytatandó."255  

A képviselőház  az  igazságügyi  bizottság  e javaslatát  -  általános jelleggel,  a  részletes  vitát  

mellőzve  -  1886.  június  2-án  tartott  ülésén  -  egyébként  a  részletes  tárgyalás  alapjául  -

elfogadta,  majd  június  4-én  a  javaslat  összes  szakaszát  megvitatták  a  képviselők,  és  több  

egyéni  módosítással  végül június  7-én  elfogadták,  és  átküldeni  rendelték  a  főrendiházhoz.  A  

főrendiház  előtt  az  ekkori  igazságügyminiszter,  Fabiny  Teofíl  ismertette  a  törvényjavaslatot  

megváltoztatott  címmel  („a  telekkönyvi  betétek  szerkesztésétől"),  és vita  nélkül  e június  22-i  

ülésen a főrendiház is megszavazta  azt.  A telekkönyvi  intézmény újabb fontos törvénye július 

14-én  nyert  szentesítést,  majd július  22-én  került  kihirdetésre  1886:XXIX.  tc.  a  telekkönyvi  

betétek  szerkesztéséről  címmel.  

A  törvényt  a  magyar  királyi  igazságügy-miniszter  9.178.  sz.  körrendelete  hajtotta  végre  

(1888. március  7.), amely „a telekkönyvi  betétek szerkesztéséről  intézkedő  1886. évi XXIX. t. 

czikk  végrehajtása  iránti  utasítás  tárgyában"  cím  alatt  jelent  meg  az  1888.  évi  Rendeletek  

Tárában.256 

Ami  az  általános  rendelkezéseket  („határozatokat")  illeti,  alig  találunk  különbséget  a  Trt.  

és  a  törvény  között.  Igaz  ugyan,  hogy  alapvető  parancsként  kimondotta:  „Az  1855.  évi  

deczember  15-én  és  az  1870.  február  5-én  kelt  telekkönyvi  rendeletek  szerint  vezetett  

telekjegyzőkönyvekből,  a jelen  törvény  értelmében,  telekkönyvi  betétek  szerkesztendők"  (l.§),  

azonban  mind  a  jószágtestek  kialakítására,  mind  pedig  a  telekkönyvi  betétek  elemeire  

vonatkozó  Trt.-beli  szabályok  általában  megmaradtak.  A  törvény  végrehajtása  során  minden  

község  (település)  betéteinek  a  számozását  számtani  sorrendben  kellett  vezetni,  de  a  

telekkönyvi  betétek  száma  nem  egyezett  meg  szükségképpen  a  kataszterben  nyilvántartott  

helyrajzi számozással.  A betétek részei a következők  voltak:  

1.  A.  birtokállási  lap,  mely  tartalmazta  

a)  az  ingatlan  telekjegyzőkönyvben  kitüntetett jogi  természete  („a telekkönyvi jószágtest  

illető jelzője:  I.,  l í ,! ,  azután  ...:  nemesi  birtok,  volt  úrbéri  birtok  (egész,  féltelek,  stb.),  és  

bérköteles (taxás) birtok, udvartelki  zsellérség, megváltozott  szőlő stb. teendő  ki")257  

255  L.  az  igazságügyi  bizottság jelentését  a törvényjavaslatról.  (L.  előbb!)  Egyébként  a jelenleg  hatályos  6/1958.  
VII.4  /IM.sz.  rendelet  (a  hagyatéki  eljárásról)  hivatalból  rendeli  el  az  eljárás  megindítását  -  többek  között  - ,  
amennyiben  a  hagyatékban  ingatlan  is  található.  Ezt  az  ingatlantulajdonoshoz  és  fogalomhoz  fűződő  alapvető  
gazdasági-társadalmi  érdek  kívánja  meg.  
256  Rendeletek  Tára  1888.  559-771.  oldalak  
257  L.  a  telekkönyvi  betétek  szerkesztéséről  szóló  fenti  törvény  végrehajtási  utasítását  az  1888.  évi  Rendeletek  
Tára  561.  o.-t.  Egyébként  az  egyes  lapok  az  alapul  fekvő  telekjegyzökönyvekkel  együtt  ezen  rész  ismertetését  
követően  kerülnek  bemutatásra.  
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b)  a  részletek  folyó  sorszáma  (ezeket  a  betét  AJ  lapjának  első  oszlopában  kellett  

feltüntetni); 

c)  az  új  földadókönyvben  szereplő  egyes  helyrajzi  számok  („Minthogy  a  telekkönyvi  

helyrajzi  számoknak  az  adókataszteri  munkálatokban  és  í 11.  kataszteri  térképen  létező  

helyrajzi  számokkal  azonosaknak  kell  lenniök,  minden  telekkönyvi  jószágtest  annyi  

birtokrészletből álland...,  a hányra az adókataszteri  munkálatban  felosztva van");258 

d)  a  földadó-kataszterben  megállapított  mívelési  ág  és  az  ingatlanok  konkrét  fekvési  

helye,  továbbá  a  szőlő-,  a  maradvány-,  irtvány-földváltsági,  továbbá  az  ilyen jellegű  egyéb  

terhek; 

e)  a kataszteri  felmérés  alapján  megállapított  terület  („térfogat")  katasztrális  holdban  és  

n.ölben  (mint  korábban  láttuk,  a  métermértékek  a  telekkönyvben  nem  voltak  kötelezően  

alkalmazandók); 

f)  a kataszteri  tiszta jövedelem  összege,  

g)  a  hatodik  oszlopba  kerültek  az  esetleges  megjegyzések  (pl.  ingatlaneldarabolás  

esetében az új telekkönyvi betétbe történt „átvitel"  iktatószáma).  

2.  B.  tulajdoni  lap  adatai  megegyeznek  a Trt.  szerint  felvett  telekjegyzőkönyvben  szereplő  

adatokkal. 

3.  C.  teherlap  ugyanazokat  a Trt. szerint felvett telekjegyzőkönyvben szereplő  adatokkal.  

Természetesen  nem  változott  meg  a  jószágtest  jogi  fogalma  sem  „Az  egy  személynek  

kizárólagos,  vagy  több  személynek  közös  tulajdonát  képező  jószágtestek,  ha  ugyanazon  

községnek  több  telekjegyzőkönyvében  vannak  felvéve  és  az  egyes  jószágtestek  jogi  

természete  vagy  a  C/  lapbeli  bejegyzések  különbözősége  azt  nem  akadályozza:  a  jogosultak  

kívánságára  egy  hetétben  egy  jószágtestté  egyesítve  vétetnek  fel[...]"  (L.  id.  tc.  5.§  első  

bekezdés).  Amennyiben  pedig  ez  utóbbi  akadályok  valamelyike  fennállott,  úgy  akkor  is  volt  

lehetőség  különböző jószágtesteket  egy  telekkönyvi  betétben  nyilvántartani,  azonban  azokat  

az  I.,  II.  számokkal  és  a  már  ismetett  kereszt  megjelöléssel  ellátott  részekbe  kellett  

elkülöníteni. 

A  betéteket  oly  módon  kellett  megszerkeszteni,  hogy  a  telekjegyzőkönyvekben  szerepelt  

dologi jogi jogosultságok  ne  sérüljenek,  így  különösen  meg  kellett  őrizni  a  bejegyzett  terhek  

fennállását,  változtathatatlanságát.  Semmiféle  indok  tehát  nem  szolgáltathatott  okot  ezen  

bejegyzések  megváltoztatására.  Ezzel  szemben  változhatott  a terület  (térmérték,  „térfogat"),  a 

helyrajzi szám,  a művelési  ág,  tehát  az  ingatlannak  összes  fizikai tényezője -  amennyiben  azt  

258  A  +  !, jel  alatt  lévő  helyrajzi  számok  lejegyzés  után az  I. szám  alá  kerültek.  
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a  kataszteri  munkálatok  során  felvett  adatváltozások  illetve  ott  keletkezett  adatok  azt  

indokolták.259 

Ha  a  telekjegyzőkönyv  felvétele  óta  nem  változott  az  eredeti  tulajdonos  személye,  úgy  a  

neve alá  „eredeti felvétel  alapján"  kitételt  kellett  bejegyezni.  A B  lap szerkesztése  során  is  a  

telekjegyzőkönyvből  kellett  kiindulni,  de  a  tényleges  birtokos  tulajdonjogát  jegyezték  be,  

amennyiben: 

-  be  nem kebelezhető  okirat  és  a birtoklást,  valamint  az átruházást  igazoló  helyhatósági  

bizonyítvány  áll  rendelkezésre,  

-  ha  az  átruházó  a  telekkönyv  szerkesztési  bizottság  előtt  nyilatkozatával  igazolja  a  

jogügylet  tényét,  

-  ha a nem található telekkönyvi  tulajdonosnak igazolt  örököse (jogutódja) bekeblezésre 

nem  alkalmas  okirattal  vagy  a  bizottság  előtt  tett  nyilatkozattal  igazolja  az  átruházás  

megtörténtét, 

-  ha  legalább  3  évi  békés  birtoklás  történt,  és  a  telekkönyvi  tulajdonos  a  bizottság  

felhívására  nemjelent  meg  vagy  nem  tett  nyilatkozatot  (ezáltal  elmulasztotta  a  jogvesztő  

határidőt), 

-  ha  az  ingatlant  telekkönyvön  („nyilvánkönyvön")  kívül  többször  ruházták  át,  és  ezen  

átruházásokat  szabályszerű  okiratokkal  nem tudták  igazolni,  de előjegyzésekkel  vagy  szóbeli  

előadás  útján,  illetve  helyhatósági  bizonyítvánnyal,  esetleg  „bizalmi  férfiak"  nyilatkozatával  

bizonyították, 

-  ha  a telekkönyvi  tulajdonos legalább  3 éve elhalt  ill.  ismeretlen helyen  tartózkodott  és  

a  helyhatóság  igazolta  az  egyedi  vagy  láncolatos  átruházás(oka)t,  egyben  azt  a  tényt,  hogy  

legalább  10 éve tartott  a békés  birtoklás.  

A  telekkönyvi  betétszerkesztési  eljárást  a  következő  községekben  (településeken)  lehetett  

megkezdeni: 

a)  ahol  a  telekjegyzőkönyvek  közzétételére  vonatkozó  egy  éves  hirdetményi  határidő  

lejárt, 

b)  amelyekben  „az  állandó  kataszteri  részletes  felmérés  az  utóbbi  években  befejeztetett,  

vagy korábbi  felmérés a tényleges állapotnak megfelelőleg  kiigazíttatott",261  

259  „A  betétek  oly  módon  szerkesztendök,  hogy  a  telekjegyzőkönyvi  jogok  semmiféle  csorbulást  ne  
szenvedjenek,  különösen  a  bejegyzett  tehertételek  fedezetéül  szolgáló  jelzálogok  teljes  épségükben  
megtartassanak."  (L.  előbb  id.  miniszteri  utasítás  1888.  Rendeletek  Tára 566.  o.  
260  „Tényleges  birtokosoknak  az  tekintetik  a jelen  törvény  értelmében,  a  ki  az  ingatlant  élők  közötti  jogügylettel  
vagy  öröklés  folytán  megszerezte,  és  azt  mint  sajátját  birtokában  tartja,  de  tulajdonjoga  telekkönyvileg  
bejegyezve  nincsen."  (I868:XXIX.  tc.  19.§)  Ezt  az  1889:XXXVI.  tc.  kiegészítette  azzal,  hogy  a jogerős  bírói  
határozattal  megállapított  tulajdonos  is  ide  tartozik,  amennyiben  az  ingatlant  birtokában  tartja.  
261  1868:XXIX.  tc. 24.§  első  bekezdés  
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c)  és ahol  a tagosítás, arányosítás vagy úrbérrendezés már befejeződött. 

Ezeknek  a  munkálatoknak  mindenképpen  meg  kellett  előzniük  a  betétek  szerkesztését.  

Csak  az esetben  kezdődhetett  el  ez  a munka,  ha  a kataszteri  hatóság megküldte  a  telekkönyvi  

szervezeteknek  az  illető  község(ek)  kataszteri  térképét,  amely  mind  a  telekkönyvi  

betétszerkesztés,  mind  a  későbbi  telekkönyvi  határviták  megoldásának  alapját  képezte.  

(Vagyis  a  kataszteri  térkép  egyben  telekkönyvi  térképként  is  szolgált.)  A  munkálatok  első  

fázisát  képezte  a  telekjegyzőkönyvek  gondos  áttanulmányozása,  különös  tekintettel  a  

bejegyzett  terhekre.  Ez  utóbbiakról  a  telekkönyvvezetőnek  kimutatást  kellet  készítenie,  és  

meg  kellett  küldeni  vagy  a  hitelezőknek  vagy  -  ha  adótartozásról  volt  szó  -  a  királyi  

adófelügyelőségnek.  Közös  tulajdon  esetében  -  ha  nem  volt  meghatározva  az  egyes  

tulajdonostársak  aránya -  hivatalból jegyzőkönyvi  tárgyalást  rendelt  el,  amelyen  tisztázhatták  

a társak hányadaikat -  természetesen okiratok  bemutatásával.  

A  telekjegyzőkönyvek  áttekintését  követően  (a  tulajdoni  hányadok  tisztázása  után)  került  

sor  a  telekjegyzőkönyvi  betétek  terveinek  elkészítésére.  A  telekkönyvibetét-tervezetek  a  

tulajdonképpeni  betéteknek  feleltek meg  azzal,  hogy  az  AJ  lap  nem  hat,  hanem  hét  rovatból  

állt,  ugyanis  mind  a  telekjegyzőkönyvi,  mind  a  kataszteri  helyrajzi  számot  is  tartalmaznia  

kellett.  (A  kettő  általában  ekkor  még  eltérhetett  egymástól  attól  függően,  hogy  a  kataszteri  

felmérés  során  mennyiben  támaszkodtak  a  korábbi  helyszínelési  munkák  térképi  

kimutatásaira.)  A telekkönyvvezető  adott  községben  határnapot  tűzött  ki  az egyes  betétekben  

felveendő  vagy  felvételre  kerülő  adatok  tisztázására  a  telekkönyvi  érdekeltek  számára  ,  

azonban  valamely  érdekelt  távolmaradása  jogi  következményekkel  nem  járt.  E  helyszíni  

tárgyalásra  meghívást  kaptak  a  kataszteri  közegek  és  a  vízgazdálkodási  társulatok  képviselői  

is.  E  tárgyalás  során  lehetett  előterjeszteni  azokat  az  okiratokat,  kifogásokat,  amelyek  

igazolták  vagy  cáfolták  a  telekjegyzőkönyvi  bejegyzések  valódiságát.  Amennyiben  a  

telekkönyvvezető  azt  állapította  meg,  hogy  a  tényleges  állapot  eltért  a  telekjegyzőkönyvi,  

illetve  a  megjelent  érdekeltek  által  igazolt  helyzettől,  köteles  volt  mindent  megtenni  annak  

érdekében,  hogy  az  ügyet  rendezze,  az  eltéréseket  tisztázza.  Lehetőség  volt  arra,  is,  hogy  a  

helyszínen megjelent érdekelteket  kihallgassa.  

Mindezek  alapján  kellett  elkészíteni  a  telekkönyvi  betétek  tervezetét,  amelyeket  az  

illetékes  királyi  törvényszék,  illetve  telekkönyvi  joghatósággal  felruházott  járásbíróságnak  

kellett  bemutatni.  A  bíróság  a  belétek  szerkesztésére  egy  bizottságot  állított  fel,  mely  egy  

bíróból  és  egy  telekkönyvvezetöből  tevődött  össze  (bizonyos  esetekben  a  

segédtelekkönyvvezető  is  részt  vett  a  munkában).  E  bizottság  ismételten  köteles  volt  a  

törvényben  írt  eljárási  rend  szerint  hirdetményt  kibocsátani,  amelyben  a  tulajdonjogi  igényt  
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érvényesítők,  valamint  a hitelezők  kerültek  felhívásra igényeik  mielőbbi  érvényesítésére.  A  

Budapesti  Közlönyben  közzététel  és  a határidő  között  legalább  harminc  napot  kellett  hagyni.  

A  bizottság  nyilvános  eljárás  keresetében  vizsgálta  meg  a  helyszínen,  vajon  a  kataszteri,  a  

telekjegyzőkönyvi  és  a  telekkönyvi  (új)  helyrajzi  számozások  mennyiben  valódiak,  

alkalmazhatók,  és  -  főként  -  mennyiben  felelnek  meg  a  kataszteri  felmérések  során  felvett  

helyrajzi  számoknak  (illetve  az  egyéb  adatok  hogyan  viszonyulnak  egymáshoz).  A  

helyeseknek  talált  betéti  tervezeti  íveket  „kifogástalan"  megjelölésekkel  látták  el.  

Ugyanakkor  felvettek  minden  olyan  bejelentést,  kifogást,  amelyek  tulajdonjogi  igénnyel  

illetve  törléssel  voltak  kapcsolatosak.  Ezen  eljárás  keretében  kerülhetett  sor  a  korábban  

ismertetett  tényleges  birtoklási  követelések  megvizsgálására  is.  A  telekkönyvi  tulajdonos  

írásbeli  felszólítása  esetén  vagy  megidézéskor  ellentmondást  terjeszthetett  elő  a  tényleges  

birtokossal  szemben;  ha  ezt  szabályszerű  formában  nyújtotta  be  (adta  elő),  a  telekkönyvi  

hatóság  a  tényleges  birtokost  igényével  „a  törvény  rendes  útján  való  érvényesítésére"  hívta  

fel. 

A tényleges birtokos tulajdonjogának bejegyzése a következőképpen zajlott: „A bizottság  a  

bizonyítványokban  és a bizalmi  férfiak által  igazolt  tényállás  kérdésében  a szükséghez  képest  

a  szomszédokat,  az  illető  hitfelekezet  helybeli  lelkészét,  valamint  az  elhalt  vagy  ismeretlen  

tartózkodású  telekkönyvi  tulajdonosnak  a  községben  netán  levő  házastársát  és  törvényes  

örökösödésre  hivatott  rokonait  is  kihallgatja,  s  nyilatkozatukat  egyéb  netalán  kipuhatolt  

tényadatokkal  együtt jegyzőkönyvbe  iktatja.  A  kihallgatott  egyének  által  a  jegyzőkönyv[...]  

aláírandó,  s  ha  ezek  az  aláírást  megtagadják,  ezen  körülmény  az  ok  rövid  előadása  mellett  

lejegyzendő.  Ha  a  hivatalos  nyomozás  folytán  a  kérelem  alapját  képező  bizonyítványok  és  

nyilatkozatok  tartalmának  valódisága  megingattatnék;  a bizottság  a tényleges birtokost,  kinek  

okiratai  visszaadandók,  igényeinek  érvényesítése  végett  a  törvény  rendes  útjára  

utasítja[...]"263 

A  helyszínelő  bizottság  mindezen  ténykedésről,  eljárásról  köteles  volt  naplót  vezetni,  

melyet  hetenként  küldött  el  a  telekkönyvi  hatóságnak.  Az  egyes  telekkönyvi  betét  

tervezeteken  a következő felírásokat  alkalmazták:  

a)  „A betétszerkesztö-bizottság  a további  eljárásra alkalmasnak  nem  találta":  amennyiben  

a tényleges birtokos által  felmutatott okiratok  nem feleltek meg a törvényi  követelményeknek;  

„A  hirdetmény  a  hivatalos  közlönyben  és  abban  a  vidéki  hírlapban,  a  melyet  az  illető  bíróság  
hirdetményeinek  közzétételére  használ,  háromszor  közzéteendő,  továbbá  az  illető  község  elöljáróságának  
megküldendő..." (I868:XXIX.  tc.  37.§  második  és  harmadik  bekezdései.)  
263  I868:XXIX.  tc.  45.§  az  elhalt  vagy  ismeretlen  helyen  tartózkodó  telekkönyvi  tulajdonos  esetében  követendő  
tényleges  birtoklási  eljárásról.  
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b)  ha  ilyen  esetekben  az  okiratok  hiányosságai  pótolhatók  voltak,  úgy  az  igények  nem  

kerültek elutasításra  a fentiek szerint, hanem be kellett  várni  a felhívás eredményét; 

c)  „Telekkönyvi  akadály,  illetőleg  ellentmondás  miatt  nem  teljesíthető"  bejegyzést  

alkalmazott  a  bizottság  a  szerkesztett  telekkönyvi  betét  felterjesztésekor,  amennyiben  a  

birtokos  nem  igazolta  jogosultságát,  illetve  a  telekkönyvi  tulajdonos  ellentmondással  élt  az  

ilyen kívülálló igénnyel  szemben.  

d)  Amennyiben  semmiféle  akadályt  nem  látott  a  bizottság  a  telekkönyvi  betét  

kialakításának útjában, úgy a jegyzőkönyvre  az alábbi  felirat került: „Figyelembe  vétetett."  

A  bizottság  a nem  vitatott  tervezetekből  végül  elkészíthette  -  és  elkészítette  -  a most  már  

alkalmazható  telekkönyvi  betéteket.  „A helyszíni  működés  befejezte utána  bizottság  a  hivatali  

székhelyen  a  beiktatott  külön jegyzőkönyveket  átvévén  ,  a  betétek  szerkesztését  kezdi  meg,  a  

melynél  ismét  a  telekjegyzőkönyvi  állapot  veendő  figyelembe."264  Amennyiben  pedig  az  

betéteket  már  létrehozták  („megszerkesztették"),  a  bizottság  ezt  jelentette  a  telekkönyvi  

hatóságnak,  amely  az adott  telekjegyzőkönyvet végzéssel  „hatályon  kívül  helyezte".  Az  ilyen  

telekjegyzőkönyvek  tekintetében  kimondotta  az  említett  végrehajtási  utasítás,  hogy  azok  

„külön  őrzendők",  ami  azt  jelentette  a  gyakorlatban,  hogy  nem  lehetett  ezen  okiratok  

tekintetében  selejtezést  lefolytatni. Amennyiben  pedig  azok  valamelyikéről  másolatot  kértek,  

a  következő  záradékkal  lehetett  kiadni:  „Hatályon  kívül  helyezett  telekjegyzőkönyv  

másolata". 

A  telekkönyvi  betétek  szerkesztésével  egyidejűleg  a  bizottságnak  el  kellett  készítenie  az  

ún.  részletlajstromot,  amely  három  rovatot  tartalmazott:  az  első  rovatban  szerepeltek  a  

helyrajzi  számok  számtani  sorrendben  (ez  a  helyrajziszám-mutató  elődje  volt),  a  második  

rovatba  került  a  megfelelő  telekkönyvi  betét  száma,  a  harmadik  rovatba  írták  be  azon  

telekkönyvi  betét  vagy  betétek  számát  (számait),  amelyekbe  általában  lejegyzés  folytán  egy-

egy  birtokrészlet  átkerült.  Nem  kellett  felvenni  a  vasút  vagy  csatorna  tulajdonát  képező  

ingatlannak  az  adatait,  azok  csupán  helyrajzi  számmal  a  3.  oszlopba  kerültek  a  központi  

telekkönyvre  utalással.  Kivételt  képeztek  még  a köz-  vagy  nyilvános javak  helyrajzi  számai:  

ezeket  szintén  a  részletlajstrom  harmadik  oszlopában  kellett  feltüntetni.  Amikorra  egy-egy  

község (település)  betéteit  a bizottság elkészítette,  ezt jelentette -  az összes  irat  becsatolásával  

egyidejűleg  -  a  telekkönyvi  hatóságnak,  amely  a  betétek  elkészültét  hirdetményi  úton  

közzétette  az alábbiak  szerint:  

264  I886:XXIX.  tc  5I.§  első  bekezdése.  Természetesen  telekjegyzökönyvi  állapoton  itt  a  birtok  fizikai  
jellemzőinek  összessége  értendő,  a jogi  helyzet  változása  nem  e  szakaszban  történt.  
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„HIRDETMÉNY" 

N. N. községnek telekkönyvi  betétei  az  1886. évi XXIX.  t. czikk értelmében elkészíttetvén,  és  

a nyilvánosságnak  átadatván, ez azon felszólítással tétetik  közzé,  hogy:  

1.  mindazok,  a  kik  az  idézett  törvény  15.,  17.  és  22.§-ai  alapján  eszközölt  bejegyzések  

érvénytelenségét  kimutathatják, e végből  törlési  keresetűtek  hat  hónap  alatt,  vagyis  az  188...  

évi  hó  ik  napjáig  bezárólag  a  telekkönyvi  hatósághoz  nyújtsák  

be,  mert  ezen  meg  nem  hosszabítható  záros  határidő  eltelte  után  indítandó  törlési  keresetük  

annak  a  harmadik  személynek,  a  ki  időközben  nyilvánkönyvi jogot  szerzett,  hátrányára  nem  

szolgálhat; 

2.  hogy  mindazok,  a kik  a tényleges birtokos tulajdonjogának az idézett törvényczikk  16.  

és  18.§-ai  alapján  való  bejegyeztetése  ellenében  ellentmondással  élni  kívánnak,  írásbeli  

ellentmondásukat  hat  hónap  alatt,  vagyis  188....  évi  hó  -ik napjáig 

bezárólag  a  telekkönyvi  hatósághoz  benyújtsák,  mert  ezen  meg  nem  hosszabbítható  záros  

határidő letelte után ellentmondásuk  többé figyelembe vétetni nem fog; 

3.  hogy  mindazok,  a  kik  a  fentebbi  1.  és  2.  pontban  körülírt  eseteken  kívül  a  betétek  

tartalma  által  előbb  nyert  nyilvánkönyvi  jogaikat  bármely  irányban  sértve  vélik,  az  e  

tekintetbeni  felszólalásukat tartalmazó kérvényöket  a telekkönyvi  hatósághoz  hat  hónap  alatt,  

vagyis az  188  évi  hó  -iki  napjáig bezárólag  nyújtsák  be,  

mert  ezen  meg  nem  hosszabbítható  záros  határidő  elmúlta  után  a  betétek  tartalmát  csak  a  

törvény  rendes  útján,  és  csak  az  időközben  nyilvánkönyvi  jogokat  szerzett  harmadik  

személyek jogainak  sérelme nélkül támadhatják meg[...]" 

E  hirdetményt  a  telekkönyvi  hatóság  megküldte  az  összes  magyarországi  székhelyű  

banknak,  egyházi  szervezeteknek,  valamint  az  Osztrák-Magyar  Banknak,  alapvetően  a  

hitelezői  igények fennállásának megállapítása  érdekében.  

A  hirdetményi  határidő  alatt  háromféle  jogorvoslatot  lehetett  igénybevenni:  a  törlési  

kereset,  az  ellentmondást  és  a  felszólamlást.  A  telekkönyvi  betétszerkesztés  -  során  már  

korábban  is  lehetett  ellentmondással  élni;  e  jogot  a  telekkönyvi  tulajdonosnak  a  törvény  

tulajdonképpen  kétízben  biztosította.  A  tényleges  birtokos,  valamint  az  adós  számára  ezek  a  

jogorvoslati  lehetőségek  nem  voltak  igénybevehetők,  mivel  e  telekkönyvi  eljárás  keretében  

nem  lehetett  ezen  igényeket  kielégíteni;  mindenkor  rendes  pert  kellett  indítani  (elbirtoklási  

vagy  egyéb  tulajdonjog  megállapítási  kereset,  a  teherrel  kapcsolatos  telekkönyvi  törlési  

kereset; ez utóbbi  nem volt azonos a telekkönyvi  betétek  tartalma elleni törlési  keresetekkel).  

265  A telekkönyvi  betétek  szerkesztésének  végrehajtásáról  szóló  igazságügyminiszteri  utasítás  1888.  Rendeletek  
Tára 649-650.  o.  
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A jogorvoslatok  elbírálása  mindenkor  a telekkönyvi  hatóságra  tartozott,  azaz akár  a  királyi  

törvényszék,  akár  a  járásbíróság  járt  el,  bírósági  határozatot  kellett  hozni.  Ezek  ellen  

természetszerűen  biztosított  volt  a felfolyamodás lehetősége;  a törlési  kereseteket  a  bíróságok  

ítélettel, egyéb jogorvoslatok  elbírálását  végzéssel  zárták  le.  

A  telekkönyvi  betétek  szerkesztése  véglegesen  a  fentiekben  ismertetett  hirdetményben  

megadott  6  hónapos  határidő  utolsó  napján  fejeződött  be  -  amennyiben  valamely  

jogorvoslattal  nem  éltek.  Ez  utóbbi  esetben  a  bírósági  határozat jogerőre  emelkedése  napján  

lett  vége  az  eljárásnak.266  Ezt  követően  a  telekkönyvi  hatóság  köteles  volt  összeállítani  a  

telekkönyvi  részletlajstrom  mellett  -  egy  betűsoros  névmutatót  vagy  névjegyzéket,  amely  az  

ingatlantulajdonosok  neveit  tartalmazta  alfabetikus  sorrendben,  és  a  nevek  mellett  fel  kellett  

tüntetni  mindazon  telekkönyvi  betétek  számait,  amelyek  az  érintett  tulajdonoshoz  tartoztak.  

(L. a függelék telekjegyzőkönyvre vonatkozó  mintáit!)  

Az  1886:XXIX.  tc.  egyébként  nem  terjedt  ki  a  polgárosított  határőrvidékekre,  valamint  

Budapest székesfőváros dunabalparti  részére. Ez utóbbi tekintetében az  1874:XVII. tc.  maradt  

irányadó;  ott  ugyanis  már  elrendelték  a  telekkönyvi  betétek  kialakítását.  Ugyanakkor  

elrendelte  a  törvény  76.§-a  részletesen,  hogy  mely  korábban  hozott  telekkönyvi  miniszteri  

rendeleteket  kell  módosítani;  ezek  közül  többet  érintett  az  igazságügyminiszter  947/I.M.E.  sz.  

körrendelete.  Ezek  -  és  későbbi  ilyen  tárgyú  rendeletek  -  azonban  a  telekkönyvi  betéti  

rendszert, valamint  a Trt-ben leszögezett  alapelveket egyáltalán nem érintették.  

Alig jelent  meg  az  igazságügy-miniszteri  rendelet  a  telekkönyvi  betétek  szerkesztésével  

kapcsolatban,  bő  egy  év  múlva  1889.  október  12-én  máris  jelentkezett  az  igazságügy-

miniszter  egy  alaptörvényt  módosító javaslattal.  Az  indoklásban  kifejtésre került,  hogy  1888.  

év  tavaszán  a  betétszerkesztési  munkálatok  a  Pestvidéki  Királyi  Törvényszék,  mint  

telekkönyvi  hatóság  területén  kezdődtek  meg.  „E  közvetlen  felügyelet  során  szerzett  

tapasztalatik  adatok  azt  mutatják, hogy  az  1886-ik  évi  XXIX.  tc.-nek  intézkedései  egészében  

véve alkalmasak  ugyan arra, hogy a telekkönyvi  betétek nagyfontosságú művelete  czélszerűen  

végrehajtassák;  és  ezzel  kapcsolatban  a  fölötte  zavart  és  bonyodalmas  birtokviszonyok  is  

tisztázhassanak;  mindazonáltal  a  mint  ily  gyakorlati  tárgyú  törvénynél  rendszerint  történni  

szokott:  a betétszerkesztési  munkálatok  foganatosítása közben tett észleletek  kitüntették,  hogy  

a  törvénynek  némely  intézkedése  változtatást  és pótlást  igényelnek,  főleg abban  az  irányban,  

hogy  a  jogbiztonság  követelményei  által  megvont  korlátokon  belül  az  eljárás  

egyszerűsíttessék  és  ez  által  egyfelől  a  betétszerkesztési  műveletek  nagy  költségei  a  

266  A  telekkönyvi  hatóság  által  hozott  végzések  ellen  felfolyamodásnak,  ha  a  másodfok  megváltoztatta  az  
elsőfokú  határozatot,  úgy  újabb felfolyamodásnak  volt  helye  (harmadfokú  eljárás).  L.  I886.XXIX.  t. cz.  66.§  
267  Magyarorsz.  Rendeletek  Tára  1888.  182.  o.  
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lehetőségig  kevesbíttessenek,  másfelől  pedig  az  új  telekkönyvi  betétek  is  egyszerűbbekké,  

könnyebben  áttekinthetővé  tétessenek."  

Ezen  törvényjavaslat  számos  gyakorlati  kérdésben  is  iránymutatást  kívánat  adni  a  

telekkönyvi  hatóságok, mégpedig olyanokban, amelyek már a Pestvidéki  Királyi  Törvényszék  

területén  felmerültek.  így  például  lehetővé  tette,  hogy  nagy  terjedelmű  pusztai  birtokok  

elkülönülten  kerüljenek  felvételre  adott  községben  lévő  többi  ingatlantól,  sőt  ezen  birtokok  

önálló  helyrajzi  számozásokkal  két  község  területén  is  megjelöltessenek.  Külön  telekkönyvi  

jószágtestként  rendelte  felvenni  a  közterületekre  nyíló  pincéket,  valamint  a  közhasználatú  

utakat.  Kiegészítette  a javaslat  a  tényleges  birtokos  tulajdonszerzési  lehetőségeire  vonatkozó  

rendelkezéseket,  tovább bővítve  a jogszerzések  körét.  Ugyanakkor  a betétszerkesztési  eljárást  

egyáltalán  nem  egyszerűsítette,  vagyis  az  eredeti  törvényben  leírt  procedúrát  változatlanul  

alkalmazni  kellett  e módosító hatálybalépését  követően  is.  

E  törvény  elfogadása  tekintetében  szintén  nem  volt  vita  az  országgyűlésben;  sem  a  

képviselőházban,  sem  a  főrendiházban.  A  képviselőházi  igazságügyi  bizottság  viszont  

részletes  indokolást  adott  az  általa  helyesnek  tartott  részletek  elfogadásáról  és  szerinte  nem  

megfelelő  szakaszok  megváltoztatásáról.  E  törvény  végrehajtásáról,  illetve  az  annak  alapján  

szerkesztett  betétekkel  kapcsolatban  két  miniszteri  rendelet  is  született:  a  45.042.  sz.  „a  

telekkönyvi  hatóságokhoz  a  betétek  szerkesztésének  elintézése  tárgyában"  1889.  december  

20-án,  valamint  a  45.043.  sz.  „az  1889.  évi  XXXVIII.  tc.  hatályba  lépte  előtt  elkészített  

telekkönyvi  betétek  átalakítása  tárgyában".  Ezek  a  rendeletek  kimondották,  hogy  a  nem  

nagyszámú  telekkönyvi  betétet  érintő  módosítások  végrehajtására  is  bizottságot  kellett  

kiküldenie  a  telekkönyvi  hatóságnak  (ugyanolyan  összetétellel,  mint  ahogyan  azt  az  

alaptörvény  előírta),  és csupán  a módosító  törvényben  írt változtatásokat  kellett  ellenőrizniök  

illetve végrehajtaniok.269 

Ekkor  már  hatályban  volt  „a  királyi  törvényszékek  telekkönyvi  hatóságokhoz  utalt  

ügyeknek  egyes  bírák  által  való  elintézéséről"  szóló  1887:XXIX.  tc.  Eszerint  a  Trt.  és  az  

Erdélyi  Telekkönyvi  Rendtartás  I.  és  II.  részében  említett  perek  és  nemperes  eljárások,  

továbbá  a  telekkönyv  átalakításából  (a  betétek  szerkesztéséből)  adódó  ügyek  az  

elsőfolyamodású  királyi  törvényszéknél,  mint  telekkönyvi  hatóságoknál  kerülnek  elintézésre  

kirendelt  törvényszéki  bírák  -  mint  egyes-bírák  -  által.  Nem  tartoztak  továbbra  sem  ezen  

körbe  a  birtokbíróságokhoz  utalt  törlési  perek.  Ezekben  az  ügyekben  1887.  július  1-től  

268  Miniszteri  indoklás  „az  1886:XXIX.  t.cz.  módosítása  és  pótlása  tárgyában"  benyújtott  törvényjavaslathoz.  
1887-1892  Országgyűlés  Képviselőházi  Irományok  XVIII.  kötet  573.  sz.  11.  o.  
269  A  két  miniszteri  rendelet  a Magyarországi  Rendeletek  Tára  1889.  évi  számának  2521 -2531.  oldalain  található.  
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kezdődően  a  járásbíróságok,  mint  telekkönyvi  hatóságok  nem  járhattak  el.  Másodfokú  

bíróságok  a  királyi  ítélőtáblák  voltak  (háromtagú  tanácsban  jártak  el),  míg  a  harmadfokú  

bíráskodást  a hiv. Curia  látta el öttagú  tanácsban.  

Ez  a  változás  nem  érintette  a  központi  telekkönyv  hatálya  alá  tartozó  peres  és  nemperes  

ügyeket,  de  nem  vonatkozott  a  bányatelekkönyvi  eljárásokra  sem.  Ezzel  megkísérelték  

egységesíteni  a telekkönyvi  ügyek  intézését;  legalábbis  a telekkönyvi  betétek  szerkesztésének  

eljárásaiban. 

A  telekkönyvi  betétek  szerkesztéséről  szóló  1886:XXIX.  tc.  ismételt  módosítására  került  

sor  mégpedig  azért,  mert  immáron  45  községben  1891  év  elején  elkészültek  a  telekkönyvi  

betétek,  és  14  telekkönyvi  hatóságnál  (királyi  törvényszék  illetékességi  területén)  nagy  

erőkkel folyt a munka, amelyekből  a megfelelő tapasztalatok  leszürhetők  voltak. „Hogy az ily 

alkotás  és hogy  az  ily  alkotást  megfelelően és kimerítően  szabályozó  törvény  hozatala  sokkal  

nagyobb  nehézségekkel  jár,  mint  valamely  jogviszonynak  gyökeres  új  szabályozása,  ez  

bizonyítást  alig  igényel;  és  épen  oly  kevéssé  szorul  bizonyításra  az,  hogy  e  törvény  

alkotásánál,  a melynek az érvényben  lévő nyilvánkönyvi  rendszerre  kellett támaszkodni,  előre  

lehetetlen  volt  felismerni  mindazon  nehézségeket,  a  melyekkel  a  munkálatok  folyamán  

számolni kell.  

Ez  az  egyik  oka  annak,  hogy  miért  szorul  a  telekkönyvi  betétek  szerkesztéséről  szóló  

alaptörvény  aránylag  rövid  idő  alatt  már  másodszor  módosításra  és  pótlásra."270  A  másik  

okként  azt  hozta  fel  az  igazságügyminiszter,  hogy  óvatosan  kellett  szabályozni  a  már  

megszerzett  telekkönyvi  jogokkal  kapcsolatos  eljárást,  hogy  minden  -  telekkönyvi  és  

telekkönyvön  kívüli  -  érdekelt  jogai  egyaránt  megóvásra  kerüljenek.  Ez  pedig  az  eljárások  

körülményessé,  bürokratikussá  válásával  járt.  E  szempont  kiemelésével  került  a  módosító  

törvényjavaslatba  egy  teljesen  új  eljárási  szabályozás,  amelyet  az országgyűlés  mindkét  háza  

vita nélkül fogadott el. 

Az  1891 :XVI.  tc.  („az  1886.  évi  XXIX.  és  1889.  évi  XXXVIII.  törvényczikkek  

módosításáról  és pótlásáról")  szerint  a telekkönyvi  betétszerkesztési  eljárás az  alaptörvényben  

írtak  szerint  indulhatott  meg,  azaz  a  telekkönyvi  hatóság  kiküldöttet  rendelt  a  

telekjegyzőkönyvek  átvizsgálására.  Ugyanakkor  a  telekkönyvi  betéttervezetekre  fel  kellett  

jegyezni  az  eredeti  telekjegyzőkönyvi  részlet  sorszámát  is.  Soron  kívül  kellett  eljárnia  a  

folyamatban volt  ügyekben;  tehát  mindazokat  a kérelmeket,  amelyek  a vizsgálat  alatt  kerültek  

be  a  telekkönyvi  hatósághoz,  el  kellett  intéznie,  azaz  a  szerkesztés  nem  akadályozhatta  az  

ingatlanforgalom,  illetve  a jogváltozás  bekebeleztetését.  Az új rendszerben  is kötelessége  volt  

270  1887-1892.  évi  Országgyűlés  Képviselőházi  Irományok  XXVI.  kötet 998.  sz.  64-65.  oldalak.  
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a kiküldött  telekkönyvvezetőnek  az összes  bejegyzett  közadósságot  kigyűjteni, és  az  illetékes  

királyi pénzügyigazgatóságnak  megküldeni.  

Egyébként  a  fentiek szerinti  telekkönyvi  betétterveket  a telekkönyvi  hatóság  helyiségében  

kellett  elkészíteni,  helyszíni  eljárást  nem  kellett  lefolytatni.  A  tervezetek  leadását  követte  a  

bizottság kijelölése, amely az adott községben  helyszíni  eljárást tűzött  ki hirdetmény  útján. (A 

hirdetményre,  annak tartalmára  ugyanazok  az előírások maradtak érvényben,  mint amelyek  az  

eredeti rendeletben kiadásra  kerültek.)  

A hirdetményi  határidőt  követően  a telekkönyvvezető,  a kataszteri  közeg, valamint  bizalmi  

férfiak a kataszteri  adatok  és egyéb okiratok  alapján -  helyszíni  szemle  lefolytatása mellett  -

megállapította,  hogy  a  kataszteri  adatok  mennyiben  felelnek  meg  a  telekjegyzőkönyvekben  

foglaltaknak.  Ezen  egyeztetés  (összevetés)  után  került  sor  a  nyilvános  tárgyalásra,  melyen  a  

bizottság  bíró  tagja  elnökölt.  Ezen  a  tárgyaláson  került  felülvizsgálatra  a  telekkönyvvezető  

által  elvégzett  azonosítás  helyessége,  a  telekkönyvön  kívüli  tulajdonosok,  egyéb  birtokosok  

igényeinek bejelentése és elbírálása.  A bizottság csak olyan okiratot fogadhatott el a  betétszer-

kesztés  alapjául, amely  bejegyzésre alkalmas  volt,  azaz  a megfelelő alakiságoknak  megfelelt.  

Természetesen  a  bizottságnak  joga  volt  -  kétség  esetén  -  a  helyszínt  is  megtekinteni;  

különösen a birtokhatárok rendezetlensége esetén került erre sor. 

Miután  a  bizottság  a  munkáját  a  községben  befejezte,  azaz  a  hirdetvényi  határidő  alatt  

benyújtott  kérelmeket,  okiratokat,  térképeket  stb.  elbírálta,  mindezekről  külön-külön  

(ingatlanonként) jegyzőkönyvet  vett  fel. A jegyzőkönyveket  haladéktalanul  -  a  mellékletekkel  

együtt  -  csatolta  a telekkönyvi  hatósághoz,  amely  azt  az  alaptörvény  előírásai  szerint  intézte  

el. 

Nem érintette  a módosítás  a telekkönyvi  hatóságoknak  a hirdetvény  kiadására,  a felhívások 

közzétételére  vonatkozó  kötelezettségét,  az  ellentmondások,  kifogások  előterjesztésének  

lehetőségét.  Vagyis:  a  módosítás  az  indokolással  ellentétben  nem  rövidítette  meg  

nagymértékben  a  betétek  szerkesztésének  időtartamát,  ugyanis  a  tulajdonjog  tekintetében  

beadható  kifogások  két  ízben is előterjeszthetők voltak:  egyrészt  a bizottság  helyszíni  eljárása  

alatt,  másrészt  a  telekkönyvi  hatóság  hirdetvényében  megjelölt  határidő  belül.  Annyi  

újdonságot felfedeztünk a módosításban,  hogy  a bizottság  vita  esetén  köteles  volt  az  érdekelt  

felek  kibékítését  megkísérelni,  az  egyezségkötést  elősegíteni.  Ugyanis  az  ellenérdekű  felek  

álláspontjainak  egyeztetése  esetén  felvett  jegyzőkönyv  is  alkalmas- volt  a  helyes  adatok  

telekkönyvi  betétbe történő  bevitelére.  
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A  törvény  1891.  június  27-én  lépett  hatályba,  végrehajtásáról  elsősorban  az  
971 

igazságügyminiszter  1891.  évi  20.184.  sz.  rendelete  gondoskodott.  Mindezek  alapján  

valamivel  gyorsabbá  váltak  a  betétszerkesztési  munkálatok,  de  még  1900-ban  is  további  

módosító  törvényt  kellett  meghoznia  az  Országgyűlésnek  az  időközben  felmerült  

hiányosságok,  szabálytalanságok  orvoslása  érdekében.  

Mint  láttuk,  a  telekkönyvi  betétek  szerkesztését  szabályozó  törvények  -  és  ezáltal  a  

végrehajtást  oltalmazó  miniszteri  rendeletek  -  nem  csupán  a  szerkesztési  eljárással,  hanem  

nagy  részben  a  tényleges  birtokosok  (telekkönyvön  kívüli  tulajdonosok)  helyzetének  

rendezésével  foglalkoztak. Ugyanakkor  ezek  a tulajdonrendezések  csak  a szerkesztési  eljárás  

keretén  belül  voltak  alkalmazhatók;  „az  elhanyagolt  telekkönyvi  állapot  rendezésének  

lehetőségét  tehát  a  törvény  nyújtja  már;  de  ez  a  lehetőség  a  telekkönyvnek  a  tényleges  

birtokállapottal  egyezővé  tétele  a  telekkönyvi  betétek  szerkesztésének  esetére  van  

korlátozva"?11  Az  igazságügyminisztérium  e  helyzet  megoldására  nyújtott  be  egy  újabb  

törvényjavaslatot  1892.  május  13-án  (címét  1.  a  lábjegyzetben!),  mely  furcsa  módon  még  

mindig  a  telekjegyzőkönyvekre  hivatkozott  (annak  ellenére,  hogy  a  betétszerkesztések  már  

1888-ban megkezdődtek).  E  törvényjavaslattal  kapcsolatban  sem került  sor érdemi  vitára,  azt  

az  igazságügyi  bizottság  kisebb  módosításával  együtt  1892.  decemberében  elfogadták  a  

honatyák és  1892. december  30-ával  hatályba is lépett. 

A  telekkönyvi  hatóság  köteles  volt  elrendelni  a  tényleges  birtokos  tulajdonrendezési  

eljárását, ha fennállottak a betétszerkesztési  törvényekben  írt jogszerző  állapotok  (3 év,  10 év, 

bejegyzésre  nem  alkalmas  szerzési  okirat  stb.),  és  ezt  az  igazságügy-miniszter  eseti  

határozatában  elrendelte  vagy  tagosítás,  úrbéri  rendezés  folytán,  illetve  volt  úrbéresek  

illetőségeinek  egyénenkénti  felosztása  esetében.  Egyes  telekkönyvi  ingatlanokra  nézve  is  

lehetőség volt  ezen eljárás megindítására,  ha a tényleges  birtokos vagy  birtokostárs  megfelelő  

igazolás  mellett  ezt  kérelmezte  vagy  a  hagyatékhoz  tartozó  valamely  ingatlan  nem  volt  az  

örökhagyó nevén. Ezeket az eljárásokat kiküldött bíró és telekkönyvvezető jelenlétében  kellett  

lefolytatni.273 

271  Magyarországi  Rendeletek  Tára  1891.  101.  sorsz.  550-557.  oldalak.  
272  1892-97.  Országgyűlés  Képviselőházi  Irományok.  III.  kötet  a  tényleges  birtokos  tulajdonjogának  a  
telekjegyzökönyvbe  bejegyzéséről  és  a  telekkönyvi  bejegyzések  helyesbítéséről  szóló  törvényjavaslat  min.  
indokolása  85.  sz.  192.  o.  
273  L. részletesen  az  1892:XXIX.  tc.-t  magyarázatokkal  Tatits: Telekkönyvi  Rendtartás,  Budapest,  1910.  
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8.  Telekkönyvi  rendszerünk  alakulása  és helyzete  1892-1938  között  

Az  előbbiekben  említett  telekkönyvi  tárgyú  törvények  kihirdetését  számos  végrehajtási  

rendelet  követte,  melyek  igen  részletekbe  menően,  kínos  pontossággal  szabályozták  az  egyes  

szerkesztési  és  nyilvántartásbavételi  eljárásokat.  A  33.933.  sz.,  1892.  október  27-én  kelt  

rendelet  a  betétekbe  fel  nem  vett,  továbbá  a  betétszerkesztés  után  keletkezett  ingatlanok  

felvételéről rendelkezett,  a kereskedelemügyi  m. kir. miniszter  71.871.  sz.  körrendelete  (1892.  

november  7.)  az  állami,  a  törvényhatósági  valamint  a  vasútállomásokhoz  vezető  közutak  

törzskönyvének  bevezetését  rendezte.274  A  nem  telekkönyvezett  vagy  a  többszörösen  

telekkönyvezett  ingatlanoknak  a  betétszerkesztéskor  a  tényleges  birtokos  javára  felvétele  

elleni  jogorvoslatokat  szintén  miniszteri  rendeletben  rendszerezték  (19.661.  sz.  m.  kir.  

igazságügy-miniszter  8688.  sz.  rendelete  a  birtokrészleteknek  egyik  községből  a  másik  

telekkönyvébe  átviteléről  rendelkezett  (kelte:  1892.  március  7.).  Itt  szerepel  olyan  utalás,  

melyből  megállapítható:  számos  településen  még  akkor  telekjegyzőkönyveket  vezettek,  a  

betétszerkesztési  munkák el sem  kezdődtek.  

1893.  május  26-án  adta  ki  az  igazságügyminiszter  19.655/1893.  I.M.  sz.  rendeletét  „a  

telekkönyvi  betétek  szerkesztéséről  intézkedő  1886.XXIX.,  1889:XXXVIII.,  1891:XVI.  

törvényczikkek  végrehajtása  tárgyában",  mely  részben  hatályon  kívül  helyezte  a  korábbi  

betétszerkesztési  rendeleteket,  részben  azokat  kiegészítette.  A  rendelet  mellékletét  képezte  a  

részletes  -  közel  350  oldalt  kitevő  -  Utasítás,215  mely  az eljárási  szabályok  mellett  az  egyes  

eljárásfajtákra  vonatkozó  betét-,  betétterv-  és  okirati  mintákat  is  bemutatott,  sőt  

blankettajegyzőkönyvek tömegével  igyekezett  segíteni  a betétszerkesztési  bizottság,  a  bizalmi  

férfiak, illetve  a telekkönyvi  hatóságok  munkáját. Az Utasítás  Függeléke  pedig  végigkövetve  

az alaptörvények  szakaszait,  mintegy  menetrendszerűen  mutatta  be, hogyan  kell  lefolytatniok  

az  érintetteknek  az  egyes  eljárásokat,  milyen  okiratok  szerezendők  be,  illetve  milyen  

követelményeknek  kell  eleget tenni  a betétek helyes szerkesztésekor  (ideértve  a jogorvoslatok 

rendjét is). 

Ezen Utasításban  foglaltak szerint  folytatták a telekkönyvi  hatóságok  1893-tól  szerkesztési  

munkálataikat.  Az abban  foglaltak  nem  érintették  a Trt.-t  és  az Emr.-t,  az alaptörvények  ezek  

módosítását  külön miniszteri  rendeletek  keretében tették  lehetővé.  

Jelentős  birtokpolitikai  törvények  születtek  a század  végén,  melyek  újabb terheket  raktak  a  

telekkönyvi  hatóságok  vállára.  A  telepítésről  szóló  1894:V.  t.  czikk  általános  indokolása  

274  Ezek  a közjavak  nem  kerültek  sem  a telekjegyzőkönyvekbe,  sem  a telekkönyvi  betétekbe,  nyilvántartásuk  az  
1890.  évi  í.  t.  cz.  értelmében  -  hasonlóan  a  vasúti  és  csatorna-ingatlanokhoz  -  központilag,  de  nem  központi  
telekkönyvben  történt.  
275  Magyarországi  Rendeletek  Tára  1893.  1094-1411.  oldalak.  
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szerint:  „azon nyomós országos érdek, melyek  hazai  közgazdasági,  népesedési  és  nemzetiségi  

viszonyainknál  fogva  főleg  mezőgazdasági  és  culturalis  szempontokból,  valamint  a  magyar  

állameszme megszilárdulásának  érdekéből  egy helyesen  folytatott és következetes  rendszerrel  

keresztülvitt  telepítési politikához fűződnek, annyira nyilvánvalók[...],  hogy a telepítés  képezi  

azon  egyedüli  eszközt,  melylyel  lehetővé  válik  nemcsak  az  ország  egyes  vidékein  a  

mivelhetőtalaj  kiterjedése és  a  mezei  munkás  száma  között  tényleg  meglevő  aránytalanságot  

kiegyenlíteni,  hanem  egyúttal  munkás  és  életképes  telepítvények  létesítése  által  nagyobb  

területeket  belterjesebb  mezőgazdasági  müvelés  alá  vétetni[...],  valamint  a  telepítés  nyújt  

csak  módot  arra,  hogy  az  iparkodó  magyar  mezőgazdasági  munkás  osztály  csekélyebb  

vagyonú  részében  fajjellegénél  fogva  fokozott  mértékben  meglevő  birtokszerzési  hajlam  is  

kellő  kielégítést  találjon[..  .]"276  A  törvény  szerint  az  egyes  telepeseknek juttatható  terület  -

belterületekkel  együtt,  amely  400  n.  ölnél  kisebb  nem  lehetett  —  10  holdnál  kisebb  és  80  

holdnál  nagyobb  nem  lehetett.  A  programban  telepítőkként  részt  vehettek  az  állam,  bármely  

magánbirtokos,  továbbá  földtulajdonos  település  (község,  város,  stb.).  A  telepítésre  kijelölt  

területeket  a  telepesek  szabad  megállapodással  kialakított  vételáron  vehették  meg,  mely  

tartalmazta a közterületek, valamint a közintézmények telkeinek a vételárát  is.  

Ugyanebben az évben fogadta el az országgyűlés az  1894:XII.  tc.-t  a mezőgazdaságról  és a 

mezőrendőrségről.  Ez  többek  foglalkozott  a  birtokhatárok  megjelölésével,  a  legelők  

használatával,  a  mezei  dűlőutakkal,  a hegyközségekkel,  és  részletesen  meghatározta  a  mezei  

rendőrség,  valamint  a  települési  és  megyei  önkormányzatok  eljárását,  hatáskörét.  A  törvény  

kimondotta:  „A  földbirtok  határai,  minden  birtokos  által  látható módon  megjelölendők. Ha  a  

földbirtok  határét  folyók,  csatornák,  patakok,  rendesen  vízzel  biró  erek  vagy  el  nem  

mozdítható természetes jelek képezik,  más határjelzés nem szükséges[...]  Ha a határ  vitás,  ez 

esetben a határozat ellen közigazgatási  uton fellebbezésnek helye nincs; de az abban meg nem 

nyugvó fél 30 napi záros határidő kitűzése mellett birói útra  utasítandó."277  

A  „mezei  közös  dűlőutak"  kötelező  kialakítását  is  előírta  oly  esetekben,  ha  valamely  

földbirtokhoz  (ingatlanhoz) nem lehetett eljutni müvelhetőség céljából. Ilyen utakat ki  lehetett  

alakítani  a tagosítás  során, valamint  kisajátítási eljárásban -  ez utóbbira  e konkrét  engedélyt  a  

földművelési  miniszter  adhatta  meg.  Ekkor  jelentek  meg  a  hegyközségekre  vonatkozó  

rendelkezések  is:  „A  szőlőmívelés  érdekeinek  előmozdítására  alakított  hegyközségek  az  ezen  

276  1892-97.  Országgyűlés  Képviselőházi  Irományok  X.  kötet  367.  sz-hoz  melléklet:  „Indokolás  a  telepítésről'  
szóló  törvényjavaslathoz.  233.  o.  
277  L. az  1894:XII.  t. cz.  32-34.§-ait.  Corpus  Iuris  1894.  évi  kötet  v  
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törvény  rendelkezései  szerint  érdekkörükbe  tartozó  ügyekben  önkormányzati  alapon  magok  

intézkednek."278 

Az  előbbi  birtokpolitikai  jellegű  törvények  körébe  tartozik  az  1896:XXV.  tc.,  amely  a  

majorsági  zsellér birtokról,  annak  megváltásáról  rendelkezett.  E körbe mindazon  földbirtokok  

tartoztak,  melyek  nem  estek  az  úrbéri  birtokok,  pusztatelkek,  maradványföldek,  irtványok,  

telepítvények  körébe  (azaz  a  majorsági  vagy  curiális  zsellértelkek,  bérföldek,  taksális  vagy  

cesuális  földek,  ipari  földek,  taksás  házak,  stb.)  Ezekről  a  földekről  ugyanis  az  úrbéri  

viszonyokat  rendező törvények (törvénymódosításokat)  ezidáig nem  rendelkeztek.  

1896.  december  28-án  adta  ki  az  igazságügyminiszter  a  70.971.  I.M.  sz.  rendeletét  a  nem  

létező,  az  elveszett  illetve  hiányos  vagy  megrongálódott  telekkönyvi  térképek  pótlásáról.  A  

telekkönyvi  hatóságoknak  hivatalból  kellett  intézkedniök,  ha  valamely  térkép  elveszett,  

megrongálódott  vagy  olvashatatlanná  vált,  és  az  ilyen  iratokat  a  kataszteri  térkép  alapján  

kellett  rendezni.  Ugyanekkor  jelent  meg  a  70.972.  sz.  igazságügyminiszteri  rendelet  a  

telekkönyvi  póthelyszínelésről.  A  magyarországi  volt  katonai  határőrvidéken  pedig  az  1897.  

augusztus  23-án  meghozott  47.532.  sz.  I.M.  rendelet  vezette  be  a  telekkönyvi  rendszert,  

mégpedig  az  1855.  december  15-iki  Telekkönyvi  Rendtartást.279  Ugyanakkor  rendelkezett  a  

telekkönyvi  betétek  megfelelő kialakításáról  is  (azaz  telekjegyzőkönyvekkel  nem  rendelkező  

községekben is betéteket kellett  szerkeszteni).  

Szintén  mezőgazdasági  természetű  rendelkezéseket  tartalmazott  az  1898:XIX.  tc.  „a  

községi  és  némely  más  erdők  és  kopár  területek  állami  kezeléséről,  továbbá  a  

közbirtokosságok  és  a volt  úrbéresek  osztatlan  tulajdonában  lévő,  közösen  használt  erdők  és  

kopár  területek  gazdasági  ügyvitelének  szabályozásáról",  illetve  e  törvény  végrehajtásával  

foglalkozó  1899.  évi  15.217.  F.  M.  sz.  rendelet.  A  törvény  l.§-a  szerint  mindazok  az  

erdőterületek,  amelyek  községek,  egyházi  szervezetek,  törvényhatóságok  tulajdonában  

állottak,  illetve  az  úrbéri  viszonyok  felszámolásával  kapcsolatosan  közös  használatba,  illetve  

tulajdonba kerültek,  állami  kezelésbe  mentek  át. Ez azt jelentette,  hogy  ezeket  az  erdőket  (az  

állami  erdők  mellett)  szakértő  erdőtiszteknek  kellett  „művelniök",  illetve  „műveltetniük"  

azzal,  hogy  természetesen  az  ilyen  ingatlanok  tulajdonjogi helyzetét  ez  a  kezelésbevétel  nem  

érintette  (vagyis  az  állam  kezelői joga  nem  került  a  telekkönyvben  bejegyzésre).  A  törvény  

278  A  földművelésügyi  m.  kir.  minister  48.000.  sz.  körrendelete  1894.  november  1-ével  lépett  életbe  a törvényt  és  
részletes  végrehajtásáról  rendelkezett.  (L.  Magyarországi  Rendeletek  Tára  1894.  143.  o-tól.  
279  A  katonai  igazgatás  az  ország  déli  révén  végighúzódó  területeken  -  melyek  hosszú  időn  át  török  
közigazgatási  területekkel  érintkeztek  -  az OPTK-t  vezették  be  1812-ben.  Az  1872-ben  kelt  királyi  leirat  polgári  
igazgatást  vezetett  be,  de  ez  az  OPTK  hatályát  nem  érintette.  Ugyanakkor  nem  terjedt  ki  a  Trt.  hatálya  e  
részekre,  hanem az  1794-i  cseh  Landtafelpatent  érvényesült.  (L.  részletesebben:  Szladits  Károly  id.  müvét  14-15.  
oldalakon.)  Egyébként  a határőrvidék  Orsovától  a  Duna  és  a Száva  folyása  mentén  Likakrbva  vármegyéig  terjedt  
(ez  utóbbi  megyét  is  magábanfoglalva).  
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5.§-a  szerint:  „Az  állami  kezelés,  az  állami  kezelésbe  vett  erdők  és  kopár  területek  állagával  

és  hasznaival  való  rendelkezés  tekintetében,  a  birtokosoknak  törvények  és  egyéb  

jogszabályok  által  biztosított  jogait  nem  érinti."280  Az  erdőt  kezelő  állami  szerv  tehát  

semmiféle jogcímen  nem jegyeztethette  be jogosultságát  a  telekkönyvbe;  az  tulajdonképpen  

közigazgatási jellegű  határozattal  keletkezett  és  szűnt meg  vagy maga  a határozat  tartalmazta  

az állami beavatkozás  időtartamát.  

Nem  tette  természetesen  lehetővé  az  állami  kezelés  telekkönyvi  feltüntetést  a  

földművelésügyi  miniszter  1899.  évi  15.217.  sz.  rendelete  sem; az ilyen erdők  „Az  állam  által  

kezelt  erdők  és  kopár  területek  nyilvántartása"  című  regiszterbe  kerültek,  amelyet  az  állami  

erdőhatóság  vezetett.  

1900.  november  25-én  lépett  hatályba  a m. kir.  igazságügyminiszter  1900.évi  67.785/1900.  

I.  M.  sz.  rendelete  „Fiume  városában  és  kerületében  a  telekkönyvi  betétek  elkészítése  és  az  

1855.évi  deczember  15-iki  telekkönyvi  rendelet  életbeléptetése  tárgyában".  Ez utóbbi  ugyanis  

eredetileg  nem  volt  alkalmazható  Fiumére  és  a  hozzátartozó  községekre.  A  telekkönyvi  

ügyekben  változatlanul  az  olasz  maradt  a  hivatalos  nyelv,  bár  ennek  ellentmond  egyrészt  a  

miniszteri  rendelet  magyar  nyelvezete,  valamint  a  rendelet  mellékletét  képező  Utasítás  

függelékében bemutatott  telekkönyvi  betéttervezetek,  telekkönyvi  betétek  mintáinak  magyar  

nyelven  történőt  közzététele.  Ugyanazok  a  szerkesztési  szabályok  kerültek  előírásra,  mint  

amelyek a telekkönyvi betétekre vonatkozó törvényekben  szerepeltek.281  

Mint arról már említés történt, az  1890.XV.  tc. részben  módosította,  részben kiegészítette  a  

telekkönyvi  betétek  szerkesztéséről  szóló  1886XXIX.  tc.-t,  mégpedig  az  ártéri  minőség  

telekkönyvi  feltüntetése tárgyában.  A telekkönyvi  betétek szerkesztése során tisztázni kellett  e  

módosító  törvény  alapján  a  földrészlet,  a  birtok  ártérrel  való  kapcsolatát,  valamint  azt,  a  

vízrendező  társulatnak  van-e  az  érintett  ingatlanra  szüksége  akár  csatornarendezés,  akár  

csatornaépítés  vagy más közérdekű  ártéri  munka  elvégzése  érdekében.  A telekkönyvi  betéten  

fel  kellett  tüntetni  az  ártéri jelleget  akár  az  egész  területre,  akár  annak  egy  részletére  (olyan  

megjelölésekkel  is találkoztunk,  mint „vízállás  és gátér" vagy „szántó  a Malom alatti  dűlőben.  

Ártér."). 

Tekintettel  arra,  hogy  az  1874: VIII.  tc.  alapján  bevetésre  került  a  métermérték,  azonban  

időközben  számos  olyan  új  -  a  természettudományok  által  felfedezett  és  bevezetett  -

280 Az ország  erdőállománya  az  1890-es  években  13.108.043  kat.  hold  volt,  ebből  4.181.322  kat.  hold  képezte  az  
állam,  hitbizományok,  valamint  intenzív  gazdálkodásra  képes  nagybirtokosok  tulajdonát,  a  többi  erdőségek  
tulajdonjogi  viszonyai  igen  vegyes  képet  mutattak.  Egyébként  a  legtöbb  önállóan  telekkönyvezett  erdő  500  kat.  
hold-nál  kisebb  terjedelmű  volt  (10296  db),  10.000  kat.  holdat  meghaladó  nagyságú  erdöbirtok  26  volt  
hazánkban. 
281  Magyarországi  Rendeletek  Tára  1900.  1196-1270.  oldalak.  
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mértékegység  keletkezett,  amelyek  nagymértékben  túlhaladták  az  1874-es  törvényben  

megjelölt  egységeket,  az  országgyűlés  elfogadta  az  1907.V.  tc.-t  „a  mértékekről,  ezek  

használatáról  és  ellenőrzéséről".  A  telekkönyv  és  a  kataszter  szempontjából  releváns  

területmértékek  e  törvény  szerint  változatlanul  maradtak,  azonban  „a  következő  kivételek  

állapíttatnak  meg:  

1.  A  földterület  mennyiségének  kifejezésére  az  alábbi  14.§  értelmében  átszámított  régi  

mértékek  használata  érintetlenül  marad  mindaddig,  a  míg  az  adókataszterben  és  

telekkönyvben  az  ingatlanok  területe  a  jelenleg  alkalmazásban  lévő  mértékegységekben  

fejeztetik ki. 

2.  A felek ügyleteikben  az eddigi  mértékek  mellett  a jelen  törvény  3-ik §-ában meghatározott  

új mértékeket is használhatják[...] 

3.  A  külfölddel  való  forgalomban,  jogügyletekben  és  okiratokban  az  idegen  államok  

törvényes mértékei  használhatók[...]  

A miniszteri  indokolás  szerint  „az  1. pontra  azért  van  szükség,  mert  a  régi  területmértéket  

használó  adókataszter  és  telekkönyv  a jelen javaslat  életbeléptetésére  szánt  két  év  alatt  nem  

alakítható  át  a  méterrendszer  értelmében".  (Miniszteri  indokolás  a  13.§-hoz.  ígéret  is  

szerepelt az előterjesztésben: „A régi területmértékek használata azonban  megszűnik,  a mint  a  

jelzett  átalakítás  megtörtént."  Mindettől  függetlenül  azonban  még  évtizedekig  a  katasztrális  

hold és a n.öl  szerepeltek az egyes elhanyagolt területeken a telekjegyzőkönyvekben. 

1908-ban  két  olyan  törvény  is  született,  amelyek  a  földbirtok-,  illetve  földtulajdoni  

viszonyokat  kívánták  rendbetenni,  mégpedig  a  birtokrendezés  keretein  belül.  (Tehát  nem  

földreformról,  hanem  az  ingatlanok  megfelelő, arányos  elosztásáról  volt  szó.)  Természetesen  

a  birtokrendezési  igény  -  főként  agrárgazdasági,  gazdálkodási  szempontokból  -  már  a  

reformkorban  is  felmerült,  az  1908-ban  megalkotott  törvények  módosítások  voltak,  és  

természetesen  kihatottak  a telekkönyvi  munkálatokra  is, azaz  a birtokrendezések  végrehajtása  

a telekkönyvi  átvezetésekben  is jelentkezett.  Az országgyűlés  előbb  az erdélyi  birtokrendezés  

tárgyában  rendelkezett  (az  1908: VII. tc.  az  ország  erdélyi  részeiben,  továbbá  a  volt  Kraszna,  

Közép-Szolnok,  Zaránd  megyék  és  a  volt  Kővárvidék  területén  a  birtokrendezésről,  

arányosításról  és  tagosításról  szóló  1871.  évi  LV,  1880.  évi  XLV.  és  1892.  évi  XXIV.  

törvénycikkek  módosításáról  és  kiegészítéséről),  majd  még  ugyanazon  évben  alkotta  meg  az  

1908:XXXIX.  tc.-t  (a  birtokrendezést,  különösen  az  úrbéri  ekülönítést,  arányosítást  és  

282 Az  1907:V.  t.  czikk  13.§-a.  L.  Corpus  Iuris  1907.  évi  törvények  összehasonlításra  a korábban  nálunk  használt  
tér-  és  hosszmértékek  a  már  az  1874.  évi  törvényben  is  felsorolt  új  mértékegységekkel,  míg  a  3.§  a  m2-t,  az  árt  
(100m2)  és  a hektárt (10.000  m2, jelölése  ha) vezette  be  ¡11. tartotta  meg.  
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tagosítást  tárgyazó  1836: VI., X.,  XII,  1840: VII.,  XXX.,  XXXI  és  1871.LIII  törvényczikkek  

módosításáról  és  kiegészítéséről).  

A  birtokrendezési  törvényekben  alapvetően  a  közös  tulajdonban  állott  földrészletek  

felosztásáról,  ugyanazon  tulajdonosnak  több  tagból  összeállott  birtokának  egy  tagba  történt  

összeolvasztásáról  (tagosítás),  valamint  az  arányosítás  nélküli  közös  tulajdonon  belül  a  

hányadok  meghatározásáról  volt  szó  -  figyelembevéve  az  úrbéri  törvényekben  foglalt  

alapelveket,  az  úrbéri  jogviszonyokat.  A  birtokrendezési  törvények  végrehajtása  tárgyában  

számos  jogszabály  is  született  (45.500/1908.  I.  M.  sz.  ut.,  46.600/1908.  I.  M.  sz.  rendelet,  

48.800/1908.1.  M. sz. r., 49.900/1908.1.  M. sz. rend., 44.20/1909.1.  M. sz. rend.,  45.30/1909.  

I. M. sz. r., 46.40/1909.1.  M. sz. rend. E jogszabályokban találjuk az általános  birtokrendezési  

módozatokon  kívül  az  „újra-arányosítást",  a  „különszakítást",  melyek  közül  az  első  

tulajdonképpen  a  korábban  elvégzett  arányosítás  felülvizsgálata  és  az  okiratokkal  igazolt  

elidegenítések  figyelembevételével történ új, a valódi  helyzetnek  megfelelő tulajdoni  arányok  

kialakítása és telekkönyvi megjelölése volt, míg a különszakítás nagyobb  földbirtokból  kisebb  

egységekre  tagolást  jelentett.  Ezt  nevezték  kihasításnak  is.  Ami  pedig  az  „arányjogvásárt"  

illette:  „Az  arányosítási  eljárás  folyamatba  tétele  után  a  község  élelmesebb,  vállalkozó,  

tőkével  bíró  tagja,  sőt  idegen  ügynökök  is  felkeresték  a  részesedésre  jogosított  

közbirtokossági  tagokat  és  pedig  azokat,  akiket,  mert  saját egyéni  illetményök  a  100  holdon  

alul  volt,  csupán  a  közös  használat joga  illette  meg  a  megállapítandó  arány  szerint  és  tőlük  

ezeket a közös használatra jogosító  'arányjogokat'  megvásárolták.  Az adás-vételi  szerződések  

vásár  tárgyává  teszik  'az  arányosítás  folytán  jutandó  illetményt"  legtöbbször  azon  egyéni  

tulajdont  képező  ingatlanok  megjelölése  nélkül,  a  melyek  után  az  arányrész  a  jogosultat  

megilleti."284 

A  4.750/1908.  I.  M.  sz.  r.  számolta  fel  véglegesen  a  volt  katonai  határőrvidékekre  

vonatkozó  osztrák  1794.  április  22-i  keletű  telekkönyvi  rendelet  hatályát  (mint  korábban  

említettem, ez utóbbi hatálya kiterjedt a volt katonai határőrvidékekre  is, annak  ellenére,  hogy  

az  Magyarország  szerves  részének  számított).  A  rendelet  l.§-a  szerint:  „Ahol  a  

283  Közép-Szolnok,  Kraszna  és  Zaránd  vármegyék  valamint  Kővárvidék  alkották  a  tulajdonképpeni  maradék  
Partium-ot,  mely  területre  általában  az  Erdélyt  illető  jogszabályok  voltak  az  irányadók.  Ez  a  rész  1848-ig  
Erdélyhez  tartozott,  amikor  a  törvényhozás  az  erdélyi  unió  törvényt  megelőzően  (1848:VI.  t.cz.)  visszacsatolta  
az  anyaországhoz.  A  partium  különállása  illetve  különálló  szabályozása  értelmét  vesztette,  ennek  ellenére  a  
birtokrendezési  törvények  Erdélyen  kívül  e  területekre  is  kiterjedtek,  holott  beolvadtak  Szolnok-Doboka,  
Szatmár,  Szilágy,  Torda-Aranyos,  valamint  Hunyad  vármegyékbe.  
284 Az  1908:VII.  tc. (az erdélyi  birtokrendezésről)  miniszteri  indokolása.  L. Corpus  Iuris  1908.  18-19.  oldalak.  
285  A  volt  katonai  határőrvidék  (később  1872-től  polgárosított  magyar  határőrvidék  vagy  „polgárosított  magyar  
határőrvidék")  az  alábbi  megyékre  terjedt  ki  részben  vagy  egészben:  Krassó-Szörény,  Temes,  Torontál,  Bács-
Bodrog,  Szerém,  Pozsega.  Belovár-Körös,  Zágráb,  Lika-Krbva,  Modrus-Fiume).  A  rendeletet  L.  a  
Magyarországi  Rendeletek  Tára  1909.  138.  sorsz.  1860-1876.  oldalak.  Egyébként  1.  még  az  1873.  évi  XXVII.,  
XXVIII.  és  XXIX.  törvényeket.  
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polgárosított  határőrvidéken  az  1794.  áprilh  hó  22-én  kelt  telekkönyvi  rendelet  

(Landtafelpatent)  szerint  Vezetett  telekkönyv  van  használatban,  a  telekkönyvezés  tárgyát  

képező  oly  ingatlan  telekkönyvezése,  amely  a  telekkönyvbe  felvéve  nincsen,  a  telekkönyv  

kiegészítése  útján  történik."285  Vagyis  ez  a rendelet  csupán  a  telekkönyv  kiegészítési  eljárás  

szabályait  foglalta össze,  ennek  ellenére  megállapítható,  hogy  a cseh  mintájú  Landtafelpatent  

rendelkezései  még  annak  meghozatalakor  is  érvényben  voltak,  vagyis  érvényesült  a  cseh-

morva  rendszer,  az  osztrák  kiadású  telekkönyvi  rendtartás  és  a telekkönyvi  betétszerkesztést  

szabályozó magyar  törvény.  

1909-ben  kerültek  az  országgyűlés  elé  az  adótörvények  egységes  csomagban,  de  külön-

külön  törvényjavaslat  formájában. Azok  országgyűlés  elé  terjesztését  az  indokolta,  hogy  az  

időközi  gazdasági  fejlődésnek,  az  egyenlő  közteherviselés  „alkotmányos  elveinek"  a  

korábban  megalkotott  1868.  évi  és  az  1875.  évi  törvények  nem  feleltek  meg,  korszerűbb  

szabályozást  kellett  bevezetni.  Különösen  érvényes  volt  ez  a  földadótörvény  alapját  képező  

földadókataszterre,  így  a  földadó  alapjának  a  megállapítására.  Nagymérvű  fejlődés  

következett  be  a  házadó  és  a  jövedelemadó  területén  is  az  alapulfekvő  jogviszonyokban  

különös tekintettel  a házingatlanok  számának erőteljes gyarapodására. 

Az  1909.V.  tc.  („a  földadókataszter  kiigazításáról  és  a  földadó  százalékának  

megállapításáról")  parlamenti  vitája  nem  volt  számottevő,  illetve  említésre  érdemes.  A  

honatyák  egyöntetűen  felismerték,  hogy  itt  már  nem  elvi  kérdésekről,  hanem  a  

földadókataszter  „kiigazításáról",  szükségszerű  és  elkerülhetetlen  reformjáról  volt  szól.  („A  

földadó  arányosabbá tétele végett az  1875:VII.  tc. alapján készült  földadókataszter  kiigazítása  

elrendeltetik",  tartalmazta  a  törvény  l.§  első  bekezdése.)  Vagyis  megállapításra  került  a  

törvényjavaslat  miniszteri  indokolásban,  hogy  mivel  az  1875-ben  kialakított  földadó-

kataszteri  rendszer  mindenütt  átlagokkal  dolgozott  (becslőjárások  kialakítása,  az  ország  

kerületekre  felosztása, mintaterek  felvétele stb.),  mivel  a föld  tiszta  hozadékául  a  közönséges  

gazdálkodás  mellett  tartósan  nyerhető  középtermés  értékét,  amelyből  levonták  a  gazdálkodás  

rendes  -  évi  -  költségeit.  „Azonban  a  gazdálkodásnak  bár  lassan,  de  folytonosan  haladó  

átváltozásai  és  általában  az  egyéniségnek  a  gazdálkodás  terén  és  ennek  eredményében  való  

határozottabb  előtérbelépése,  a  helyi  viszonyok  és  a  közlekedési  hálózat  átalakulásai,  a  

földtermékek  világpiaczi  árának  módosulásai,  a  termelési  költségek  különbözősége,  mind  

olyan  tényezők,  a  melyek  a  kataszteri  munkálatokat  az  idő  haladtával  mindinkább  elavulttá  

teszik  és  a kataszternek  a  megalkotás  pillanatában  is csak  viszonylagos  igazságait  értékökben  

évről-évre  mindjobban  csökkentik[...]  Nagy  költséggel  készült  földadó-kataszterünk  már  

eredetileg  is  aránytalanságokat  foglalt  magában.  Növelte  még  ezt  az  aránytalanságot  az  
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1875:VII.  t.  cz.  l.§-ának  ama  rendelkezése,  mely  a  földbirtok  tiszta  jövedelmének  

változhatatlanságát  biztosítja egy új  szabályozásig[...)"286  

Az új törvény értelemszerűen  megtartotta  a földadó-kataszter  intézményét,  azon semmiféle  

változtatást  a  lényeges  adattartalmat  illetően  nem  tett.287  Vagyis  a  tiszta jövedelmi  fokozatok  

helyesbítése  során -  amennyiben  azt az eljárást a pénzügyminiszter  elrendelte,  illetve  lehetővé  

tette -  változatlanul  az  1875. évi VII. törvényt kellett alkalmazni  az alábbi  eltéréssel:  

„A  tiszta  jövedelmi  fokozatok  koronaértékben  fejezendők  ki  s  egyes  tételei  oly  módon  

szabandók  meg,  hogy  a  4  fillértől  40  fillérig  terjedő  tételek  10  fillérrel,  a  2  koronától  8  

koronáig  terjedő  tételek  20  fillérrel,  a  8  koronától  20  koronáig  terjedő  tételek  50  fillérrel  

oszthatók  legyenek,  a  20  koronán  felüli  tételek  pedig  egész  koronákban  fejezendők  ki."  

(1909:V.  t.  cz.  12.§ második  bekezdés).  A  helyesbítés  során  ekképpen  felvett  (és  átalakított)  

tiszta jövedelmi  értékeket  át  kellett  vezetni  a  kataszteri  birtokíveken,  melyeket  a  kataszteri  

telekkönyvekben  vezettek.  

A  kataszteri  telekkönyv  egy-egy  községre  (településre)  terjedt  ki,  amelyekben  az  egyes  

ingatlantulajdonosok  szerepeltek  megfelelő  sorrendben,  természetesen  kitüntetésre  kerültek  a  

tulajdonukban álló ingatlanok adatai  is.  

Mint  ismeretes,  az  1875:VII. tc. a kataszteri  tiszta jövedelem  alapegységét  forintban jelölte 

meg  (kisebb  egysége  a  fillér  volt),  vagyis  az  akkoriban  érvényben  lévő  pénznem.  1892-ben  

került  bevezetésre  új  pénznemként  a  koronaérték  az  1892:XVII.  tc.  alapján,  melynek  l.§-a  

kimondotta:  „Az  eddigi  ausztriai  érték  helyébe  az  aranyérték  lép,  a  melynek  számítási  

egysége  a  korona.  A  korona  száz  fillérre  oszlik."  E  bevezetéssel  egyidejűleg  azonban  nem  

változott  meg  a  kataszteri  telekkönyvben  (vagy  adó-telekkönyvben)  a  kataszteri  tiszta  

jövedelem  alapegysége,  a forint, ugyanis  a korona bevezetését  tartalmazó  fenti törvény  külön  

törvényre  utalta a koronaértékben történő közkötelező  számítás érvénybeléptetését.  Egyébként  

a  koronával  kapcsolatos  kötelező  elszámolás  1900. január  1-ével lépett  hatályba  és  egészen  

1927. január  l-ig volt érvényben; ekkor került kibocsátásra a pengő. 

E  rendelkezésekkel  hozható  összefüggésbe  az  aranykorona-érték.  Téves  a  Magyar  

Nagylexikonban  az  ennek  bevezetésével  is  foglalkozó  meghatározás:  „Aranykorona-érték  a  

termőföld  összegszerűen  megállapított  kataszteri  tiszta jövedelmét  meghatározó  mutatószám.  

Az  1875:VII.  tc.  elrendelte  a  mezőgazdasági  földek  minőségi  besorolását,  a  talajállapot,  

286  1909:V.  tc.  általános  miniszteri  indokolás.  Corpus  luris  1909. 41.  o.  
287  „A  földbirtokosoknak  a  földbirtokból  származó  jövedelmének  megállapítása  történhetik  az  adóalanyok  
részéről  időszakonként  adott  vallomás  és  az  ahhoz  kapcsolódó  hatósági  nyomozás  útján.  A  földadónál  
azonban...  ez  az  eljárás  nem  dívik'.  Előáll  tehát  annak  szüksége,  hogy  a  föld  tiszta  jövedelmét,  az  egyesek  
vallomásának  mellőzésével,  tisztára  tárgyi  ismérvek  alapján  hosszabb  időre  az  állam  állapítsa  meg.  E  
megállapítás  eredményét  az  állam  minden  egyes  joldrészletre  feljegyzi;  e  feljegyzések  összessége  az  ún.  

földadókataszter.  " (Közgazdasági  Enciklopédia  II.  kötet  330-331.  o.  Budapest,  1927.)  
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fekvés,  művelési  ág  és  a  közgazdasági  környezet  figyelembevételével.  Ennek  alapján  

meghatározták  egy-egy  helyrajzi  számon  nyilvántartott  területről  átlagos  gazdálkodással  

évente  elérhető tiszta jövedelmet,  s azt  értékálló  fizetési  eszközben,  aranykoronában  fejezték  

ki.  Később  többször  is  foglalkoztak  az  értékelés  korszerűsítésével,  de  teljesen  megbízható  

módszert  kidolgozni  nem  sikerült.  Átalakításokkal  még  mindig  használatos."288  E  

meghatározás  téves,  illetve  az  aranykorona  bevezetésével  kapcsolatos  utalás  pontatlan.  A  

koronaérték  általánosságban  1913-ban  került  bevezetésre  (a  kataszteri  birtokíveken,  a  

kataszteri  telekkönyvekben,  majd  a  telekkönyvi  betétekben  K  betűvel  jelölték  azt,  a  fillér  

megjelölése  pedig  , ,f '  volt),  és  az  I.  világháború  után  került  be  a  gyakorlatba  a  nagymérvű  
AOQ 

pénzromlás miatt az aranykorona  elnevezés.  (L. a függeléket is!) 

Az  1875:VII.  tc.  valamint  az  1909:V.  tc.  alapján  megállapított  kataszteri  tiszta  jövedelmi  

fokozatokat tehát pénzértékben  (koronaértékben)  kellett  kifejezni  a kataszteri  birtokíven  és  a  

kataszteri  telekkönyv  egyéb  okirataiban  holdanként.  Ha  egy  önálló  helyrajzi  számozású  

ingatlan  több  kat.  holdból  állott,  természetesen  a  teljes  földterület  koronaértékét  kellett  a  

birtokívnek  tartalmaznia.  A  pénzügyminisztérium  1911-ben  kiadott  egy  ún.  Zöld  könyvet,  

amelyben  felsorolásra  kerültek  az  ország  becslőjárásai  és  osztályozási  vidékei,  illetve  az  

ezekre érvényes kataszteri tiszta jövedelmi  fokozatok.  

„A  földadókataszteri  tiszta  jövedelmi  fokozatok  összeállítása  az  országos  

földadóbizottságnak  1911. évi február hó 6-8-án tartott üléseiben történt megállapítás  szerint."  

Budapest, magyar királyi Állami Nyomda  1911.)  

Az  említett  törvénycsomagban  szerepelt  a  házadóról  szóló  javaslat  is.  A  szintén  

jelentősebb  ellenvetés  nélkül  elfogadott  1909: VI. tc.  szerint  a  házadó  alapja  a  telekkönyvben  

szereplő  házingatlan;  kivéve  azokat  az  építményeket,  amelyek  a  törvényben  külön  kerültek  

felsorolásra.  Ettől  függetlenül  a  törvény  előírta  a települések  számára  kötelező  erővel  az  ún.  

házadókataszter  vezetését,  amelyben  egy  önálló  házasingatlant  önálló  ún.  törzsívbe  kellett  

felvenni,  amelyet  a  tényleges  birtokos  nevére  kellett  ími.  Amennyiben  ez  utóbbi  tisztázatlan  

volt,  a  telekkönyvi  tulajdonos  került  a  részegységbe.  A  házadókataszterbe  történt  felvétel,  

változás  bejegyzés  semmiféle jogi  hatállyal  nem  rendelkezett,  ez  csupán  a  házadó-kivetés  

szempontjából bírt jelentőséggel. 

A jövedelemadóról  szóló  1909:X.  tc.  hatálya  alá  tartozott  mindennémű jövedelem,  amely  

nem kifejezetten üzleti vagy kereskedelmi  tevékenység folytatása révén keletkezett  (nagyjából  

288  Magyar Nagylexikon  I. kötet  MTA  Budapest,  1994.  294.  o.  
289  Az  államháztartás  egyensúlyának  helyreállításásáról  szóló  1924.1V.  t.  cz.  bevezette  a  közszolgáltatások  
aranykorona  értékben  való  alapulvételét,  így  a  földadó  átszámítását  is.  E szerint:  „A  földadó  kulcsa  1924.  január  
hó  1-jétöl  kezdve  a  kataszteri  tiszta  jövedelem  25%-ára  emeltetik  fel.  A  kataszteri  tiszta  jövedelem  25%-ára  
emelt  földadó  aranykorona  értékben  megállapítottnak  tekintendő."  C.  1.  1924.  31.  o.  
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megfelelt  a  jelenlegi  SZJA-nak).  Már  ekkor  megadóztatták  az  ingatlanok  és  egyéb  

vagyontárgyak  értékesítéséből  származó  nyereséget  is.  A  törvény  10.§  (2)  bek.  szerint:  „E  

szempont  alá  esik  az  ingatlanok  és  egyéb  vagyontárgyak  adásvételéből  származó  nyereség  

is[...]".  Le kellett  venni  az  adóköteles  tiszta jövedelem  kiszámításánál  a  nyers  bevételből  az  

ingatlan  (vagyontárgy)  megszerzésére  fordított  összes  kiadást  (a  szerzéskori  vételár,  fizetett  

vagyonszerzési  illeték,  beruházási  kiadások  stb.).  Jövedelemnek  kellett  tekinteni  a  

földbirtokból származó bevitelt  is attól függetlenül, hogy  földadót  kellett-e fizetni vagy  sem.  

1912.  február  27-én  jelent  meg  az  igazságügyminiszter  9000/1912.  I.  M.  sz.  rendelete  a  

tulajdonképpen  részházakról,  a  rendelet  címe  szerint:  „a  házak  testi  megosztásának  a  

telekkönyvi  betétszerkesztéskor  való  telekkönyvezéséről".  Már  a  19.665/1993.  I.  M.  sz.  

rendelettel  közzétett  telekkönyvi  betétszerkesztési  utasítás  ismerte  a  „közös  udvar"  

intézményét,290  és az ezt tartalmazó  114.§ mellé  illesztette be az előbbi  rendelet  a  részházakra  

vonatkozó  előírásokat.  Eszerint:  „Ha valamely  ház jogszerűen[...]  akként  van  emeletek  vagy  

egyes  helyiségek  szerint  meghatározott  részekre  osztva,  hogy  minden  ily  'részház'  más-más  

egyes  személynek  vagy  hányadrészek  szerint  több  személynek  a  tulajdona:  e  részházak  

mindenikét  ugyanazzal  a  (földadókataszteri)  helyrajzi  számmal  jelölve  külön-külön  

telekkönyvi  betétbe  kell  felvenni.  A  részház  -  akár  önmagában,  akár  egy  vagy  több  más  

birtokrészlettel  együtt  alkot  egy  jószágtestet  -  önálló  birtokrészletként  kezelendő  és  mint  

ilyen,  a telekkönyvben  külön  sorszámot  nyer.  A  részházat  alkotó  összes  helyiségeket  fel  kell  

sorolni  a  betét  A)  lapjának  3.  rovatában[...]  Mindenki  telekkönyvi  betét  A)  lapjának  6.  

rovatában  hivatkozni  kell  azoknak  a  betéteknek  a  sorszámaira,  amelyekben  az  ugyanazzal  a  

helyrajzi számmal jelölt többi részház van felvéve[.. .]"291 

Telekkönyvet  érintő  rendelkezéseket  tartalmazott  az  1912.  évi  VII. tc.  „egyes  igazságügyi  

szervezeti  és  eljárási  szabályok  módosításáról"}91  A  törvény  31—35.§-ai  foglalkoztak  a  

jelzálogjogi  bejegyzések,  szolgalmi  jogi  bekebelezések  okirati  kellékeivel,  az  ingatlanjogi  

keresetek  esetében  alkalmazható  zárlat  telekkönyvi  biztosításával;  továbbá  a  tényleges  

birtoklás esetkörét  kiterjesztette a szakadatlanul,  okirat  nélkül  ingatlant  birtoklóval  (vagyis  be  

lehetett jegyezni  a  tényleges  birtokos  tulajdonjogát az  esetben  is,  ha  nem  mutatott  fel  külön  

290  „Ha  több  ház  különböző  személyekkel  különített  tulajdonát,  vagy  ugyanazon  tulajdonostársak  különböző  
arányú  közös  tulajdonát  képezi  és  a  házakhoz  közös  udvar  tartozik:  az  udvar  külön  helyrajzi  szám  alatt  
felvevendö  és  bejegyzendő  mindazokban  a  betétekben,  a  melyekben  az  illető  házak  fel  vannak  véve;  minden  
betét  A.  lapjának  3.  rovatában...  feltüntetendő  az  udvar  közössége.. ."  (Magyarországi  Rendeletek  Tára  1893.  
1208-1209.  oldal)  

291  Magyarországi  Rendeletek  Tára  1912.  93-94.  oldalak.  A  társasház  intézménye  tehát  -  ha  nem  is  ilyen  
megnevezéssel  -  már a század  elején,  az  I924.évi  XII.  t. c.  megjelenése  előtt  -  létezett  a telekkönyvben  is.  
292  Corpus  íuris  1912.  68-83.  oldalak.  Végrehajtására  L.  a  13.200/1912.  I.  M.  sz.  rendeletet  (Magyarországi  
Rendeletek  Tára  1912.210-221.  o.  
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okiratot  a szerzésről).  Ez egyébként megfelelt a polgári  törvénykönyvvel  rendelkező  országok  

elbirtoklási  alapelveinek.  

Mivel  az  úrbéri  közös  legelők  tekintetében  a  vonatkozó  törvények  (így  az  1871:XLV.  tc.)  

nem  vagy  csak  részben  biztosította  azok  közös  jellegű  használatát,  számos  tulajdonos  

kihasította  saját illetőségét  és hozzáíratta  saját jószágtestéhez.  Az állattenyésztés  fejlődésének 

követelménye  azonban  a nagyterjedelmü legelők  fenntartását, közös művelését  stb.  igényelte.  

Az  1913:X.  tc.  az  osztatlan  közös  legelőkről  éppen  ezt  a  törekvést  kívánta  elősegíteni  azzal,  

hogy  kötelezővé  tette  a  legelőtulajdonosok  számára  társulat  megalakítását.  A  kötelező  

társulatalapítás az alábbi  legelőkre terjedt ki: 

a)  volt  úrbéresek  legelői,  melyeket  részükre  úrbéri  elkülönítés  vagy  tagosítás  keretében  

adtak ki, 

b)  a  közbirtokosságok  közös  legelői,  melyek  arányosítás  alá  estek,  vagy  arányosítás  

hatálya alatt  maradtak,  

c)  a tagosítás alkalmával osztatlan közös tulajdonként kialakított  legelők,  

d)  azok  a  közös  legelők,  amelyeket  a  közbirtokosság,  a  volt  úrbéresek  közössége  vagy  

egyéb tulajdonostársak állami  segély igénybevételével  szereztek,  létesítettek,  ¿11.  alakítottak  ki  

vagy  legelőkké feljavítottak, 

e)  végül  azok  a  közös  legelők,  amelyeket  az  előbbi  a)  -a)  alá  eső  személyek,  

jogközösségek  megvolt  legelőik helyett vagy azok kiegészítésére, pótlására  szereztek.  

A társulat megalakulását,  illetve az azt jóváhagyó  földművelésügyi  miniszteri  határozatot  a  

telekkönyvbe  be  kellett  jegyezni.  A  tagok  közös  tulajdoni  illetőségei  kitüntetésének  

hiányában  a  földek  (legelők)  a  társulat  tulajdonába  kerültek,  a  tagot  a  legelő  közös  

használatának  a joga  illette  meg.  Amennyiben  az  egyes  legelőkön  belül  a  tulajdonostársak  

tulajdoni illetőségei  ki voltak tüntetve,  úgy  a tulajdoni helyzet változatlan  maradt,  de  a  társak  

rendelkezhettek  akként  is,  hógy  illetőségeiket  átruházzák  a  társulatra.  Ez  utóbbi  esetben  is  

megillette  mindegyiküket  a  használat.  A  társulati  tulajdon  megszerzése  illetve  bejegyzése  

esetében  a tagok  illetőségét  le kellett  a betétből jegyezni.  Ugyanakkor  a tagok  használati joga 

megmaradt mint bejegyzett jog a betétekben. 

Egyébként  az  általános  gyakorlat  az  volt,  hogy  a  tulajdonostársak  nem  változtattak  a  

tulajdonjogi helyzeten,  a  legelő  maradt  osztatlan  közös tulajdonban -  azonban  a  rendelkezési  

joguk korlátozott  volt.  

Ha a társulat  ingatlant  szerzett, annak tulajdonjoga -  bármilyen  is volt a legelő tulajdonjogi 

helyzete -  a társulatévá  lett.  

A  társulat  tagja  csak  a  társulat  engedélyével  ruházhatta  át  tulajdoni  vagy  használati  

illetőségét;  élők  közötti  átruházás  (adásvétel)  esetén  elővásárlási jog  illette meg  a társulatot,  a  



150 

községet,  valamint  az  államit  -  ezen  sorrendben.  Ez  az  elővásárlási  jog  a  telekkönyvben  

bejegyzett szerződéses elővásárlási joggal  azonos hatályú  volt.  

Az  igazságügyminiszter  39.900/1913.  I.  M.  sz.  rendelete  részletezte  a  közös  legelők,  az  

erdők és egyéb kopár területek telekkönyvezését.  Végülis nem a társulat került tulajdonosként 

a  tulajdoni  lapra  (B/lap),  hanem  „a  tulajdonostársak  (közös  birtokosok)  közös  elnevezése  „  

volt  az  irányadó,  mely  elnevezést  a  társulati  alapszabály  vagy  gazdasági-ügyvitel  

szabályzatuk  tartalmazta.  (Pl.  „tömösvári  közbirtokosság"  vagy  „nagykőrösi  telkes  gazdák  

összessége, esetleg: "nagybányai  erdőbirtokosság").  

Újabb  ingatlan-nyilvántartási  alakzat  születet  1907-bne  illetve  1914-ben  „a  vármegyei  

ingatlan  vagyon  törzskönyv"  alakjában  (47.502/1907.  és  a  179.207/1913.  sz.  B.  M.  

rendeletek).  Ilyen  ingatlanregisztereket  kellett  bevezetni  és  vezetni  a  vármegyéknek,  a  

kezelésük  alatt  állott  alapítványoknak,  alapoknak  és  intézeteknek,  melyek  térképekből,  az  

épületeket  feltüntető  alap-  és  homlokrajzokból,  valamint  az  egyes  ingatlanok  pontos  

leírásának  jegyzékeiből  állottak  össze.  Ezek  nem  voltak  közhitelűek,  alapvetően  

közigazgatási-számviteli  ill. közgazdasági  vonatkozásuk és fontosságuk volt.  294  

Az  igazságügy-miniszter  1914  év  elején  terjesztette  be  az  Országgyűlés  elé  a  Polgár  

Törvénykönyv  törvényjavaslatát,  amelyet  csaknem  évtizedes  előkészítő  munka  nyomán  

állította  össze  „a  magyar  általános  polgári  törvénykönyv  tervezetét  előkészítő  állandó  

bizottság".295  A  telekkönyv  intézményével  a  Harmadik  cím  foglalkozott  igen  bő  

terjedelemben  a  370-394.§-okban.  Részben  anyagi  jogi,  részben  eljárási  kérdések  is  

szerepeltek  a  tervezetben.  A  jószágtest  fogalmát  igyekezett  meghatározni  (vegyítve  a  

perszonál-  és  a reálfólia elemeit)  a következőképpen:  „A telekkönyvben  külön jószágtestként 

felvett  ingatlan  dolog,  ha  a  tulajdoni  viszony  minden  természeti  részén  azonos,  a  törvény  

értelmében  egységes  telek".  Egységes teleknek tekintette továbbá az egy jószágtestként felvett 

több  ingatlan  együttesét  is, há mindegyiken  ugyanaz  a tulajdonos szerepelt.  Általános  elvként  

szögezte  le a bejegyzési  elvet:  "Ingatlan  tulajdonosának átruházáshoz vagy  megterheléséhez  -

amennyiben  a  törvény  mást  nem  rendel  -  szükséges,  hogy  a  jogosult  és  a  másik  fél  a  

jogváltozásokban  megegyezzenek  és a jogváltozás  a telekkönyvbe  bejegyeztessék."295  

293  Corpus  Iuris  1913.  évi  kötet  85-134.  o.  A  legelötársulatok  később  legeltetési  társulatok  elnevezéssel  
működtek  tovább  mindaddig,  amíg  az  1967.  évi  IV  tv. azokat tsz-tulajdonba nem  vonta.  
294  Ilyen  regisztereket  állítottak  össze  a  városok  is,  bár  számukra  ez  nem  volt  kötelező.  1992-ben  került  
bevezetésre  az  önkormányzati  ingatlanvagyon  regiszter,  melyre  vonatkozó  szabályozás  jelenleg  is  érvényben  
van. 
295  L.  e  tekintetben  a  m.  kir.  ig.  ügyminiszter  1906.  évi  T.  16/310.  sz.  rendeletét  (M.o.  Rendeletek  Tára  1906.  
287-294.  oldalak.  
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A tervezetben  szerepelt  az  ingatlan  tulajdonjogával felhagyás  (vagy  ingatlanról  egyoldalú  

lemondás),  a  bejegyzés  és  a  feljegyzés,  a  telekkönyvi  rangsor  és  a  ranghely,  továbbá  az  

előjegyzés,  ranghely  fenntartásának  a  lehetősége.  A  nyilvánosság  elvét  a  következőképpen  

rögzítette:  „A telekkönyvet,  a hozzátartozó  térképeket,  a  telekkönyvi  hatóság  kezelőkönyveit  
AQ/ 

és az okiratgyűjtményt mindenki  megtekintheti."  

A közhitelesség  vélelmét  a tervezet  így  fejezte ki:  „A  vélelem  amellett  szól,  hogy  akinek  

javára  a  telekkönyvben  tulajdon,  avagy  ingatlant  vagy  bejegyzett  jogot  terhelő  jog  van  

bekeblezve,  azt  a tulajdon vagy  e jog  megilleti.  Az  ingatlant  vagy  a  bejegyzett jogot  terhelő  

jognak  telekkönyvi  törlése  azt  a  vélelmet  alapítja  meg,  hogy  a  törölt  jog  nem  áll  fenn."  

(Tervezet  385.§)  A telekkönyv  helytelen tartalmát egyébként  helyesnek kellett tekinteni  ebből  

következően,  kivéve,  ha  a  kiigazításba  beleegyezés  végett  telekkönyvi  per  került  

bejegyzésre.297  A  telekkönyv  kiigazításába  való  beleegyezés  iránti  pert  bármikor  

megindíthatta  a jogosult  (azaz el nem évülhető követelésről  volt  szó).  

Ezt a tervezetet a világháborús események miatt nem tárgyalták, így az a napirendről  lekerült.  

Első korszerű illetéktörvényünk -  amely a vagyonátruházási  illetékről rendelkezett -1918-

ban  született  meg  (1918.X1tc.  a  vagyonátruházási  illetékről);  a  pénzügyminiszter  1917.  

decemberében  nyújtotta  be  a  tervezetét  a  törvényhozáshoz,  majd  1918  tavaszán  került  

mindkét  ház  részéről  elfogadásra.  Minden  vagyonátruházást,  illetve  vagyonátszállást  

hatókörébe  vont,  így  az  öröklést,  az  ajándékozást  és  egyéb  vagyonátruházást.  Az  ingatlan  

vagyonátruházási  illeték  tárgya  volt  minden  belföldi  ingatlan  tulajdonjogának,  

haszonélvezetének,  használati  szolgalmának  átruházása  visszteher  mellett  (adásvétel,  csere,  

haszonélvezeti  jog,  használati  szolgalom  alapítása  ellenérték  fejében  stb.).  A  visszterhes  

vagyonátruházási  illeték általános mértéke 5%  volt.  

Az  első  világháború  befejezését  követően  több  birtokpolitikai  törvény  született,  melyek  

közül  a  legjelentősebb  „a  földbirtok  helyesebb  megoszlását  szabályozó  rendelkezésekről"  

szóló  1920.XXXVI.  tc.29*  

„Ennek  a  törvénynek  az  a  célja",  szögezte  le  a  preambulum,  „hogy  a  magyar  földbirtok  

megoszlását  helyesebbé  tegye.  Evégből  ez  a  törvény  a  lehetőséghez  képest  előmozdítja  a  

földszerzést  főleg azok  részére.  

Nem  ismerte  el  egyetlen  földigénylönek  sem  az  alanyi  jogát,  ugyanakkor  arra,  hogy  

bármely  fölbirtokot  megszerezzen  -  még  akkor  sem,  ha  a  jogosultak  körébe  tartozott  - ,  

hanem  az  állam  vételi  lehetőséget  ajánlott  fel  bizonyos  termelőknek  („aranya  vagy  ezüst  

296  Ptk. törvényjavaslat  Bp.  1914.  
297  A  tervezet  „a  telekkönyv  kiigazításába  való  beleegyezés  végett  indított  per"-nek  nevezi  a  Trt-ben  törlési  és  
kiigazítási  perként  megjelölt  perfajtát,  mely  mind  törlésre,  mind  kiigazításra  is  irányulhatott.  
298  Corpus  Iuris  1920.  évi  kötet  230-272.  
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vitézségi  érdemmel  kitüntetett  földmívelők",  „fölmíves  hadirokkantak",  „földmíves  

hadiözvegyek"  stb.).  Az  állam  a  földterületeket  piaci  úton,  árverés  formájában,  elővásárlási  

jog gyakorlása illetve megváltás útján szerezhette meg, és az így felhalmozott  földterületekből  

juttatott -  hangsúlyozom: ellenérték fejében, de kedvező  feltételekkel -  ingatlanokat.  

A  törvény  a  földosztás,  illetve  -  helyesebben  -  földbirtokrendezés  -  végrehajtását  az  

Országos  Földbirtokrendező  Bizottságra  bízta,  de  fontos  szerep  hárult  a  földmívelésügyi  

miniszternek  is.  

E törvény vezette be a járadéktelek,  valamint  a családi  birtok  intézményét.  Mezőgazdasági  

birtok,  családi  ház,  illetve  családi  ház  építésére  alkalmas  telek  tulajdonjogát  évi  járadék  

fejében  is  át  lehetett  ruházni  az  Országos  Földbirtokrendezési  Bíróság  engedélyével  a  

járadék-telekszerződésben:  az  ilyen  ingatlant  nevezték  járadékteleknek.  A  fenti  törvény  

ugyanakkor  nem  csupán  a  mezőgazdasági  lakosság  számára  biztosított  előnyöket  a  

földszerzésre,  hanem  igyekezett  megteremteni  a  családi  otthonok  alapját is: az  így  kialakított  

vagy megszerezhető  ingatlanokat  nevezték  családi  birtoknak.  Ezek az ügyletek  -  valamint  az  

állam  által  történt  ingatlanvásárlások,  szerzések  jogügyletei  kizárólag  az  Országos  

Földbirtokrendezési  Bíróság  engedélyével  voltak  érvényesek,  és  természetesen  ezen  

jóváhagyás volt szükséges a tulajdonjogváltozások telekkönyvi bejegyzéséhez is. 

A  törvény  egyébként  a  nagybirokrendszert  csak  kis  mértékben  érintette,  ugyanis  az  ilyen  

nagy  területű  jószágtesteket  csupán  gazdasági  tevékenységük  érintetlenül  hagyása  mellett  

lehetett feldarabolni, illetve azokból parcellákat  kialakítani.  

A  közismert  magyarországi  helyzet  késztette  az  Országgyűlést  arra,  hogy  az  adókon  felül  

további  bevételi  források  megteremtése  érdekében  bevezesse  az  ún.  vagyonváltságot.  Az  

1921 :XLV.  t.  cz.  „az  ingatlanok,  a felszerelési  tárgyak,  az  áruraktárak,  az  ipari  üzemek  és  

egyéb  jószágok  vagyonválságáról"299döntően  a  mezőgazdasági  birtokokat  érintette,  

„Magyarországnak  minden  olyan  földterülete,  amely  a földadónak  tárgya,  vagyonváltság  alá  

esik",  bizonyos  kivételekkel.  A  vagyonváltságot  a  kataszteri  tiszta  jövedelem  (korona  és  

fillér)  alapján kellett  megállapítani  és búzamennyiség  árában  kellett  fizetni.  Külön fejezetben 

rendelkezett  a  törvény  a  szőlő-  és  az  erdőbirtok  vagyonváltságról,  valamint  a  földbirtok  

gazdasági  felszerelése  után  fizetendő  közterhekről,  a  kereskedelmi  áruraktárak,  az  ipari  

üzemek  által  fizetendő  összegekről.  A vagyonváltságfizetési  kötelezettséget  az állam javára  a  

telekkönyvben  jelzálogjoggal,  valamint  elidegenítési  és  terhelési  tilalommal  kellett  

biztosítani. 

299  Corpus  Iuris  1921.  évi  kötet  374-418.  oldalak.  
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Tekintettel  arra,  hogy az akkori  telekkönyvi  rendelkezések  nem  tették  lehetővé  ugyanazon  

telken  lévő  épület  egyes  részeinek  önálló  betétbe  való  felvételét  (bár  az  előzőekben  említett  

részház-nyilvántartás  ezt  a célt  szolgálta  volna,  de nem  sok  sikerrel),  az  igazságügyminiszter  

összeállította  és  benyújtotta  a  nemzetgyűléshez  a  társasház-tulajdonról  szóló  törvény  

tervezetét.  Az  indokolásban  kifejtette:  „Az  építkezés  drágasága  és  az  építkezésbe  fektetett  

tőke  csekély  jövedelmezősége  manapság  a  megfelelő  tőkével  rendelkező  személyeket  

visszatartja  attól,  hogy  bérházat  építsenek.  Ezen  az  állapoton  egyrészt  az  építési  kedv  

fokozásával,  másrészt  azzal  kellene  segíteni,  hogy  a  kisebb  tőkével  rendelkező  építkezni  

szándékozók  részére  lehetővé  tennők,  hogy  egymással  összeállva  a  mai jogrendszerben  meg  

nem  található  kielégítő  megoldás  mellett  közösen  létesíthessenek  nagyobb  építményt  akként,  

hogy  az  építményt  természetben  meghatározott  épületrészek  szerint,  pl.  emelet  vagy  lakások  

szerint  egymás  között  felosztva,  az  egyes  építményrészekre  önálló  tulajdoni  jogot  

alapíthassanak.  A társasház,  öröklakásos ház néven  ezidőszerint  ismert  alakulatok,  amelyeket  

a  kisebb  tőkéjű  egyénekből  összeállított  házépítő  társaságok,  leginkább  a  szövetkezet  jogi  

formájában társulva  létesítettek,  nem valósítják meg a maguknak  lakást  szerezni  vagy  építeni  

kívánóknak  azt  a  célját,  hogy  jogi  és  telekkönyvi  tulajdonosai  legyenek  bizonyos  

természetben  külön  tárgyul  meghatározott  házrésznek,  mert  az  ilyen  házak  tulajdonosa  a  

szövetkezet  vagy  a  részvénytársaság,  mint  jogi  személy.  Már  megoldás  pedig  mai  

jogrendszerünk  szerint  nincs...  "300  Minden  valószínűség  szerint  a  részházakra  és  a  közös  

udvarra  vonatkozó  ún.  osztott  tulajdonjogi formák  nem  váltak  be,  illetve  nem  lehetett  azok  

alkalmazásával  létrehozni  egy  telekkönyvi  betéten  belül  önálló  forgalmi  tárgyakat  képező  

ingatlanegységeket. 

Ezért  mondotta  ki  a  törvény  l.§-a,  hogy  a  törvény  hatálybalépését  követően  létrehozott,  

közös  telken  lévő  több  építmény,  illetve  közös  telken  több  önálló  egységből  álló  építmény  

tekintetében  a  közös  tulajdon quasi  osztott  tulajdont  is jelent:  a  külön  építmények,  illetve  az  

építményen  belül  elhelyezkedő,  önálló  egységeket  képező  (önálló  piaci  forgalom  tárgyaiként  

megjelenő), természetben  elhatárolt  részek  az egyes tulajdonostársak  kizárólagos  tulajdonába  

kerülnek,  míg  az  egyéb  (meg  nem  osztható)  ingatlanrészek,  ingatlanok  közös  tulajdonban  

maradnak,  és  a  kizárólagos  tulajdon  tárgya  +  a  közösből  az  érintettet  megillető  tulajdoni  

illetőség  közösen  alkot  egy jogi  egységet.  A  törvény  előírta,  hogy  a  társasház-tulajdon  ilyen  

formájának  létrejöttéhez  alapító  okirat  és  telekkönyvi  bejegyzés  volt  szükséges.  Az  alapító  

okiratot  vagy  közokiratba  vagy  pedig  bejegyzett  ügyvéd  által  ellenjegyzett  magánokiratba  

kellett  foglalni.  

300  Az  1924:XII.  törvénycikk  általános  miniszteri  indokolása.  Corpus  Iuris  1924.  Kötet  160-161.  oldalak,  illetve  
Nemzetgyűlési  irományok  1922-1924.  IX.  kötet  329.  sz.  ir.  
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A  törvényt  végrehajtó  30.000/1925.  I.  M.  sz.  r.301  szerint  a  közös  tulajdonban  maradt  

építményrészeket,  telket,  egyéb  ingatlanrészt  társasházi  törzsbetétbe,  míg  a  kizárólagos  

tulajdont  alkotó  lakásokat,  üzlethelyiségeket  stb.  telekkönyvi  albetétbe  kellett  felvenni.  Ezt  

nevezték  hosszú  ideig  (még  ma  is  hallhatunk  ilyen  elnevezéseket)  „albetétesítésnek".  Az  

alapító okiratnak szintalaprajzon kellett  alapulnia.  

Lehetővé  tette  a  törvény  továbbá,  hogy  nem  csak  a  létrehozott  építmények  esetében  

alakítható társasház-tulajdon, hanem  a meginduló építkezések résztvevői előre  elhatározhatták  

a társasháztulajdon  megalakítását.  

Rendelkezett  végezetül  a  törvény  a  társasházközösség  szervezetéről,  így  a  közgyűlés  

hatásköréről,  a közös képviselő eljárásáról stb. 

A  törvény  egyébként  1925. január  1-ével lépett  hatályba  és bő  fél  évszázadig,  azaz  1977.  

július  l-ig volt érvényben; ekkor  leváltotta az  1977. évi  11. sz. tvr. (a társasházról). 

Az  1927:XXXIV.  tc.  („a  telekkönyvi  tulajdon  és  a  tényleges  birtoklás  között  előállott  

eltérések a birtokos javára a tulajdonjog megszerzését  a telekkönyvi betétszerkesztési  eljárását  

követően  is.  Ugyanis  az  1892;XXIX.  tc.  kifejezetten csak  a  telekjegyzőkönyvek  tekintetben  

rendelkezett,  a  már  elkészült  telekkönyvi  betétekre  nem  vonatkozott.  Anyagi  jogi  

szempontból  további  elbirtoklási,  illetve  a  tényleges  birtoklásból  fakadó  tényállásokat  nem  

építette  be,  maradtak  a  korábbi  esetkörök  -  ezeket  kellett  vizsgálnia  a  helyszínelő  

bizottságnak.  Egyébként  az  eltérések  rendezése  hivatalból  is  megindítható  volt,  amely  azt  

jelentette,  hogy  a  telekkönyvi  hatóság  bármikor  kezdeményezhette  a  rendezést,  akár  a  

kataszteri  telekkönyv,  adófőkönyv,  akár  a  telekkönyvi  betét  adatai  nem  feleltek  meg  a  

valóságnak. 

Ugyanekkor tárgyalta -  és fogadta el -  az országgyűlés  a jelzálogjogról  szóló  1927:XXXV.  

tc.-t.  A  preambulum  alapelvként  szögezte  le,  hogy jelzálogjog  nem  lehet  telekkönyv  nélkül,  

de  a  telekkönyv  alapvetően  a jelzálogjog  biztosítása  érdekében  szükséges.  „Az  ingatlanok  

tekintetében  a  telekkönyv  intézménye  teszi  lehetővé  a  jelzálogjog  jogintézményét.  A  

jelzálogjog,  mint  gazdasági  szükséglet  korábban  lépett  fel,  mint  ahogyan  a  telekkönyv  

kifejlődött és már  a régi  görögök jogára vonatkozó  adatok  is azt mutatják, hogy az  ingatlanok  

első  jegyzékbe  foglalása  éppen  a  jelzálog  lehetővé  tétele  érdekében  történt.  Ugyanezt  a  

jelenséget  látjuk  Ausztriában,  ahol  az  1855.  december  15-iki  Magyarország  számára  

kibocsátott  telekkönyvi  rendtartás  hosszú  történelmi  fejlődésnek  volt  az  eredménye,  s  a  

fejlődésnek  a  megindítója  éppen  az  volt,  hogy  1348-ban  IV.  Károly  bizonyos,  a  kincstárral  

szemben  fennálló  követelésének  a  biztosítására  talált  a  jegyzékben  foglalásban  megfelelő  

301  Magyarországi  Rendeletek  Tára  1925.  évi  kötet  820-825.  oldalak.  
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eszközt.  Nálunk  azt,  hogy  mindenféle  tartozások  bejegyzése  mielőbb  állandósíttassék,  az  

1723:CVII.  tc.  elvként  már  kimondotta,  de  a  pénzbeli  követelések  betáblázásáról  részletesen  

csak  az  1840:XXI.  tc.  rendelkezik,  a nélkül,  hogy  a telekkönyv  tulajdonképpeni  intézményét  

meghonosítaná302 

Természetesen  azt  is  leszögezte  a  törvény,  hogy  a  jelzálogjog  önálló  jogintézmény,  

szerződési  biztosíték,  amely jogfejlődésünk  során  önálló  életet  élt,  de  sokszor  vegyületük  a  

kézizálogjoggal, azaz nem mindenkor  különültek  el ezek  egymástól.  És az önálló jelzálogjogi 

törvény  mielőbb  megalkotására  azért  volt  szükség,  mert  a  polgári  előkészítő  munkálatai  

előrehaladtak,  azonban a jelzálogjog szabályozása nem tűrt tovább  halasztást.  

Ugyanakkor  a  tervezet  kidolgozásakor  felmerült  mind  a  telekkönyvi  hatóságok,  mind  

pedig  a  kataszteri  hivatalok  késedelmes  munkavégzése  számos  szakmai  hiányossága.  Ezek  a  

tényezők  sok  esetben  teret  engedtek  a  csalásoknak,  szélhámosságoknak  csak  azért,  mert  a  

hatóságok  sokszor  hónapokat,  sőt  éveket  késtek  jogok  bejegyzésével,  terhek  törlésével,  az  

ingatlanokra  vonatkozó  nem  megfelelő  adatok  nyilvántartásának  fenntartásával.  („Nem  

mulaszthatja  el  a bizottság,  hogy jelentésében  rá  ne  mutasson  azokra  a  szomorú  állapotokra,  

amelyek részint  a telekkönyvi hatóságoknál  az ügyek késedelmes elintézése miatt  fennállanak 

és  azokra  a  visszásságokra,  amelyek  a  kataszteri  lejegyzések  és  kiigazítások  körül  szintén  a  

késedelmesség  következtében  előállanak.  A  telekkönyvi  beadványok  elintézése  hónapok,  sőt  

igen  gyakran  több  mint  egy  év  alatt  sem  történik  meg[...]  Hangsúlyozza  a  bizottság,  hogy  

ezen  telekkönyvi  és  kataszteri  ügyintézési  késedelmességek  orvoslása  nélkül  a  jelen  

törvényjavaslatban  életrehívott  jogintézmények  a  gyakorlati  életben  nehezen  fognak  

keresztülvitetni  és  hatályosulni."303  

Alapelvként jelent  meg  a törvényben:  „Jelzálogjog jogügyleti  megalapításához  szükséges,  

hogy  a  jelzálogtulajdonosa  a  jelzálog  megalapításához  beleegyezését  adja  és  hogy  a  

jelzálogjogot  a  hitelező  javára  a  telekkönyvbe  bejegyezzék."304  Kimondotta  továbbá  a  

ranghelybiztosítás  lehetőségét  mégpedig  hat  havi  időtartamra;  továbbá  fenntarthatta  a  

tulajdonos  a  törölt  jelzálogjogi  bejegyzés  ranghelyét  egy  évre  „a  törölt  jelzálogjognál  

nemterhesebb új jelzálogjog bejegyzésének céljára" -  bármely hitelező javára.  (Ezt nevezték  a  

ranghely  továbbtartásával  kapcsolatos jognak  is.)  A  ranghelybiztosítást  oly  komolyan  vette  a  

törvény,  hogy  arról  a  tulajdonos  le  sem  mondhatott.  Továbbá:  a  jelzálogjog  -  a  modern  

302  1927:XXXV.tc.  Miniszteri  indokolása.  Corpus  Iuris  1927.  évi  kötet  584.  o.  
303  1927:XXXV.  tc.  Miniszteri  Indokolása.  L. Corpus  Iuris  1927.  évi  kötet  589.  o.  
304  I927:XXXV.  tc.  6.§  A  bejegyzési  elv  itt  is  érvényesült,  pontosabban  a  constitutivitas  princípiuma:  a  
jelzálogjog  csak  a telekkönyvi  bejegyzéssel  (bekebelezéssel) jöhetett  létre.  
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jelzálogjogokkal  azonosan  -  nem  adott  jogot  a  hitelező  számára  az  ingatlan  birtokára,  a  

hasznok szedésére vagy más jellegű hasznok  élvezetére.  

A telekkönyvre  is kihatással  volt fontosabb rendelkezések  a következők  voltak.  

1.  A  jelzálogjoggal  terhelt  ingatlan  elidegeníthető  és  megterhelhető  volt;  ezzel  ellentétes  

megállapodást  nem lehetett  kötni.  

2.  Az  ingatlan  tulajdonjogában  történt  változás  nem  érintette  a  személyes  adós  

kötelezettségét. 

3.  Jelzálogjognak  terhelt  ingatlan  egy  részének  lej egyeztetést  a  hitelező  csak  akkor  

ellenezhette,  ha  a  lejegyzés  veszélyeztette  a  hitelszerződés  teljesítését  (műszaki  megosztás  

•  esetében  állhatott  elő  ilyen  helyzet),  ha  viszont  a  lejegyzett  ingatlanról  töröltetni  kívánta  a  

terhet a tulajdonos (adós), úgy ahhoz kellett a hitelező hozzájárulása. 

4.  A hitelező  már  ekkor  sem  kereshetett  közvetlen  kielégítést  az ingatlanból,  ha a  követelése  

lejárt,  esedékessé  vált;  csak  bírósági  úton  követelhetett  ún. jelzálogjogi  keresettel.  A  pert  a  

telekkönyvi betétbe be lehetett jegyeztetni  (perfeljegyzés).  

5.  A jelzálogj og telekkönyvi bejegyzésének rangsorában nyerhettek  kielégítést:  

a)  a követelés bejegyzett  tőkeösszege, 

b)  a jelzálogjoggal biztosított  kamatok,  

c)  a jelzálogjoggal biztosított  egyéb kamatok, más mellékszolgáltatások,  a végrehajtási és 

perköltségek  stb.  

6.  A  biztosítéki  jelzálogjog  bejegyzése  esetében  a  jóhiszemű  telekkönyvi  szerzés  

védelmének  szabályai  nem  állottak  fenn,  azaz  a  telekkönyv  nem  szavatolt  a  kölcsön  

összegéért  (biztosítéki  jelzálogjog  esetében  csupán  a  kölcsön  legfelső  határát  jelölték  meg,  

amelyet  azonban  nem  jegyeztettek  be  a  telekkönyvbe.  Ugyanez  volt  a  helyzet  a  

keretbiztosítéki jelzálogjognál  is.  

7.  A  jelzálogjogot,  mint  átruházható  jogot  szabályozta  a  törvény,  ehhez  -  tehát  az  

átruházáshoz  -  nem  kellett  az  ingatlantulajdonos  beleegyezése,  hozzájárulása,  és  ezt  a  

telekkönyvben  mindenkor  át lehetett jegyeztetni. 

8.  A  telekadósság  fogalmat  a  törvény  így  határozta  meg:  „Jelzálogjogot  akként  is  lehet  

alapítani,  hogy  az  az  ingatlant  személyes  követelés  nélkül  terhelje  úgy,  hogy  a  jogosult  

meghatározott  összeg  erejéig  csak  a  jelzálogból  (azaz  a  zálogtárgyat  adó  ingatlanból  -

betoldás  tőlem)  kereshet  kielégítést."305  Egyébként  ezt  a  jelzálogjogot  „telekadósság"  

elnevezéssel jegyezték  be a telekkönyvi  betétbe.  

305  1927:XXXV.  tc.  8I.§  Corpus  Iuris  1927.  kötet 627.  o.  
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9.  A jelzálogjogról jelzálogadóslevelet,  a  telekadósságról  pedig  telekadóslevelet  állíthatott  

ki  a  bank  (hitelintézet  vagy  annak  tagintézete),  amennyiben  utóbbi  alapszabályát  hatóság  

megerősítette  vagy jóváhagyta.  A jelzálogadóslevél  kiállítását  (ideértve  a telekadóslevelet  is)  

be  kellett  jegyeztetni  a  telekkönyvi  betétbe.  A  jelzálogadóslevelet  (a  telekadóslevelet)  a  

telekkönyvi  hatóság  állíthatta  ki  a jelzálogjog  telekkönyvi  bejegyzése,  valamint  a  bejegyzés  

alapját  képező  okirat  alapján.  Amennyiben  a  követelést  -  és  a jelzálogjogot  -  megosztották,  

úgy  részjelzálogadóslevél  kiállításának  volt  helye.  Ez  az  okirat  arra  is  alkalmas  volt,  hogy  a  

követelés  átruházása  esetén  annak  átadása  fejezte  ki  az  átruházás  tényét  (hasonlított  

erőteljesen a váltóhoz). 

10.  Ha  a  jelzálogadóslevél  és  a  telekkönyv  tartalma  eltért,  irányadónak  a  telekkönyvi  

bejegyzést  kellett  tekinteni.  Ha  viszont  a  telekkönyvi  bejegyzés  helytelensége  a  

jelzálogadóslevélből  nyomban  kitűnt  és  nyilvánvalóvá  vált,  úgy  ekkor  már  nem  lehetett  a  

telekkönyvi jóhiszemű szerzés védelmére (vélelmére? -  kérdés tőlem)  hivatkozni.  

11.  A  jelzálogjogot  a  telekkönyvi  betétben  mindaddig  nem  lehetett  törölni,  amíg  a  

jelzálogadóslevelet  a  telekkönyvi  hatóságnak  vissza  nem  szolgáltatták,  illetve  azt  a  bírósági  

végzéssel  semmisnek nem nyilvánították.  

Az  ipari  záloglevelekről  szóló  1928:XXI.  tc.  alapján  rendelkezett  az  igazságügyminiszter  

69.700/1928.  I.  M.  sz.  rendeletében  az ipari vállalatok  központi  telekkönyvének  felállításáról.  

Ezt  az intézményt  a budapesti  királyi  törvényszék  kebelében  helyezték  el. Az  ipari  vállalatok  

jelzálogjog  hitelének  alapját  képező  ingatlanok  egységes,  egy  szervezeten  belüli  kezelését  

ugyanazok  a  szempontok  és  szükségszerűségek  indokolták,  mint  a  vasúti  és  csatorna-

vállalatok  esetében  történt.  Az  ipari  vállalatok  telekkönyvében  az  ipari  vállalat  folytatására  

alakult  nyilvános  számadás  kötelezett  kereskedelmi  társaságnak  a jelzálogul  lekötött  teljes  

vagyonáról  (ingókról  és  ingatlanokról)  egy.  betétet  kellett  szerkeszteni.  A  betét  lapjai:  

birtokállási,  tulajdoni lapok,  teherlap és kivett  ingók  lapja voltak.  Az első  három rész  azonos  

volt  a telekkönyvi  betétek  megfelelő lapjaival,  a negyedik  lapon az  ingók  nyilvántartása  azok  

megszerzése  időpontjának bejegyzésével  és  a  vagyontárgy  pontos  leírásával  valósult  meg.  A  

központi  telekkönyvi  betéten  kívül  még  e  rendszerbe  tartoztak  az  iktatókönyv,  az  ehhez  

készült  mutatókönyv,  a  térképkivonatok,  az  okir^tgyűjtemény,  a  betüsoros  névjegyzék  és  a  

községjegyzék, valamint  a kiadókönyv  és az  irattári  könyv.  Egyébként  ahhoz, hogy  valamely  

ingatlan  átkerüljön  az  iparvállalatok  központi  telekkönyvébe,  először  a  helyi  telekkönyvi  

hatóságoknak  kellett erről  soron kívül határozatot  hozni, majd a megfelelő kérelem benyújtása 

esetén  került  sor  a központi  telekkönyvi  hatóság  bejegyző  végzésének  a  meghozatalára.306  A  

306  L.  az  említett  miniszteri  rendeletet  a  Magyarországi  Rendeletek  Tárának  1928.  évi  kötetében  1697-1710.  
oldalakon. 
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központi  telekkönyvi  nyilvántartásban  a  perszonálfólium  elvét  követték,  azaz  egy-egy  

iparvállalatnak  egyetlen  telekkönyvi  betétje volt,  és  ott  az  összes  vállalati  tulajdonú  ingatlan  

és jelentős vagyontárgy  (ingó)  szerepelt.  

A jelzálogjogról  szóló  1927:XXXV.  tc.  a  22.000/1929.  évi  I.  M.  sz.  r.  értelmében  1929.  

december  1-én  lépett  hatályba.  A  rendelet  ezen  túlmenően  igen  részletesen  és  kimerítően  

foglalkozott  az átmeneti  helyzet  kezelésével,  a régebben  bejegyzett jelzálogjogok  átvitelével,  

továbbá  a  vonatkozó  telekkönyvi  eljárásokkal.  Ugyanakkor  a  23.000/1929.  sz.  miniszteri  

rendelet  pedig  „a  telekkönyvi  rendtartásnak  és  a  nem  peres  eljárás  szabályainak  a  

jelzálogjogról  szóló  1927: XXXV.  tc.  életbeléptetésével  kapcsolatban  szükséges  

kiegészítésekről  és  módosításról"  rendelkezett.  Mint  a  törvény  alapján  ismeretes,  

Jelzálogjog",  „keretbiztosítéki  jelzálogjog",  „biztosítéki  jelzálogjog"  és  „telekadósság"  

elnevezéseket  lehetett  e  terhek  (jogok)  megjelölésére  használni.  Bejegyzést  jelzálogjog  

biztosítására  egész  ingatlanra,  közös tulajdon illetőségére,  társasházi  albetétben  felvett  önálló  

ingatlanra  (lakás,  üzlet,  műhely  stb.),  haszonélvezetre,  ingatlan  haszonvételére,  építményi  

jogra,  telekadósságra.  A  rendelet  számos  helyen  (főként  a korábbi jelzálogjog  bejegyzésekre  

vonatkozó szakaszokat  illetően) kiegészítétette  a Trt.-t, mondhatni:  korszerűsítette.  

Bár  ugyan  törvényként  elfogadva  nem  lett,  rendkívüli  hatással  volt  a  magánjogi  bírói  

gyakorlatra  és egész jogéletünkre,  valamint  a későbbi jogfejlődésre -  ideértve az  1960. május 

1-én hatálybalépett  1959:IV. tv.-t,  a Polgári  Törvénykönyvet  is -  a  Magyarország  Magánjogi  

Törvénykönyve  elnevezésű  törvényjavaslat.  A tervezetet  az akkori  igazságügyminiszter  1928.  

március  1-én  500.  sorsz.  alatt  terjesztette  be  az  országgyűléshez,  azonban  hosszas  vitát  

követően  csupán  egy  olyan  törvény  született,  mely  érdemben  az  előterjesztéssel  nem  

foglalkozott.  (L.  a  Magyarország  Magánjogi  Törvénykönyvének  törvényhozási  tárgyalásáról  

szóló  1931.  évi XXII.  tc.-t.)  A  telekkönyvre  vonatkozó  rész  a 913.§-ig terjedt, és az  1914-ben  

előterjesztett  javaslattal  közel  azonos  tartalmú  volt,  különösen  az  alapelveket  illetően.  

Változatlanul  fenntartotta  a  bekebelezés,  előjegyzés  és  a  feljegyzés  intézményét,  a  

„bekebelezési  engedélyt",  különös  fontosságot  szentelt  a  rangsor  elvének.  A  telekkönyvi  

pereket  a  telekkönyv  helyesbítéséről  szóló  rendelkezések  között  helyette  el  

megkülönböztetvén  a törlési  és  a kiigazítási  pereket.  

307  Magyarországi  Rendeletek  Tára  1929.  évi  kötet  a 22.000/1929.  I.  M.  sz.  r.  271.  sorsz.  a.  15441549.  o.  és  a  
23.000/1929.  I.  M.  sz.  r.  271.  sorsz.  a.  1550-1681.  o.  Itt  találjuk  meg  a  jelzálogadólevél  a  telekadóslevél  
mintapéldányait. 
308  Térfy  Gyula-Térfy  Béla:  Igazságügyi  Zsebtörvénytár  Budapest,  1948.  269-273.0.  Ugyanebben  a  
gyűjteményben  megtalálhatjuk  az  1855.  december  15-i  telekkönyvi  rendtartást  is,  melynek  l-48.§-ait  gyakorlati  
jelentőségük  híján nem  közölték.  (L.  uo.  1476-1527.)  
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A  törvénykezés  egyszerűsítéséről  szóló  1930:XXXIV.  tc.  eljárásjogi  rendelkezéseket  

tartalmazott  zömében,  annak  III.  fejezete a telekkönyvi  ügyekkel  foglalkozott. „Az  ez  alatt  a  

cím  alatt  összefoglalt  rendelkezések  a  telekkönyvi  hatóságok  túlterhelésén  a  telekkönyvi  jog  

alapelveinek  és  a  közhitel  érdekeinek  lényeges  sérelme  nélkül  kívánnak  segíteni.  A  

telekkönyvi  hatóságok  túlterhelése  részben  abból  származott,  hogy  a  háború  óta  keletkezett  

jogszabályok  s  főleg  a  földbirtokpolitikai  reform[...]  a  jelzálogjogról  szóló  törvény[...],  a  

trianoni  szerződésből  folyó,  az  utódállamokkal  a  telekkönyv  kölcsönös  iratcsere  tárgyában  

kötött  egyezmények  és  az  utódállamokból  visszahozott  telekkönyvek  forgalombaadása  a  

telekkönyvi  hatóságokra  korábban  ismeretlen  minőségű  és  mennyiségű  munkaterhet  rótt.  A  

telekkönyvi  hartóságok  túlterhelését  ezen  felül  fokozza  még  az  is,  hogy  az  általános  

létszámcsökkentés  során  a  telekkönyvi  személyzetet  éppen  a  telekkönyvi  ügyforgalom  

kezdődő  emelkedése  idején  lényegesen  apasztották,  továbbá  az,  hogy  a  közgazdasági  

viszonyok  megromlása  következtében  a  telekkönyvi  ügyforgalom  különben  is  lényegesen  

megnőtt;  ehhez  járult  még  az,  hogy  a  kivételes  állapotnak  mintegy  tíz  évi  tartama  alatt  a  

telekkönyvi  átalakító  személyzet  utánpótlás  hiányában  teljesen  megszűnt,  a  telekkönyvi  

betétszerkesztő  személyzet  pedig aránylag nagyon megfogyatkozott  és az  így  megcsappant...  

személyzet  nagyrészét  az  1927.  és  1928.  évben  mintegy  tizennégy  hónapon  át  kényszerítő  

szükségből  el  kellett  vonni  munkájától,  s  rendes  telekkönyvi  ügyszak  másfélszázezer  

ügydarabra  felszaporodott  hátralékának  feldolgozására  kellett  igénybe  venni.  Ennek  

következtében  a  különleges  és  a  községek  egész  telekkönyvére  kiterjedő  telekkönyvi  

munkálatok  (telekkönyvi  betétszerkesztés,  telekkönyvi  térképpótlás  és  helyesbítés)  végzése  

megakadt."309 

A  munkálatok  nehézségei  miatt  hozott  intézkedések  természetesen  nem  rendítették  meg  a  

telekkönyv intézményét;  a lényegesebb rendelkezések  a következők  voltak:  

a)  huszonöt  pengőt  meg  nem  haladó  összegre  jelzálogjog  bejegyzését  nem  lehetett  

kérelmezni, 

b)  a  telekkönyvi  betét  A  lapjának  5.  rovata  -  amely  a  kataszteri  tiszta  jövedelem  

kimutatására  szolgált  -  megszüntetésre  került  („a  kataszteri  tiszta  jövedelem  pedig  nem  

tartozik  az  ingatlan  tárgyi  ismertető jeleihez  s  így  tere  nyílik  annak  a  felfogásnak,  hogy  ez  

adat  a  telekkönyvi  betétben  a publica  fides  alá  esik[...]  A  kataszteri  tiszta jövedelemnek  a  

telekkönyvi  betétekben  feltüntetése  még  azt  a  célt  sem  szolgálja,  hogy  amikor  valamely  

ingatlan  árverésre  kerül,  a  telekkönyvben  feltüntetett  kataszteri  tiszta  jövedelem  legalább  a  

309Törvény  miniszteri  indokolása  C.1.193.  A  telekkönyvi  betétek  szerkesztése  már  1887-ben  megindult,  de  még  
ekkorra nem  fejeződött  be  (1930-ban).  
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kikiáltási  ár  megállapítására  legyen  alap;  a  kikiáltási  árat  ugyanis  az  adó-  és  értékbizonylat  

vagy a becslés adatai alapján állapítják meg");310  

c)  a  törölt  vagy  meghaladott  bejegyzések  miatt  nehezen  áttekinthető  betéteket  újra  kellett  

szerkeszteni  (már ezen tételek  nélkül);  

d)  a közös legelő és a legeltetési társulat  ingatlan vagyonának bejegyzését  egyszerűsítette;  

e)  végezetül  a  tulajdonközösség  megszüntetésével  kapcsolatos  telekkönyvi  eljárást  

újraszabályozta. 

Az  1911:1.  tc.  polgári  perrendtartásról(Pp.),  valamint  a  végrehajtásáról  rendelkező  

1912:LIV.  tc.  (Pp.)  változást  hozott  a  telekkönyvi  hatóságok  rendszerében,  hatáskörében  is.  

Ez  utóbbi  ll.§-a  szerint  a  telekkönyvi  hatóságot  a  királyi  járásbíróságok  gyakorolták,  

amelyek  eljártak  nem  csupán  a  telekkönyvi  nemperes  eljárásokban,  hanem  a  telekkönyvet  

érintő  mindenféle  perben  (ideértve  a  törlési  és  kiigazítási  kereseteket  is).311  A  királyi  

járásbíróságok  perenkívüli  ügyben  hozott  végzése  ellen  a  felfolyamodást  a  királyi  

törvényszék,  a  másodfokú  végzéssel  kapcsolatos jogorvoslati  kérelmet  pedig  a  királyi  kúria  

bírálta el. 

1936-ban  két  olyan  törvény  is  született,  amelyek  közvetlenül  érintették  a  telekkönyvet:  az  

1936.XI.  tc. A  családi  hitbizományról  és a hitbizományi  kisbirtokról,  valamint az  1936.XXVII.  

tc.  A  telepítésről  és  más  joldbirtokpolitikai  intézkedésről.  Az  előbbi  szigorúan  körülírta  a  

hitbizomány  alapításának  feltételeit  lés  annak  kötöttségeit,  és  bár  számos  feudális  elemet  

igyekezett  kiiktatni  ezen  jogintézményből,  a  tőkés  viszonyokba  bele  nem  illő  szerkezete  

megmaradt.  A  másik  törvény  ugyanakkor  tovább  kívánta  fejleszteni  a  kisbirtokok  

„szaporításának"  módozatait,  elsődlegesen  a  telepítés  intézményének  kiszélesítésével.  

Mindezen  törvények  végrehajtása  ismételten  a  telekkönyvi  hatóságoknál  csapódott  le,  újabb 

terheket rakva a hivatalok köztisztviselőire és a bírákra. 

Az  1937: VI.  tc.  (A  városrendezésről  és  az  építésügyről)  minden  önálló  önkormányzattal  

rendelkező  település  számára  a  teleknyilvántartás  vezetését.  Ez  nem  volt  konstitutív  hatályú,  

tehát  a  bejegyzések  elmaradása  nem  érintette  a  jogi  hatásokat,  de  nem  tekintették  azt  

közhitelűnek  sem  annak  ellenére,  hogy  az  egyes  törvényhatóságok  készítették  és  használták  

azokat.  Lényegében  a beépíthető,  illetve  a  beépítésre  alkalmassá  tehető  telkeket  regisztrálták  

ezekben a könyvekben. 

3 . 0  L.  Corpus  luris  1930.  évi  kötet 507.  o.  
3 . 1  L.  Corpus  luris  1911.  és  1912.  évi  kötetek,  Térfy-testvérek:  [gazságügyi  Zsebtörvénytár  Pp  és  Ppé.re  
vonatkozó  részek  (982.  o-tól)  
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A  Kivételes  telekkönyvi  eljárások  egységes  szabályozása  tárgyában  címmel  született  meg  

az  1938.X1.  tc. Ilyen eljárásoknak tekintette az alábbiakat: 

-  telekkönyvhelyesbítés,  

-  a telekjegyzőkönyvekből telekkönyvi  betétek  szerkesztése312  

-  telekkönyvátalakítás,  

-  telekkönyvi  átvitel,  

-  telekkönyvek egyesítése és elkülönítése, 

-  többszörös telekkönyvezés  megszüntetése,  

-  telekkönyvi térkép pótlása és helyesbítése,  

-  megsemmisült,  használhatatlanná  lett  vagy  elveszett  telekkönyvi  betét  

(telekjegyzőkönyv) pótlása, 

-  telekkönyvezetlen  ingatlanok  telekkönyvezése.  

Ezen  törvény  meghozatalát  az  indokolta,  hogy  ezen  időszakra  olyannyira  

áttekinthetetlenné,  felismerhetetlenné  vált  ezen  eljárások  szabályozása,  hogy  maguk  a  

telekkönyvi  hatóságok  sem  tudtak  eligazodni  e  jogi  „dzsungelben".  Számos  miniszteri  

rendelet,  körrendelet,  utasítás  rendelkezett  ezekről  a  különös  eljárásokról,  bár  az  1886-1892  

között  meghozott  törvények  is  kiemeltek  egy-egy  ilyen  eljárást  és  azok  ott  kerültek  

ismertetésre.  A  törvény  végrehajtásával  értelemszerűen  az  igazságügyminisztert  bízták  meg,  

azonban  az  újabb  események  már  nem  tették  lehetővé  a  rendelet  kidolgozását.  Meg  kell  

említenem, hogy  telekkönyv-helyesbítés  címszó alatt kerültek  felsorolásra a tényleges  birtokos  

tulajdonjog  szerzésével  kapcsolatos  tényállások  (a  korábban  szabályozott  esetek  

összefoglalásával),  tehát  a  törvény  az  e  kérdéssel  foglalkozó  szabályozást  is  egységesíteni  

kívánta. 

1938-ban  született  meg  a telekkönyvi  intézménnyel  foglalkozó utolsó -  fenti -  törvényünk  

(ám  hatályba  nem  léptették).  Ezt  követően  előtérbe  került  az  abszolutizmus  jogalkotásához  

hasonlóan  a  rendeleti  szabályozás  egészen  1997-ig - ,  az  ekkor  megalkotott  1997.  évi  CXL1.  

törvény  az  ingatlan-nyilvántartásról  a  legújabb jogszabályunk  ebben  a  formában  (1938-at  

követően). 

312  Ebből  következik,  hogy  a telekjegyzökönyvek  telekkönyvi  betétekké  átalakítása  még  ekkor sem  fejeződött  be.  
Sőt  Kampis  György  A  telekkönyvi  jog  c.  idézett  munkájában  azt  írta:  „.. .a  telekkönyv  intézményének  
be vezetése, során  a  helyszínelési  utasítások  alapján  ideiglenes  hatállyal  telekjegyzökönyvek  készültek,  amelyek  
az  ország  egy  részében  még  ma  is  (196/  -  toldás  tölem)használatban  vannak.  " (L.  id.  m.  125.  o.)  III: „1960.  év  
végén  a községek  mintegy  1/3-ában  még  mindig telekjegyzökönyvek  voltak..."  (L.  uott 62.  o.)  
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10. A telekkönyvi  törvények és a Trt. továbbélése  1960-ig  

Az  1938-ban  visszacsatolt  felvidéki  területekre  (ideértve  az  ekkor  Csehszlovákiához  

tartozott  Kárpátalját  is)  az  1938.XXXIV.  tc.  alapján  (A  magyar  szent  koronához  visszacsatolt  

felvidéki  területeknek  az  országgal  egyesítéséről)  a  3.730/1939.  M.  E.  sz.  rendelet  

kiterjesztette az  ingatlanokra  vonatkozó hazai  anyagi  és eljárásjogi jogszabályok  hatályát,  így  

a  Trt.-t,  a  telekkönyvi  betétek  szerkesztéséről  szóló  törvényeket  és  azok  végrehajtási  

rendeleteit,  valamint  egyéb,  telekkönyvvel  és  ingatlanforgalommal  összefüggésben  állott  

egyéb jogszabályokat  e területen  is alkalmazni  lehetett  és kellett. Nem került  sor  a vasutak  és  

csatornák  telekkönyvezéséről  szóló  1868:1.,  1881:LXI.  és  1936:XII.  tc.-kek  átvételére,  

amennyiben  azok  1938.  november  2-án  ott  alkalmazásban  nem  voltak.  (E  rendszert  

fokozatosan kívánta  a magyar  kormányzat  bevezetni.)  Bármely  telekkönyvi  per  megindítható  

volt a visszacsatolást követően az esetben is, ha már korábban a perindítási határidő lejárt. 

Eltérő  konkrét  rendelkezés  hiányában,  a  folyamatban  volt  telekkönyvi  ügyekre  a  magyar  

jog  szabályait  kellett  alkalmazni,  ha  pedig  fellebbeztek  olyan  ügyekben,  amelyekben  a  

magyar jogszabályok  nem  biztosítottak  jogorvoslatot,  úgy  azt  a  magyar jog  szerint  (anyagi  

jogszabályok  alkalmazásával)  el  kellett  bírálni.  Az  idegen  nyelvű  telekkönyvi  bejegyzéseket,  

feljegyzéseket  meg  kellett  szüntetni  (azok  áthúzásával)  és  helyettük  a  magyar  nyelvű  

szövegezést  kellet  alkalmazni.313  A  telekkönyvi  részletnek  méterrendszerben  kitünteti  

területét kataszteri  holdakra  és négyszögölekre  („négyzet  ölekre") kellett átszámítani  azokban  

a településeken, ahol a  földadó-nyilvántartást  nem méterrendszerben  vezették.  

Ugyanekkor  fogadta  el  az  országgyűlés  a  zsidók  közéleti  és  gazdasági  térfoglalásának  

korlátozásáról  szóló  1939.  IV.  tc.-t,  amely  -  többek  között  -  hatósági  jóváhagyástól  tette  

függővé  a  zsidók  mező-  és  erdőgazdasági  ingatlanainak  forgalmát.  A  törvény  

földbirtokpolitikai  rendelkezéseinek  a végrehajtását a 8.360/1939.  M.  E. sz.  r. tartalmazta  igen  

részletesen.  Azt  a  körülményt,  hogy  zsidó  tulajdonban  élt  ingatlan  a  törvény  hatálya  alá  

tartozott,  előzetes  hatósági  vizsgálódás  után  a  telekkönyvi  hatósághoz  is  be  kellett  jelenteni.  

[,,A  telekkönyvi  hatóság  a  közigazgatási  bizottság  gazdasági  albizottságának  megkeresésére  

elrendeli  az  ingatlan  telekkönyvének  B.  lapján  annak  feljegyzését,  hogy  az  ingatlan  

tulajdonosa  (tényleges  birtokosa)  az  1939:IV.  törvénycikk  rendelkezései  alá  esik.314]  

Földbirtokpolitikai  jelentőségű  volt  -  és  kis  részben  a  nagybirtokok  felosztására  is  tett  

kísérletet  -  a  kishaszonbérletek  alakításának,  kisbirtokok  és  házhelyek  szerzésének  

313  Magyarországi  Rendeletek  Tára  1939.  évi  kötet  485-488.  oldalak.  L.  még:  a  17.000/1939.  I.  M.  sz.  r.  a  
telekkönyvi  forgalomnak  a visszacsatolt  területen  megindításával  kapcsolatos  rendelkezésekről.  
314  L.  id.  rendeletet  a Magyarországi  Rendeletek  Tára  1939.  kötetében  1373-1375.  oldalakon.  
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előmozdításáról  s  más  fölbirtokpolitikai  rendelkezésekről  szóló  1940:IV.  tc.  -  bár  ennek  

végrehajtása beletorkollott  a  II.  világháborúba  történt  belépésünk  és  a háborús  cselekmények  

beindításántik  időszakába.  Már  ekkor  leszögezte  a  törvény:  „Mező-  vagy  erdőgazdasági  

ingatlant  nem  magyar  állampolgár  élkők  közötti  jogügylettel  csak  akkor  szerezhet,  és  ily  

ingatlanra  árverés  vagy  árverés  hatályával  magánkézből  eladás  során  vételi  ajánlatot  csak  

akkor  tehet,  ha  a  telekkönyvszerűen  megjelölt  ingatlan  megszerzésére  a  földmívelésügyi  

miniszter  a  belügyminiszterrel  és  a  honvédelmi  miniszterrel  egyetértve  engedélyt  adott."315  

Előírta,  hogy  a  100 kataszteri  gold  területet  bérlők  (haszonbérlők)  kötelesek  alhaszonbérletbe  

adni a  földterület  legalább  1/3-át. (Ezt nevezték  kishaszonbérletnek.)  

A  visszafoglalt  délvidéki  területeken  a  telekkönyvi  ügyintézést,  azaz  a  telekkönyvi  

forgalmat  „további  rendelkezésig"  szüneteltette  a  magyar  kormányzat  tekintettel  az  ottani  

háborús  helyzetre;  csupán  a  beadványok  benyújtását,  valamint  a  telekkönyvi  betétek  

másolatainak  kiadását  tette  lehetővé.  (L.  az  5.480/1941.  M.  E.  sz.  rendeletet!)316  Ezzel  

szemben  a  román  uralom  alól  felszabadult  „keleti  és  erdélyi"  országrészben  az  1940:XXVI.  

tc.  (A román  uralom  alól felszabadult  keleti  és erdélyi  országrészek  a magyar  szent  koronához  

visszacsatolásáról  és  az  országgal  egyesítéséről)  visszaállította  a  magyar  magánjogot  

csaknem minden területen és életviszonyban,  így különösen az alábbi dologi jogi törvények és  

rendeletek léptek  hatályba:  

a)  az  1924.XII.  törvénycikk  és  a  30.000/1925.  I.  M.  sz.  r.  a  társasháztulajdonról  és  annak  

telekkönyvvezéséről, 

b)  a  tényleges  birtokos  tulajdonjogának telekkönyvi  bejegyzéséről  szóló  1927:XXXIV.  tc.  

és végrehajtási rendeletei, 

c)  1927.XXXV.  tc. a jelzálogjogról  és a vonatkozó végrehajtási  rendeletek,  

d)  „az  1861.  évi  országbírói  értekezlet  által  megállapított  „Ideiglenes  törvénykezési  

Szabályok" 21.§-ával  hatályban tartott telekkönyvi  rendtartás",  

e)  a megszűnt  úrbéri  viszonyok  rendezésével  kapcsolatos  birtokrendezésre,  arányosításra,  

az  úrbéri  elkülönítésre  vonatkozóan  az  1871:LIII-LV.  az  1880:XLV.,  az  1892:XXV.  és  az  

1908:VII.  tc.-ek.317  

Bár  itt  is  felfüggesztették  a  zsidók  ingatlanszerzését  és  ingatlanaikon  tulajdonjoguk  

gyakorlását  (1942:XV.  törvénycikket  a zsidók  mező-  és  erdőgazdasági  ingatlanairól)  egyrészt  

315  L. Corpus  Iuris  1940.  évi  kötet  33.  old.  „A  földnek ez  a felsőbbrendű  értékelése  kötelezi  a nemzeti  alapon  álló  
kormányt,  hogy  az ország  birtokviszonyainak  miképpeni  alakulását...  ellenőrizze."  (1.  uott  miniszteri  indokolás!)  
316  Magyarországi  Rendeletek  Tára  1941.  évi  kötet  1946-1967.  oldalak.  
317  L.  1.440/1941.  M.  E.  sz.  r. (Rendeletek  Tára  1941.  kötet  323.  o.)  Itt  került  szóba  az  ún.  „csiki  magánjavak"-
hoz  tartozó  ingatlanok  kérdése  is,  melyeket  a  román  kormányzat  állami  tulajdonba  vett  1918.  október  28-át  
követően;  a rendelet  szerint ezek  tulajdonjoga  visszaállításra  került.  
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azzal, hogy kis-  és nagyközségben  bármely  ingatlan  megszerzését  megtiltották,  és továbbra  is  

fenntartották  mező-  és  erdőgazdasági  ingatlan  szerzésének  tilalmát  (engedéllyel  sem  lehetett  

ingatlant  szerezniök).  Továbbá  kimondotta  a  törvény:  „Zsidót  összes  mező-  vagy  

erdőgazdasági  ingatlanának  (használati  illetőségének)  ezek  alkotórészeinek  és  tartozékainak,  

továbbá  mező-  vagy  erdőgazdasági  ingatlanon  lévő  vagy  ezekkel  kapcsolatos  mező-  vagy  

erdőgazdasági  ipari  üzemének  és  üzemi  berendezésének  tulajdonul  átengedésére  kell  
71  fi  

kötelezni.  További  korlátozást  jelentett,  hogy  a  törvény  hatálya  alatt  álló  zsidó  személy  

mező-  illetve  erdőgazdasági  ingatlant  csak  földművelésügyi  miniszteri  engedéllyel  vehetett  

haszonbérletbe. 

Az  Ideiglenes  Nemzetgyűlés  1944.  évi  december  22-én  adott  felhatalmazása alapján  hozta  

az  Ideiglenes  Nemzeti  Kormány  1945.  március  15-én  600/1945.  M.  E.  sz.  rendeletét  „a  

nagybirtokrendszer  megszüntetéséről  és  a földmíves  nép földhöz  juttatásáról,  amely  március  

18-án  lépett  hatályba.  Még  abban  a  hónapban,  azaz  március  28-án  megszületett  a  kormány  

rendeletét  végrehajtó I.  sz.  végrehajtási  rendelet  (33.000  1945.F.  M.  számú  rendelet,  majd az 

év  április  27-én  került  kihirdetésre  a  II.  sz.  végrehajtási  rendelet  (2.400/1945.  FM.  sz.  r.  

házhelyeknek,  valamint  közérdekű  telkeknek  juttatásáról).  1945.  június  4-én  hozta  meg  az  

akkori  földmívelésügyi  miniszter,  Nagy  Imre  a  nagyon  részletes  miniszterelnöki  rendelet  

minden  elemére  kiterjedő  III.  végrehajtási  rendeletét  (5.600/1945.  F.  M.  sz.  r.  rendeletet,  

mely  a  földreform  során  igénybevett  ingatlanok  földadójának  viselését  és  kiszabását  

rendezte.319 

A  földreform  törvény végrehajtása nem a telekkönyvi  hatóságokra,  hanem  a  rendeletekben  

meghatározott  földrendező  bizottságokra  háruit,  de  a  telekkönyvi  betétekben  felvett  

ingatlanok  szétdarabolása,  lejegyzése,  átjegyzése,  illetve  az  eredeti  tulajdonjogi  viszonyok  

kiiktatása  (törlések  stb.)  a  telekkönyvre  hárult.  A  mező-  és  erdőgazdasági  ingatlanokért  

térítést nem kellett fizetni, ezzel  szemben a házhelyek juttatása vételárfizetési  kötelezettséggel  

járt.  Mivel  általában  a házhelyek  után  a vételárat  az  igénylők  többsége nem tudta  megfizetni,  

részletkédvezményt  kaptak,  amelyek  biztosítására  jelzálogjogot  kellett  a  telekkönyvi  

betétekbe bejegyezni. 

Egyébként  a telekkönyvi  hatóság a kiosztásokat  nem bírálhatta  felül, a kataszteri  adatokkal  

nem  vethette  egybe,  köteles  volt  azt  a  bizottság  határozata  alapján  haladéktalanul  a  betétbe  

(vagy  az  újonnan  nyitott  betét  AJ  lapjára)  bevezetni.  A  telekkönyvi  bejegyzés  a  hatályos  

telekkönyvi  rendeleteknek  megfelelően  történt:  az  eredeti  („kiosztásra  kerülő)  ingatlant  

318  Corpus  Iuris  1942.  évi  kötet  93-94.  o.  
319  L.  a  Magyarországi  Törvények  és  Rendeletek  Tára  1945.  évi  kötetét,  itt  mindegyik  említett  rendelet  
megtalálható  magyarázat,  indokolás  nélkül.  
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lejegyezték,  a  volt  tulajdonos(ok)  részére  visszamaradt  földrészletet,  valamint  az  

igényjogosultak  számára  juttatott  földeket  új  telekkönyvi  betétbe  jegyezték.  Az  ilyen  

ingatlanok  betétjének  AJ  lapjára  az alábbiakat  keiiett  feljegyezni: „A  600/1945.  M.  E.  számú  

rendelet  alapján  kiosztott  birtok,  a  helyrajzi  szám  és  a  terület  nagysága  a  részletes  felmérés  

során  hivatalból  kiigazítható."  Nyilvánvalóan  elsőrendű  érdek  volt  a  kiosztások,  a juttatások 

mielőbbi realizálása, azaz a birtokhelyezés,  továbbá az új tulajdonosok mielőbbi  feltüntetése a 

telekkönyvi  betétekben.  

Az  1945. február 6-án kiadott  200/1945.  M.  E. sz.  r.  haladéktalanul  hatályon kívül  helyezte  

mindazokat  a  törvényeket,  amelyek  a  zsidók  hátrányos  megkülönböztetését  tartalmazták,  és  

ezáltal  megfosztották  őket  vagyonuktól,  személyes  szabadságuktól  és  életüktől,  és  

természetesen rendelkeztek az eredeti  állapot helyreállításáról  az ingatlanok  tekintetében.  

A  6.920/1945.  M.  E.  sz.  r.  (kelte:  1945.  augusztus  22.)  kiszélesítette  a  társasháztulajdon  

alapításának körét;  mégpedig  azokra  az épületekre,  amelyeket  a törvény hatálybalépése  előtt  

létesítettek.  Ehhez  azonban  be  kellett  szerezni  a  Fővárosi  Közmunkák  Tanácsa  előzetes  

hozzájárulását.  Erre  azért  volt  szükség,  hogy  az  egy  személy  tulajdonában  lévő  ilyen  házak  

jogilag  is  megosztásra  kerüljenek,  és  így  azok  esetleges  köztulajdonba  vétele,  majd  az  

igénylők részére juttatása (a bérlők jöhettek elsőként figyelembe) egyszerűbb  lehessen.  

Az  1946.IX.  törvénycikk  a  telepítésről  és  a  földreform  befejezésének  előmozdulásáról  

rendelkezett.  Ez  a  telepítés  azonban  nem  volt  azonos  a  II.  világháború  előtt  hozott  telepítési  

törvénnyel,  valamint.az  1893-as jogszabállyal,  itt az áttelepített  lakosság  ingatlantulajdonának  

államosításáról  volt  szó,  amely  ingatlanvagyont  „telepítéssel",  azaz  önkéntes  átköltözés útján 

vásárolhattak meg az igénylők. Ezt követték  a további államosítási rendelkezések,  azaz:  

-  a szénbányászat  államosításáról  szóló  1946.XIII.  tc.,  

-  egyes  villamosművek  energiatelepeinek  és  távvezetékeinek  állami  tulajdonbavételéről  

és a villamos energiagazdálkodással  kapcsolatos egyéb rendelkezésekről  (1946:XX. tc.),  

-  a  földreform  befejezése érdekében szükséges egyes rendelkezésekről  (1947:V. tc.),  

-  a  Magyar  Nemzeti  Bank  és  a  Pénzintézeti  Központ  I.  kúriájába  tartozó,  rt.  alapján  

pénzintézetek  magyar tulajdonban lévő részvényeinek  állami  tulaj donbavételéről. (1947.XXX. 

tc.), 

-  a bauxitbányászat  és az alumíniumtermelés  és államosításáról  (1948:XIII.  tc.)  

-  egyes ipari vállalatok  állami  tulajdonbavételéről rendelkező  1948:XXV. tc.,  

-  külföldön  tartózkodó  egyes  személyeknek  magyar  állampolgárságuktól  való  

megfosztása és vagyonuk elkobzása  tárgyában, (1948.XXVI.  tc.),  
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-  a  nem  állami  iskolák  fenntartásának  az  állam által  való  átvétele,  az azokkal  összefüggő  

vagyontárgyak  állami  tulaj donbavétele  és  személyzetének  állami  szolgálatba  való  átvétele  

tárgyában meghozott  1948:XXXV.  tc.),  

-  a  volt  királyi  család  alapítványi  vagyonának  állami  tulajdonba  vételéről  (1948:XXXV.  

tc.), 

-  1949: évi 20. sz. tvr. kisebb ipari vállalatok állami  tulajdonbavételéről,  

-  4091/1949.  (I. 26.) Korm. rendelet  a mezőgazdasági  ingatlanok és azok  felszereléseinek  

felajánlásáról, 

-  4096/1949.  (I.  27.)  Korm.  rendelet  a  temetkezési  tennivalók  államosításáról,  a  

temetőingatlanok  állami tulaj donbavételéről. 

Természetesen  születtek ebben  az időszakban telekkönyvre vonatkozó jogszabályok  is,  így 

az  1948:LVI.  tc.  a  méterrendszernek  a földadókataszteri  munkálatokban  és  a  telekkönyvben  

való  alkalmazásáról.  A  törvény  csupán  egyetlen  szakaszból  állott:  „A  földadókataszteri  

munkálatokban  és  a  telekkönyvi  betétekben  (telekjegyzőkönyvekben)  a  területi  adatokat  

kizárólag  méterrendszerben  kell  feltüntetni:  az  egyéb  mértékrendszerben  bejegyzett  korábbi  

adatokat pedig fokozatosan  méterrendszerre  kell  átszámítani."  

Az  1949:XX.  törvény  (A  MAGYAR  NÉPKÖZTÁRSASÁG  ALKOTMÁNYÁBÓL)  nem  

tartalmazott  rendelkezéseket  a  telekkönyvi  rendszerre,  azonban  teljes mértékben  átformálta  a  

tulajdonjogi  viszonyokat.  Ennek  volt  a  közvetlen  folyománya  az  állami  tulajdon  

mindenhatóságára  alapozott  kezelői  jog  intézményének  a  megteremtése  1950.  október  1-én  

lépett  hatályba  az  állami  ingatlanvagyon  tulajdonjogának,  kezelésének,  nyilvántartásának  

szabályozásáról  szóló  244/1950.  (X.l.)  M.  T. sz.  rendelet,  amely  szerint  minden  ún.  közületi  

ingatlant  állami  tulajdonnak  kellett  tekinteni  (ide  tartoztak  az  állami  tulajdonban  volt,  

államosított  intézmények,  a  tanácsok  kezelésében  lévő  ingatlanok,  az  állam  és  az  egyházak  

közötti  „megállapodások"  alapján  államnak  felajánlott  ingatlanok).  Mivel  pedig  ezen  

ingatlanokat  működtetni  kellett,  nem volt  olyan központi  szerv,  amely  e tevékenységet  képes  

lett  volna végezni,  ezért  a tulajdonjog több részjogosítványát  magábanfoglaló „kezelői jogot" 

az ingatlan konkrét „üzembentartójának" adta  le a rendelet. 

A  kezelői jog  a  telekkönyvbe  is  bekerült,  ám  nem  mindenkor  tudták  a  megfelelő  kezelőt  

bejegyezni.  Ez  esetben  maradt  az  állami  tulajdonjog egyedüli  bejegyzésként  a  B)  lapon,  és  

vélelem  szól  amellett,  hogy  a  kezelő  az  alapító  szerv  (vagy  a  tanács,  vagy  valamelyik  

320  Corpus  luris  1948.  évi  kötet  292-293.  oldalak.  Nem  történt  meg  egyébként  e  törvény  alapján  sem  a  
méterrendszer  bevezetése  a  két  intézményben,  ugyanis  az  1960-as  telekkönyvi  jogszabály  is  a  kataszteri  
holdakról  és négyszögölről  rendelkezett  (2/1960.  (XII.  25.)  IM.  sz.  r. 7.§  (1)  bek.)  
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minisztérium,  illetve országos hatáskörű szerv). Végezetül  a kezelői jog  pontos  meghatározása  

és telekkönyvi  bejegyzésének feltételei  1960-ban fogalmazódtak  meg.321  

A  telekkönyvi  jogszabályok  áttekinthetetlensége  természetesen  1945-öt  követően  is  nagy  

gondot  okozott  a  jogalkalmazóknak.  Először  1950-ben  kísérelték  meg  egyszerűsíteni  a  

telekkönyvi  eljárásokat;  a  126/1950.  (IV.29.)  M.  T.  sz.  rendelet  (a  telekkönyvi  eljárás  

szabályainak  egyszerűsítése  tárgyában)  megszüntette  az  előjegyzés  intézményét,  ennek  

folytán  a  telekkönyvi  hatóságnak  a  feltételekneK  meg  nem  felelt  kérelmet  egyszerűen  el  

kellett  utasítani.  Új  szabályként  jelentkezett  a  törvény  vagy  egyéb  jogszabály  alapján  

bekövetkezett  tulajdonjog-átszállás kötelező  bekebelezése.  Ilyenkor  meg  kellett jelölni  azt  a  

jogszabályhelyet,  amely  az  ingatlan  tulajdonjogának  „átszállását"  elrendelte,  

magábanfoglalta.  Megszüntette  a  rendelet  a  tulajdonjog  bekebelezésénél  a  vételár  illetve  a  

becsérték  kötelező  feltüntetését.  Egyéb,  jelentéktelen  kérdéseken  túlmenően  változott  az  

eljárási  rend  is:  a  telekkönyvi  végzések  ellen  csupán  egyfokú  felfolyamodást  tett  lehetővé  

(benyújtási  határidőként  8  napot  jelölt  meg),  és  a  felsőbíróságot  (azaz  az  ítélőtábla)  jelölte  

meg másodfokú bíróságként (ekkor még nem jöttek  létre a megyei  bíróságok).  

További  -  lényegtelen  -  módosítást  tartalmazott  a  281/1950.  (XI. 30.)  M.  T. sz.  rendelet  (a  

telekkönyvi  ügyek  intézése  tárgyában):  feljogosította  a  bírósági  fogalmazót  és  a  jogi  

végzettséggel  nem  rendelkezett  telekkönyvvezetőt  arra,  hogy  bírói  végzéseket  hozzanak.  

További  módosítást  tartalmazott  a  7/1954.  (VIII.27.)  I.  M.  sz.  r.  (a  telekkönyvi  eljárási  

szabályok  egyszerűsítéséről  annyiban, hogy lehetővé tette minden ügyben a hiánypótlást  (azaz  

a  telekkönyvi  hatóság  visszaadhatta  a  kérelmezőnek  mind  a  beadványt,  mind  annak  

mellékleteit  30  napos  elintézési  kötelezettség  mellett).  Amennyiben  a  felhívást  az  érdekelt  

teljesítette,  úgy  a  kérelmet  annak  beérkezése  (eredeti)  rangsorában  kellett  elintézni.  

Amennyiben  a  hiánypótlási  határidő  eredménytelenül  telt  el  és  a  határidő  meghosszabbítását  

sem kérték,  a  visszajuttatott  beadványt  el  kellett  utasítani  (és  ez  esetben  nem  tartotta  meg  az  

ügy a  rangsorát).  

Amennyiben  a  beadvány  nem  a  telekkönyvi  helyrajzi  számot  (hanem  a  kataszteri,  a  

telekkönyvben  bejegyzettel  nem  azonos  számot)  vagy  nem  megfelelő  egyéb  adatot  

tartalmazott,  úgy  lehetőség volt  a felek meghallgatására  is.  

Az  öröklakások  és  a szövetkezeti  társasházak  telekkönyvezéséről  tartalmazott  rendelkezést  

a  10/1957.  (IX.27.)  I.  M.  sz.  r.  Ez  azonban  nem  a  saját  szervezésű  társasház  és  szövetkezeti  

321  Az  állami  ingatlanok  kezeléséről  szóló  20/1960.  (IV. 17.)  Korm.  sz.  r.,  valamint  a  telekkönyvi  rendeletek  és  
utasítás. 
322  Minisztertanácsi  és  miniszteri  Rendeletek  Tára 1950.  évi  kötet  72.  sz.  606.  o.  E rendelet  távolról  sem  végezte  
el  a  Trt.  és  a telekkönyvi  tárgyú  törvények  teljes  felülvizsgálatát  a  korszerűsítés,  az  új  tulajdonjogi  és  használati  
viszonyok  szempontjából.  Csupán  „tűzoltómunka"  volt,  semmi  egyéb.  
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lakóház  építkezésekre  vonatkozott,  hanem  az  OTP  beruházásában  létesült  vagy  az OTP  által  

eladásra  kerülő  és  a  szövetkezeti  társasházak  tekintetében  volt  alkalmazandó.  Irányadónak  

tartotta  a rendelet  továbbra  is  a társasháztulajdon  telekkönyvezésére  vonatkozó  30.000/1925.  

I.  M.  sz.  rendeletek  (mögöttes jogszabályként  az  1924:XII.  tc.-t) és figyelembe kellett  venni  a  

szövetkezeti  házak  telekkönyvezésére  vonatkozó  2.012/1950.  (VI. 10.)  Mt.  határozatot  is.  Az  

OTP  társasházat  létesíthetett  olyan  ingatlanépületben  is,  amelynek  a  telke  a  Magyar  Állam  

tulajdonát képezte  és az esetben  is létrehozhatta  a társasháztulajdont, amikor az egyes  lakások  

(egyéb önálló helyiségek)  nem kerültek  a vevők tulajdonába. Egyébként  az  ilyen esetekben  is  

érvényesült  az  egy  társasház  -  egy  törzsbetét  elve,  az  albetétekbe  pedig  -  eladás  előtt  -

változatlanul  a  Magyar  Államot  kellett  tulajdonosként  bejegyezni  az  OTP  használati  joga  

mellett.  Eladás  után  -  szintén  a  B.  lapon  -  a  vételárhátralék  biztosítására  az  OTP  javára  

elidegenítési  és  terhelési  tilalom  került  bejegyzésre  (jelzálogjog  bejegyzése  nem  volt  

szükséges). 

Társasházként  szövetkezeti  lakásokból  álló házat csak akkor lehetett telekkönyvezni,  ha  

a)  a telek a szövetkezet tulajdonában állott, 

b)  vagy  az  állami  telket  a  tanács  a  lakásszövetkezet  ingyenes  örök  használatába  adta,  és  

ezt a telekkönyvbe bejegyezték, 

c)  és a lakások közgyűlési  szétosztása a tagok között  megtörtént.  

Alapvető  követelmény  volt, hogy  a  lakásszövetkezeteknek  külön-külön  kellett  törzsbetétet  

nyitni,  és  ha  egy  szövetkezetnek  több  ilyen  jellegű  épülete  is  volt,  azok  szövetkezetként  

kerültek. azonos  törzsbetétbe  (perszonálfólium  elve).  Minden  szövetkezeti  lakás  külön  

albetétet  kapott  ugyanezzel  a megjelöléssel.  Közös  képviselőként  a  szövetkezet  igazgatósága  

jártéi. 

A Polgári  Törvénykönyv  előkészítésének  munkálatai  újból elkezdődtek,  avagy mondhatjuk 

úgy  is, hogy  tovább folytatódtak. A Minisztertanács  1953. decemberében  514/15/1953.  M. T.  

sz. határozatával  létrehozott  egy  kormánybizottságot,  amely  bizonyos tudományos  előkészítő  

anyagok  alapján  megállapította  a  Ptk.  tervezetét,  majd  kidolgozta  a  törvény  részletes  

szövegét.  A munkáról  szóló jelentést  1956.  október  18-án vette  tudomásul  a  Minisztertanács,  

majd  1957.  szeptember  13-án  vette  tudomásul,  hogy  a  bizottság  munkáját  megszüntette.323  

Ezután  került  sor  egy  „széleskörű"  társadalmi  vitára,  amely  abból  állott,  hogy  a  bíróságok,  

ügyészségek,  egyéb főhatóságok megkapták  a tervezetet,  és ahhoz észrevételeket  készíthettek.  

323  „A  kormánybizottság  által  megvitatott  és  jóváhagyott  tervezet  vitára  bocsátását  azonban  az  ellenforradalmi  
események  késleltették.  Az  ellenforradalmat  kővető  gyors  konszolidációra  jellemző,  hogy  néhány  hónap  
elmúltával  a  Polgári  Törvénykönyv  ismét  napirendre  került."  (L.  a  Magyar  Népköztársaság  Polgári  
Törvénykönyve  kiadványt,  Bpest  KJK  1960.  A  törvényjavaslat  általános  részének  miniszteri  indokolása,  
igazságügyminiszter  volt  Nezvál  Ferenc.)  
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Tulajdonképpen  a  kormány  dolgozta  fel  ezeket  a  részanyagokat,  és  1959-ben  terjesztette  az  

országgyűlés  elé,  amely  még  az  év  júliusában  kisebb  -  lényegtelen  -  módosításokkal  

elfogadta  a  Magyar  Népköztársaság  Polgári  Törvénykönyvéről  szóló  1959.  évi  IV.  törvény  

formájában. 

A  telekkönyvvel  kapcsolatban  -  bizonyos  utalásokat  kivéve  -  semmiféle  önálló  

rendelkezést  a  törvény  nem  tartalmazott,.  A  Ptk.  116.§  (1)  bek.  szerint,  ha  a  tulajdonos  

tulajdonjogát  ingatlan  tekintetében  telekkönyvön  kívül  szerezte,  igényt  tarthat  e  jogának  

feltüntetésére.  A  (2)  bekezdés  a  telekkönyv  közhitelességének  követelményét  szögezte  le,  a  

XI.  fejezetben  pedig  a  konstitutivitás  elvének  a  kimondása  szerepelt.  („Ingatlan  

tulajdonjogának  átruházásához  az  erre  irányuló  szerződésen  vagy  más  jogcímen  felül  a  

tulajdonváltozás  telekkönyvi  bejegyzése  is  szükséges."  Ptk.  117.§  (3)  bek.)  Különösebb  

indokolását  e  szakaszoknak  a  törvény  nem  adta,  de  arra  sem  találhatunk  semmiféle  

magyarázatot,  vajon  a  telekkönyv  legfontosabb  anyagi  jogi  és  eljárási  szabályai,  melyek  

szorosan  kapcsolódtak  a  dologi  joghoz,  miért  nem  kerültek  be  az  alaptörvénybe.  Annyit  

természetesen  a  Ptk.  kihangsúlyozott,  hogy  a  telekkönyvre  vonatkozó  részletes  szabályokat  

külön jogszabály  (és nem törvény) fogja tartalmazni. 

Közvetlen  kihatással  voltak  viszont  a  telekkönyvre,  a  telekkönyvi  hatóságok  

munkaterhének  rendkívüli  növekedésére  a  mező-  és  erdőgazdasági  ingatlanok  forgalmára,  

valamint  az  ilyen  földek  nagyüzemi  célú  felhasználására  vonatkozó  jogszabályok.  Még  az  

1948-ban  hozott,  a  tszcs-k  (azaz:  termelőszövetkezeti  csoportok)  szervezéséről  és  tagsági  

viszonyáról  rendelkező jogszabályok  nem  hoztak  változást  a  földtulajdoni  viszonyokban)  be  

kellett  ugyan  vinnie  a  belépett  tagnak  a  földjét  a  közösbe,  de  az  megmaradt  saját  

tulajdonában,  a  tszcs  javára  a  telekkönyvi  betétben  nem  jegyeztek  fel  használati  jogot),  

viszont  a  tszcs-k  vásárolhattak  földeket,  amelyekre  külön  telekkönyvi  betéteket  nyitottak.  

Ugyanakkor  államosított  (államnak  felajánlott)  földek  kerültek  a  használatukba  önálló  

betétekben.  Az  1952.  évi  2.  sz.  tvr.  rendelkezett  a  kulákokról,  és  aki  e  kategóriába  beleesett,  

szinte  teljesítethetetlen  beszolgáltatási  kötelezettséggel  lett  megterhelve.324  A  tvr.  nem  

vezetett be  földállamosítást  a kulákokkal  kapcsolatban;  általában  az történt,  hogy  a  személyek  

vagy  kénytelenek  voltak  belépni  és  földjüket  bevinni  a tszcs-e  vagy  azokat  „felajánlották" az 

államnak. 

Az  1957.  évi  9.  sz.  tvr.  lehetővé  tette,  hogy  a  korábban  jogtalanul  elvett,  kényszerből  

felajánlott,  tszcs-be  bevitt  földeket  eredeti  tulajdonosaik  (kivéve  természetesen  a  

324  Többek  között  kuláknak  minősült,  akinek  a tényleges  müvelés  alatt  állott  összes  zöldterülete  a  25  kh-t  vagy  
azok  tiszta jövedelme  a 350  aranykoronát  elérte.  Bizonyos  enyhítést  hozott  e  vonatkozásban  a 6/1954.  (111.24.)  F.  
M.  sz.  r.  
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nagybirtokosokat)  visszaszerezzék.  A  tvr.  jogvesztő  határidőt  szabott  meg  az  igények  

bejelentésére,  emiatt  igen  kevesen  voltak  képesek  azokat  előterjeszteni,  így  nagyon  sokan  

kárpótlás nélkül  maradtak.  A mezőgazdasági  földek  forgalmáról rendelkezett  az  1957.  évi  10.  

sz.  tvr.  és  11. sz.  tvr.,  melyek  az  ilyen  ingatlanok  adásvételét,  cseréjét, ajándékozását,  tartási,  

életjáradéki  stb.  szerződéssel  lekötését  (közös  tulajdon  megszüntetését)  hatósági  

jóváhagyáshoz  kötötték.  Végezetül  a mezőgazdasági  termelőszövetkezetekről  szóló  1957.  évi  

7. sz.  tvr.,  valamint  az  1957.  évi  24.  sz.  tvr.  rendelték  el  az újfajta tsz-ek  szervezését,  illetve  

működésének  szabályozását  (ugyanis  az  mg.  tsz-ek  erőszakos  szervezése  már  1957-ben  

megkezdődött).325  E  törvényerejű  rendeletek  beviteli  kötelezettséget  írtak  elő  a  tag  számára  

(amint  az  már  1948-ban  szabályozásra  került),  de  ezt  nem  követte  a  föld  tulajdonjogának  

telekkönyvi  megváltoztatása.  A  föld,  így  a  tsz  használatába  került,  a  tulajdonjog  viszont  

maradt  a tagé. Még ekkor  nem ismerték  a részarányt.  Számos  esetben viszont  tagosítást  vagy  

„táblásítást"  rendeltek  el,  amely  azt jelentette,  hogy  a  föld  mint  önálló  telekkönyvi  jószágtest  

„megszűnt"  (ezt  akként  jelezték,  hogy  „földrendezés  során  megszűnt"),  és  csak  a  tsz  

nyilvántartásában  jelent  meg  a  tag  bevitt  földtulajdona;  illetve  a földjáradékhoz  való  jog  

jelentette  a  később  bevezetésre  került  ún.  tagi  részarányt.  Nem  tiltották  meg  a  

termelőszövetkezeti  tvr-ek  a.bevitt  földek  kiadását,  sőt  kifejezetten  kimondták,  hogy  a  tag  
79 (s 

kilépése vagy kizárása esetében az ilyen  földet  ki kellett  adni.  

A földrendezésről  az  1956.  évi  15.  sz.,  az  1959.  évi  24.  sz.  és  az  1960.  évi  22.  sz.  tvr-ek  

rendelkeztek.  Ez utóbbi  két jogszabály  tette  zömmel  lehetővé,  hogy  az  egyéni  gazdaságokat,  

pontosabban  a  magántulajdonban  állott  földeket,  mint  telekkönyvi  jószágtesteket  

megszüntessék,  és  nagyüzemi  táblákat  alakítsanak  ki  azokból.  Az  előbb  említett  

„földrendezés  során  megszűnt"  jogcím  mellett  előszeretettel  alkalmazták  a  „táblába  esett"  

megszüntetési jogcímet  is.  

Visszatérve  a  Polgári  Törvénykönyvre,  a telekkönyv  rendezését  külön jogszabályra  utalta.  

Nem  rendelkezett  ugyanakkor  a  hatálybalépésről  sem:  az  1960.  évi  11.  sz.  tvr.  a  Polgári  

Törvénykönyv  hatálybalépéséről  és  végrehajtásáról  az  alaptörvényt  1960.  május  1-ével  

léptette hatályba.  Külön mellékletben  sorolta  fel azokat  a jogszabályokat,  ill. azon jogszabályi 

325  MSZP  KB  Agrárpolitikai  Tézisei  1957. június  L.  MSZP  Központi  Bizottsága  Dokumentumai.  1956-1962.  évi  
kötet  146.0.  
326  A  földek  kiadását  azonban  gyakorlatilag  mind  a  tsz-ek,  mind  a  bíróságok  meghiúsították.  Általában  arra  
történtek  hivatkozások,  hogy  a bevitt  föld  táblába  esett,  más  rendeltetésűvé  vált,  illetve  a  tagnak  egyáltalán  nem  
is  járt,  mivel  vélt  tartozásokkal  terhelték  meg.  A  telekkönyvben  ezért  nem  találkozhatunk  „földkiadási"  
jogcímmel. 
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rendelkezéseket,  amelyek  a  „felszabadulás  előtt"  keletkeztek,  és  még  hatályban  maradtak.  

Egyébként  a Ptké.  95.§-a akként rendelkezett,  hogy „a felszabadulás előtt alkotott polgári jogi 

tartalmú  jogszabályok,  illetőleg  a  felszabadulás  előtt  alkotott  jogszabályok  polgári  jogi  

tartalmú rendelkezései  -  az e tvr. mellékletében  felsorolt kivételekkel  -  hatályukat  vesztik."  A  

számos  kivételezett jogszabály  között  megtalálhatók  voltak  a  szellemi  alkotásokkal,  az  erdő-

és természetvédelemmel,  a vízjoggal, a bányászati  kutatással  és bányaműveléssel,  az  osztatlan  

közös legelőkkel,  a jelzálogjoggal, a telekkönyvvel  kapcsolatos  rendelkezések.  

így tehát  1960. május  1-én még alkalmazni  kellett  a korabeli  és hatályban  volt  telekkönyvi  

jogszabályokat,  ideértve  a Trt.-t  is,  ugyanis  az új telekkönyvi  rendelkezések  1960.  év  végével  

születtek  meg; nevezetesen az 54/1960.  (XI.27.)  Korm.  r. a telekkönyvről  (hatálybalépés napja:  

1961. február  1.), a 2/1960.  (XII.25.)  I. M.  sz.  rendelet  a telekkönyvről  szóló  54/1960.  (XI.27.)  

Korm.  sz.  r.  végrehajtásáról,  valamint  a  118/1960.  (I.  K.  23-24.)  I.  M.  sz.  utasítás  a  

telekkönyvi  eljárás  egyes  kérdéseiről.  

Egyidejűleg  hatályukat  vesztették  „a  felszabadulás  előtt"  alkotott  telekkönyvi  tárgyú  

jogszabályok az alábbi  kivételekkel:  

a)  a  vasutak  és  csatornák  központi  telekkönyvére  vonatkozó  törvények  és  rendeletek  

(miniszteri  utasítások),  

b)  a  bányatelekkönyvre  vonatkozó,  az  ITSZ  által  bevezetett  bányatörvényben  szereplő  

rendelkezések, 

c)  az ipari vállalatok központi telekkönyvével  kapcsolatos  szabályok,  

d)  az  1935. évi IV. törvénycikknek  az erdők telekkönyvezésére vonatkozó  rendelkezései.  

Végezetül  hatályon  kívül  helyezésre  kerültek  az  1945.  április  4.  után  alkotott,  főként  a  

telekkönyv  egyszerűsítésével  és  a  telekkönyvek  pótlásával  foglalkozó jogszabályok,  ideértve  

az öröklakások és a szövetkezeti  társasházak telekkönyvezéséről  szóló  10/1957.  (IX.27.)  I. M. 

sz. rendeletet  is.  

1961. február  1-ével  tehát  megkezdte  működését  a Ptk.-hoz  kapcsolódó,  az új  társadalmi-

gazdasági  rendszert  kiszolgáló  telekkönyv;  ennek  vizsgálata  azonban  már  nem  e jogtörténet 

körébe tartozik, ez már egy másik  történet...  

327  Az  Ideiglenes  Nemzeti  Kormány  1945.  évi  1.390.  M.  E.  sz.  rendelete  nyilvánította  március  15-t  „nemzeti  
ünneppé,  -  április  hó  4.  napját  a felszabadulás  ünnepévé,  és  május  1. napját  a  munka  ünnepévé,  1945.  április  23-
án.  (L.  Törvények  és  rendeletek  Tára  1945.  évi  szám  114.  o.)  A  Ptké.  melléklete  az  1945.  április  4-e  előtti  
jogszabályokról  rendelkezett  a  mellékletben.  
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II.  RÉSZ 

A TELEKKÖNYV,  MINT  JOGINTÉZMÉNY  

KIALAKULÁSA  ÉS MEGSZILÁRDULÁSA  MAGYARORSZÁGON  

Már  a  dolgozat  bevezető  részében  említést  tettem  a  telekkönyvvel  kapcsolatos  

meghatározásokról,  a  telekkönyv  elemeiről,  illetve  a  telekkönyvi  rendszerek  legalapvetőbb  

követelményeiről.  Kifejtésre került,  hogy  a telekkönyv  nem csupán egy bizonyos jogterületre 

vonatkozó jogi  szabályozások  összessége,  hanem  egy  különleges  rendszer,  amely  többirányú  

társadalmi,  gazdasági,  netán  jogpolitikai  elvárásnak,  igénynek  tesz  eleget.  Egy  rendszer,  

amelyet  az  állam  irányít  jogszabályokkal  (legfőképpen  törvényekkel),  amelyet  működtetni  

kell  (mely  működik),  amely  adatokat  nem csupán  őriz és  regisztrál,  bejegyez és töröl,  hanem  

igazol, bizonyít,  legtöbb esetben pedig jogokat  hoz létre és szüntet  meg. Ebben  a  rendszerben  

tükröződik  vissza az ingatlanforgalom mikénti  alakulása,  a hitelek „forgalma". Ugyanakkor  a  

történeti  részben  azt  is  megismerhettük,  hogyan  kíséreltek  meg  egyes  szabad  királyi  városok  

telekkönyveket,  vagy  a telekkönyvhöz  hasonló  regisztereket  létrehozni  már  a XV.  században,  

miért  késett  más  államokhoz  viszonyítva  hazánkban  ennek  az  intézménynek  a behozatala,  és  

az  is  kiderülhetett,  hogy  mely  országok  vagy  tartományok  telekkönyve  hatott  leginkább  a  

magyar j ogalkotásra. 

A  fejlődés, illetve  a kifejlődés útját  1960-ig  (ha  az  1960-as jogszabályok  hatálybalépését  

vesszük  alapul,  1961-ig)  vizsgáltam.  Ekkor  az  ún.  „szocializmus"  telekkönyvi  rendszere  

került  bevezetésre,  amely  azonban  csupán  annyiban  tért  el  a  korábbi,  a  Trt.-n  alapuló  

telekkönyvtől,  hogy az  1949. évi XX. törvénnyel, valamint  az  1959. évi IV. törvénnyel  (a  Ptk-

val)  bevezetett  új  tulajdonjogi formákat  tette  elsődlegessé  és  ezek  sajátosságait  szabályozta;  

maga az adatelhelyezés,  valamint  a jogkeletkeztető  hatály  megmaradt  a telekkönyvi  betétben.  

Az is tény, hogy  1963-ban  elkülönült  az állami  földnyilvántartás  és a telekkönyv  (az előbbit  a  

földhivatalok,  az  utóbbit  a  bíróságok  vezették).  Viszont  1973-tól  minden,  ingatlanra  

vonatkozó  szabályozás  és nyilvántartás  egységessé  vált:  a  telekkönyvi  betétek  megszűntek,  a  

földhivatalok  kezelésébe  került  a  teljes  ingatlan-nyilvántartás.  Mégis  lezártam  a  történelmi  

vizsgálódást  1960-al,  ekkor  ugyanis  mindazok  a jogszabályok,  amelyek  a  hosszúéletű  1855.  

évi  december  15-i  Telekkönyvi  Rendtartás  nyomán  és  alapján  születtek  -  magával  a  Trt-vel  

328  Ennek  az elkülönülésnek  semmiféle  értelme  nem  volt  -  mint  később  kiderült.  Az  1972.  évi  31.  sz.  tvr.  (mely  
1973. január  l-én  lépett  hatályba,  és  a telekkönyvi  betétek  helyébe  a tulajdoni  lapokat  vezette  be),  hatályon  kívül  
helyezte  a földnyilvántartási  tvr-t  és  végrehajtási  rendeleteit.  
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együtt  -  hatályon  kívül  helyezésre  kerültek  és  valóban  egy  egységesebb  telekkönyvi  

szabályozás és intézményrendszer  lépett  a helyükbe. 

A  következőkben  a  telekkönyvi  intézményen  belül  helyet  foglaló  intézményi  részek,  

részelemek  történeti  alakulását  kísérlem  meg  bemutatni.  A  fejlődés  szót  nem  szívesen  

használom,  -  ugyanúgy  vagyok  a  „visszafejlődés"  megnevezéssel  is  - ,  ugyanis  nagyon  

nehezen  dönthető  el,  vajon  adott  esetben,  adott  időszakban,  adott  területen  fejlődés-e  az,  ha  

valamely  visszahúzó  erő  egy  korábban  megvolt  intézményt  vezet  be,  hoz  vissza.  Illetve  nem  

éppen  az-e  a  fejlődés, hogy  visszanyúlunk  egy  régebben  bevált,  de  ideológiai  vagy  politikai  

megfontolásból  eltörölt  jogi  vagy  gazdasági  megoldáshoz.  Nos,  elsődlegesen  a  telekkönyv  

meghatározásával  foglalkozom, majd azt vizsgálom, vajon milyen okok tették  szükségszerűvé  

a  telekkönyv  kialakulását.  Itt  kerül  sor  a  telekkönyv,  mint  rendszer  létrehozásának  rövid  

áttekintésére  (különös  figyelemmel  a  kataszterre,  mint  szintén  az  ingatlanokat  tartalmazó  

nyilvántartásra).  Szükséges  foglalkoznom  a  klasszikus  telekkönyvi  alapelvekkel  is,  mint  

amelyek meghatározták és meghatározzák  adott regisztráció jellegét. A telekkönyv emellett  az 

ingatlanforgalmat  is  visszatükrözte  már  megteremtését  követően;  bizonyos  

ingatlanügyletekkel  kapcsolatos  visszatekintés  is  szükségesnek  mutatkozik.  Nem  mellőzhető  

a közhitelesség  elvének kifejtése során annak tisztázására, vajon milyen bizonyító  ereje van  a  

telekkönyvi  bejegyzéseknek.  Ami  pedig  az  intézmény  jogi  szabályozását  illeti,  meg  kell  

vizsgálni  a telekkönyvi jogszabályok  és a hazai  magánjogi törvénytervezetek  viszonyát,  ezzel  

kapcsolatban  a  telekkönyvi  szabályozás  legitimitását,  és  végezetül  e  részben  kerül  sor  a  

telekkönyvi  szervezet és a telekkönyvi  eljárás alakulásának bemutatására.  (A kérdés ez utóbbi  

esetben  az,  vajon  mely  formában  és  eljárási  rendben  szolgálta  ki  a  társadalmat  legjobban,  

leghatékonyabban  a telekkönyv.) 

1.  A telekkönyv fogalma,  meghatározása  

A  telekkönyvvel  kapcsolatos  hazai  jogirodalom  virágkorát  1856-tól  az  1930-as  évek  

derekáig  élte.  Bár  más  jogterületeken  is  jelentek  meg  tudományos  művek,  elemzések,  

magyarázatok,  cikkek  szép  számmal,  a  telekkönyvről  szóló  könyvek  számarányát  egyikük  

sem  érte  el.  Utóbb  nem  csupán  a  magánjogi  törvényjavaslat  tükrében  vizsgálták  ezt  a  

jogintézményt,  hanem  mint  önálló jogágat  (vagy  aljogágat) és  mint  a  gazdasági  tudományok  

tárgyát  is.  E környezetben  merült  fel először  a telekkönyv történetének  kutatása, az  intézmény  

elemzése,  a  „nyilvánkönyv",  , jelzálogkönyv",  a  „földkönyv",  „városi  földkönyv"  

fogalmainak  tisztázása,  az  eltérőségek,  az  összefüggések,  azonosságok  meghatározása.  A  
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Jogtudományi  Közlöny  1880  januárjában  külön  mellékletet  nyitott  Telekkönyvi  Közlöny  

címmel,  amelynek  lapjain  a  telekkönyvvezetők  fejthették  ki  véleményüket  a  telekkönyvi  

reformról,  a  telekkönyvi  eljárás  nehézségeiről,  valamint  anyagi  és  társadalmi  
790 

megbecsülésükről. 

A  telekkönyv  fogalmát jogtudósaink  többnyire  a  nyilvánkönyv  fogalmával  azonosították.  

„A  telekkönyv  -  nyilvánkönyv  -  oly  közhitelű  könyv,  mely  az  abban  bejegyzett  ingatlanok  

létezését  és  jogi  minőségét,  nemkülönben  az  abban  megjelölt  -  mind  jogosított,  mind  

kötelezett -  személyeknek  az ingatlanokhoz és bejegyzett jogokhoz,  másrészt egymáshoz  való  

viszonyait  tanúsítja,  és  egyszersmind  azon  tér,  amelyen  az  ingatlanokra  közvetlenül  vagy  

közvetve vonatkozó telekkönyvi jogok  megszereztetnek,  átváltoztatnak  és  megszüntetnek."330  

Egy másik meghatározás szerint  „ telekkönyv  vagy nyilvánkönyv  " az a közokirat, mely  a fekvő 

birtok  létviszonyait  vagyis  az  egyes  ingatlanokra  vonatkozó  adatokat  és  nyilvánkönyvi  

jogokat  magábanfoglalja.  A  telekkönyvnek,  hogy  céljának,  a  tulajdon  s  hitel  biztosításának  

megfeleljen:  a  nyilvánosság  s  a  különösség  kettős  elvén  kell  alapulnia.  A  nyilvánosság  

elvénél  fogva  a  telekkönyvet  a  vezetésével  megbízott  hatóságnál  bárki  szabadon  

megtekintheti;  a  különösség  elve  pedig  azt  jelenti,  hogy  minden  telekkönyvi  jószágtest  

elkülönítve  veendő fel,  s tüntetendő  ki.  

Hazai  törvényhozásunk  már  1848 előtt  érezte  a telekkönyvi  intézmény  szükségességét,  de  

az  1840:XXI.  tc.  az  adóssági  követelések  elsőbbség  végetti  betáblázásáról  az  intézménynek  

még  megközelítése  sem  volt."331  Másutt  ezt  olvashatjuk:  „A  telekkönyv  oly  közhitelű  

nyilvánkönyv,  amely az ingatlanok jogviszonyainak  feltüntetésére szolgál. Általános  tételként  

állítható,  hogy  az  ingatlanokra  vonatkozó jogok  keletkezése,  változása  és  megszűnése  csak  a  

telekkönyvön  át  hatályosul.  Ezen  szabály  alól  csak  annyiban  van  kivétel,  amennyiben  tételes  

jogszabály  másként  nem  rendelkezik.  A  föld  felületének  jogilag  különálló  szelvényei  

(felületrészei)  a jószágtestek.  Ezek  a  telekkönyvezés  tárgyai."332  A  Révai  Lexikon  szerinti  

definíció:  „Telekkönyv  (más  szóval,  de  ritkábban:  nyilvánkönyv)  a  telkeknek  és  a  rájuk  

vonatkozó  dologi jogviszonyoknak  megállapítására  hivatalos  munkálat,  a telekkönyv  szolgál  

(nem  tévesztendő  össze  a  kataszteri  telekkönyvvel),  amely  négy  részből  áll\  t.  i.  a  szoros  

értelemben  vett  telekkönyvből,  továbbá  az  ezt  kiegészítő  telekkönyvi  részletlajstromból,  a  

329  „...  kiváló  feladatának  tekinti  lapunk  a  szellemi  fejlődés  előmozdítását,  irány  adó  cikkek  közlése  által,  
melyek  által  a  bírósági  gyakorlat  megismertetik,  bíráltatix,  s  így  a  helyesirány  fejlesztése  lehetővé  tétetik.  
Másrészről  kiváló  súlyt  fektetünk  a  telekkönyvi  intézmény  reformjára,  melynél  a  gyakorlat  férfiai  első  sorban  
követelhetik,  hogy  szavuk  legyen,  mely  az  intéző  közös  által  figyelembe  vétessék."  (Jogtud.  K.  1880. január  8-i  
száma.) 
330  Huf  József:  A  Magyar  Telekkönyvi  Rendtartás  gyakorlati  használatra.  Budapest,  Politzer-kiadó  1906.  1.  o.  
Hivatkozik  Berger:  Kritische  beitrage  zurTheorie  des  Österreischen  Privatrechts.  c.  müvére.  
331  Pallas  Lexikon  1897.  kiadás  Budapest  XVI.  kötet.  
332  Közgazdasági  Enciklopédia  Budapest  1927.  IV.  kötet 995.  o.  
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telekkönyvi  térképből  és  a  telekkönyvi  okiratgyűjteményből[...]  Szoros  értelemben  vett  

telekkönyv  alatt  értjük  az  egy  (elvétve  két  vagy  több)  község  (vagy  puszta  vagy  más  ilyen  

önálló  terület)  telkeit  s  ezek  dologi jogállását  megállapító  telekjegyzőkönyveket  vagy  pedig  

telekkönyvi betéteket  együttvéve."333  

Újabb  eligazítást  adnak  a  következő,  szakirodalmi  meghatározások:  „A  telekkönyv  oly  

közhitelű  könyv,  mely  az  ingatlanok  s  ezekre  vonatkozó  jogok  és  kötelezettségek  fölött  a  

törvényesen  kijelölt  bíróság  által  vezettetik.  Nyilvánkönyveknek  is  mondatik  a  telekkönyv,  

mert  mindenkinek  szabad  ezt  a  meghatározott  hivatalos  órákban  s  egy  hivatalos  személy  

jelenlétében  megtekinteni  s  abból,  valamint  az  ezzel  kapcsolatos  okiratgyűjteményből  is  a  

szükséges  körülményeket  és  önhasználatra  egyetmást  kijegyezni.  Használtatik  a  hitelkönyv  

elnevezés is, mivel az ú.n.  földhitelnek,  illetőleg azon hitelnek biztosítására szolgál, mely  nem 

a  tulajdonos  személyéhez,  hanem  az  ingatlanhoz  van  kötve...  De  a  telekkönyv  nem  csupán  

bizonyítékát  képezi  a  fönnálló  jogállapotoknak,  hanem  azon  terét  egyszersmind,  melyen  az  

ingatlanokat  tárgyazó  változások  létesülnek[...]  A  bejegyzés  azon  tény,  mely  által  a  jog  

megszereztetik  és nem csupán bizonyítéka annak, hogy  megszereztetett."334  

Megkülönböztették még a hazai telekkönyvi rendszer behozatala előtt a telek-, birtok-  vagy 

földkönyveket  és  a  betáblázási  vagy  jelzálogkönyveket.  A  telek-,  birtok-  vagy  földkönyvek  

(Grundbuch,  Landbuch  etc.)  egyes  ingatlanokat  tartalmazó  olyan regiszterek  voltak,  amelyek  

csupán  az  ingatlanok  lényeges  fizikai  tulajdonságait  foglalták  magukban,  természetesen  a  

tulajdonjogokkal együtt,  de semmiféle jogváltozást,  ingatlannal  kapcsolatos jogviszonyt  nem  

mutattak  ki.  A  betáblázási  vagy  jelzálogkönyvek  (jelzálogkönyvek)  viszont  kizárólag  a  

hitelezett  összeget  „párosították"  az  ingatlannal,  melynek  egyes  adatait  e  könyv  nem  

tartalmazta), és a jelzálog szempontjából, azok bejegyzése sorrendjében kerültek  kiállításra.335  

A betáblázás  (intabulatio)  valamely ingatlanra adósság bejegyzését jelentette,  amely kifejezés 

a  betáblázási  í 11.  jelzálogi  könyvek  (jelzálogkönyvek)  összeolvadásával  mindennémű  

telekkönyvi  bejegyzésre  alkalmazható  volt,  a  kitáblázás  (<extabulatio) eredetileg  a  teher  

ingatlanról  való  törlésében  testesült  meg,  a kétfajta rendszer  egyesítésével  a  korábbi  jogosult  

jogának megszüntetését jelentette. A  betáblázási  könyv  azonos  volt a  jelzálogkönyvvel.  

333  Révai  Lexikon  XVIII.  kötet 93.  o.  
334  Herczegh  Mihály:  A  Telekkönyvi  Rendtartás  Magyarországban  és  Erdélyben.  Eggenberger  kiadó  Budapest  
1891.3-4.  oldalak.  
335  „...  a  mostani  telekkönyvek  együttesen  tartalmazzák  mind  a  valódi  telek-,  föld-  és  birtokkönyveket,  mind  az  
ún.  betáblázási  vagy jelzálogi  könyveket.  Előbb  azonban  a  ¿elek-,  birtok-  vagy  földkönyvek  megkülönböztettek  
és  elválasztattak  a  betáblázási  vagy  jelzálogi  könyvektől.  A  tulajdonképi  telekkönyvek  azok  voltak,  melyek  a  
birtokról,  annak  terjedelme  a  minőségről  és  birtokosáról  vezettettek.  A  betáblázási  könyvek  pedig  a  birtok  terhé  
tüntették  elő." (Herczeg  uo.)  
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Jogtudományi  Közlöny  1880  januárjában  külön  mellékletet  nyitott  Telekkönyvi  Közlöny  

címmel,  amelynek  lapjain  a  telekkönyvvezetők  fejthették  ki  véleményüket  a  telekkönyvi  

reformról,  a  telekkönyvi  eljárás  nehézségeiről,  valamint  anyagi  és  társadalmi  
190 

megbecsülésükről. 

A  telekkönyv  fogalmát jogtudósaink  többnyire  a  nyilvánkönyv  fogalmával  azonosították.  

„A  telekkönyv  -  nyilvánkönyv  -  oly  közhitelű  könyv,  mely  az  abban  bejegyzett  ingatlanok  

létezését  és  jogi  minőségét,  nemkülönben  az  abban  megjelölt  -  mind  jogosított,  mind  

kötelezett -  személyeknek az ingatlanokhoz és bejegyzett jogokhoz, másrészt egymáshoz  való  

viszonyait  tanúsítja,  és  egyszersmind  azon  tér,  amelyen  az  ingatlanokra  közvetlenül  vagy  

közvetve vonatkozó telekkönyvi jogok  megszereztetnek,  átváltoztatnak  és  megszüntetnek."330  

Egy másik meghatározás  szerint  „ telekkönyv  vagy  nyilvánkönyv  " az a közokirat, mely  a fekvő 

birtok  létviszonyait  vagyis  az  egyes  ingatlanokra  vonatkozó  adatokat  és  nyilvánkönyvi  

jogokat  magábanfoglalja.  A  telekkönyvnek,  hogy  céljának,  a  tulajdon  s  hitel  biztosításának  

megfeleljen:  a  nyilvánosság  s  a  különösség  kettős  elvén  kell  alapulnia.  A  nyilvánosság  

elvénél  fogva  a  telekkönyvet  a  vezetésével  megbízott  hatóságnál  bárki  szabadon  

megtekintheti;  a  különösség  elve  pedig  azt  jelenti,  hogy  minden  telekkönyvi  jószágtest  

elkülönítve  veendő fel,  s tüntetendő ki.  

Hazai  törvényhozásunk  már  1848 előtt  érezte  a telekkönyvi  intézmény  szükségességét,  de  

az  1840:XXI.  tc.  az  adóssági  követelések  elsőbbség  végetti  betáblázásáról  az  intézménynek  

még  megközelítése  sem  volt."331  Másutt  ezt  olvashatjuk:  „A  telekkönyv  oly  közhitelű  

nyilvánkönyv,  amely az ingatlanok jogviszonyainak  feltüntetésére szolgál. Általános  tételként  

állítható,  hogy  az  ingatlanokra  vonatkozó jogok  keletkezése,  változása  és  megszűnése  csak  a  

telekkönyvön  át  hatályosul.  Ezen  szabály  alól  csak  annyiban  van  kivétel,  amennyiben  tételes  

jogszabály  másként  nem  rendelkezik.  A  föld  felületének  jogilag  különálló  szelvényei  
119 

(felületrészei)  a jószágtestek.  Ezek  a  telekkönyvezés  tárgyai."  A  Révai  Lexikon  szerinti  

definíció:  „Telekkönyv  (más  szóval,  de  ritkábban:  nyilvánkönyv)  a  telkeknek  és  a  rájuk  

vonatkozó  dologi jogviszonyoknak  megállapítására  hivatalos  munkálat,  a telekkönyv  szolgál  

(nem  tévesztendő  össze  a  kataszteri  telekkönyvvel),  amely  négy  részből  áll,; t.  i.  a  szoros  

értelemben  vett  telekkönyvből,  továbbá  az  ezt  kiegészítő  telekkönyvi  részletlajstromból,  a  

329  „...  kiváló  feladatának  tekinti  lapunk  a  szellemi  fejlődés  előmozdítását,  irány  adó  cikkek  közlése  által,  
melyek  által  a  bírósági  gyakorlat  megismertetik,  bíráltatk,  s  így  a  helyesirány  fejlesztése  lehetővé  tétetik.  
Másrészről  kiváló  súlyt  fektetünk  a  telekkönyvi  intézmény  reformjára,  melynél  a  gyakorlat  férfiai  első  sorban  
követelhetik,  hogy  szavuk  legyen,  mely  az  intéző  közös  által  figyelembe  vétessék."  (Jogtud.  K.  1880. január  8-i  
száma.) 
330  Huf  József:  A  Magyar  Telekkönyvi  Rendtartás  gyakorlati  használatra.  Budapest,  Politzer-kiadó  1906.  1.  o.  
Hivatkozik  Berger:  Kritische  beitrage  zur Theorie  des  Österreischen  Privatrechts.  c.  művére.  
331  Pallas  Lexikon  1897.  kiadás  Budapest  XVI.  kötet.  
332  Közgazdasági  Enciklopédia  Budapest  1927.  IV.  kötet  995.  o.  
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telekkönyvi térképből és a telekkönyvi okiratgyüjteményből[...] Szoros értelemben vett 

telekkönyv alatt értjük az egy (elvétve két vagy több) község (vagy puszta vagy más ilyen 

önálló terület) telkeit s ezek dologi jogállását megállapító telekjegyzökönyveket vagy pedig 

telekkönyvi betéteket együttvéve.”333

333 Révai Lexikon XVIII. kötet 93. o.
334 Herczegh Mihály: A Telekkönyvi Rendtartás Magyarországban és Erdélyben. Eggenberger kiadó Budapest 
1891.3-4. oldalak.
335 „... a mostani telekkönyvek együttesen tartalmazzák mind a valódi telek-, föld- és birtokkönyveket, mind az 
ún. betáblázási vagy jelzálogi könyveket. Előbb azonban a telek-, birtok- vagy földkönyvek megkülönböztettek 
és elválasztattak a betáblázási vagy jelzálogi könyvektől. A tulajdonképi telekkönyvek azok voltak, melyek a 
birtokról, annak terjedelme a minőségről és birtokosáról vezettettek. A betáblázási könyvek pedig a birtok terhé 
tüntették elő.” (Herczeg uo.)

Újabb eligazítást adnak a következő, szakirodalmi meghatározások: „A telekkönyv oly 

közhitelű könyv, mely az ingatlanok s ezekre vonatkozó jogok és kötelezettségek fölött a 

törvényesen kijelölt bíróság által vezettetik. Nyilvánkönyveknek is mondatik a telekkönyv, 

mert mindenkinek szabad ezt a meghatározott hivatalos órákban s egy hivatalos személy 

jelenlétében megtekinteni s abból, valamint az ezzel kapcsolatos okiratgyüjteményböl is a 

szükséges körülményeket és önhasználatra egyetmást kijegyezni. Használtatik a hitelkönyv 

elnevezés is, mivel az ú.n. földhitelnek, illetőleg azon hitelnek biztosítására szolgál, mely nem 

a tulajdonos személyéhez, hanem az ingatlanhoz van kötve... De a telekkönyv nem csupán 

bizonyítékát képezi a fönnálló jogállapotoknak, hanem azon terét egyszersmind, melyen az 

ingatlanokat tárgyazó változások létesülnek[...J A bejegyzés azon tény, mely által a jog 

megszereztetik és nem csupán bizonyítéka annak, hogy megszereztetett.”334

Megkülönböztették még a hazai telekkönyvi rendszer behozatala előtt a telek-, birtok- vagy 

földkönyveket és a betáblázási vagy jelzálogkönyveket. A telek-, birtok- vagy földkönyvek 

(Grundbuch, Landbuch etc.) egyes ingatlanokat tartalmazó olyan regiszterek voltak, amelyek 

csupán az ingatlanok lényeges fizikai tulajdonságait foglalták magukban, természetesen a 

tulajdonjogokkal együtt, de semmiféle jogváltozást, ingatlannal kapcsolatos jogviszonyt nem 

mutattak ki. A betáblázási vagy jelzálogkönyvek (jelzálogkönyvek') viszont kizárólag a 

hitelezett összeget „párosították” az ingatlannal, melynek egyes adatait e könyv nem 

tartalmazta), és a jelzálog szempontjából, azok bejegyzése sorrendjében kerültek kiállításra.335 

A betáblázás (intabulatio) valamely ingatlanra adósság bejegyzését jelentette, amely kifejezés 

a betáblázási ill. jelzálogi könyvek (jelzálogkönyvek) összeolvadásával mindennémü 

telekkönyvi bejegyzésre alkalmazható volt, a kitáblázás (extabulatio) eredetileg a teher 

ingatlanról való törlésében testesült meg, a kétfajta rendszer egyesítésével a korábbi jogosult 

jogának megszüntetését jelentette. A betáblázási könyv azonos volt a jelzálogkönyvvel.
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Amint  a  történeti  részben  láttuk,  általában  a  nyugat-európai  nyilvánkönyvi  rendszerek  két  

alrendszerre  tagolódtak:  a telekkönyvire  és a jelzálogjogira.  A telekkönyvi jelleg abban  állott,  

hogy minden  dologbeli jog  megszerzéséhez  telekkönyvi  bejegyzés szükségeltetett,  a jelzálogi 

jelleg  számára  viszont  a  tulajdonos  közömbös  volt,  sőt  a  bejegyzéssel  tulajdonjogot  nem  

lehetett  létrehozni  (e  tekintetben  az  ingatlan  tulajdonjoga -  az  ingókhoz  hasonlóan  -  csak  a  

birtokbavétellel  valósult  meg),  a  tulajdonjog  legfeljebb  az  adósi  biztosíték  megerősítésére,  

illetve  a kölcsönadós  azonosítására  szolgált...  Dicsérte  az  1872. május 5-én elfogadott  porosz  

telekkönyvi  és  jelzálog  törvényt  Zlinszki  Imre:  „Első  alapelve  tehát  a  fennforgó  porosz  

törvénynek,  hogy  az  a  telekkönyvi  rendszer  alapjára  vonatkozó  dologbeli  jogok  

megszerzésének,  rendszerint  egyedüli módja." 

A  nyilvánkönyvek  két  nemét  különböztette  meg  Schnierer  Gyula  jogtanár  is,  a  jelzálogi  

könyveket  és  a  tulajdonképpeni  telekkönyveket.  Az  előbbiek  csupán  a  zálogjogot  

biztosították,  az  utóbbiakban  mind  az  ingatlanok,  mind  pedig  az  azokon  lévő  terhek  is  

szerepeltek.  „Csak  az  utóbbi  rendszert  lehet  tökéletesnek  nevezni,  a  mennyiben  előbb  

szükséges  tudni,  vájjon  az  adósnak  van-e  ingatlan  tulajdona  és  csak  azután  lehet  

következetesen  és  megnyugvással  azokra  terhet  biztosítani.  Továbbá  mert  nem  csak  a  zálog  

az,  melyet  biztosítani  szükséges,  hanem  ily  biztosítás  a  fenebbiek  szerint  úgy  a  tulajdon,  

valamint  a  többi  dologi jogoknál  is  kivánatos.  A  tisztán jelzálogi  vagy  betáblázási  rendszer,  

mely  szerint  csupán  a  zálogjog  vétetik  figyelembe,  a  bejegyzések  az  adós  személye  ellen  

történnek  és  csak  a végrehajtáskor tűnik  ki, vájjon miből  áll  az adós  birtoka -  félrendszer  és  

mint  ilyen nem felel  meg  a tudományos  követelményeknek.  "33?  

Vida Lajos bírálatában megkülönböztette  a római  és  a német rendszert  (a rómait  nem  mint  

telekkönyvi,  inkább jelzálogi  intézményt  vázolta,  a német  rendszert  pedig  mint  a  földesurak,  

illetve községek  által  vezetett jelzálogregisztert  említette  nem  téve hozzá,  hogy  ez  utóbbiban  

előtérbe került  az ingatlanok jellemző  vonásainak,  az ingatlanok  lényeges  adatainak  feltárása,  

feltüntetése).  „A  római  és  német  rendszer  vegyülékéből  keletkezett  egy  harmadik  ún.  vegyes  

rendszer,  melynek  vonásait  a  szerző  nem  adta  meg,  de nyilvánvalóan  ezen  regisztereknek  az  

volt  az  alapvető  vonásuk,  hogy  mindkét  igény  kiszolgálására  alkalmasak  voltak.  A  német  

városokban,  országrészekben  Grundbuch-nák  nevezték  a  telekkönyvet,  míg  a  jelzálogköny  

elnevezése  Hypothekenbuch  volt.  Ismeretesek  voltak  az  ún.  városkönyvek  (Stadtbücher),  

336  Zlinszky  Imre:  A  porosz  telekkönyvi  és  jelzálog  törvény  alapelvei.  Cikksorozat  a  Jogtudományi  Közlöny  
1973.  évi  3-4-6-7.  számaiban.  

337  Schnierer  Gyula:  Jelzálogjogi  és  telekkönyvi  rendszerek  elmélete.  Pest  Laufrer  kiadó  1869.  6.  o.  
Mélyenszántó  kritikát  irt  a  fenti  müröl  -  mint  pályamunkáról  -  Vida  Lajos jogtanár  (I.  Jogtudományi  Közlöny  
18£9.  május  9-i  számában),  és  foként  azt  kifogásolta,  hogy  túlzottan  elméleti  jellegű  megállapításokat  tett,  nem  
vette  figyelembe  az  1853  óta  végzett  telekkönyvi  helyszínlési,  telekjegyzőkönyv  felvételi-hitelesítési  
tapasztalatokat. 
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amelyekben  a  telkeket  „illető  jogügyleteket  és  változásokat...  vezették.  Voltak  örökléseket  

megörökítő  (libri  hereditatum,  Erbebücher),  élők  közötti  jogügyleteket  rögzítők  (libri  

traditionum),  valamint  a  záloggal  való  terheléseket  tartalmazó  könyvek  (libri  obligationum,  
17R 

libri impignorationum,  Satzbücher)."  

Csehországban,  Morvaországban  és  Sziléziában  a  14-15.  században  terjedtek  el  a  

földtáblák  (tabula  terrae,  zemské  desky),  „melyek  a  nemesi  földbirtokok  tulajdonváltozásait  

és  záloggal  való  megterhelését  tartalmazták[...]  A  források  szerint  nem  annyira  a  felek  

érdekeit  szolgálták,  mint  inkább  az  adománybirtokok  visszaháramlásának  megkönnyítését,  

valamint a bejegyzési kötelezettség révén az országos rendi érdekek  védelmét."339  

Ismeretesek voltak már a középkor végétől az ún.  kataszterek  vagy földadó-kataszterek.  „A  

18.  század  végétől[...]  rátértek  a  föld  tiszta  hozadékának  kipuhatolására  oly  célból,  hogy  a  

földadót  a  föld tiszta hozadéka arányában osszák meg. Ebből  a célból  a földet  fel  kell  mérni  s  

a  hozadékot  az  azt  befolyásoló tényezők  figyelembevételével  ki  kell  nyomozni."340  Ismeretes  

volt  a  parcellakataszter,  amely  külön-külön  mutatta  -  földrészletenként  -  a  tiszta  

hozadékmértékeket  attól  függetlenül,  hogy  a  parcella  mely  üzemhez,  üzemegységhez  

(gazdasági  egységhez)  tartozott.  Ezzel  szemben  a  jószágkataszter  az  ugyanazon  birtokos  

tulajdonában volt  földrészleteknek,  mint  összefüggő gazdasági  üzemnek  a hozadékát  mutatta  

meg.  Ez  annak  tükrözésére  is  alkalmas  volt,  hogy  vajon  egy-egy  parcella,  az  esetleges  

táblásításra  vagy  elkülönülten  jobban  kihasználható  volt.  Ismerték  még  a  hozadéki  és  az  

értékkatasztert.  A hozadéki  kataszter  a jövedelemadóhoz,  míg  az értékkataszter  a  vagyonadó  

elveihez  közelített,  illetve  állott  közelebb.  Nálunk  a  hozadéki  katasztert  „ideiglenesen"  az  

1850. március 4-én kelt nyíltparancs vezette be, és az első felmérési szakaszban  községenként  

adótelekkönyvet  vettek  fel.  Ez  nem  volt  azonos  a  kataszteri  földkönyvvel,  mert  ez  utóbbi  a  

lefolytatott  földmérés  és  becslés  eredményét  tartalmazta.  Kataszteri  földkönyveink  az  1875.  

évi VII. tc. alapján készültek.341  

A  kataszteri  földkönyv  vagy  adótelekkönyv  alapvetően  az  állam  ingatlannal  kapcsolatos  

adóztatási  érdekeinek,  az  adószabályozásnak  a  követelményeire  szolgáló  regisztrációs  

rendszer,  amelyben  mindazon  ingatlanjellegzetességek  kerülnek  feltüntetésre,  amelyek  

alapján  az  előbbi  szempontok  (jövedelem,  vagyontárgy  stb.)  szerinti  adóztatás  

megvalósítható. 

338  Ruszoly  József:  Európa jogtörténete  Budapest  Püski  1997.  321.  o.  
339  L.  Ruszoly:  id.  m.  uott!  A  földtáblák  német  elnevezése  a  Landtafel  volt.  A  földtáblákra  vonatkozó  
rendeleteket  nevezték  LANDTAFELPATENT-eknek.  
340  Közgazdasági  Enciklopédia  II.  kötet  321.  o.  
341  „A  földadókataszter  célja  tehát  az,  hogy  a  földadó  kivethetése  végett  minden  egyes  földrészletnek  adóalapját:  
a  kataszter  nyers  vagy  tiszta  hozadékát  (a  magyar  törvény  szerint  hibásan  nyers  vagy  tiszta  jövedelmet)  
kimutassa." (Közgazdasági  Enciklopédia  II.  kötet  331.  o.)  
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A  kataszteri  földkönyv  kezdetektől  kizárólag  közjogi,  pénzügyi  jogi  célokat  szolgált,  és  

ennek  alapján  alkalmas  volt  az  ingatlanok  összes  fizikai  tulajdonságának  kimutatására  és  

nyilvántartására.  Míg  ugyanis  a  telekkönyv  kifejezetten az  ingatlanok jogi  állapotát  tükrözte,  

addig a kataszteri  telekkönyv  (földkönyv stb.) csak az adózási  szempontból  releváns  tényezők  

terepe  volt.  E  jellegzetessége  tette  alkalmassá  arra,  hogy  -  a  térképi  nyilvántartás  

nélkülözhetetlen  alapjává,  tényezőjévé  lépett  elő342  -  miután  az  ingatlanadóztatási  

(kifejezetten vagyonadóztatási)  szempontok fokozatosan háttérbe  szorultak.  

A  kataszteri  nyilvántartásban  alkalmazott  módszerek  abban  is  különböztek  a  

telekkönyvétől,  hogy  ott  csak  az  ingatlanok  statikus  jellegét  vették  figyelembe,  a  jogi  

mozgások  irrelevánsak  voltak.  Ezért  is  már  az  1853-as  osztrák  kibocsátású  hely szí nelési 

rendeletek  felhívták  a  figyelmet  arra,  hogy  az  ingatlanok  jellemzőit  -  ahol  elkészültek  -  a  

kataszteri nyilvántartásból  kell  átvenni. Később e két nyilvántartási  országos rendszer  sokszor  

összeütközésbe  került.343  

A  magyar  jogtörténeti  adatokból  az  a  következtetés  vonható  le,  hogy  territábiális  

szempontból kétféle telekkönyvet alkalmaztak: az országos (vagy különleges) és a helyi  (vagy  

általános) telekkönyvet.  Országos  telekkönyvek  voltak:  

a)  a vasutak és csatornák központi  telekkönyve,  

b)  az ipari vállalatok központi  telekkönyve,  

c)  a bányatelekkönyv,  valamint  

d)  a kincstári javak  telekkönyve.  

A  községenként  vezetett  ún.  általános  telekkönyveket  -  ebben  az  összehasonlításban  -

helyi  telekkönyveknek  is nevezték.  Alapvetően  azért, mert azokat  külön-külön  településenként  

vezették, mégpedig az egyes települések fekvése szerint illetékes  bíróságokon.  

A  vasutak  és  a  csatornák  központi  telekkönyvéről,  valamint  az  ipari  vállalatok  

telekkönyvéről  azt  is  el  kell  mondani,  hogy  ezek  alapvetően  a  könnyebb  hitelelérhetőség  

érdekében  keletkeztek,  vagyis  kialakításuk  célja  a  jelzálogjog  biztosítása  volt.  Ebben  az  

értelemben  közel  állottak  a  jelzálogkönyvekhez.  

A  bányatelekkönyvek  annyiban  voltak  országos jellegűek,  hogy  nem  a  helyi  bíróságoknál  

kerültek  vezetésre,  de  alapvetően  nem  a  jelzálogjog  biztosítása  miatt  kerültek  a  helyi  

342  Mivel  állandó  probléma  volt  a  két  nyilvántartás  eltérősége,  ezért  már  a  XIX.  század  elején  számos  államban,  
régióban  megkísérelték  a kettő összhangba  hozását.  
343  „De  a  telekkönyveknek  a  kataszterrel  való  összhangba  hozatala  nemcsak  a jelenlegi  birtokállapotra  nézve  
rendelendő  el,  hanem  szabályok  hozandók  azon  czélból  is:  hogy  a  két  organizmus  közt  az  összhang  jövőre  is  
fenntartassék.  E czélból  a  földadó-kataszter  körében  beállott  s  a  törvény  szerint  kitüntetendő  oly  változásokról,  
melyek  a telekkönyvbe  s  a  birtokváltozásokról  is  a  kataszteri  nyilvántartási  hivatalok  a  telekkönyvi  hatóságokat  
értesíteni  tartoznának..."  (Csillag  Gyula:  Telekkönyv  és  kataszter.  Bpest  M.  kir.  egy.  könyvnyomda  1884.  15.  
o.)  Majd  felhívja  a  figyelmet  arra,  hogy  „szükséges  lesz  birsággal  sújtani  azokat,  kik  az  átirsatásokat  bizonyos  
határidő  alatt  a telekkönyvnél  nem  kérelmezik."  (L.  uott!)  
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intézményrendszerből  kiemelésre,  hanem  a  különös  bányaművelési  érdekek  miatt.  A  

bányászati  szervek e kimutatások  nélkül nem tudtak volna eredményes munkát folytatni. 

A  kincstári  javak  telekkönyvének  külön  kezelése  -  attól  függetlenül,  hogy  a  kincstári  

(állami)  tulajdonban  volt  ingatlanok  szerepeltek  a  helyi  telekkönyvekben  -  a  központi  

költségvetési,  tervezési,  nemzetgazdasági  szempontok  miatt  vált  szükségessé.  Természetesen  

a  vasutak  és  csatornák,  valamint  az  ipari  vállalatok  központi  telekkönyvében  nem  csupán  a  

terhek,  hanem  a  tulajdonjogot  és  egyéb  bejegyzett  jogokat  érintő  változások  is  bejegyzést  

nyertek és ezek jogi  hatállyal  bírtak.344  

2. A telekkönyv  létrehozásának szükségessége  és  kialakítása  

Ahhoz, hogy elvileg  is feltárhassuk a telekkönyv  kialakulásához  vezető tényezőket,  el  kell  

választanunk  egymástól  bizonyos  időszakokat,  ha  úgy  tetszik:  korszakokat.  Elsőként  a  

gazdasági  fejlődésnek  indult  európai  kereskedővárosokban  jelentek  meg  ilyen  jellegű  

intézmények,  intézményi  kezdemények,  majd  ezektől  egyébként  függetlenül,  a  városi  

telekkönyvek  kialakulását  követő  időben  vezettek  be  tartományokban,  országrészekben  ún.  

regionális  telekkönyveket.  Harmadik  korszakként  . határozhatjuk  meg  az  országos,  

központosított  telekkönyvek  megjelenésének  idejét.  Ez  utóbbiak  ma  már  a  világ  csaknem  

összes  államában, jogrendszerében  megtalálhatók,  és  nélkülözhetetlen  alkatelemei  a  nemzeti  

gazdaságoknak, valamint az ingatlanforgalomnak.  

Amint az első részben láttuk, a mai telekkönyvhöz leginkább hasonlítható képződmények  a  

német  városokban,  valamint  a  cseh-morva  ország(ok)  területén jelentek  meg.  Azok  a  német  

városok  hoztak  létre  telekkönyvszerű  nyilvántartásokat,  pontosabban:  ingatlanadatokat  

tartalmazó  könyveket,  amelyekben  a  kereskedelem,  az  ipari  termelés,  a  kézművesség  a  

lakosság,  azaz  a  városi  polgárok  alapvető  tevékenysége  volt,  továbbá  a  város  erős  központi  

irányítással,  vezetéssel  rendelkezett.  Az  effajta települések  nem  mint  földbirtok-központok,  

hanem  mint  kereskedelmi-ipari  centrumok  alakultak  ki  és  működtek,  indultak  nagyarányú  

fejlődésnek;  különös  tekintettel  a  folyami  és  tengeri  szállításra.  A  gazdasági  tevékenység,  

valamint  a  város  érdekében  kifejtett  közérdekű  tevékenység  békés  együttélésben,  

kölcsönhatásban  állott  egymással.  A  város  vezetése  mintegy  összefogta  a  gazdálkodást,  

amelyhez  elengedhetetlen  forrásként  szolgáltak  a  polgárok  adóbefizetései.  Ezekből  tartották  

fenn  a  város  védelmét  biztosító  hadi  állományt  is.  Mivel  pedig  adót  csak  a  városi  polgár  

344  A  vasutak  és  csatornák,  valamint  az  ipari  vállalatok  központi  telekkönyvéről  szóló  1960-ban  is  hatályban  
maradt  régi  törvényeket,  rendeleteket  az  1972.  évi  31.  sz.  tvr.,  míg  a  bányatelekkönyvek  jogszabályait  az  1960.  
évi  III.  tv.  helyezték  hatályon  kívül.  



180 

fizethetett, ilyen fizetésre pedig elsősorban azokat  lehetett kötelezni, akik a városon belül  (és a 

városokhoz  tartozó  „külterületi  részeken")  ingatlannal,  birtokkal,  „fekvő  jószággal"  

rendelkeztek,  és  az  adó  mértéke  az  ingatlanok  számától,  valamint  nagyságától,  

termőképességétől  függött, elengedhetetlenné  váltak  az  ingatlanok  adatait  magukban  foglaló  

és a tulajdonjogot igazoló nyilvánkönyvek  bevezetése.345  

Vagyis  a  városi  polgári  rang  elnyerésének  feltétele  a  belterületi,  belvárosi  ingatlan  -  a  

mansio  -  volt  (ennek tulajdonjogát kívánták  meg a városi  statutumok),  ugyanakkor  az  adózás  

alapját  is  e  polgári  birtok  képezte.  Tehát  kettős  tényező  vezetett  a  korabeli  városi  

telekkönyvek  kialakulásához:  a  polgári  státusz  elnyerése,  valamint  az  adózás  megalapozása.  

Ezt  utóbbi  ok  vezetett  oda,  hogy  a telekkönyvekben  (Stadtbücher)  nem csupán az  ingatlanok  

egyszerű  leírása, de térmértéke,  sőt  művelési  ága  is szerepelt.  Ezen eltérőségek  ugyanis  más-

más  adómértéket  jelentettek  a  tulajdonos  városi  polgár  számára,  azaz  már  ekkor  

megkísérelték megvalósítani -  és biztosítani  -  az egyenlő  teherviselés  elvét.  

Ebből  következik,  hogy  a  kezdetleges  telekkönyvek  -  a  városi  nyilvánkönyvek  -  a  XIX.  

századi  jogtörténeti  felfogással  ellentétben  nem  jelzálogkönyvekként  (betáblázási  könyvek  

alakjában) jelentek  meg  a  kereskedő  városokban,  mint  ahogyan  azt  Herczegh  Mihály  írta,346  

hanem  a maihoz  hasonló telekkönyv  őseként.  A  hitelügyletek  elszaporodása  1420-ban  indult  

meg,  és  ekkor  terjedtek  el  az  említett  ingatlanbiztosítékokat  tartalmazó  regiszterek,  amelyek  

legtöbb  városban,  illetve  tartományban  az  ősi  telekkönyvtől  elkülönült  rendszerek  voltak.  

Természetesen  voltak  olyan  települések,  amelyekben  a  két  nyilvántartás  összeolvadt;  

különösen  olyan  városokban,  ahol  nemesi  birtokok  is  feküdtek  nagy  tömegben  és  a  

tulajdonosok ezekre is kívántak kölcsönöket  felvenni.  

Az európai  városi  telekkönyvek  vezetését  a városi  státutumok  kötelező jelleggel  írták  elő,  

és  az  ingatlanok  bevallása  -  mivel  az  átruházások  mindenütt  nyilvánosak  voltak  -  szintén  

kötelező  volt  a  tulajdonosok  számára.347  Voltak  olyan  városok  is,  ahol  nem  állott  fenn  az  

ingatlanügyletekre  bejegyzési  kényszer,  de  nem  ez  volt  általánosnak  tekinthető.  A  

345  „Kölnben  állítólag  már  1056-ban,  bizonyosan  azonban  1220-ban,  Lübeckben  1227-ben  volt  ily  jegyzőkönyv,  
Csehországban  a  „Landtafel"  Ottokár  (1253-1287)  kora  óta  fennáll;  Morvaországnak  már  a  13.  században  
szintén  volt  földkönyve  (tabula  terrae),  Hamburgban  1270  óta  van  birtok-  és  telekkönyv,  a  14.  és  15.  században  
pedig  majd  minden  német  városnak  volt  telekkönyve.  L.  Mascher  és  Mittermayer  telekkönyvvel  foglalkozó  
műveit." (L.  Zlinszki  Imre: Telekkönyvi  Rendtartás  Bpest  Franklin.  1893.  3.  o.)  
346  „Ezen  megkülönböztetés  és  elválasztás  onnan  származott,  mert  rendesen  sokkal  előbb  léteztek  betáblázási  
könyvek,  mint  telekkönyvek.  Eleinte  a  birtok  csak  annyiban  fordult  elő,  amennyiben  arra  teher  vagy  adósság  
jegyeztetett..."  A  telekkönyvek  „ csak  sokkal  később  jöttek  szokásba.  " (Herczegh  i.  mű 2.  o.)  
347  „A  városi  ingatlanokra  nézve  -  minthogy  a  városok  többnyire  telepesekből  (hospites)  állottak  -  a  telepesek  
által  magukkal  hozott  s  a germán jog jellegét  magukon  viselő jogkönyvekbe  foglalt joguk  szerint  az  ingatlan jog-
változást  magukban  foglaló  ügyleteknek  a  városi  tanács  előtt  kellett  végbenni.  A  német  városokban  az  ingatlant  
átruházó  ügyletekhez  rendszerint  hozzájárult  a  nyilvános  könyvbe  való  följegyzés.  " (L.  Szladits:  id.  m.  50.  o.)  
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jelzálogkönyvek  (Satzbücher)  felfektetése csak  ott  vált  általánossá,  ahol  nagy  tömegű  hitelt  

kellett nagyértékű  ingatlanokkal  biztosítani.  

Bizonyos  értelemben  eltértek  a  fentiektől  -  és  a  városi  telekkönyvek  megjelenése  után  

később  születtek  meg  -  a  tartományi  telekkönyvek;  elsőként  a  szintén  gazdasági  fejlődésnek  

indult  és  erőteljes  német  behatással  rendelkezett  cseh  korona  országiban,  tartományaiban.  

Ezeket nyilvántartásoknak  nevezték  zemské  desky-nek,  tabula  terrae-nek  vagy  Landtafel-nek.  

(Csehországban,  Morvaországban  és  Sziléziában  alkalmazták.)  A  cseh-morva  uralkodó  

nemesség  ugyanis  nemesi  eredetének  bizonyítékát  látta  és  találta  meg  a földbirtokban,  ezért  

alapvető érdekük  volt azok tartományi  (később országos) nyilvántartásba vétele. Nem  adózási  

szempontok,  hanem  a  rendiségbe  tartozás  igazolása  volt  a  fő  oka  a  földtáblák  

megteremtésének.  Az  ingatlanok:  „földbirtokok",  „majorságok"  alapadatain  kívül  

nyilvántartották  a  tulajdonosokat,  a tulajdonosváltozásokat,  de  alkalmasak  voltak jelzálogjog 

bejegyzésére  is.  Mindhárom  országrészben  kötelező  jelleggel  vezették  a  földtáblákat,  ezt  a  

nemesek nemhogy nem sérelmezték,  hanem  maguk határoztak  így,  attól  függetlenül, hogy  ez  

a  nyilvántartás  megkönnyítette  az adománybirtokok  királyi  visszaháramlását  is.348  Kezdetben  

nem  voltak  nyilvánosak  a  földtáblák.  A  tulajdonosok  természetesen  megtekinthették  azokat.  

Majd fokozatosan  alakult  ki  a  teljeskörű  nyilvánosság  megvalósulása;  főként  a  hitelügyletek  

elszaporodása és a hitelezői  érdekek minél szélesebb körű védelme miatt.  

Itt  is  említést  kell  tennem, e  körben  a  kataszteri  telekkönyvek  vagy  földadó-kataszterek  

kialakulásáról,  annak  okairól,  mivel  bárhogyan  is  kívánták  pénzügyi  érdekekből  a  

telekkönyvtől  ezt  a  rendszert  elkülöníteni,  végülis  napjainkban  a  legtöbb  országban  a  két  

nyilvántartás  egybeolvadását  figyelhetjük  meg.  Nos,  a  kataszter  meghatározásánál  a  

földadóból  kell  kiindulnunk.  „A földadó  a  legrégibb  hozadéki  adó  és  általában  a  legősibb  

adók  egyike.  Az  ókorban  a  mai  adótechnika  rendszerének  ismerete  mellett  is  fejlettnek  

mondható  földadórendszer  volt és  a hozadéknak  kataszteri  megállapítása  sem volt  ismeretlen.  

Egyiptomban  Herodotos tanúsága  szerint  már  legrégibb időkben földmérők  mérték fel  a  földet  

és  nyilvántartásokba  jegyezték  fel  a  földrészletek  területét,  művelési  módját  és  hozadékát.  

Dárius  perzsa  király  földadó  kivetése  céljából  Kis-Ázsia  területének  fölmérését  és  a  

földadónak  a  terület  nagysága  szerint  történő  kirovását  rendelte  el.  A  római  birodalomban  

földadókatasztert  vezettek  be  és  abban  nemcsak  a  térfogatot,  hanem  a  tízéves  átlagos  

hozadékot  is  feltüntették.  A  középkor  földadójának  azonban  nincs  közvetlen  kapcsolata  a  

kataszterekre  alapított ókori  földadóval."349  

348  Ruszoly  József:  id.  m. 321-322.  oldalak.  
349  Közgazdasági  Enciklopédia  I. kötet  317.  o.  
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A  középkorban  a nemesség  és  a papság  egyetlen  hűbéri  vagy  rendi  államban  sem  fizetett  

állami  (királyi,  fejedelmi)  adót,  legalábbis  a  szó  klasszikus  értelmében.  Ennélfogva  a  

legáltalánosabb  adónem,  a  földadó  a  földbirtokokkal  kapcsolatban  nem  került  kivetésre,  így  

az  államnak  nem  volt  szüksége  földadókataszterre,  vagyis  a  birtokok  földadózás  

szempontjából  történő  számbavételére.  A  XVIII.  században  azonban  egyrészt  a  fiziokrata  

földgazdálkodás  kifejlődése,  másrészt  az  egyenlő  teherviselés  polgári  eszméjének  a  

kiteljesedése folytán „a  föld  tiszta  hozadékában  kifejezésre jutó  teljesítőképességre  alapozott  

földadó  lépett előtérbe. Nem a társadalmi  osztályhoz való tartozás, nem a  földterület  nagysága  

és  nem  a  nyershozadék,  hanem  a  föld  tiszta  értéke  lett  az  adózás  alapjaf...]  A  

földadókataszter  elkészítésének  mintája  (azaz  az  első  földadó-kataszter  -  toldás  tőlem)  

Lombardiában  az  osztrák  igazgatás  részéről  1719-től  1760-ig  készült  censiomento  milanesse  

volt.  A  francia forradalmi  adóreform  ezt  utánozta,  majd  1807-től  1850-ig  szakszerű  felvétel  

történt."350  A  földadókataszter  kifejezetten és  kizárólag  a  földadózás  céljait  szolgálta,  abból  

nem  derült  ki  hitelesen  a  föld  tulajdonosának,  egyéb  dologi jogi jogosultjának  a  neve,  címe,  

székhelye,  legfeljebb  a  földrészlet  terjedelmét  és  valamely  mértékegységben  meghatározott  

hozadékát mutatta meg. A nyilvántartást  egyébként  sosem vezették  bíróságok vagy  bíróságok  

alá rendelt szervek, az mindenkor  a közigazgatás keretébe  tartozott.  

A XIX.  századtól  állandóan  napirenden  volt  azokban  az országokban,  ahol  a  telekkönyvet  

bevezették, a kataszteri nyilvántartás összhangba hozása a telekkönyvi  rendszerrel. Akik ezzel  

foglalkoztak,  egyöntetűen  elismerték,  hogy  mindkét  nyilvántartásnak  megvoltak  a  hibái,  

azonban  a  kataszter  nélkülözhetetlen  az  ingatlanok  fizikai  tulajdonságainak  a  

nyilvántartásához,  míg  a  telekkönyv  a  nyilvánosság  elve  alapján  az  ingatlanokhoz  tapadó  

jogok  fennállását,  megszűnését  tanúsítja.  Ugyanakkor  a  kataszter  sosem  volt  nyilvános  a  szó  

adójogi  értelmében,  bár  gyakorlatilag  azt  is  megtekinthette  bárki.  Napjainkban  a  kétfajta  

rendszer összeolvadásának  vagyunk  tanúi.  

A  római  jog  recepciója  e  területen  nem  következett  be.  A  telekkönyv  kialakításában  a  

germán jog, azon belül  is a városi polgárság joga játszotta az egyedüli  és kizárólagos  szerepet.  

Annyiban  sem  mondhatjuk  ezen  intézményt  római  jogi  eredetűnek,  hogy  a jelzálogjogot  a  

helyére  tette,  megszüntette  a  hitelező  birtoklási jogát,  és  a tényleges  birtoklás  helyébe  a jogi 

330  Közgazdasági  Enciklopédia  í.  kötet  317.  o.  A  földadókataszter  ebben  a megvilágításban  ókori  találmány  volt,  
a  középkor  azt  nem  alkalmazta,  azonban  az  újkorban  ismét  visszatértek  e  rendszerre.  „A  hozadéki  földadó  
szellemi  előfutárai  egyébként  a  fiziokraták  voltak,  akik  a  földadót  egyetlen  adó  gyanánt  kívántak  megalkotni.  
(Quesnay,  Miraneau,  Targot,  Dupont...")  (Közg.  Encikl.  uott!)  
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birtoklás, azaz a tulajdonjog, a bejegyzett tulajdonjog került.351 

A  XVIII-XIX.  század  gazdasági  és  társadalmi  forradalmai,  a  nemzeti  államok  

megteremtésére  irányuló  békés  és  háborús  törekvések  egyaránt  a  központosított,  az  

államszerkezet  minden  részletére  kiterjedő  állami  berendezkedés  irányába  hatottak.  E  

törekvések  megmutatkoztak  az  ingatlanokkal  összefüggő  közjogi  szabályozásban  is.  Több  

államban hamarabb készültek  el  a telekkönyvi  törvények  (kódexek), mint  a magánjog minden 

részletét  szabályozó  törvénykönyvek  (nagy  kódexek).  És  bár  eltértek  egymástól  e  speciális  

szabályozások,  annyiban  megegyeztek,  hogy  a  telekkönyv  szükségességét  és  

nélkülözhetetlenségét  hangsúlyozták  mind  magánjogi,  mind  közjogi  értelemben.  És  abban  a  

kérdésben  is  hallgatólagos  egyetértés  volt,  hogy  míg  a  magánjogi  szabályozás  általában  

diszpozitív  (ebben az értelemben: megengedő)  volt, addig  a telekkönyvben  kogens  előírásokat  

vezettek  be.  

Azt  is  elmondhatjuk,  hogy  az  egységes  központi  telekkönyvi  nyilvántartás  kialakításának  

fontos tényezője volt  a jelzálogkönyvek,  a betáblázási  könyvek beolvasztása,  valamint  -  ahol  

az  különálló  volt  -  a  kataszterrel  történt  egyesítés.  Ami  pedig  a  korszerű  telekkönyvek  

megteremtésének  szükségességét  illeti, azt a következő okokkal magyarázhatjuk. 

1.  A  gazdasági  élet  rohamos  fejlődése,  a  beruházások  növekvő  száma  egyre  több  tőke  

felvételét  tette  nélkülözhetetlenné,  amely  viszont  a  hitelforgalom  megnövekedésével  járt  

együtt.  A  fejlődés  rugója  a  hitel  volt,  amely  viszont  biztosítékot  kívánt:  ez  a  jelzálog  

formájában  testesült  meg,  a  jelzálogjogot  pedig  tehermentes  és  nagyértékű  ingatlanokra  

lehetett  bejegyezni.  A  hitelforgalom  olyan  ingatlanokat  követelt  meg,  amelyek  tulajdonjoga  

egyértelmű  és  a  valóságnak  megfelelően  volt  nyilvántartva.  Követelmény  volt  továbbá  az  

ingatlanadatok hitelessége  is.  

2.  Ugyanezen  okból  a nyilvántartásnak jogkeletkeztető  hatályúnak  -  konstitutívnak  -  kellett  

lennie, vagyis  a piaci  forgalom szempontjából jelentős  dologi jogok  telekkönyvi  bejegyzések  

nélkül  nem  jöhettek  létre,  törlés  hiányában  nem  szűnhettek  meg.  Ennélfogva  a  tényleges  

birtoklásnak  mint  ténynek  a jelentősége  háttérbe  szorult,  az ún. „telekkönyvi  birtoklás"  (a jog 

bejegyzett állapota) teremtette meg, hozta létre a legtöbb dologi (így a tulajdon-) jogot. 

3.  A polgári  korban  teljesen háttérbe  szorult  a városi  polgárság,  a nemesi  rendiség  a  lovagi  

rendi  tagság  mint  ingatlan-nyilvántartásbavételt  indokoló  tényező.  Bár  ugyan  a  XIX.  

században  meghonosodott  választási  rendszerek  legtöbbje  a  vagyoni  cenzuson  alapult,  már  

nem a telekkönyvek  bizonyították  az ingatlantulajdon  meglétét.  

351  E téren  nem érvényesült  a XII.  században  felállított  bolognai  egyetem jogtudósainak  azon  törekvése,  hogy  „az  
európai  népeknek  közös  joggal  összeköttetése,  általános  tekintetek  által  parancsolt  érdek,  s  hogy  ilyenül  
szolgálni  csak  a  római jog  lehet  hivatva.  L.  Savigny:  Geschichte  des  römischen  Rechts  im  Mittelalter."  (Zlinszki  
id.  mü 4.  o.)  
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4.  A  XVIII-XIX.  században  még  különálló  nyilvántartásokként  funkcionáltak  a  

telekkönyvek  és  a  kataszteri  földkönyvek  (adóföldkönyvek).  Egyedüli  követelmény  az  volt,  

hogy  az  adatokat  közelíteni  kell  egymáshoz,  az  ingatlan  fizikai  jellemzői  lehetőleg  a  

kataszterben,  a jogi  tulajdonságokat  pedig  a  telekkönyvben  kellett  rögzíteni.  Ha  a  kataszteri  

adatok  eltértek  a  telekkönyv  birtoklapján  bej egyezettektől,  úgy  a  katasztert,  ha  pedig  a jogi 

jellemzőben  volt  eltérés,  úgy  a  telekkönyv  adatait  vették  alapul.352  Ahol  a  két  rendszer  

elkülönülten  tovább  élt,  természetesen  az  eredeti  rendeltetésük  változatlan  maradt:  a  

telekkönyvi  a  teljes  ingatlanforgalmat,  az  ingatlanokon  fennállott  jogok,  terhek  változását  

tartja  nyilván,  a  kataszteri  pedig  kizárólag  adózási  szempontok  szerint  működik.  Bizonyos  

országokban  a kataszteri  hivatalok  végzik  az állami  földmérési  és térképészeti  tevékenységet,  

a  hiteles  állami  alaptérképek  ezen hivatalokból  kerülnek  ki.353  

5.  Végezetül:  a központosított,  centrális  berendezkedésű  államszervezet  nem viselhette  el  a  

régióként,  esetleg  városonként  eltérő  nyilvántartásokat,  ezért  szükségszerűen  be  kellett  

vezetnie az egységes alapelveken és követelményrendszeren  alapult  nyilvántartást.  

A  magyarországi  birtokviszonyok  helyzete,  kötöttsége  egyáltalán  nem  kedvezett  sem  a  

telekkönyvek  (földkönyvek),  sem  a  jelzálogkönyvek  elterjedésének.  Elvileg  bizonyos  

városokban  (a  szabad  királyi  városokban)  és  a  szabad  birtokok  esetében  kialakulhatott  volna  

egy  egységes,  a  nem  kötött  ingatlanokra  érvényes  nyilvántartás,  ez  nem  következett  be.  

Eltekintve  most  a  városi  telekkönyvektől,  a  hazai  birtokviszonyok  jellege  nem  illett  bele  a  

telekkönyv  általános követelményeinek  rendjébe. Ennek  taglalása  során  a  szerzők  különösen  

az  ősiségét  emlegetik,  mint  olyan  intézményt,  amely évszázadokra  meghatározta  nem  csupán  

a  honi  birtokviszonyokat  és  ingatlanforgalmat,  de  a  társadalmi  és  gazdasági  

előremenetelünket.  is.  Ha  viszont  a  telekkönyv  kialakulása  szempontjából  vizsgáljuk  az  

ősiségre vonatkozó decretumot, nem válik egyértelművé, miért  is volt ez gátja ezen  intézmény  

kialakulásának. Nos,  1351-ben Nagy  Lajos király  decretuma  szerint:  „A 2-ik Andrástól  adott,  

és  annak  arany  Bullájában  foglalt  szabadságos  levelet  szorul  szóra  elfogadván,  és  

megerősítvén,  egyedül  az  előbb  megjegyzett  egy  Czikkelyt  kivévén,  a'melly  azon  

privilégiumból  kizárattatik,  t.  i. az: hogy a'  Nemes emberek  örökös (gyermek)  nélkül  kihalók  

adhatnak,  és  hagyhatnak  a  templomoknak,  vagy  a'  kiknek  akarnak;  életek'  folytában,  vagy  

halál  esetre  is,  az  ö  birtokaikat  eladhatják,  vagy  elidegeníthetik.  Sőt  azoknak  megtételére  

352  Pl.  Belgiumban  még  jelenleg  is  eltér  a  telekkönyvi  és  a  kataszteri  nyilvántartás,  a  telekkönyv  hivatala  az  
ARRONDISSIMENT,  míg  a  kataszter  (KADASTER/CADASTER)  -  Pénzügyminisztérium  szervezetében  
működik.  (L.  Proprety  in  Europe:  Law  and  Practice.  A.  Hurndall.  Butterwortíi  London  1996.)  
353  A  kataszteri  felmérések  műszaki  munkálatok  is  voltak,  amelynek  során  meghatározták  az  egyes  ingatlanok  
határvonalát,  területét,  műszaki  megoszthatóságát,  e  felmérések  során  rendeződtek  a  területi  viták.  A  kataszteri  
hivatalokban  őrzött  térképek  voltak  a telekkönyvi  lejegyzések  alap-okiratai.  
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tellyességgel  semmi  hatalmok  se  légyen,  hanem  az  ő  közelebbről  való  testvéreikre,  és  

azoknak  nemzetségeikre  az  ő  birtokaik  törvényesen,  és  törvény  szerént  tisztán,  és  

tellyességgel  minden  akár  melly  ellentmondás  nélkül  szálljanak."354  Ez tehát  csak  az  esetben  

jelentett  korlátot  a fekvő javak  elidegenítésében  és megterhelésében,  ha  a tulajdonosnak  nem  

volt  örököse.  Ez  a  szabály  az  „ősi  javaira"  vonatkozott  csupán  és  nem  kötötte  meg  az  ún.  

szerzett  vagyon  forgalmát.  („Ez  eredete  és  alapja  annak  a  mi  dicséretes  és  eleitől  fogva  

fennálló  szokásunknak,  hogy  tudniillik  minden  báró  úr,  mágnás  és  nemes  a  maga  munkája,  

szolgálatai és érdemei  által  bármiképpen  szerzett  vagy nyert összes dolgok, fekvő jószágok  és  

birtokjogok  fölött  az  atyjával  vagy  testvéreivel  történt  osztály  előtt  (amint  akarja)  mindig  

szabadon  rendelkezehetik,  a  mint  ezt  alább  az  atyafiak  osztozása  rendén  világosan  

előadtam."355  Ennélfogva  alapvetően  meg  kellett  különböztetni  az  ősi javakat,  amelyeket  a  

nemesek  eredendően  adományozás  (általában  királyi  vagy  nádori  adomány)  útján  szereztek,  

majd örököltek  elődeiktől  a  szerzett javaktól,  amelyeket  saját maguk  bármely  ügylettel  vagy  

ellenszolgáltatás  fejében szereztek  (ajándék, hadiszolgálattal  kapcsolatos juttatás  stb.)  Az  ősi  

javak  az  1351-i  korlátozás  volt  érvényben,  míg  a  szerzett  javakra  (ingatlanokra)  ez  nem  

teijedt ki. 

Az  is  igaz,  hogy  Werbőczy  eléggé  félreérthető  módon  idéz  egy  olyan  decretumot,  amely  

bármely  nemesi  jószág  (vagyontárgy)  átruházását  korlátozza,  de  ez  is  csupán  csak  az  ősi  

jellegűekre  lehetett  érvényes,  hiszen  számos  példát  találunk  a  feudális  korból  ingatlanok  

(nemesi ingatlanok) megterhelésére, zálogul lekötésére, sőt  elárverezésére.  

„Az  ősiség  -  írja Raffay Ferenc  -  ellenben  megkötötte  az  ingatlanok  legnagyobb  részét,  

sőt  az ingókat  is,  mert az  ősi vagyon -  az elővételi  és az öröklési jog  folytán -  a  nemzetségé  

volt,  amelyet  csak  a  nemzetség  tagjának beleegyezésével  lehetett  elidegeníteni  vagy  zálogba  

adni.  Az  adományi  ingatlanokat  megkötötte  továbbá  a  szentkoronára  való  visszaháramlás  

joga;  amelynél  fogva róluk  csak  e jog  sérelme  nélkül  lehetett  rendelkezni.  Amaz  magánjogi,  

ez  közjogi  lekötés  volt,  s  együttvéve  a  tulajdonjog  szabadságának  érvényesülését  csaknem  

egészen  kizárták.  A  szabad  rendelkezési  jog  csak  a  szerzeményre  terjedt  ki;  de  itt  viszont  

túltengett,  mert  az  első  szerző  a  szerzeményi  vagyonban  való  öröklés  rendjét  a  későbbi  

354  Ujfalusy  Nep.  János:  Honnan  vette  eredetét  törvényeinkben  az  ősi  javak  elidegenítésének  korlátozása?  Pest  
1839.  Trattner Károly  kiadója.  9.  o. „Excepto  solum  modo  uno  Articulo  praenotato,  de eodem  Privilegio  excluso,  
eo  videlicet:  Quod  Nobiles  Homines  Sine  haerede  decedentes,  possint,  et  quaeant  Ecclesiis,  vealiis,  quibus  
volunt,  in  vita,  vei  in  morte,  dare,  et  legare,  possessiones  eorum  vendere,  vei  alienare...  Vid.  Confirm.  Ld.  I.  de  
Anno  1351.  
355  Werbőczy:  Tripartitum.  Első  rész  5.  czím.  Budapest  MTA  1894.  41.  o.  Evonatkozásban  semmiféle  kötöttség  
nem  állott  fenn  évszázadokon  keresztül,  így  semmiféle  akadályát  nem  képezhette  a  szerzett  nemesi  vagyon  
telekkönyvi  felvétele,  ezáltal  a telekkönyv  bevezetése.  
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utódokra  is  kötelező  erővel  állapíthatta  meg,  s  így  magánintézkedés  eredményezhette  a  

szerzemény  lekötését."356  

A  birtokviszonyok  másik  kötöttségét  az  úrbéri  viszonyok  szabályozása  jelentette.  „Az  

ősiség  korszakában  fejlődött  ki  az  úrbériség,  minek  folytán  a  nemesi  rend  és  a  jobbágyság  

egymás  mellé  került,  s  egymáshoz  való  viszonyuk  az  ingatlanokra  vonatkozó  jog  terén  

lényeges  befolyást  gyakorolt.  így  támadtak  a  nemesi  és  nemnemesi  (jobbágy,  zsellér  stb.)  

ingatlanok  közti  különbségek...  Az  úrbériség  azon  az  alapon  támadt  (született  -  megjegyzés  

tőlem),  hogy  jobbágynak  nem  lehetett  saját  tulajdonú  ingatlana.  Azokat  az  ingatlanokat,  

amelyek  nemes  emberekéi  voltak,  tulajdonosuk  vagy  cselédeik  által  műveltette,  vagy  pedig  

jobbágyok  által.  Az  előbbi  volt  a  majorság,  az  utóbbi  az  úrbéri  birtok.  Ebbel  jellegüket  

évszázados  gyakorlat  állapította  meg;  utóbbit  pedig  védte  a  törvény  (1723:XVIII.,  

1791 :XXV.,  1836:IV. tc.);  s bizonyos ingatlanokra mint úrbéri birtokokra, egyenesen  igényük  

volt  a jobbágyoknak,  s  ezeket  majorságokká  a  földesúr  nem  változtathatta  át.  A  jobbágyok  

először  is  bel-  és  kültelket  kaptak,  továbbá  közösen  élvezték,  kültelki  birtokuk  arányában  az  

erdei,  nádlási  és  legelőhaszonvételt.  Az  úrbéri  birtokok  kétfélék  voltak:  telkek  és  

zsellértelkek.  A jobbágytelek:  a)  egy  hold  beltelekből  és  b)  a  kültelekből  állott.  A  kültelek  

16-40  hold  szántó  és  6-22  hold  kaszás  rét  volt.  E  két  alkotórész  volt,  a  közösből  járó  

illetőséggel  együtt,  egy jobbágytelek.  Egy-egy jobbágynak  1-4 jobbágytelke  volt  a  határban.  

Birtokosuk  a  telkes  gazda  1)  8-ad  teleknél  kevesebb  kültelek  és  legalább  150 n.  öl  beltelek  

volt a  zsellérbirtok."  

A  telkes  gazdák,  a  házas  és  házatlan  zsellérek  külön-külön  alkothattak  legelőkre,  

erdőségekre,  nádasokra,  gyepekre  stb.  közös használatra  közösségeket,  de  sosem  kerülhettek  

közös tulajdonba sem egymással,  sem nemesi  illetőségekkel.  

A  földbirtokosok  közös  tulajdonát  képező  ilyen  művelési  ágakra  alakultak  ki  az  

közbirtokosságok,  amelyek  mind  a megyékben, mind  a szabad  kerületekben azonos  szabályok  

szerint működtek, de jogi  személyiséget  sosem alkottak. Majd csak a XX. század elején jöttek 

létre  a  legelőtársulatok  vagy  a  csatornákra  vonatkozóan  a  vízgazdálkodási  társulások.  Az  

úrbériség keretébe  tartoztak  még ezeken  felül a pusztatelkek,  a foglalások,  az  irtványföldek,  a  
"ICO 

maradványföldek  -  mind-mind  -  részben vitatott  -  úrbéri  ingatlanokként.  

356  Raffay  Ferenc:  A  magyar magánjog  kézikönyve.  Budapest  Benkő  Gyula  kiadója  1909.4-5.  oldalak.  
357  Raffay  Ferenc:  id.  m.  5-6.  oldalak.  Ebből  egyértelmű,  hogy  az  úrbériség  döntően  ingatlanhasználati  
jogviszony  volt  a  földtulajdonnal  bíró  nemes  és  a  földnélküli  jobbágy  vagy  zsellér  között  -  emellett  
természetesen  szolgálati  viszonyt  is jelentett,  mely  a jobbágyra,  zsellérre  számos  munkavégzési  kötelmet  rótt.  
358  A  feudális  és  késöfeudális  birtokviszonyoknál  temérdek  történeti  feldolgozást  találunk,  így  azok  bővebb  
kifejtése  meghaladná  e  dolgozat  keretét;  egyébként  is  bennünket  kizárólag  az  ingatlanok  és  a  telekkönyv  
kapcsolódási  pontjai  érdekelnek.  
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Az  ingatlanokra  és  a  jobbágyi-zselléri  szolgáltatásokra  vonatkozó  szabályokat  a  felek  

urbáriumba  foglalták,  melyek  kezdetben  magánjogi  okiratokként  a  földesúr  levéltárában  

kerültek  elhelyezésre.  Mária  Terézia  urbáriumai  megyénkénti  teljeskörü  felmérés  alapján  

készültek,  a  földesurakra  kötelező  erővel  bírtak,  és  az  így  kialakított  okiratok  voltak  az  

irányadók  a  közterhek  és  a  szolgáltatási  terhek  viselése,  valamint  az  úrbéri  ingatlanok  

használata  körében.  

Ez  azonban  távol  állt  a  telekkönyvtől;  egyrészt  nem  tartalmazta  a  földesúri  birtokok  

fekvés,  terület,  művelési  ág,  beépítettség,  elnevezés  szerinti  összeírását,  azaz  „birtoklapját",  

az  abban  fekvő  egyes  jószágtesteket,  másrészt  nem  foglalkozott  a  tulajdonjogi  és  egyéb  

dologi jogviszonyokkal.  Itt  csupán  arról  volt  szó,  hogy  a jobbágyok  és  a  földesurak  kötelmi  

megállapodásait  királyi  rendelet  rangjára  emelték  (a  kihirdetéssel  léptek  hatályba  az  egyes  

úrbéri  összeírások,  ezáltal  a  konkrét  urbáriumok),  és  ezek  alapján  lehetett  a  feleknek  

egymással  szemben  igényeket  érvényesíteni  vagy  szolgáltatásokat  meghatározni.  Ám  ez  a  

helyzet  sem  lehetett  olyan  gátló  körülmény,  amely  miatt  mellőzni  kellett  a  telekkönyvi  

nyilvántartás  megteremtését  vagy  idegenkedni  kellett  volna  egy  ilyen  nyilvánkönyv  

bevezetésétől. 

Mint  láttuk,  az  1700-as  évek  elején  csupán  a  cseh,  a  morva  és  a  sziléziai  örökös  

tartományokban  vezettek  telekkönyvet,  pontosabban  táblakönyvet.  Ezeket  az  osztrák  örökös  

tartományokban  csak  1730-tól  vették  át a Landtafelpatentek  nem voltak hatályban.  Bizonyára  

a  tartományokban,  illetve  azok  nagyobb  városaiban  vezetett  jelzálogkönyvekre  vagy  

betáblázási  könyvekre  gondolt,  amikor  ebben  a  decretumban  a  hazai  bevezetésnél  a  

tartományi  könyveket  említette;  vagyis  osztrák  mintára  kívánta  bevezetni  a  hiteléletet  

fellendítése  érdekében  ezt  a  biztosítéki  rendszert.  Bár  a  decretum  meglehetősen  gyér  

szövegezésű  volt,  célratörő jellegét  vitatni  nem  lehetett.  A  császár  semmiféle  akadályt  nem  

látott  az  ősiségi  törvényekben  és  az  úrbéri  viszonyok  fennállásában  ahhoz,  hogy  ilyen  

nyilvánkönyveket  behozasson  hazánkba.  Az  más  kérdés,  hogy  egyáltalán  meg  sem  tudták  

kezdeni  ezen  munkálatokat  főként azért,  mert  a főrendek  és  a  többi  nemes  megakadályozta  a  

birtokfelmérési  munkálatok  elvégzését.359  

A  reformországgyűlések  ülésszakain  jóval  többször  felmerült  a  telekkönyvek,  illetve  a  

jelzálogkönyvek  (betáblázási  könyvek)  létrehozásának  az  ügye.  A  váltótörvénnyel  és  a  

csődtörvénnyel  együtt  került  benyújtásra a betáblázási  könyvekkel  foglalkozó törvényjavaslat 

az  1840-1844.  évi  ülésszakon  még  1840 elején, és meglehetősen  éles vita  után  került  a  másik  

359  E törvény  gyakorlati  megvalósulásáról  semmiféle  feljegyzés,  okirati  -  mint  idéztem  -  anyag  nem  tanúskodik,  
de  a jogtudósok, jogtörténészek  egyike  sem  tett  erről  érdemleges  említést.  Annyit  tudunk,  hogy  csak  csődeljárás  
esetén  lehetett  hitelezői  igényeket  betábláztatni,  de  hogy  hol  vezették  e  nyilvánkönyveket,  nem  ismerjük.  



188 

kettővel  együtt  elfogadásra és kihirdetésre.  Ez  a törvényünk  említette  először  a szabad  királyi  

városok földkönyvét,  mint már létezett,  működtetett jogintézményt,  de nem szólt  egyetlen  szót  

sem  az  1723:107.  t.  czikkröl,  illetve  az  annak  alapján  kialakított  vagy  inkább  kialakítandó  

betáblázási  könyvekről.  A törvényczikk  24.§-ában  csupán  Fiume  városa  került  megemlítésre,  

mint  olyan  municipium,  amelyben  már  voltak  korábban  is  betáblázási  könyvek.360  Ennek  

alapvető  indoka  az  volt,  hogy  még  a  XIX.  század  elején  sem  kerültek  felmérésre  a  

magyarországi  ingatlanbirokok  sem  adózási,  sem  hitelezési  szempontból  (vagyis  oly  

elmaradott volt  a hazai  gazdaság állapota, hogy nem volt szükség tőkehitelre, jelzálogjogra, az 

ipari termelés fellendítéséhez kapcsolódó  ingatlanforgalomra).  

Az  1843/44-i  országgyűlés  egy bizottmányt jelölt  ki  most  már  a betáblázási  könyveknél jóval 

korszerűbb  és  mindennémű  ingatlanra  kiterjeszthető  telekkönyvi  törvénytervezet  

elkészítésére.  Ezen  bizottmány  jelentését  nem  tárgyalták.  Majd  1847-ben  készült  el  egy  

királyi kegyes  leirat, amely  egy kitűnő javaslatot  tett  le a képviselőház  asztalára,  mely  szintén  

ott  maradt,  kiosztásra  sem  került.  Egyik  törvénytervezet  illetve javaslat  sem  tette  függővé  a  

telekkönyv megteremtését  akár az ősiség,  akár az úrbériség eltörlésétől. Az országgyűlés,  és a 

korányzat  ezen  „ősfeudális",  intézményektől  függetlenül  meg  akarták  teremteni  

Magyarországon  a  telekkönyvet.  A  nemesség  jórészének  nagymérvű  elmaradottsága,  

fejlődésképtelensége,  a gazdaság korszerűsítéséhez,  különösen  a mezőgazdaság fejlesztéséhez 

való  negatív  viszonyulása  voltak  azok  az  okok,  amelyek  végülis  a  reformországgyűlések  

idején  mégsem  vezethettek  el  egy  korszerű  telekkönyvi  törvény  megalkotásához.  Még  az  

1840-es  betáblázási  törvényjavaslat  tárgyalása  során  is  felmerültek  oly  hangok,  melyek  

szerint  a  nemesség  eléggé  nagy  korú  ahhoz,  hogy  kezelni  tudja  birtokait,  egyáltalán  nem  

tartották szükségesnek ezen adatok állami nyilvánkönyvekben történő  regisztrálását.  

És  mégis  hogyan  sikerült  a  telekkönyv  behozatala  hazánkba  az  1848-49-es  forradalom  és  

szabadságharc  leverése  után?  Ami  nem  ment  saját  magunk  erejéből,  az  bekövetkezett  ránk  

oktrojált  („oktroyrozott")  pátensekkel,  rendeletekkel,  hirdetményekkel,  utasításokkal.  Az  

osztrák  kormányzat  tulajdonképpen  Magyarországot  egy  olyan  kísérleti  terepnek  jelölte  ki,  

ahol  megvalósíthatta  a  kapitalista  gazdálkodásra  áttéréshez  szükséges  lépéseit,  elképzeléseit  

minden  ellenállás  nélkül.  így  került  sor  már  1849-től  egyrészt  a  kataszteri,  másrészt  a  

telekkönyvi  nyilvántartás  bevezető  munkálatainak  elkezdésére.  1849.  október  20-án  császári  

pátens  vezette  be  a földadókatasztert,  azaz  elrendelte  a  kataszteri  felmérések  megkezdését  

minden hazai  ingatlanra,  majd még  1849.  december  28-án  keletkezett  egy hirdetmény  a  telek-

és  betáblázási  könyvekről.  Igaz  ez  még  nem  terjedt  ki  az  1848  előtti  nemesi  javakra.  

360  „Fiumére  nézve  az  ott  gyakorlatban  lévő  betáblázási  rendszer  tovább  is  megtartatik."  (1840:XXI.  tc.  24.§  1.  
Corpus  luris  1840.  évi  kötet).  
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Kimondotta  azt  az  alapvető  elvet,  hogy  ha  már  valamely  szabad  királyi  városnak  vagy  más  

helynek volt telek- vagy betáblázási  könyve, azokat be kellett olvasztani  a  telekkönyvekbe.361  

Mind  a  kataszteri,  mind  a  telekkönyvi  helyszínlései  munkálatok  elkezdődtek  és  

zavartalanul  folytak.  Mindkettő  végeredményét  -  a  kataszteri  telekkönyvet  és  a  telekkönyvet  

egyaránt  -  ideiglenesnek  tekintették,  mivel  a  kataszteri  nyilvántartások  nem  lehettek  

pontosak,  a  telekkönyvek  pedig  mint  telekjegyzőkönyvek  nem  feleltek  meg  a  folyamatos  

vezetés  követelményeinek.  Ezután  maga  a  kormányzat  célul  tűzte  ki  a  kataszter  és  a-

telekkönyv  véglegesítését,  mindkét  intézmény  állandósítását  (a  telekjegyzőkönyvek  

megszüntetését:  átalakítását  telekkönyvi  betétekké). Nagyon  sokat  segített  ebben  a  munkában  

az  ősiség  megszüntetéséről  (1852),  az  úrbéri  viszonyok  felszámolásáról  és  rendezéséről  

(1853)  szóló  két  pátens,  valamint  az  Osztrák  Polgári  Törvénykönyv  bevezetése(1852).  Ez  

utóbbi  alkalmazása  lehetővé  tette  az  eligazodást  a  helyenként  zűrzavaros,  érthetetlenül  

szabályozott,  ellentmondásokkal  terhelt  magyar  magánjogi  viszonyokban,  és  utat  nyitott  a  

telekkönyvi  bejegyzések (bekeblezések)  konstitutív  hatályának  elismeréséhez.  

Nem  lehet  vitás,  hogy  az  1855.  évi  Telekkönyvi  Rendtartás  (Trt.)  megteremtésének  

elsődleges  és  alapvető  oka  az  osztrák  kormány  „kísérletező  kedve"  volt.  „Az  első  kísérlet  

történt  nem  nemesi  fekvőségekre  nézve  az  1849.  évi  december  28-án  kelt  rendelettel,  mely  

által  a  járásbíróságoknál  a  nem  nemesi  ingatlanok  tekintetében  telekkönyv  lett  volna  

szerkesztendő  oly  módon,  hogy  minden  tulajdonos  vagy  zálogbirtokos  kívánatára,  minden  

eladás,  csere  vagy  más  átruházás  esetében,  és  végre  mindannyiszor,  a  hányszor  betáblázás  

kéretett,  az  illető  ingatlan  a  telekkönyvnek  külön  lapjára jegyeztetett  be[...].  Időközben  az  

osztrák  polgári  törvénykönyvnek  a  behozatala  és  az  ősiségi  valamint  az  úrbéri  viszonyok  

rendezése  által  a  rendszeres  telekkönyv  szerkesztését  gátló  legnagyobb  akadályok  

megszüntetvén,  a kormány  már  általános  mindennemű  ingatlant  magában  foglaló  telekkönyv  

szerkesztését  vette  foganatba.  De  ez  alkalommal  sem  hozatott  egy  az  összes  munkálatokat  

rendező  összefüggő  törvény,  hanem  három  külön  egymást  követett  és  egymást  módosító  

rendelet.  Ugyanis  az  1853.  évi  april  18-án  kelt  min.  rendelet,  az  1853.  évi  september  16-án  

kelt utasítás és az  1855. évi február 26-án kelt  utasítás.  

E  három  rendelet  hihetőleg  a  magyarországi  birtokviszonyok  nem  ismerése  miatt  oly  

hiányos  vala,  hogy  mindég  a  későbbi  pótolta  az  előbbit,  és  a  már  elkezdett  munka  újra  

3<l  Ekkor  az  osztrák  kormányzat  úgy  látta,  hogy  bár  a  nemesség  legyőzetett,  mégis  nagy  nehézségeket  okozott  
volna  a nemesi javak  erőszakos  telekkönyveztetése  az ősiségi  és  az  úrbéri  törvények  eltörlése  nélkül.  Az  is  igaz  
viszont,  hogy  ez  utóbbiak  a  nemesség  szemében  legitimitást  kaptak  az  1848.  évi  márciusi  törvényekkel  (az  
ősiség és az úrbériség  eltörlésével).  
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elkezdendő,  vagy legalább átdolgozandó  vala."362  

Természetesen  az  abszolutizmus  kormányának  az  is  alapvető  érdeke  volt,  hogy  a  

magyarországi  termelési  viszonyokat  -  különös  tekintettel  az  alapvető  ágazatra,  a  

mezőgazdaságra  -  korszerűsítése,  hiszen  csak  egy  megfelelő  technológiával  és  

termőképességgel  rendelkező  gazdálkodási  rendszert  lehetett  kihasználnia  akár  adózás,  akár  

más  jellegű  elsajátítás  formájában.  Ezért  indultak  meg  a  kataszteri  felmérések  már  1849  

végén, ezért adták  ki  a telekkönyv  kialakítására vonatkozó első hirdetéseket, majd  pátenseket.  

Ugyanakkor  a kormányzat  azt is nagyon jól  tudta, hogy az  1848-ban meghozott és  szentesített  

törvények  már  megszüntették  az  ősiségét  és  az  úrbériségeí  valamint  a földesúri  joghatóságot,  

sőt  ismerték  azt  a  törvényben  meghozott  felhívást,  hogy  az  igazságügy  minisztériumnak  el  

kell  készítenie  a magánjogi törvényjavaslatot.  Ebben  nyilvánvalóan  szerepeltetni  kellett  volna  

a  telekkönyv jogintézményének  alapvető  elveit  is.  Mindenesetre  az  osztrák  kormányzat  által  

kiadott  rendeletekből,  valamint  az  úrbéri,  ősiségi  és  az  OPTK-t  bevezető  pátensekből  

megállapítható,  hogy  ha  nem  is  kifejezetten,  de  hivatkoztak  az  1848-as  vonatkozó  

törvényekre,  azaz  igyekeztek  ezen  rendelkezéseket  „szalonképesekké"  tenni.  Az  úrbéri  

pátenssel  kapcsolatban  „kétségtelen,  hogy  ez  a  rendezés  lényegében  megfelelt  az  1848-iki  

utolsó  rendi  országgyűlésen  az úrbérmegváltás  ügyében  alkotott  törvény  intentio-jogok;  hogy  

vájjon  a  magyar  nemzeti  kormányzat  fennmaradása  esetében  a  végrehajtás  ugyanabban  a  

szellemben  történt  volna-e,  amelyben  azt  az  osztrák  abszolutizmus  eszközölte?  az  már  

kérdéses.  Az  absolut  kormány,  -  mint  láttuk  -  az egész  földtehermentesítést  szerette  a  maga  

érdeme  és  vívmánya  gyanánt  tüntetni  föl  a  nép előtt,  melynek  hajlamát  a  birtokos  osztállyal  

szemben  politikai  okokból  hajhászta, s  így ennek  a czélzatnak  megfelelt az  is, hogy  a  törvény  

végrehajtásánál  a  különösen  a  tagosítás-  és  birtokrendezésnél  is  a  hatóságok  többnyire  az  

amúgy  is  nyertes  volt jobbágyoknak  igyekeztek  kedvezni  az  amúgy  is  vesztes  földesurakkal  

szemben."363 

Az  egykori  hírlapok  beszámoltak  a  telekkönyvi  előmunkálatokról,  egyes  hirdetéseket,  

miniszteri  utasításokat  és  rendeleteket  közzé  is  tettek  (amelyek  közzétételét  valószínűleg  a  

kormányzat  rendelhette  el), de az  1855. évi  december  15-i  miniszteri  rendelet  megszületéséig  

mélyebben  nem  foglalkoztak  e kérdéssel.  Mivel  azonban  1856-tól  a Pesti  Napló  részletekben  

362  Schnierer  Gyula:  Jelzálogi-  és  telekkönyvi  rendszerek  elmélete.  Pest  Dauffer  1869.  23-24.  oldalak.  „Az  új  
telekkönyvi  munkálatok,  föleg  az  elöször  szerkesztettek,  igen  hiányosak  valának,  részint  az  alapul  vett  
adómunkálatok  hiányai,  részint  az  alkalmazott  egyének  járatlansága  miatt,  részint  pedig  azért,  mert  a  nép  
ellenszenvvel  viselteivén  ezen  idegenszerű  intézmény  irányában,  azt  saját  érdeke  ellenére  is,  nem  eléggé  
támogatta."  (L.  ugyanott!)  
363  L.  Berzeviczy:  id.  m.  65-66.  oldalak.  Ezzel  szemben  Beksics  azt  állapította  meg,  hogy  a  kormány  az  
úrbérmegváltásnál  Magyarországon  a  konzervatív  nagybirtoknak  kedvezett  (alapvetően  azért,  mert  átvette  az  
1848:XII.  tc.  státusadósság  rendelkezéseit  vagyis az elvett  ú.béri javak  kártalanítását  az állam  magára  vállalta.  
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közreadta  a  Trt-t,  több  cikk  méltatta  a  telekkönyv  megteremtését,  sőt  nem  győzték  annak  

jótékony  hatását,  fontosságát,  sőt  többek  szerint  nélkülözhetetlenségét  hangsúlyozni.  Az  

1850-1855  között  behozott,  az  ingatlanokat  (birtokviszonyokat)  érintő  rendeletek,  pátensek  

közül  egyik  sem  volt  oly  messzeható,  mint  a  telekkönyvi  pátens,  mint  alapja  annak  a  

földhitelnek,  mely  nélkül,  különösen  az  úrbérmegváltás  után  a  belterjesebb  gazdálkodásra  

való  áttérés  elképzelhetetlen  volt.  A pátens  jól  tette  le  az  intézmény  alapjait..."364  Maguk  az  

ezekkel  foglalkozó  pátensek  (a  földesűri  törvényhatósággal  kapcsolatban  nem  született  

pátens) is hivatkoztak homályosan  bizonyos törvényes  alapokra.  

Az  úrbéri  törvényszékek,  melyek  az  úrbériség  megszüntetéséről  és  annak  végrehajtásáról  

rendelkező  pátens  alapította  részben  igazságügyi,  részben  közigazgatási  szervek  voltak  1856  

februárjában  alakultak  meg,  szinte  egyidőben  a  Trt.  hatálybalépésével,  a  

telekjegyzőkönyvfelvételi  munkálatok  megkezdésével.  Azok  fő  feladatait  a  következőkben  

jelölték  meg:  

-  a jog és vagyon biztonságának  megteremtése,  

-  a  földbirtokok  hitelfelvételének  megalapozása,  

-  az ingatlanokkal  való szabad rendelkezés  megalapítása,  

-  az okszerű gazdálkodás és technológia  behozatal,  

-  új mezőgazdasági  termelési  rendszerek, eljárások elterjesztése. 

Külön  kiemelkedett  ezen  célok  közül  a  telekkönyv  intézményének  a  megteremtése.  „A  

valódi  tulajdonjognak -  írta  a  Budapesti  Hírlap  -  ilyen  értelemben  végleges  megalapítása,  a  

szabad  rendelkezhetésnek  egész  terjedelemében  megadása,  mintegy  záradékul  a  

birtokviszonyok  tökéletes  átalakításának  -  az  úrbéri  törvényszékek  teendőjéül  és  hivatásául  

hagyatott  fönn[...]  Ha  pedig  az  úrbéri  bizottságok  által  előállított jogbiztosságot  és  a  szabad  

rendelkezésű  tulajdont  összevesszük,  akkor  még  egy  új  nyeremény  is  áll  elő,  mely  a  

földmívelés  virágzóvá  tételének  szintjén  igen  nagy  fontossággal  bír.  És  ez:  a  telekkönyvek  

intézetei...]  Ennek  általános  elterjesztésére  s  szilárd  megalapítására  lényeges  befolyással  

leendnek  az  úrbéri  törvényszékek.  Mert  a  telekkönyvek  lényege  abban  áll,  hogy  a  valódi  

birtok  a  tulajdonjog  állapotok  kiderítsék,  s  minden  kétség  eltávolításával  kimutassák;  mire  a  

birtokviszonyok  rendezése,  a  birtok  tulajdona  iránti  homály  s  bizonytalanság  kizárása  

elkerülhetetlenül  megkívántatik."365  

Vagyis  az  úrbériség  megszüntetésének  végrehajtási  feladata  elengedhetetlenné  tette  a  

telekkönyvi  intézmény  létrehozását,  ugyanakkor  a  telekkönyv  maga  is  igényelte  az  úrbéri  

564  Berzeviczy  Albert:  id.  ni.  373.  oldal.  
363  Budapesti  Hírlap  1856.  évfolyam január 26-i  szám  Úrbéri  törvényszékek  c.  szerkesztőségi  cikk  III.  rész.  
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viszonyok  felszámolását  éppen  a  szabad  ingatlanforgalom,  a  birtokkötöttségek  eltüntetése,  a  

teljeskörü nyilvánosság bevezetése  érdekében.  

Természetesen  a  bankrendszer  megteremtése  is  olyan  tényező  volt,  amely  telekkönyv  

nélkül  képtelen  lett  volna  az  egészséges  működésre.366  A  telekkönyv  behozatal  e  

vonatkozásban  is mondhatni  az utolsó órában történt  meg.  

Végezetül  a  hazai  telekkönyv  létesítésének  okai  közül  nem  hagyhatom  figyelmen  kívül  a  

már  említett  kísérleti  jelleg  igazolására  az  Osztrák  Telekkönyvi  Rendtartás  meghozatalának  

körülményeit.  Mint  köztudott  volt,  sem  az  Osztrák  Császártól  nem  rendelkezett  egységes  

telekkönyvi  törvénnyel.  Az  örökös  tartományokban  már  a  XVIII.  században  voltak  

telekkönyvek  és  betáblázási  könyvek,  sőt  Csehországban,  Morvaországban,  Sziléziában  azok  

bekebelezését  megelőzően  nemesi  földtáblákat  vezettek,  nem sikerült  az egységesítést  a  XIX.  

század  elejére  elérni;  még  az  OPTK  1812.  január  1-i  hatálybalépésével  sem.  1848-ban  

kiadásra  került  egy  telekkönyvi  rendtartás  az  osztrák  tartományokra  kötelező  hatállyal,  

azonban  törvényként  nem  került  elfogadásra.  1851.  március  16-án  a  különböző  rendtartások  

módosítását,  egységbefoglalását,  egységesítését  célzó  telekkönyvi  pátens jelent  meg  (Felső-

és  Alsó-Ausztria,  Csehország,  Morvaország,  Szilézia,  Stájerország,  Karintia  és  Krajna  

számára),  melyet  1851.  május 2-iki  miniszteri  rendelettel  kiterjesztettekTriesztre,  Gorizia-ra,  

Gradiska  és  Istria  tartományokra,  végül  1851. június  26-án  Salzburgra,  ám  ez  a  valóságban  

nem  hozott  létre  egységes  eljárást,  szervezetet  és  nyilvántartást;  annál  kevésbé,  mivel  

Dalmácia, Tirol, Voralberg és a Felső-Alpok olasz tartományai  kimaradtak.  

Miután  hat éves  szívós -  mondhatni  könyörtelen  és  ellentmondást  nem  tűrő -  munka  után  

létrejött nálunk  az egységes telekkönyvet  megteremteni  szándékozót  Trt., az osztrák  kormány  

széles  körű  tapasztalatgyűjtésbe  kezdett  feldolgoztatván  e  rendelet  végrehajtásának  

valamennyi  mozzanatát.  „Az  osztrák  kormány  -  írja Zlinszky  Imre  -  egyik  czélja  az  volt  e  

törvény  foganatosítása  körüli  tapasztalatokat  felhasználva,  azok  alapján,  az  egész  állami  

minden tartományai  számára,  azonos eljárást létesíteni,  s erre az előmunkálatokat  meg  is tette, 

kivitelében  azonban  az  események  folytán  meggátoltatott...  E  törvény  (mármint  az  Osztrák  

Telekkönyvi  Rendtartás  [betoldás  tőlem])  teljesen  a  nálunk  mai  napig  is  érvényben  lévő  

1855.  évi  decz.  15-iki  pátenst  vette  alapul. "368  Nem  tartalmazta  az  OPTK-ban  leírt  

alapelveket,  azokat  mint  természetes  háttérjogszabályokat  vette  figyelembe  a  részletek  

366  Itt  döntően  a jelzálog-  vagy  földhitelbankokról  volt  szó,  amelyek  kizárólag  a  mezőgazdasági,  a  földbirtok-
hitelek  miatt jöttek  létre.  L.  részletesebben:  Budapesti  Hírlap,  1856.  évi  áprilisi  számaiban  a  Földhitelbankok  c.  
cikksorozatot. 
367  A  törvényt  a  császár  1871.  július  25-én  szentesítene.  1871.  augusztus  15-én  került  kihirdetésre,  és  1872.  
február  15-én  lépett  hatályba.  
368  Jogtudományi  Közlöny  1871.  nov.  28.  Zlinszky  Imre: Az  ujabb telekkönyvek  alapelvei.  
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kidolgozása  körében.  A  Trt.-vel  szemben  a  haladás  inkább  alaki  téren  mutatkozott  meg,  

ugyanis az anyagi  telekkönyvi  jog  mindkettőnél  az OPTK-ban  volt  megtalálható.  

A  telekkönyv  hazai  megteremtésének  szükségszerűsége  vagy  inkább  szükségessége  

szerintem  az  előzőekben  felsorolt  tényezőkben  rejlett,  azokra  vezethető  vissza.  Annyi  már  

most megállapítható -  anélkül,  hogy  beleásnánk  az abszolutizmus  levéltári  anyagába369 -  sem  

Mária Terézia,  sem  II. József  nem fordítottak annyi  energiát  a telekkönyv  hazai  bevezetésére,  

mint  az  örökös  tartományokban.  A  reformországgyűléseken  intenzívebben  foglalkoztak  a  

nyilvánkönyvek  behozatalával,  de  csak  a  betáblázási  regiszterig  jutottak  el,  azt  is  csupán  

fakultatíve  terjesztették  ki  az  ország  csaknem  95%-át  kitevő  nemesi  birtokokra,  valamint  a  

kincstári  javak  egy  részére  is.  Ekkoriban  csak  a  szabad  királyi  városok  rendelkeztek  

nyilvánkönyvekkel,  ám  azok  nem  terjedtek  túl  a  városok  közigazgatási  határain.  Néhol  

vezettek  az  1723:CVII.  tc.  alapján  megalkotott  betáblázási  könyvet  (erre  több  helyen  

utalásokat  találhatunk),  de  ezek  semmiféle jogkeletkeztető  illetve jogfeltüntető  hatállyal  nem  

rendelkeztek.  Törvényjavaslatok  külön  a  telekkönyvi jogintézményre  születtek  ugyan;  1844-

ben és  1847-ben, és ezek meglehetősen  hasonlítottak  is az OPTK telekkönyvi  rendelkezéseire,  

de sosem kerültek az alsótábla elé.  

Mint  láthattuk,  az osztrák  kormányzat  már  1849-ben  megindította  a  telekkönyvi  előkészületi  

munkálatokat.  A  telekkönyvi  jellegű  alapelvek,  a  telekkönyvi  eljárásra  vonatkozó  

szabályozások  először  1853-ban jelentek  meg.  így  pl.:  a  telekkönyvi  jószágtest  -  vagy jószág 

-  fogalmának  meghatározása,  az  ingatlanok  eltérősége  folytán azok  felvétele  a  telekkönyvbe  

stb.  Ezen  előmunkálatok  szoros  összefüggésben  állottak  az  adókataszterrel  -  mindkettő  

alapvető célja az ország összes ingatlanának  a számbavétele,  az ország „vagyoni  helyzetének"  

tisztázása,  ezáltal  egyrészt  az  adókivetés  egységesítése,  centralizálása,  másrészt  a  hitel  (a  

jelzáloghitel)  alapjainak  a  lerakása.  Az  OPTK-ból  indultak  ki  természetesen,  amely  a  szabad  

ingatlanforgalom  elvi alapjain állt. Az OPTK viszont  „a cseh és alsó-ausztriai  országos jogok 

egybeolvasztása  és kiegészítése" volt, „főkép a természeti joggal,  ami tulajdonképpen a római 

jog, modernizált  alakjában", állította  Szladits  már  idézett  művében.  Itt  is hangsúlyoznom  kell,  

hogy  a  telekkönyvvel  és  az  ingatlanokkal  kapcsolatos  rendelkezések  semmiképpen  sem  a  

római jogból  eredtek,  azok  az osztrák  örökös  tartományok  és  a cseh-  morva,  sziléziai  nemesi  

földtáblák  telek- és betáblázási  könyveinek  több szabályát,  valamint  a városi  telekkönyvekből  

leszűrhető  tapasztalatokat,  jogelveket  vették  át.  Semmiképpen  sem  tartható  az  az  álláspont,  

hogy  a  telekkönyv  törvényi  rendszere  méltányosságot  tükrözött  volna.  Vitába  kell  szállni  

Szladitsnak  azon  megállapításával,  mely  szerint  az  OPTK-t  Jellemzi  a  rajta  végigvonuló  

369  Sashegyi  Oszkár:  Az  abszolutizmuskori  levéltár.  Akadémiai  Kiadó  Budapest  1965.  A  megyefönöki  levéltári  
anyagokban  kereshetjük  a telekkönyvi  ügyekre  vonatkozó  iratanyagot.  
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méltányosság,  amelynek  szellemében  a magánjogi érdekösszeütközéseket  kiegyenlíti,  továbbá  

a jóhiszem  messzemenő  védelme."  A  telekkönyvet  illető  szakaszok  szigorú,  ellentmondást  

nem tűrő, kogens előírásokat  tartalmaztak, és ugyanez áll  a Trt.-e is.  

Ezek  az  előzmények  és  hatások  vezettek  az  1855.  december  15-i  Telekkönyvi  Rendtartás  

megalkotására.  Az  1880-as  években  meghozott,  megalkotott  telekkönyvi  törvények  a  Trt.  

tulajdonképpeni  továbbfejlesztései  voltak,  azaz  a  telekjegyzőkönyvek  helyett  telekkönyvi  

betétek  megszerkesztésére  került  sor,  kiszélesítették  a  tényleges  birtoklás  tulajdonjogot  

keletkeztető  eseteit,  de  nem  érintették  a  telekkönyvi  eljárás  (bekebelezés,  feljegyzés)  

alapjait.370 

3. A telekkönyvi  alapelvek  kiteljesedése  

A mai szakirodalomban  Tóth  Lajos összegezte  a jelenlegi  ingatlan-nyilvántartás  alapelveit,  

és  tizenkét  olyan  „elvet"  határozott  meg,  amelyeknek  a  rendszerben  érvényesülniük  kell  ill.  

érvényesülnek.  Ezek a következők: 

a)  a bejegyzés elve, 

b)  a  nyilvánosság,  

c)  a  közhitelesség,  

d)  a kérelemhez  kötöttség,  

e)  a rangsorhoz  kötöttség,  

f)  az okirathoz  kötöttség,  

g)  a valósággal megegyezőség  követelménye,  

h)  a teljesség elve, 

i)  a kötelező használat  elve,  

j)  a reálfólium és perszonálfólium elve,  

k)  a legalitás (törvényesség)  elve,  

1)  a dologi megegyezés  elve.371  

Az  I.  rész  történeti  áttekintés  során  láthattuk,  hogy  ezek  az  alapelvek  mindegyike,  illetve  

azokból  több-kevesebb,  nem  érvényesült  az  egyes  -  különösen  a  korai  -  korszakokban,  sőt  

voltak  olyan  nyilvántartások,  amelyek  semmiféle  elméleti  követelményeknek  nem  feleltek  

meg,  a  gyakorlati  céljaiknak  mégis  eleget  tettek.  A  rendi  korban,  ilyenek  voltak  nálunk  a  

városi  telekkönyvek,  de  ilyeneknek  kell  tekintenünk  a  betáblázási  könyvekei  is (az  1840:XXI.  

tc.  alapján).  A  városi  telekkönyvek  csak  relatíve  voltak  nyilvánosak,  azaz  annyiban,  

370  A  fővárosban  már  1855  után  kialakítottak  telekkönyvi  betéteket  (1874:XVII.  tc.)  
371  Tóth  Lajos: Az  ingatlan-nyilvántartásunk  alapelvei.  Acta  Univ.  Szegediensis.  Szeged  1999.  
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amennyiben  abba  városi  tanács  tagjai,  illetve  a  birtokos  (tulajdonos)  és  a  hitelező  

betekinthetett,  azonban  más  -  nem  hivatalos  -  személy  azt  nem  használhatta.  A  városi  

telekkönyvek  tekintetében továbbá érvényesült  a kötelező  felvétel követelménye, azaz  minden  

olyan  személy,  aki  városi  polgár  kívánt  lenni  (vagy  városi  polgárságot  már  szerzett)  köteles  

volt  ingatlanát  vagy  ingatlanait  a  városi  telekkönyvbe  (Grundbuch,  Stadtbuch  stb.)  

bejegyeztetni. 

Mivel  a  betáblázási  könyvekbe  való  ingat'.anfelvétel  nem  volt  kötelező  a  nemesi  

birtokokra,  sem a teljesség elvéről,  sem a bejegyzési elvről nem lehetett  szó.  

A  legtöbb  régi  szerző  a  telekkönyvi  alapelvek  vizsgálata  során  -  a  telekkönyvi  

rendeleteinkből  kiindulva  -  általában  négy  kritériumot  emelt  ki,  amelyek  nélkül  nincs  

ingatlan-nyilvántartás.  A  telekkönyvek  célja  eredendően  ugyanis  egyrészt  az  volt,  hogy  az  

ingatlanok  birtokegységenként  illetve  tulajdonosokként  külön-külön  felvételre  kerüljenek  

vagy településenként  vagy központosított  szervezetben, másrészt ezekből  a  nyilvántartásokból  

megállapíthatók  legyenek  a  tulajdonjog  és  más  dologi  jogok,  ennélfogva  a  jelzáloghitel  

intézménye  megszilárduljon,  végezetül  harmadrészt,  olyan  bizonyítékként  szolgáljon,  amely  

kikerülhetővé,  elkerülhetővé  teszi  a  birtok  bizonytalan  helyzetéből  adódó  pereket.372  Ezek  a  

kritériumok  a következők  voltak:  

1.  A nyilvánosság  (publicitás)  

2.  a különlegesség  (specialitas)  

3.  a törvényesség  (legalitas)  és  

4.  az elsőbbség  (prioritás).373  

Nem  szerepelt  ezen  elvek  között  az ún.  „telekkönyvi  képesség"  sem  személyi,  sem  dologi  

(birtok-)  szempontból,  ugyanis  a  Trt.  ezeket  a  korlátozásokat  -  bár  bizonyos  ingatlanok  

esetében  különleges  szabályozást  ad,  pl.  volt  úrbéri  telkek,  városi  ingatlanok  terén  -

véglegesen  eltörölte.  

Ezen  elvek  közül  első  helyen  állott  minden  szerzőnél  a  nyilvánosság  és  a  különlegesség  

princípiuma,  de  egyesek  még  ötödikként  kihangsúlyozták  a  bejegyzési  elvet  is.  „A  

nyilvánosság és a különlegesség  -  vallotta Zlinszky  Imre -  képezik  e törvény  (mármint  a Trt. 

-  betoldás  tőlem)  alapelveit.  Az  ingatlanra  vonatkozó  dologbeli  jogok  rendszerint  csak  

telekkönyvi  bejegyzés  által  szerezhetők,  s csak kitörlés által enyésznek  el."374  

372  „A  telekkönyvek  még  törvénykezés  szempontjából  is  jelentékeny  haszonnal  járnak.  Mert  a  bizonyítási  
eljárást  sokszorosan  megkönnyítik  és  ez  által  közvetve  a  peres  perlekedési  ügyfolyam  alaposságát,  
egyszerűsíését  s  gyorsaságát  mozdítják  elő." (Herczegh  M.  id.  mű  3.0.)  

Herczegh  Mihály  id.  mű 4-6.  oldalak.  
374  Zlinszky  Imre:  A  nemzetközi  telekkönyvi  statisztikáról.  Cikksorozat  a  Jogtudományi  Közlöny  I87Í6.  évf  
számaiban  l-IX.  részig.  L.  a 29.  szám  293.  oldalt!  
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Bizonyos írásokban találkozunk az alábbi követelményekkel  is:  

a)  a  telekkönyv  birtoklapja  a  kataszterrel  összhangba  hozandó  (egységesség  az  

ingatlanok  nyilvántartásában!)375  

b)  az osztatlan  közös tulajdon fennállása esetében  a tulajdoni  hányadokat  szám  szerint  ki  

kell fejezni (pl. egyharmad  rész, kétötöd  rész)  

c)  a telekkönyvet  az  egész  ország  területén  be  kell  vezetni  (egységesség  elve)  és  azonos  

szabályozás kötelező alkalmazása  mellett.376  

d)  a  telekkönyvi  kényszer  (mind  a  helyszíneléseknél,  mind  az  átalakításoknál,  mind  az  

ingatlanforgalom és az öröklés  esetében).  

A XX. század eleji jogirodalomban  az eredeti  négy princípium lényegében megmaradt,  mint  

a)  a bejegyzés  (constitutivitas),  

b)  a nyilvánosság (publicitás) vagy  közhitelesség,  

c)  rangelsöbbség (prioritás)  és  

d)  a különlegesség  (specialitas).  

Részletesen: 

a)  A bejegyzési  elv  

„A telekkönyvi  anyagi jog  egyik  legfontosabb vezérelve  -  vallja  Szladik  -  az  ún.  bejegyzési  

elv,  amely  szerint  a  telekkönyvezett  ingatlanokon  a  dologbeli jogok  szerzése,  módosítása  és  

megszüntetése  rendszerint  a telekkönyv  közvetítésével  -  telekkönyvi  bejegyzéssel  -  történik.  

A  telekkönyv  ugyanis  nem  pusztán  nyilvántartásra,  tájékoztatásra  szolgál  (mint  pl.  a  vízi  

könyv,  a  vízi  jogosítványok,  a  bányahatósági  nyilvánkönyvek,  a  kutatási  engedélyek  és  a  

bányaadományozások  tekintetében  stb.),  amennyiben  a  telekkönyvi  bejegyzések  nagyrészt  

konstitutív  hatályúak,  azaz  az  illető  jogváltozásnak  olyan  tényálladéki  elemei,  amelyek  

hozzájárulása nélkül  az  illető jogváltozás  létre nem jön."377  Ezt  erősítette  meg -  vagy  inkább  

támasztotta  alá -  a nyilvánosság elvének kapcsán rögzített  alábbi megállapítás:  „A  telekkönyv  

-  hangsúlyozta  Zlinszky  -  maga  a jogi  tényeknek  a  tere,  és  a magába  a telekkönyvbe  és  csak 

is  az  abba  történt  bejegyzés  által  szereztetik  az  ingatlan  vagyonra  a  tulajdon,  a  zálog  és  a  

szolgalmi  jog.  A  dolog  tehát  mint  fizikai  jelenség  és  mint  telekkönyvi  tárgy  különböző  

minőségű  s  az  ahoz  kötött  jogkövetkezmények  tekintetében  e  minőség  szerint  bírálandó  

373  „A  betétek  alakítása  alkalmával  lehetőleg  oda  kell  törekedni,  hogy  a  telekkönyv  birtoklapja  a  földadó-
katasterrel  összhangba  hozassék;  s  addig  is,  míg  ez  megtörténhetik,  a  hiányzó  térmérték  telekkönyveinkben  
kitüntettessék." (Csillag  Gyula:  Telekkönyvi  rendszerünk  reformjáról  83.  o.)  
376  Külön  telekkönyvi  rendtartása  volt  Erdélynek,  Fiúménak  (a  Tengermelléknek)  és  a  polgárosított  
határőrvidéknek  a XIX.  század  elejéig.  (Erdélyt  kivéve.)  
377  Szladits:  id.  m.  60.  o.  



197 

meg."378  A  bejegyzési  elv  nyilvánossággal  való  összekapcsolása  derül  ki  az  alábbi  

meghatározásból  is:  „Nyilvánosságot  (publicitás)  -  emeli  ki  Schnierer  -  a  fekvőség  állagára  

és tulajdonosára nézve, ugy hogy  a fekvöséggel vagy tulajdonosa személyében történt  minden  

változás a telekkönyvből  kivehető  legyen, és a mi  a telekkönyvből  ki nem tűnik, az jóhiszemű 

harmadik  személy ellenében...  törvény előtt erővel  sem bírjon."379 

Már a Trt.  megjelenése,  illetve  hatálybalépése  és  a telekjegyzőkönyvek elkészülte  után -  a  

telekkönyvi  nemperes  eljárások  megindulását,  tömegessé  válását  követően  -  felmerültek  

jogalkalmazási  problémák  az  olyan  dologi  jogi  jogosítványokkal  kapcsolatban,  amelyek  
isin 

telekkönyvön  kívül  is  létrejöhettek.  Ilyenek  voltak  az  ingatlanöröklés  (a  legtöbb  gyakorlati  

problémát  a  kötelező  hagyatéki  eljárás  bevezetéséig  ez  a jogcím  okozta),  az  elbirtoklás,  az  

árverés,  helyi  érdekű  vasutak  állam  tulajdonába  visszakerülése,  elsajátítás,  növedék,  
Ifi 1 

egyesítés.  Vagyis  a  bejegyzési  elv  már  ekkor  sem  érvényesült  tökéletesen,  különös  

tekintettel  az eredeti  szerzésmódokra.  E kivételekhez járult  még hozzá  a hatósági  határozattal  

történt  ingatlantulajdonszerzési  jogcím  is,  amelyek  önmagukban  létrehozták  (a  jogerőre  

emelkedéssel)  a  tulajdonjogot  és  más  „dologbeli" jogot.  (Pl.  úrbéri  birtoknak  a  volt  jobbágy 

vagy  zsellér  tulajdonába  adása).  Nem  volt  ilyen  hatályú  a  bírói  ítélet:  „Telekkönyvi  

szolgáltatásnak  birói  kikényszerítése  esetén  -  hangsúlyozta  Tatics  -  a  tulajdonjog  

megszerzése  szintén  csak  telekkönyvi  bejegyzéssel  történik[...]  Tulajdonközösség  

megszüntetésére  szolgáló  birói  osztályos  ítélet  alapján  történő  átruházása  esetében  a  

tulajdonjog szintén  csak  a  telekkönyvi  bejegyzéssel  száll  át...  Végrehajtási  árverés  esetén  a  

tulajdonjogot szintén  a telekkönyvi  bejegyzés  konstituálja...  Kisajátítás esetében  az  ingatlan  

tulajdonjoga szintén csak a telekkönyvi  bejegyzéssel megy át a kisajátítóhoz."382 

Ezért  rendelkeztek  úgy  telekkönyvi jogszabályaink  -  és jelenleg  is  ezt  követjük - ,  hogy  a  

konstituvitás  elve  általában  érvényesül;  számos  jogot  a  bejegyzés  hozott  (és  hoz)  létre,  

bizonyos  jogok  azonban  létrejöttek  és  létrejönnek  -  természetesen  csak  ingatlan  

378  Zlinszky  Imre:  Telekkönyvi  Rendtartás  1893.  Idézi  Berger:  Kritische  Beitrage  zur  Theorie  des  
Österreichischen  Privatrechts  művét  (1.  161.  lap).  
379  Schnierer  Gyula:  A telekkönyvi  eljárás rendszeres  kézikönyve  1.  oldal.  
380  „Magánjogunk  szerint  az  öröklés  az  örökhagyó  halálával  ipso  facto  megnyílik,  az  örökös  tehát  az  örökség  
megnyíltakor  az  ingatlan  tulajdonosává  válik  bejegyzés  nélkül."  (Tatics  Péter:  A  telekkönyvi  jog  kézikönyve  
Grill  K.  Budapest  1910.  141.  o.)  
381  Szladits:  id.  m. 66-69.  oldalak.  
382  „Ide tartozik  a tulajdonszerzés  egyesítés  útján:  
aa) ha valaki  tulajdon  épületet  emel  s ahhoz  idegen  anyagszereket  használ,  
bb)ha  valaki  saját anyagszerével  a tulajdonos  tudta és beleegyezés  nélkül  idegen  földre  épít,  
cc) ha az épület  idegen  földön  és  anyagi  szerekből  készült.  
Mind  a  három  esetre  vonatkozólag  a  szabály  az,  hogy  az  épület  a  föld  tulajdonosáé  lesz.  A  jó-  vagy  
rosszhiszeműség  kérdése  nem  határoz."  (Tatics:  id.  m.  148.  o.)  Hivatkozik  még  az  OPTK  417-419.§-aira.  
Ugyanígy  rendezi  a  ráépítés  jogkövetkezményeit  az  Mtj.,  míg  a  mai  Ptk.  a  ráépítést  -  jóhiszeműség  esetén  -
tulajdonkeletkeztetö  ténynek  tekinti.  



198 

-  feltétele a telekkönyvi  (ingatlan-nyilvántartási)  feltüntetés. Egyébként  a Trt. és a kapcsolódó 

1880-as  évekbeli  törvények  a  legtöbb  dologi  jog  esetében  ragaszkodtak  a  bejegyzés  

keletkeztető  hatályához;  olyannyira,  hogy  a telekkönyvön  kívül  keletkezett jog  fennállására a  

jogosult  nem  hivatkozhatott  a  telekkönyvben  bízó, jóhiszemű  szerzővel  szemben  -  Szladits  

szerint -  a contrario:  „Rosszhiszemű  az, aki tudja, vagy csak  gondatlanságból  nem tudja, hogy 

az,  akitől  ő  a jogot  szerezni  kívánja,  nem jogosult,  őt  az  a jog  -  bár  a  telekkönyvbe  be  van  

jegyezve  -  meg  nem  illeti,  vagyis  hogy  a  bejegyzés  nem  fedi  a  valódi  jogállást.  A  

rosszhiszemű  nem  hivatkozhatik  a  telekkönyvbe  vetett  bizalomra,  mert  őt  a  telekkönyv  nem  

vezette félre."383 

b)  A nyilvánosság és/vagy  a közhitelesség  elve  

A  két  elv  a  hazai  telekkönyvi  rendszerben  egybefonódott  abban  az  értelemben,  hogy  a  

telekkönyvben  felvett adatok  hitelességéért  a telekkönyvi  hatóság  (itt  az  állam)  felelősséggel  

tartozott  (kártérítési  felelősség  is  érvényesíthető  volt  a  hivatalnokok,  illetve  az  intézménnyel  

szemben), ugyanakkor ezen adatok  bárki  által  megtekinthetők  voltak, tehát  senki -  különösen  

a  jogszerző  -  nem  hivatkozhatott  arra,  hogy  a  nyilvántartott  jogról,  adatról,  tényről  nem  

tudott.  Ami  nem  szerepelt  a telekkönyvben,  az nem  létezhet  a  valóságban  sem,  azaz  arról  a  

jóhiszemű  félnek  tudnia  kellet  róla.  Természetesen  léteztek  olyan  nyilvánvaló  tények,  

amelyek  bár  nem  szerepeltek  a  betétben,  relevánsak  voltak  a  telekkönyvi  jogszerzés  

szempontjából -  ez esetekben már nem lehetett  a bejegyzés hiányára  hivatkozni.  

„A  nyilvánosság  (Herczeg  szerint)  az  által  lép  teljesen  életbe,  ha  a  telekkönyvek  a  

közönség  használatára  nyitva  állanak:  ha  azokból  szabad  mindenkinek  tudomást  szerezni  

bármely  ingatlan  valódi  állapotáról,  bármely  birtokos  vagyonviszonyairól."384  Ismertettek  

alaki  nyilvánosságot,  amely  azt  jelentette,  hogy  bárki  vagy  bármely  szerv  képviselője  a  

telekkönyvbe  (annak  minden  részletébe)  az  érdekeltség  igazolása  nélkül  betekinthetett,  ezen  

adatokról  feljegyzést  vagy  hiteles  másolatot  (telekkönyvi  szemle  vagy  telekkönyvi  kivonat)  

kérhetett.  Az  anyagi  nyilvánosság,  viszont  arra  irányult,  „hogy  szabály  szerint  mindenki  

bizhassék  abban,  hogy  egyfelől  azok  a jogok,  amelyeket  a  telekkönyv  feltüntet,  csakugyan  

383  Szladits:  id.  mü  79.  o.  „A  jóhiszemű  harmadik  személy  folyamatos  figyelmet  követel.  A  törvényhozónak  
állandóan  sem  előtt  kell  tartania,  a  bírónak  is  ugy  ítélni,  hogy  ezen  személy  jogállása  sérülést  ne  szenvedjen.  
Minden  egyes  esetben,  midőn  a jóhiszemű  harmadik  személynek  azt  kellene  tapasztalni,  hogy  a  telekkönyvben  
csalódott,  sőt  anyagilag  is  kárt szenvedett;  a  közhitelesség  és  a  minek  az  életet  ad,  a  közhitel  szenvedne  érzékeny  
csorbát,  a  nyilvánkönyv  pedig  széljától  elejtenék."  (Csillag  Gyula:  A  nyilvánkönyvek  közhitelessége.  Bpest  
Lauffer  1877.1.  1.)  
384  Herczegh  Mihály:  id.  mü 4.  oldal.  
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megilletik  a  jogosultul  bejegyzettet  és  hogy  másfelől  más  terhek,  mint  amelyek  a  

telekkönyvbe  be vannak jegyezve,  nem terhelik az  ingatlant."385  

A nyilvánosság  elvét  a Trt.  léptette  életbe,  az  azt  megelőző  telekkönyvi  és jelzálogkönyvi 

nyilvántartások  e követelményt  nem mindenütt  alkalmazták.  

A  Trt.  alapján  kialakított  telekjegyzőkönyvek  többsége  nem  felelt  meg  a  valóságos  

helyzetnek.  Az  1886:XXIX.  tc.  éppen  azért  született  meg,  hogy  az  időközben  hatálybalépett  

1875:VII. tc. és az  1881: XL. tc. alapján kialakított  országos kataszter  alapján  újra  áttekintsék  

a  telekkönyvi  hatóságok  az  általuk  nyilvántartott  ingatlanok  adatait  és  a  két  adattár  azonos  

fizikai  adatokat  tartalmazzon.  (Természetesen  -  mint  korábban  említettem  -  a  kataszter  is  

igényelte  a  tulajdonjogi  és  egyéb  dologi  jogi  változások  adatait.)  Ezek  a  betétszerkesztési  

munkálatok  közelebb  vitték  a  telekkönyvet  a  tényleges  birtokállapotokhoz,  habár  az  eltérések  

évtizedekig fennállottak. 

így  a  nyilvánosság  elve  csak  alaki  vonatkozásban  érvényesült;  az  anyagi  nyilvánosság  -

mint  egyben  a közhitelűség  biztosítéka  -  már  kevésbé  biztosította  a bejegyzések  helyességét  

és a bizalmi  elvet.  

c)  A rangelsőbbség  elve  

Ezt  a  XIX.  századi  szerzők  egyszerűen  elsőbbségi  elvnek  nevezték;  majd  csak,  a  XX.  

század  elején honosodott  meg a rangsor  vagy  rangelsőbbség  elve  elnevezés.  „Megkívántatik,  

-  írta  Herczegh  -  hogy  a  telekkönyvből  határozottan  kitűnjék  azon  időpont,  melyben  a  

beadvány,  a  kérvény,  kereset  vagy  megkeresés  a  telekkönyvi  iktatóhivatalba  beérkezett.  Az  

elsőbbség  megállapítására  nézve  általános  szabály,  hogy  ez,  illetőleg  a  telekkönyvi  

bejegyezvények  hatályossága  azon  időponttól  kezdődik,  melyben  az  azok  teljesítése  iránt  

szabályszerűleg  felkészített  kérvény  a  telekkönyvi  hatóság  iktatóhivatalába  beérkezett.  -

Ennélfogva  a  bejegyezvények  közötti  nyilvánkönyvi  rangsorozatot  az  e  részbeni  telekkönyvi  

kérvények  iktatókönyvi  számának  sorrendje  szerint  határoztatik  meg...  Az  elsőbbség  pontos  

meghatározása  nélkül  a kielégítés  csak  addig  biztos,  míg  több  hitelező  össze  nem  találkozik.  A  

rangsorozat  elvének  elfogadása  az  ún.  hallgatólagos,  illetőleg  kiváltságos  és  törvényes  
i j i í 

jelzálogjogokat meg nem türi."  Vagyis  a rangsorozat  vagy rangelsőbbség  elve a Trt.  szerint  

azt  jelentette,  hogy  a  telekkönyvi  hivatalba  benyújtott  kérvény  (megkeresés,  felhívás  stb.)  

beérkezésének  időpontja  anyagi jogi  hatállyal  rendelkezett,  vagyis  ez  az  alakiság  anyagi  jogi  
385  Szladits:  id.  m.  153.  o.  „Más  államokban  e  nyilvánosság  sokkal  jobban  van  megszorítva,  a  mennyiben  a  
nyilvánkönyvek  megtekintése  csak  azoknak  engedtetik  meg,  kik  ehhez  valóságos jogos  érdeküket  (rechtliches  
Interesse)  kimutatják.  (Zlinszky:  id.  m. 26.  o.)  
386  Herczegh  Mihály:  id.  mü 6.  o.  
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erőt  nyert.  Ez  összefüggött  az  ún.  telekkönyvi  előző  fogalmának  kialakításával  is.  Ugyanis  

már  a  Trt.  kimondotta,  hogy  csak  a  kérelem  (megkeresés,  felhívás  stb.)  beérkezését  

megelőzően  már  bejegyzett  személyekkel,  szervezetekkel  szemben  lehetett  eljárni,  és  ha  a  

kérvény  nem  ezen  előzőre  vonatkozott,  úgy  azt  elintézni  nem  lehetett,  a  kérvényt  el  kellett  

utasítani.  E két  követelmény  egyébként  a rangsorozat  megtartásából  fakadóan  is  érvényesült;  

láncolatos  tulajdonátruházások  esetében  a későbbi  kérvény  csak  akkor  volt  telejsíthető, ha  az  

a rangsorozatban közvetlenül  előtte álló érdekelt ellen (vagy javára)  irányult.  

A  rangsor  elvének  csíráját  felfedezhetjük már  az  1723:CVII.  törvényből  is.  Annak  l.§-a  

szerint:  „Ac  ad  normán  in  aliis  régnis  et  provinciis  observatam;  prioritás  juris  in  futurum  

observatur,"  387 vagyis a betáblázások  során az ilyen tárgyú kérelmek érkezésének anyagi jogi 

jelentőségük  volt.  Találkozunk  a rangsor  fogalmával az  1840:XXI.  tc.-ben  is, amely  szerint  a  

„korábban  betáblázott  követelés  a  későbben  betáblázottat  kielégítésre  nézve"  megelőzte,  

illetve  „ugyanazon  közgyűlésen  vagy  városi  tanács  előtt  ugyanazon  napon  történt  

betáblázások között az adóslevél  kelte " határozta  meg az  elsőbbséget.  

A  Trt.  61.§-a  szerint  a  „telekkönyvi  bejegyezvények  hatályossága  azon  időponttól  fogva  

kezdődik,  melyben  az  azok  teljesítéseérti  szabályszerűleg  fölkészített  kérvény  a  telekkönyvi  

hatóság  iktatóhivatalába  beérkezett.  Ennélfogva  a  bejegyezvények  közötti  nyilvánkönyvi  

rangsorozat  és  e  részbeni  telekkönyvi  kérvények  iktatókönyvi  számának  sorrendje  szerint  

határoztatik  meg."388  Ez  a  szabály  a Trt.  hatályon  kívül  helyezése  napjáig,  azaz  1961. január 

31-ig fennállott és megfelelően érvényesült  a telekkönyvi  gyakorlatban  azzal  a  szigorúsággal,  

hogy  a  nem  szabályszerűen  előterjesztett  kérvények  elutasítása  annullálta  a  rangsorban  

elfoglalt helyet, azaz a  ranghelyet.  

„A  rangsor  elve  -  vallja  Kampis  György  összegező  művében  -  jelenlegi  jogunkban  azt  

jelenti,  hogy  egymást  kizáró jogok,  tények  vagy  körülmények  közül  az  az  erősebb,  amelyet  

később jegyeztek  be,  egymással  összeférő jogok,  tények  vagy  körülmények  közül  pedig  az,  

amelyiket  előbb jegyezték  be.  (Egymást  kizáró jogok  pl.:  az  egész  ingatlanra  vonatkozó  két  

tulajdonjog;  összeférők  pl.:  két  jelzálogjog).  Ennek  megfelelően  a  bejegyzések  egymáshoz  

viszonyítva rangsorban  állnak, míg egy-egy bejegyzésnek ranghelye  van."389  

387  „S  a  más  országokban  és  tartományokban  követett  mód  szerint;  tartsák  meg  jövőre  a  jogelsőbbségét."  
(Corpus  Iuris  II.  kötet 640.  o.  
388  Fenntartotta  továbbá  a Trt.  azt  a korábban  a betáblázási  könyveknél  érvényesülő  elvet,  hogy  a terheknek  is  
megvolt  a  maguk  rangsora  azaz  a  korábban  bejegyzett  zálogjog  megelőzte  mindenkor  a későbben  bejegyzettet.  
389  Kampis  György,  id.  mü  104.  o.  Továbbá:  „Egyetelen  bejegyzés  sem  hat  ki  a  rangsorban  előtte  álló  
bejegyzésre."  (L.  uott!)  Egyébként  ez  az  elv  az  1961.  február  l-én  hatálybalépett  rendeletekben  is  érvényesült,  
igy  mondhatjuk:  a telekkönyv  egyik  legidötállóbb  és  a jogváltozás  szempontjából  legfontosabb  követelményéről  
van  szó.  
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A Trt.  alkotói  gondoltak  arra  is,  hogy  a  kérvény  beiktatása  és  elintézése  között  hosszabb  

idő telik el, így bizonytalan jogi  helyzetek  sorozata  alakulhat  ki emiatt.  Erre került  beiktatásra  

a széljegyzet  mint jogi  eszköz.  A beérkezett  kérvény  (megkeresés  stb.) iktatószámát  azonnal  -

a  beérkezés  napján  -  fel  kellett  tüntetni  a  telekkönyvi  betét  megfelelő  lapján,  amelyet  

„elintézetlen  széljegynek"  is  neveztek.  Ez  a  széljegy  a  nyilvánosság  elvének  megfelelően  

mutatta,  hogy  valamely  ügy  van  folyamatban  a  telekkönyvi  hatóságnál,  és  annak  elintézését  

követően  kerülhet  sor  az  újabb  kérvény  megvizsgálására.  Természetesen  ez  utóbbinak  a  

beérkeztét  is  széljegyezték  (de  egy  későbbi  iktatószámmal)  Adott  esetben  egy-egy  

telekkönyvi  betétben  négy-öt  „elintézetlen  széljegy"  azaz  elintézetlen  ügyirat  is  szerepelt  -

amelyeket iktatószámuk  sorrendjében  kellett  rendezni.  

Ismeretes  volt  a  ranghelyelsőbbség  elének  megvalósulása  keretében  még  a  

rangsorazonosság,  amikor  egyazon  telekkönyvi  betétre  egyidejűleg  érkeztek  beadványok  a  

telekkönyvi  hatósághoz,  amely  fennállhatott  egynemű  és  különnemű  jogok  között,  a  

rangsorfenntartás,  mely  semmilyen  módon  nem  tette  lehetővé  a  rangsor  megváltoztatását.  

Ezzel  összefüggésben alkalmazták  a  rangsorváltoztatást,  amely  lehetett  a rangsorban  előbbre  

lépés  („ranghely-üresedés  esetén  a  következő  későbbi  ranghelyű  bejegyzés  a  megüresedett  

ranghelyre  automatice  előlép"390,  rangelsőbbség  átengedése  (azaz:  rangsorcsere),  mely  

megengedte  a  hitelezőknek,  hogy  ranghelyüket  egymással  felcseréljék.  („Egyik  hitelező  

azonban  csak  annyiban  engedhet  a  másiknak  elsőbbséget,  amennyiben  azáltal  harmadik  

személyek  jogai  sérelmet  nem  szenvednek."391)  Nem  ismerte  ugyanakkor  a  telekkönyvi  

rendszerünk  a  megüresedett  ranghellyel  való  rendelkezést,  mivel  az  csupán  a  fix  ranghelyű  

jogokban  érvényesült.  

d)  A különlegességi  elv  (specialitas)  

Ez  azt  jelentette,  hogy  mind  a  telekkönyvi  jogok  tárgyának  az  ingatlannak  vagy  az  

ingatlanra vonatkozó adatnak),  mind  a telekkönyvi jogok  tartalmának  és terjedelmének, végül 

a  telekkönyvi  jogok  alanyának  meghatározottnak,  félreérthetetlennek  kellett  lennie.  Ezt  

később  -  már  a XX.  század  második  felében  -  nem  ismerték  el  külön  alapelvnek  mondván,  

hogy  a  telekkönyvi  rendszer,  a  telekkönyvi  szerkezet  és  intézmény  önmagában  hordja  a  

tökéletességet,  erről  az  államnak  kell  gondoskodnia,  így  sem  a  felekre,  sem  a  telekkönyvi  

hatóságokra  az  külön  kötelmeket  nem  ró  és  külön  jogokat  számukra  nem  biztosít.  

Mindenesetre  a  Trt.  ezt  az  elvet  több  helyen  is  kihangsúlyozta.  „Ennélfogva  a  telekkönyvi  

390  Szladits:  id.  mű  159.  o.  
391  Trt. 61.§  utolsó  bekezdése.  
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jogok  tárgya  egyfelől  a  telekkönyvi  jószágtest,  -  még  pedig  1.  az  egész  telekkönyvi  jogok  

tekintetében  annak  részei,  2.  eszmei  hányada  (ti.  a  telekkönyvi  jószágtestnek  -  betoldás  

tőlem),  3.  az  ingatlanhoz  tartozó  mellékdolgok,  4.  több  telekkönyvi  jószágtest  egyetemleges  
709 

lekötöttséggel,  -  másfelől  valamely  más telekkönyvi jog."  A telekkönyvi jogok  tartalma  és  

terjedelem tekintetében  a meghatározottság  azt jelentette,  hogy  a bekebelezés vagy előjegyzés 

alapját képező jogoknak az alapulfekvő okiratokból  világosan ki kellett tűnniök, a  telekkönyvi 

hatóságok  nem  voltak  feljogosítva  arra,  hogy  ezen  iratanyagot  a  peres  ügyekben  eljárt  

bíróságokhoz  hasonlóan  értelmezzék,  elemezzék  és  a  jogok  elnevezésétől  független  más  

jogokra  vagy  kötelmekre  következtessenek.  Ugyanez  érvényesült  a jogok  mellett  az  egyéb  

adatokra  (pl.  kamatok  jelzálogjog  bejegyzési  kérvényből  és  az  alapulfekvő  okiratokból  

hiányoznak,  úgy  azok  még  életszerű  értelmezés  esetén  sem  kerülhettek  bejegyzésre,  de  

ugyanez  a  helyzet  állott  fenn bizonyos  kötelmi jogviszonyok  (haszonbérlet,  lakásbérlet  stb.)  
707 

bejegyeztetése  esetén  is.  Ezzel  az  alapelvvel  összefüggésben  említhető  meg  az  a  -

egyébként  a  Trt-ből  is  kiolvasható  -  szabály  is,  hogy  a  telekkönyvi  hatóság  a  kérvényhez  

szigorúan  kötve  van,  azaz  az  abban  foglaltakon  akkor  sem  terjeszkedhetett  túl,  ha  az  

alapulfekvő  okirat  (szerződés,  egyezség,  ítélet,  bírói  végzés,  közjegyzői  végzés  stb.)  több  

jogot foglalt magában vagy a kérelemben írtaknál több adatot is tartalmazott. 

És végezetül  ezen alapelv  keretébe  tartozott  a  telekkönyvi  szerkezet  minkénti  kialakításának  a  

rendje. A jól berendezett telekkönyv kellékei -  Schnierer szerint -  a következők  voltak:394  

a)  a reálfólium elvének  következetes  alkalmazása  („a telekkönyv nem birtokosok,  hanem  

fekvőségek szerint osztandó be");  

b)  nem  minden  ingatlanra  kell  külön  telekkönyvi  lapot  (esetünkben  betétet)  nyitni,  csak  

külön jószágtest  igényelheti  azt;  

c)  „az  egyes jószágtestek  felvétele helyrajzi  adat  oly  sorrendben  történik,  mint  az  egyes  

fekvőségek egymás mellett feküdvén, a politikai számozás és adóösszeírás alá esnek"; 

d)  három részre kell bontani  a telekkönyvi  egységeket  (betéteket):  

-  a  jelzálogjogi,  illetve  tulajdonjogi  tárgy  (itt  még  a  betáblázási  könyveket  külön  

kezelték), 

-  a birtokos (tulajdonos), 

392  Szladits:  id.  mü  164.  o.  A  szerző  sem  határozta  meg  egyébként  a telekkönyvi  jószágtest  fogalmát,  elfogadta  a  
Trt.  vonatkozó  szabályozását.  Ezért  lehetett  egy  telekkönyvi  betétben  több  jószágtest  is  (azaz  a  betét  nem  a  
jószágtest  kizárólagos  tükörképeként jelent  meg.)  
393  „Hitelbiztosítéki  összeg  erejéig  bejegyzett  jelzálogjogra  vonatkozólag  oly  telekkönyvi  feljegyzés,  mely  
szerint  a  biztosítéki  jelzálogjog  az  eredeti  adós  személyében  történt  változás  után  az  utóbbinak  helyébe  lépő  új  
adós  eme  hitelviszonyából  eredő  tartozásának  biztosítására  szolgál,  nem  engedhető  meg.. ."  (Magyar  Kir.  Curia  
8. sz. jogegységi  döntvény,  idézte:  Szladits  említett  müvében  174.  oldalon.)  
394  Schnierer  Gyula:  Jelzálogjogi  és  telekkönyvi  rendszerek  elmélete  67-68.  oldalak.  
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-  a jelzálogjogi  követelés.  

„Ezen  főosztályok  nem  képeznek  tabellát,  hasonlítanak  inkább  egy  könyvnek  

fejezetekre  való  felosztásához...  Minden  egyes  bevezetés  vonalhuzás  által  a  következőtől  

elválasztandó,  és  mindenek  előtt  a  benyújtás  ideje  és  iktató  száma  mint  az  elsőbbségnek  

meghatározója  kiteendő."393  

e)  csak  egyetlen  könyvet  kell  összeállítani  (vagyis  többfajta  telekkönyv  kialakítása  

felesleges)  -  ellentétesen  a  XIX-XX.  századi  rendszerünkkel,  mely  többféle  telekkönyvet  

tartott fenn; 

f)  „a telekkönyv  könnyebb  kezelésére  a fekvőségeket helyrajzi és  a birtokosok  betűsoros  

jegyzéke,  a  bevezetések  igazolására  pedig  egy  okiratgyűjtemény  vagy  okiratkönyv  

szolgál;"393 

e)  A törvényesség (legalitás)  elve  

Több  XIX.  századi  szerző  külön  említette  ezt  a  telekkönyvi  princípiumot,  az  már  külön  

nem jelent  meg  Szladitsnál,  aki  a  polgári  törvénykezési  jog  alapelvei  közé  sorolta  be  (azaz  

nem  kezelte  különleges  telekkönyvi  jogi.  elvként).  Eredetileg  ez  azt  jelentette,  hogy  a  

telekkönyveket  a  bíróságoknak  kell  kezelníök  és  vezetniök,  továbbá  -  ezzel  együtt  -  a  

bíróságnak  azt  a kötelezettségét,  hogy „a bíró, még mielőtt  a bejegyzést elrendelné,  gondosan  

megvizsgálni  tartozik  a kérelem alapját, a feleknek személyi  képességét  (ideértendők  voltak  a  

jogképesség,  cselekvőképesség,  valamint  a  „telekkönyvi  birtokképesség"  egyaránt  -  toldás  

tőlem!)  s  a  nyilvánkönyvi  bejegyzés  által  érintett  tárgyról  való  szabad  rendelkezési  jogát,  

nemkülönben  az  előterjesztett  okiratoknak  nemcsak  kül-,  hanem  óe/-kellékeit  is,  valamint  a  

kérvényt  s az illető  telekkönyvet."395  

Eszerint  a  törvényesség  elve  az  eljárás  és  az  anyagi jog  alkalmazásának  a  törvényességét  

jelentette,  azaz a telekkönyvi  hatóságok  csakis  a törvényeknek  és a törvények  által  meghozott  

jogszabályoknak  voltak  alávetve  (Vesd  össze  a  bírói  hatalomról  szóló  1869.  évi  IV.  tc.-kel).  

Mivel  azonban  a  telekkönyvi  eljárás  a  bíróságok  előtt  folyt,  mint  nemperes  eljárás,  ez  az  

alapelve volt  a korabeli  polgári eljárások mindegyikének,  a polgári eljárásjognak is.  

395  Herczegh  Mihály:  id.  m.  6.  oldal.  
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4. A telekkönyv  az ingatlanforgalom tükörképe és biztosítéka.  A telekkönyv 

igazságtartalma 

A  telekkönyv  általános  jellegű  célja  az  is,  hogy  adott  régió  vagy  ország  

ingatlanállományáról  teljeskörű  képet  adjon,  tájékoztassa  a  mindenkori  kormányzatot  az  

ingatlanokban  bekövetkezett  változásokról,  valamint:  az  ingatlanforgalom  alakulását  

feltérképezze. Ezért  is szokták  mondani,  hogy az ingatlanforgalom  legpregnánsabb  tükörképe  

a telekkönyvi  nyilvántartás.396  Anélkül, hogy ezen állítást vitatnám,  a telekkönyvi  statisztikára  

a  XIX.  század  végén  kezdtek  felfigyelni  a  jogtudomány  művelői,  majd  az  állam.  Annak  

ellenére,  hogy  nálunk  a  katasztert  és  a  telekkönyvet  csak  az  1973. január  1-ével  megindult  

szerkesztési  eljárás során  vonták  össze  (ez  1986-ig megtörtént),  a  telekkönyv  nem  csupán  az  

ingatlanforgalom  és  az  ingatlanok  minőségének  változása  terén  szolgált  közigazgatási,  

államháztartási  téren  adatokkal,  hanem  az  adózási  alapelvek  és  gyakorlat  kidolgozása  illetve  

kifejtése során is  igénybevették.  

A  bíróságok  elnökei  legalább  évenként  kötelesek  voltak  beszámolni  a  telekkönyvi  

ügyekről,  így  az  ügyek  számáról,  azok jellegéről,  az ügyintézés  időtartalmáról,  a  keletkezett  

nehézségekről.  Ezek  a  beszámolók  a  törvényszéki  elnök  összesítése  alapján  végülis  az  

Igazságügyi-minisztériumban  kötöttek  ki,  és  kerültek  feldolgozásra,  kormányzati  célú  

felhasználásra.  Ezek  az  adatok  -  a  fentieken túlmenően  -  törvényalkotási  célt  is  szolgáltak;  

ezekből  vált  leszürhetővé,  hogy  hol  kellett  a  működésben  lévő  rendszert  átalakítani,  egyes  

jogi  eszközöket  eltüntetni,  újakat  behozni.  E  nyilvántartásokat  nevezték  telekkönyvi  

statisztikának.  „A  telekkönyv  intézmény  -  vallotta  Zlinszky  Imre  -  reformja ma  majdnem  

általánosan,  majd  minden  államban  a  napi  renden  áll,  hogy  pedig  ily  reformok  statisztikai  

pontos  adatok  nélkül  mindig  félszegek  lesznek,  azt  fejtegetni  felesleges  lenne."  (A  

nemzetközi  telekkönyvi  statisztikáról.  Zlinszki  Imre  cikksorozata  Jogtud.  Közlöny  1876.  23-

32.  számok.)  

A  telekkönyvi  statisztika  terén  igazságügyminiszteri  utasítások  adtak  útbaigazítást  a  

telekkönyvi  hatóságoknak  és  a  járásbíróságok  elnökeinek.  Ezeket  itt  nem  részletezem.  Az  

állandóan  fennálló probléma  a kataszter  és  a telekkönyv  közötti  eltérés  volt;  ezen  eltérések  -

mint  arra  korábban  már  rámutattam  -  elsősorban  az  egyes  ingatlanok  fizikai jellemzői  terén  

állottak  fenn,  másodsorban  pedig  a jogi  helyzetet  illetően  is.  Az  első  esetben  a  telekkönyv  

maradt  le  a  kataszteri  birtokívvel  szemben.  Kataszteri  felmérések  egyedileg  is  történhettek,  

396  Koncentráltabb  adatokkal  szolgált  és  szolgál  az  illetékhivatali  nyilvántartás  e  téren:  1918-tól  csaknem  minden  
jogügyletre  kiterjesztették  a  bejelentési  és  illetékfizetési  kötelezettséget,  így  az  itteni  regiszterek  élethűbben  
mutatják  a forgalmi  rendenciákat.  
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főként a műszaki  megosztások  -  „feldarabolások" -  keretében.  A  telekkönyvi  hatóságok  már  

az  1875:VII.  tc.  bevezetését  követően  kötelesek  voltak  értesíteni  mindenféle,  a  

telekjegyzőkönyvet  vagy  a  telekkönyvi  betétet  érintő  változásról  a  katasztert  vezető  községi  

(települési)  hatóságokat.  Ezek  összhangba  hozása  általában  esetenként  történt,  tehát  egyedi  

ügyek kapcsán hozták helyre az anomáliákat,  de a különleges telekkönyvi  eljárások  keretében  

is  sort  kerítettek  a változások  kölcsönös  átjegyzésére.397 Nem  volt  szükség  tehát  arra,  hogy  a  

két adat konkrét esetben észlelt eltérősége különleges telekkönyvi eljárást vonjon maga után.  

Ami  a  telekkönyvi  hazai  statisztikát  illette,  a  következő  adatokat,  adatcsoportosításokat  

kellett  figyelembevenni  és  összeállítani:  

a)  a birtokrészletek  száma  és értéke általában a kataszteri  nyilvántartás alapján;398  

b)  a  tényleges  átruházások  száma,  melyek  alapvetően  a  telekkönyvre  épültek  (Zlinszki  

Imre  tévesen  a  kataszteri  rendszerre  hivatkozott,  itt  nem  mindenkor jelent  meg  a  valódi  -  a  

telekkönyvi -  tulajdonos),  

c)  a  telekkönyvbe  történt  bejegyzések  száma  és  „fajtája":  amely  történhetett  

tulajdonszerzés illetve jelzálogjog szerzés céljából. 

A  telekkönyv  közhitelességével  összefüggésben  még  annak  létrehozása  előtt  merült  fel  a  

kérdés,  vajon  milyen  feltételek  kellettek  ahhoz,  hogy  a  feltüntetett  adatok  a  valósággal  

megegyezzenek.  Vagyis:  milyen  mértékű  volt  a  telekkönyv  igazságtartalma,  egyáltalán  a  

bejegyzések  megdönthetetlen  vélelmekként  támadhatatlanok  voltak-e  vagy  pedig  akár  a  

bejegyzés  alapját képező  iratok  érvénytelensége,  akár  a telekkönyvi  hatóság  tévedése  folytán  

a  sérelmet  szenvedett valamilyen jogorvoslatot  nyerhetett-e.  Szabott-e  feltételeket  a Trt.  vagy  

más jogszabály  a bejegyzésekhez vagy  törlésekhez?  

Már  a  telekkönyv  megjelenése  előtt  nagy  súlyt fektettek  az  ingatlanügyletek  formai  kellékeire  

-  attól  függetlenül,  hogy  ezek  nem  kerültek  be  egy  helyi,  vagy  központi  nyilvántartásba  

(kivéve a városi  telekkönyveket).  

Az  1852.  szeptember  16-án  kibocsátott  Osztrák  Polgári  Perrendtartás  az  okiratokra  

vonatkozóan  rendelkezett  ugyan, de a gyakorlatban  az osztrák  bizonyítási  eljárás nem vált  be,  

ugyanakkor  a  szerződéskötések  során  ezeket  az  alakiságokat  nem  alkalmazták.  Az  ITSZ  

visszaállította  -  az  ott  írt  korrekciókkal  -  a  korábbi  eljárásjogot,  itt  sem  történt  említés  az  

okiratokkal  kapcsolatban.  Nagymértékű  változást  hozott  evonatkozásban  az  1868:  LIV.  tc.  a  

397  „Igaz,  hogy  a  telek  s  jelzálogkönyvek  számos,  söt  tán  a  legtöbb  államban  nem  vezettetnek  a  kataszterrel  
összefüggően,  s  azon  államok  között  is,  melyekben  ez  elvileg  kimondatott,  tényleg  csak  kevés  helyen  lett  
keresztülvíve,  és  azonban  aligha  fog  akadályul  szolgálni  arra nézve,  hogy  a  kataszteri  adatok  szükséghez  képest  
felhasználtassanak.  Mert  habár  a  telek-  vagy  jelzálogkönyvekbe  beiktatott  birtokrészletek  számai  a  kataszteri  
telekkönyv  számaival  mindenütt  nem  egyeznek  is,  az,  hogy  melyik  nyilvánkönyvi  birtok  felel  meg  a  kataszteri  
könyvben  foglalt  birtoknak,  kinyomozható."  (L.  Zlinszki:  A  nemzetközi  telekkönyvi  statisztikáról  c.  cikksor.)  
398  A telekkönyvből  kiiktatták  1930-ban  a  kataszteri  tiszta jövedelem  feltüntetését.  
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Polgári  Törvénykezési  Rendtartásról,  amely  részben  a  korábbi  -  1848  előtt  -  szokásjogra,  

valamint  a  már  ekkor  hatályban  volt  Trt-re  alapítva  dolgozta  ki  az  okiratokra  az  okiratok  

bizonyító  erejére  vonatkozó  részt.  Nem  sokban  változott  ez  az  1911 :XI.  tc.  kapcsán  sem,  és  

elmondható,  hogy  a  jelenleg  hatályos  1952:111.  tv.  (Polgári  Perrendtartás)  okiratokra  

vonatkozó rendelkezései  sem sokban térnek el a korabeli  szabályozástól.  

A Trt. a telekkönyv megteremtésével  egyidejűleg önálló követelményeket  fogalmazott meg 

a  bejegyezhető  okiratokkal  kapcsolatban.  Nem  fogadta  el  sem  az  Osztrák  Polgári  

Perrendtartás,  sem  a hazai  szokásjog okiratokra  vonatkozó  szabályozását,  illetve  gyakorlatát,  

sem a tartalmát, sem az alakiságot  illetően.  A „Bekebelezések  és előjegyzések közös  kellékei"  

című  fejezetben valamint  a  „Bekebelezés  különös  kellékei"  c.  részben  találhatók  meg  ezek  a  

rendelkezések  a következők  szerint:  

a)  Bekebezést  vagy  előjegyzést  csak  eredeti  okirat  alapján  lehetett  teljesíteni,  kivételt  

képeztek  „a  számvevőségek,  a  pénzügyi  és  más  hatóságok  intézményeinek  és  hivatalos  

jegyzőkönyveinek  másolatai...  ha  azon  hatóság  által,  mely  az  iratot  kibocsátotta  vagy  a  

jegyzőkönyvet  fölvette..."  hitelesítésre  került.399  

•  b)  Az  eredeti  okiratok  különös  tartalmi  követelményei  az alábbiak  voltak  magánokiratok  

esetében: 

-  a szerződést  kötő felek, a „fekvőségek és jogok" pontos, félreérthetetlen megjelölése, 

-  a felek szerződési  akaratának kifejezése (vagy kifejeződése),400 

-  clausula  intabulandi  és  clausula  extabulandi  (vagy  „bekeblezési  engedély"  és  

„kitörlési engedély" -  mindkettő  a telekkönyvi jogosult  részéről.  

c)  Magánokiratok  különös  alaki  követelményei  a következők  voltak:  

-  az ügylet kelte, azaz a megkötés helye, éve, napja, hónapja megjelölése és  a  szerződő  

felek sajátkezű aláírása  vagy  hitelesítve (ez bírói,  illetve közjegyzői hitelesítést jelentett)  vagy  

két  oly  férfi  tanúval  aláíratva,  akiknek  tanuskodási  képessége  ellen  semmiféle  aggály  nem  

létezett)401, 

-  ha  valamelyik  fél  (vagy  a  kibocsátó)  nem  tudott  vagy  testi  fogyatékozás  miatt  nem  

volt  képes  írni,  úgy  a  szokott  kézjegy  elegendő  volt,  amelyet  vagy  az  előbbi  módon  

hitelesíteni  kellett  vagy  két  tanúnak  alá  kellett  írni  olyképpen,  hogy  ezek  közül  az  egyik  

399  Trt. 67.§  első és  második  bekezdései.  
400  „A  magyar  tkvi  rendelet  a  bekebeléshez  a jogczimet  kívánja  meg,  amelyből  a jogügylet  származik.  így  pl.  
nem  elegendő  az  okiratban  egyszerűen  az  átadásról  beszélni,  mert  az  átadás  csak  tény,  de  nem  jelent  oly  
jogczimet,  amely  a tekvi  ügyekben  részben  érvényes  Optk-ban  ilyennek  el  van  ismerve...  A jogczim  valódiságát  
a  tkvi  hatóság  nem  kutathatja."  (Tatits:  id.  m.  237.  o.)  „A  bejegyzés  iránti  kérelem  megtagandó,  ha  a  
szerződésben  az  ingatlan  átadásának  jogczime  meghatározva  nincs."  (C.  2513/1881.  Gr.  VIII./II.380.  azaz  
Grecsák.) 
401  A 4420/1918.  M.  E. sz.  r. szerint  a két  tanú nő  is  lehetett,  azaz  megszűnt  a diszkrimináció  e  téren  1918-tól.  
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„névaláíró  tanúként"  szerepelt  (alá  kellett  írnia  a  fél/kibocsátó)  nevét  („úgy  is  mint  Német  

János eladó névírója"),  

-  a  külföldön  kelt  okiratokon  a  fél  aláírását  bíróilag  vagy  közjegyzőileg  hitelesíttetni  

kellett,  és  ezt  még  felül  kellett  hitelesítenie  az  ausztriai  követséggel  vagy  „ügyelői  

hatósággal",  kivéve  a  nemzetközi  szerződések  vagy  a  viszonosság  eltérő  rendelkezését  

(gyakorlatát). 

d)  Az alábbi  közokiratok  képezhették bekebelezés  alapját:  

-  „a közhatóságok  és jogosított jegyzők  által jogügyletekről  felvett hivatalos  iratok,  ha  

ezek  a  bekeblezés  végett  a  magán-okiratokra  nézve  kiszabott  belső  kellékekkel  (tehát  a  

tartalmi kellékekkel -  toldás tőlem!)  ellátvák",  

-  bíróságok vagy más hatóságok  által jogerősen jóváhagyott  végrehajtható  egyezségek,  

-  jogerős bírói határozatok  (ítéletek,  végzések),  

-  elárverezett javakat tárgyaló átadási  okiratok,  

-  a  hagyatéktárgyalási  hatóság  végrehajtható  okiratai  (1.  az  1854.  aug.  9-i  hagyatéki  

eljárásról szóló  nyíltparancs),  

-  a  közigazgatási  szervek  adóhátraléki,  illeték-  és  egyéb  köztartozással  kapcsolatos  

hátraléki  kimutatásai.402  

e)  Amennyiben  valamely  külön  jogszabály  az  okiratok  tartalmára  vagy  alakiságára  a  

fentieken  túlmenően  egyéb  kellékek  alkalmazását  is  előírta  (pl.  kiskorúak  esetében  

gyámhatósági jóváhagyás,  stb.),  úgy  ezek  nélkül  a telekkönyvi  hatóság  nem fogadhatta be  az  

okiratot. 

f)  Az okiratokat mindenkor  magyar  nyelven  (az állam hivatalos nyelvén) kellett  kiállítani  

illetve  megszerkeszteni;  a  telekkönyvi  hatóság  csak  ilyen  okiratot  fogadhatott  el,  illetve  

bejegyzést teljesíthetett külföldi nyelven  írt okirat alapjánis, ha a teljes hitelt érdemlő  fordítást  

ahhoz mellékelték.  

A  telekkönyvi  hatóság  „ex  primo  decreto"  határozott,  és  csak  az  esetben  utasította  el  a  

bekebelezési  vagy  törlési  kérelmet,  ha  a  jogügylet  vagy  a  nyilatkozat  érvénytelensége  

nyilvánvaló  volt.  Ez  azt  jelentette,  hogy  az  alakilag  és  tartalmilag  érvényes,  de  egyébként  

hamis  okirat  is  elfogadható  volt,  ha  ez  utóbbi  tény  közvetlenül  az  iratokból  nem  derült  ki.  

402  „A  tulajdonjog  bekebelezése  csak  oly  ¡téletek  alapján  rendelhető  el,  melyekben  a  bekebelezendő  jog  
világosan  odaítéltetett  oly  esetben  tehát,  midőn  a  telekkönyvi  tulajdonos  a  tulajdonjoga  elismeréséért  indított  
keresettel  elutasíttatik,  az  ítélet  alapján  a  nyertes  alperes,  felperes  tulajdonjogának  kitörlését  és  saját  
tulajdonjogának  bekebelezését  nem  eszközölheti  (L.  C.  1871.  ncv.  8.  7631.  Grescsák:  VI 11(11.393.)  „Az  ítéleti  
indokolás  bírói  határozat  erejével  nem  bir  és  figyelembe  nem  vehető."  (C.  33/1872.  Gr.  VI11.(11.394.  o.)  
„Telekkönyvi  bejegyzés  alapjául  csak  az  ítélet  hiteles  kiadmánya  szolgálhat,  a  hiteles  másolat  nem."  (C.  1911.  
aug.  31.Gr.  dt.  XIII.  553.  o.)  
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További  jelentős  szabály  volt  az  okiratiság  elvének  terén,  hogy  a  telekkönyvi  bejegyzés  

bizonytalansága  esetén az annak alapját képezett  okirat volt az  irányadó.  

A  telekkönyvi  eljárás  a  Trt.  alapján  bírósági  hatáskörbe  tartozott,  tehát  gyakorlatilag  a  

bíróságok  által  végzett  nemperes  eljárások  körébe  lehetett  sorolni,  ennek  ellenére  sem  az  

Osztrák  Polgári  Perrendtartás,  sem  a  perenkívüli  eljárásokról  szóló  igazságügyminiszteri  

rendelet  (1852. deczember  17-i miniszteri  rendelet)  nem vonatkozott  rá.  A Trt. teljesen önálló 

életet  élt  az  igazságszolgáltatási  törvénykezés  körében,  így  sem  az  1868:LIV.  tc.-t,  sem  az  

1911:1. tc.-t alkalmazni  a telekkönyvi  eljárásokban nem  lehetett.  

A Trt.  köz- és magánokiratokra  vonatkozó  rendelkezései  egészen  1961.  február 31-ig  -  az  

új telekkönyvi jogszabályok hatálybalépéséig -  alkalmazásban  voltak.  

5.  A telekkönyvi jogszabályok  és a magánjogi  törvénytervezetek  

„Magyarország  és  az  osztrák  tartományok  öröklési  szerződésen  alapuló  közös  

kormányzásának  története  -  írta  Balogh  Judit  -  Habsburg  Albertig,  illetve  a  mohácsi  vészig,  

Ferdinándig  (1526-1564) vezethető  vissza.  Ettől  kezdve a magyar  királyi  trónon  a  Habsburg-

házból  származó, de törvényesen  magyar  királlyá koronázott  uralkodó  ült  (a  trón eleinte -  az  

1547:V.  tc.  alapján  -  csak  fiágon,  azaz  a  promogenitura  rendje  szerint,  1723-tól  azonban  

leányágon  is  öröklődött),  ám  az  ország  gazdaságilag  és  politikailag  is  nagyjából  független  

feudális államként, ennek megfelelő jogrendszerrel  létezett Európában  a Habsburg ház  uralma 

alatt."403  A rendi  korban  a magyarországi  országgyűlés  hozta meg  a törvényeket,  az  uralkodó  

pedig  szentesítette  azokat.  A  törvényjavaslatok  általában  a  kancelláriától  indultak  ki  (többek  

között  „királyi  kegyes leiratok" vagy  „királyi  kegyes előadások" formájában), és ezeket  a  két  

tábla  külön-külön  vitákban  megtárgyalta,  majd  elfogadás esetén  került  sor  szentesítés  után  a  

kihirdetésre.  A  magyar  törvénykezdeményezés  kezdeményezése  jórészt,  a  szentesítés  pedig  

kizárólagosan  az udvartól függött. 

Első  telekkönyvi jellegű  törvényjavaslatunk  1839-ben  került  a ház  elé,  és  -  mint  láttuk  -

nem  önálló  tervezetben,  hanem  egy  „gazdasági  korszerűsítési  törvénycsomagban"  

(váltótörvény,  csődületről  szóló  törvény).404  (Az  1723.CVII.  tc.  csak  csőd  esetén  volt  

alkalmazható,  annak  alapján  nem  készült  el  az  ún.  betáblázási  könyvek,  II.  József  1786.  

áprilisi  rendelete  pedig  életbe  sem  lépett.)  Ez  a  törvény  elismerte  a  szabad  királyi  városok  

földkönyveinek,  jelzálog-  illetve  betáblázási  könyveinek  a  jogszerűségét,  azaz  nem  

403  Balogh  Judit:  Az  osztrák  magánjog  hatása  a  magyarországi  kodifikációra  a  XIX.  században.  Miskolci  
Egyetemi  Kiadó  1997.  Dectio  Iuridica  et  Politika.  

A  betáblázásokról  szóló  javaslat  kizárólag  gazdasági  vonatkozású  illetve  indíttatású  előterjesztés  volt,  
politikai jelleg  legfeljebb  a nemesi  ingatlanok  vonatkozásába  mutatkozott  meg  (fakultatív  alkalmazás).  
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rendelkezett  azok  hatályon  kívül  helyezéséről,  csupán  átalakításáról.  Ezzel  a  törvényhozás  

kifejezte  e  tárgykörben  is  jogalkotási  szupremációját  fokozatosan  kiszorítva  a  telekkönyvi  

területről  a  helyhatósági  illetve  a  regionális  szabályozást.  Egyébként  ezt  a törekvést  mutatta,  

hogy  az  1843-44.  évi  országgyűlés  különleges  bizottsága  foglalkozott  az  egységes  

telekkönyvi  rendszert  létrehozó  törvényjavaslat  kidolgozásával,  és  úgyszintén  a  legmagasabb  

szinten került megalkotásra  a nemesi  fekvő javak telekkönyvéről  szóló tervezet  is.  

Mivel  a  telekkönyv  szorosan  kapcsolódott  az  ingatlanok  („fekvő javak"  vagy  „birtokok",  

„fekvő  jószágok")  tulajdonjogi,  használati  viszonyaihoz,  a  reformországgyűlés  küldöttei  

egyöntetűen  ragaszkodtak  az összes idetartozó kérdés  törvényi  szabályozásához,  kirekesztve  a  

több  évszázadon  át  fennállott  és  ellentmondásosan  alkalmazott  szokásjogot.  Tény  ugyanis,  

hogy  magánjogunkat  alapvetően  nem  törvények,  hanem  a  Werbőczy  István  Tripartitumában  

összeállított  szokásjog  határozta  meg.  Ennek  megfelelően  törvényekben,  mégpedig  mai  

szemmel  megállapítva  alkotmányerejű törvényekben  kerültek  szabályozásra  1848  áprilisában  

a  legalapvetőbb  politikai,  államhatalmi,  államigazgatási,  valamint  tulajdoni-gazdasági  

kérdések. 

Egyetérthetünk  Balogh  Judittal,  aki  szerint  1849-ben  Magyarország  alkotmányos  rendje  

megszüntetvén,  az  osztrák  császár  abszolutista  eszközökkel  alakította  hazánk  igazgatási,  

bírósági  szervezetét  és  jogrendszerét,  amely  magyar  alkotmányossági  szempontból  teljes  

mértékben  elfogadhatatlan  volt,  1861-ig  fojtott  ellenállásba,  1861-től  1867-ig  passzív  

rezisztenciába  ütközött.  Ebben  a  periódusban  viszont  gazdasági  fejlődésünk  szempontjából  

alapvetően  fontos, nélkülözhetetlen,  elodázhatatlan jogszabályok  is kerültek  kibocsátásra.  Az  

1850  és  1867  közötti  alkotmányellenes,  oktrojált,  a  magyarság  által  mindmáig  illegitimnek  

tekintett  és  ellenzett  jogalkotás  előmozdította  polgári  fejlődésünket.  „A  forradalom  és  

szabadságharc  leverése  után  az  ősiség  és  adományrendszer  eltörlését,  az  úrbéri  megváltást,  a  

polgári  az ősiség és adományrendszer  eltörlését,  az úrbéri  megváltást,  a polgári  törvénykönyv  

életbeléptetését,  a  jogegyenlőségen  alapuló  igazságszolgáltatást  a  bécsi  abszolutista  

kormányzat  hajtotta  végre,  de  már  más  szellemben,  mint  ahogy  a  48-as  törvények  

készültek".405 

A  bécsi  kormány  1849  végén  -  1850  elején  -  az  alábbi  telekkönyvi,  jelzálogkönyvi  

vonatkozású törvényekkel,  rendeletekkel  találta magát  szemben:  

a)  léteztek  még  némely  szabad  királyi  városban  olyan  statutumok,  melyeket  nem  

helyeztek  hatályon  kívül  az  1840:XXI.  tc.  alapján,  azaz  szórványosan  vezettek  még  ún.  

földkönyveket  (ezek  nem a jelzálogjogot és egyéb ehhez kapcsolódó jogot  tartottak  nyilván),  

405  Balogh  Judit:  id.  mű  56.  o.  
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b)  hatályban  volt  az  1840:XI.  tc.,  és  főként  Pesten  vezették  ezeket  a  betáblázási  

könyveket egyesítve a  földkönyveikkel,  

c)  formálisan  nem  került  hatályon  kívül  helyezésre  az  egyébként  tartalmatlan,  

gyakorlatba  át nem ültetett  1723:107. tc.,  

d)  számos  vármegyében  vezették  az  űn.  -írbáriumokat,  melyeket  Mária  Terézia  -

megkerülve  az  országgyűlést  -  rendelettel  vezetett  be  (és  ezek  az  urbáriumok  jobbára  

naprakész állapotban rögzítették  a vagyoni-szolgáltatási  viszonyokat),  

e)  1848.  áprilisi  törvényeinkben  -  egyebek  mellett  -  megszüntetésre  került  az  ősiség  és  

az  úrbériség,  a  földesúri  „hatóság",  bevezetésre  került  a  „közös  teherviselés",  külön  törvény  

rendelkezett  a szabad királyi  városokról.406  

Az  osztrák  kormányzat  egyáltalán  nem  azzal  törődött,  hogy  intézkedéseiben  a  magyar  

országgyűlés  törvényei  felhatalmazást  adtak-e  vagy  sem,  hanem  egy  abszolutikus  uralom  

végrehajtójaként  végezte  feladatát,  betartva  az  osztrák jogalkotási  hierarchiát,  azt  meg  nem  

sértve.  Mivel  a  telekkönyvek  megalkotásával  kapcsolatos  előzetes  munkálatokat  sosem  

tekintették  olyan  kardinális  kérdésnek,  amely  a  legfelsőbb jogalkotó:  a  császár  határozatát  

kívánta  volna  meg,  miniszteri  rendeletek  és  utasítások  formájában  adták  ki  a  felmérésekre  

vonatkozó előírásokat, és ugyanígy történt a „közteherviselés" körébe vont kataszterrel  is.  

Ezzel  szemben  az  alapvető,  a  feudális  rendszert  végképp  átalakító,  felváltó  valamint  a  

politikai  természetű  intézkedések  -  legalábbis  1850-1861  között  -  császári  rendeletekben,  

azaz  pátensekben  öltöttek  testet,  így  az  1852.  november  29-én  kiadott  nyíltparancsok  

(pátensek)  az  OPTK  magyarországi  bevezetéséről,  valamint  az  ősiség  megszüntetéséről,  az  

1854.  május  23-i  pátens  az  általános  bányatörvényről  vagy  az  1857.  június  6-i  pátens  az  

osztrák  erdőtörvény  behozataláról,  de  ilyen  formában  jelent  meg  1849.  október  20-án  a  

földadókatasztert  bevezető rendelkezés  is.  

Az  első  telekkönyvi  jogszabályok  a  császári  teljhatalmú  polgári  biztos  által  kibocsátott  

hirdetés  (vagy  inkább:  hirdetvény)  alakjában  kerültek  kiadásra  és  közzétételre  (ezeket  az  

akkori  lapokban  nem  közölték),  majd  1853-tól  a  telekkönyvek  kialakításával  összefüggő  

kérdésekben  mindenkor  igazságügyminiszteri  rendeleteket  bocsátottak  ki  (elvétve  

igazságügyminiszteri  utasításokat).  A  rendelet  átfogó,  mind  az  öt  kerületre  kiterjedő  hatályú  

szabályozást  adtak,  míg  az  utasítások  a  telekkönyvet  is  érintő  pátensek,  illetve  a  miniszteri  

406  „A  városi  közönségnek,  a  nőket  kivéve,  mindazon  tagjai,  kik teljes korúak...,  választók,  ha:  
a)  a  város  határához  tartozó,  és  a  telekkönyvben  tulajdon,  vagy  egyszersmind  hitveseik  nevére  is  különleg  beirt  
olly  házat,  vagy  telket,  egy  év  óta  bimak,  mellynek  értéke  kis  városban  300  -  közép  városban  700  -  nagy  
városban  1000,  különösen  Pest  városában 200  pengő  forint.  
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rendeletek  értelmezésével,  a  végrehajtási  kérdésekkel  foglalkoztak.407  Maga  a  Telekkönyvi  

Rendtartás  (1855)  is  miniszteri  rendelettel  került  kiadásra,  érdekes  módon  ezen  nagyon  

jelentős  jogszabályt  nem  pátensben  foglalták  össze.  Mindez  valószínűleg  azért  így  történt,  

mert a telekkönyv alapjait -  az osztrák birodalmi  logika szerint -  a pátenssel  bevezetett  OPTK  

fektette  le,  és  a  Trt.  ezt  hajtotta  végre,  illetve  a  korábban  is  miniszteri  rendeletekkel  

szabályozott  telekjegyzőkönyv-szerkesztéseket  véglegesítette.  Vagyis  az  abszolutisztikus  

uralom a Trt.-t  csupán  végrehajtási  rendeletnek  tekintette.  

Különleges  helyet  foglalnak  el  a  hazai  jogalkotásban  az  Ideiglenes  Törvénykezési  

Szabályok.  Az  Országbírói  Értekezlet  által  elfogadott javaslatok  -  melyek  nagyban-egészben  

visszaállították  az  1848  előtti  magyar  magánjogi  és  törvénykezési  jog  viszonyokat,  

ugyanakkor  szentesítettek  ránk  oktrojált  rendelkezéseket  is -  a  képviselőház  és  a  főrendiház  

elé  kerültek.  Tulajdonképpen  1861-ben  az  Országbírói  Értekezlet  törvényelőkészítő  

bizottságként  működött  ebben  a rendkívüli  „félalkotmányos" időszakban.  A képviselőház és  a  

főrendiház azonban nem tartotta magát  legitimnek. És bár nagyon mélyenszántó, komoly  vitát  

folytattak le mindkét házban  az ITSZ  fölött,  végülis  a javaslat  törvénykénti  elfogadványa vált  

szokásjoga,  és  ezt  a  bírói  gyakorlat  is magáévá  tette.  Mindkét  ház ugyanis  egyöntetűen  azon  

az  állásponton  volt,  hogy  a  törvényhzás  törvényességét,  vagy  méginkább:  alkotmányosságát  

mindenáron be kell  tartani.408  

Azt  is  ki  kell  hangsúlyozni,  hogy  bár  ugyan  Erdéllyel  az  uniót  az  1848.  április  törvények  

létrehozták,  azonban  Erdélyt  az  abszolutizmus  idején  külön  országrészként  (vagy  

koronaorszégként)  kezelték,  így  az  Ideiglenes  Törvénykezési  Szabályok  nem  voltak  

kiterjeszthetők sem az ún. Királyhágón túli részekre (azaz Erdélyre és Partimra),  sem  Fiumére  

(valójában  a  Tengermellékre).  Az  országgyűlés  pedig  éppen  amiatt  nem  tekintette  magát  

legitimnek,  mert  e  két  országrész  küldöttei  oda  meghívást  nem  kaptak,  annak  ülésein  részt  

nem  vehettek,  így  a  „csonka  parlament"  csak  alkotmányellenes  eljárásban  és  összetételben  

hozhatott volna be nem tartható törvényt az ITSZ által javasolt  kérdésekben.  

Bár  ugyan  az  országgyűlés  -  ilyen  összetételben  is  -  széleskörű  vitát  folytatott  le  a  

tervezetről,  részletes  tárgyalásra  nem  került  sor.  Mindkét  ház  „ideiglenes  kisegítő  gyanánt  

használhatónak"  tekintette  az  ITSZ-t  teljes  egészében  „addig,  míg  az  alkotmányos  

407  A  nagyjelentőségű  1853.  április  18-i  igazságügyminiszteri  rendelet,  teljeskörű  előmunkálatok  elrendelése  
(kizárólag  németül  megjelent)  végrehajtási  utasításai  viszont  szintén  miniszteri  rendeletek  keretében  láttak  
napvilágot  1854-ben  és  1855 év  elején.  
408  „Én  is  ismerem  a  népet,  és  tudom,  hogy  örömestebb  fogad  el  törvénykezést  ill.  bármit  mi  az  országgyűléstől  
származik,  mert  az  osztrák  törvényekből  eredt  keserűségei,  még  most  is  szájizében  vannak  és  azzal  soha  meg  
nem  barátkozhatik."  (Ráday  Gedeon  gr.  hozzászólása  az  1861.  június  20-i  országgyűlésen.  Orsz.  gy.  
jegyzökönyvek  1861.  XLVII.  ü. 21.  o.  
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törvényhozás  másként  nem  rendelkezik".  Ennélfogva  érvényben  maradtak,  az  abszolutizmus  

idején alkotott alábbi jogszabályok (pátensek, miniszteri  rendeletek):  

a)  az  ősiségi  pátensnek  az  ITSZ 2-19.§-aival  nem  érintett  rendelkezései  (figyelemmel  a  

„visszaállított  1848:XV. tc-re, azaz az ősisége  megszüntethető),  

b)  az  Osztrák  Polgári  Törvénykönyvnek  -  mely  szintén  1852.  november  29-én  kelt  nyílt  

paranccsal  került bevezetésre -  azok a rendelkezései,  amelyek  „a telekkönyvek tárgyát  képező  

valamely dolog és jog szerzése vagy elidegenítése módját meghatározzák",  és a  telekkönyvvel  

összefüggnek, 

c)  A  Trt.,  valamint  az  előmunkálatokról  szótő  1853.  április  18-iki  igazságügyminiszteri  

rendelet, 

d)  az  1855. évi december  15-i Trt. hatálybalépése után keletkezett, kizárólag  telekkönyvi  

tárgyú igazságügyminiszteri  rendeletek és  utasítások,409  

e)  az  1853.  március  2-án  meghozott  nyílt  parancsok,  amelyek  az  úrbéri  viszonyok  

felszámolásával,  azok  következményeivel,  végrehajtásával  és  a  földtehermentesítéssel  

foglalkoztak,  amennyiben  „az  1848-ik  évi  viszonyokkal  összeütközésben  nem  levén:  azok  a  

legközelebbi  törvényhozás  intézkedéséig...  anyagi  tekintetben  továbbra  is  hatályban  

maradnak"410. 

f)  az  1854.  május  23-án  kelt  nyílt paranccsal  kibocsátott  általános  osztrák  bányatörvény  

az ITSZ VII. rész I-V. fejezetében foglalt kivételekkel  ill. „idomitásokkal" (ám ennek  hatálya  

sem terjedt ki Erdélyre, valamint Fiume városára és a  Tengermellékre).  

1867-től  -  a  kiegyezést  követően  -  minden  magánjogi  jellegű  jogviszonyt  (ideértve  a  

földbirtokpolitikai  kérdéseket  is),  valamint  az  ezekhez  szorosan  kapcsolódott  telekkönyvi  

vonatkozású  ügyet  -  mint  az  I.  részben  részletesen  bemutatom  -  csak  törvényben  lehetett  

szabályozni.  (Kivételt  képez  az  Erdélyi  Telekkönyvi  Rendtartás,  amely  igazságügyminiszteri  

rendelet  keretében jelent  meg,  továbbá  a  Trt.-t  Fiumére  és  körzetére  kiterjesztő  rendeletet).  

Természetesen  a  törvények  végrehajtása  mindenkor  az  igazságügyminiszterre  tartozott,  így  

rendeleti  formában  kerültek  kiadásra  az  egyes járásbíróságok  telekkönyvi  hatósággal  történt  

felruházási  intézkedései,  a betétszerkesztési  eljárás konkrét,  részletes  szabályai.  A Trt.-t  -  az  

ITSZ nyomán  -  jogalkotásunk  quasi  törvényként  kezelte,  és  az  abban  foglaltak  végrehajtása,  

kifejtése,  realizálása  törvényekben  öltött  testet.  Valójában:  az  Ideiglenes  Törvénykezési  

Szabályok  legalizálták,  tették  alkotmányszerűvé  a  Trt.-t  és  a  később  (1867-ig)  született  

409  ITSZ  XII.  fejezet  (A  telekkönyvekről)  145.§,  valamint  Peregriny:  id.  műben  felsorolt  1856-tól  1866-ig  
alkotott  miniszteri  rendeletek,  utasítások,  rendelvények,  hirdetések.  
410  ITSZ  VI.  rész  l .§  
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igazságügyminiszteri  rendeleteket  és  utasításokat;  ezek  így  válhattak  jogéletünk,  

jogrendszerünk  szerves -  és elfogadott -  részeivé.  

1945-öt  követően  sem  a  koalíciós  kormányzat,  sem  az  egypárti  kormány  nem  fordított  

különösebb  figyelmet  a  jogszabályok  hierarchiájának  a  betartására,  a  jogszabályok  

egymásközti  alá-fölérendeltségi  viszony  megőrzésére.  A  telekkönyvi  jogszabályok  

egyszerűsítéséről  szóló  rendelkezések  kormányrendeleti  alakzatban  jelentek  meg  (a  

végrehajtásukat  változatlanul  az  igazságügyminiszterre  bízták),  és  1972-ig  (ha  a törvényerejű 

rendeletet  a szocialista jogfelfogás szerint  törvénynek  tekintjük), illetve  1994-ig (ha az  előbbi  

azaz  az  1972.  évi  31.  sz.  tvr-t  törvényként  elvetjük)  nem  jelent  meg  törvény  telekkönyvi  

kérdésekben.  (1989.  október  23-át  követően  -  a  rendszerváltást  megalapozó  

alkotmánymódosítás  hatálybalépésével  -  a  törvényerejű  rendelet,  mint  jogforrás,  mint  

jogszabályi  forma  végérvényesen  megszűnt.  A  2000.  január  1-én  hatálybalépett  1997.  évi  

CXLIV.  törvény  (Az  ingatlan-nyilvántartásról)  foglalta  először  törvényi  szinten  össze  a  

telekkönyvvel  kapcsolatos összes anyagi jogi és alapvető eljárásjogi kérdést. 

Az  1960.  május  1-én  hatályba  lépett  Ptk  -  mint  említettem  -  a  telekkönyvvel  csak  

érintőlegesen  foglalkozott. Az  1961. február  1-ével hatálybalépett  új telekkönyvi  szabályok-

bár  a  Ptk.  felhatalmazása  alapján,  de  -  alacsonyabbrangú  jogszabályokban  jelentek  meg.  

Mindennek  nagy  valószínűséggel  az  lehetett  az  oka,  hogy  a  magántulajdon  eltörlésével,  a  

személyi  tulajdon  korlátozásával,  az  állami  és  szövetkezeti  valamint  társadalmi  szervezeti  

tulajdont magábanfoglaló társadalmi tulajdon megteremtésével  alig volt  szükség közhitelű,  az  

ingatlanforgalmat  megalapozó  és  segítő,  továbbá  a  hiteléletet  megkönnyítő  telekkönyvre.411  

Vagyis  1960-ban  mondhatni  visszaestünk  az  abszolutizmus  korába  és  szintjére,  azaz  a  

miniszteri jogalkotás  vált uralkodóvá a telekkönyv területén  is.  

Itt  végezetül  azt  a  kérdést  kell  jogtörténeti  áttekintésben  megvizsgálnunk,  vajon  a  

magánjogi  törvénykönyv  és  a  telekkönyv  kérdése  mennyiben  kapcsolódott  össze  illetve  a  

kodifikáció  körüli  csatározások  illetve  a  kodifikáció  elmaradása  mennyiben  befolyásolták  

vagy  egyáltalán  nem  volt  kölcsönhatás  a  két  jogintézmény,  jogterület  alakulása,  

szükségszerűsége  között.  

411  „Mindezek  a  körülmények  (azaz  a  társadalmi  tulajdon  kialakítása,  a  mezőgazdaság  szocialistának  nevezett  
átszervezése,  a  magántulajdon  kiiktatása,  a  személyi  tulajdon  szűkítése  -  betoldás  tőlem)  azt  eredményezték,  
hogy  megoszlottak  a  vélemények  a  telekkönyvnek  a  szocialista  építés  körülményei  közötti  szerepére,  azaz  
további  fenntartásának  szükségességére  vonatkozóan.  Különösen  nem  volt  tisztázva  az  a  kérdés,  hogy  a  
mezőgazdasági  termelőszövetkezet  használatába  adott  ingatlanok  alkothatják-e  egyáltalán  telekkönyvezés  
tárgyát;  nem  is  lehetett  tisztázni  ezt  a  kérdést  addig,  amíg  a  szóban  forgó  ingatlanok  tulajdoni  viszonyainak  a  
helyes  megítélése  vitatott  volt.  A  telekkönyvre  vonatkozó  e  kérdések  megvilágításával  és  megoldásával  azonban  
az  irodalom  egyáltalán  nem foglalkozott"(L.  Kampis:  id.  m. 65.  o.)  
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Nos,  egy-egy jogterület  kodifikációjáról  csak  a Nagy  Francia  Forradalom  bekövetkeztétől  

beszélhetünk;  különösen  áll  az  Magyarországra,  amely  ugyan  önálló  államként  működött  a  

Habsburgokkal  megkötött  szerződés  alapján (pragmatica  sanctio  1723.1.  és  II. t.  czikkek),  de  

sokáig  fel  sem  merült  akár  a  magánjogi,  akár  a  közjogi  viszonyok  (büntetőjog,  

alkotmányozás,  stb.) törvénykezés  kérdése.  Ugyanakkor  a szabad  királyi  városokban  a  városi  

polgárok tanácsa  (szenátus)  a magával  hozott  magánjogot vette  fel statútumaiba,  így  a  német  

jogrendszer  elemei  kerültek  be  a  városi  jogba,  ideértve  a  városi  földkönyveket  vagy  

táblakönyveket.  A  telekkönyv  ősi  intézményei  tehát  mindenféle  magánjogi  törvény  vagy  

egyéb magasabbrendü jogszabály hiányában megszülettek  e területen. 

Szintén  nem  volt  szükség  magánjogi kódexre  az  1723.CVII.  tc.  bevezetéséhez;  az  is  igaz,  

hogy  a  törvény  meglehetősen  szűkszavúra  sikeredvén,  nem  is  nyert  alkalmazást  

Magyarországon,  legalábbis  a  birtokok  forgalmában  és. a  hiteléletben,  legfeljebb  -  egyes  

források  szerint  -  csak  csőd  esetében  lehetett  hitelezői  követeléseket  „fekvő  jószágokra"  

betábláztatni.  (Csődtörvényünk  még  ekkor  nem  volt.)  II.  József  is  tervezte  a  betáblázási  

ügyekkel  kapcsolatban  a  magánjogi  törvények  felülvizsgálatát,  azonban  mindezek  a  

reformintézkedések  kidolgozása  majd  elfogadása  (kihirdetése)  elmaradt.  Először  II.  Lipót  

rövid  uralkodása  idején  merült  fel  az  összes  szőnyegen  lévő  probléma  törvényi  szintű  

megoldása  a  magyar  Országgyűlés  által  megválasztott  bizottságok  előkészítő  munkálatai  

alapján."412  A jogügyi  bizottság  feladata volt -  amint  az  I.  részben  láttuk  -  „néhány  hasznos  

polgári  törvény  tervezete,  a  melyek  talán  a  birtokosok  (itt  ingatlantulajdonosokat  kell  e  

megjelölésen  érteni  -  toldás  tőlem)  teljesebb  biztonságáról  való  gondoskodásra  vagy  azon  

források  betömésére,  melyekből  az  alaptalan  perek  keletkeznek,  vagy  végül  a  létező  

törvények  nagyobb  áttekinthetőségének  eszközlésére  szolgálnak..."413  Vagyis  a  magyar  

magánjogi  törvény  elsőként,  mint  kodifikációs  igény  1790-ben  megjelent  (ha  nem  is abban  a  

formában, ahogyan azt egy korszerű törvénytervezet  igényelte).  

Az  erdélyi  törvényhozásban  is  megválasztották  a  fentiek  szerint  az  egyes  bizottságokat  

1791  novemberében,  az  1791:LXIV.  tc.  alapján  (itt  nem  említették  a  magánjogi  

törvénytervezetet,  de  kiemelték  „a tiszta  adósságokat  tárgyazó,  a  cső-  és zálogügyekben  való  

gyors  igazságszolgáltatás  követelményét").  Ugyanakkor  alapkövetelményként  leszögezte  a  

törvény  „az  ősi  javak  elfecsérlésének  és  elidegenitésének  meggátlását".  Valamint  „a  

412  „1791.  évi  decretum  67.  czikkely:  A  közpolitikai  és  bírósági  ügyeknek  a  más  tárgyaknak,  melyek  az  
országgyűlésen  nem  voltak  bevégezhetők,  rendszeres  kidolgozásra  bizottságok  rendeletnek  és  megbízottak  
neveztetnek  ki.. ."  (Corpus  Iuris  II.  kötet 203.  o.)  
413  L.  ugyanott!  Egyébként  a  bizottságok  egésszen  1848-ig  működtek  (ha  nem  is  eredeti  összetételükben),  és  
számos  reformkori  törvényjavaslat  összeállítása  és  benyújtása  fűződött  hozzájuk.  
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perrendnek  a  törvényhez  mért  megjavítását  gyorsabb  és  kevésbé  költséges  törvény folyamat 

behozása céljából".414 

A jogügyi  bizottság nem készítette  el  a magánjogi törvényjavaslatát, ellenben  az  181 l-ben 

szentesített  és  1812.  január  1-ével  hatálybalépett  Osztrák  Polgári  Törvénykönyv  (OPTK)  

hatálya  kiterjedt  a  szlavóniai,  magyar  és  erdélyi  határőrvidékekre.  A  horvát  (azaz  a  

károly városi  és  báni)  katonai  határőrvidéken  1814-től  kellett  alkalmazni,  míg  a  polgári  

Horvátország  és  Fiume  1815-től  illetve  1820-tól  állott  az  OPTK  hatálya  alatt,  mely  azonban  

„a magyar részről  történt felszólalás következtében  1822-ben megszűnt..."415  Az ország többi  

részére  (vagyis  csaknem  az egész történelmi  Magyarországra,  ideértve  természetesen  Erdélyt  

is)  az  osztrák  kormányzat  nem  kívánta  vagy  inkább  nem  merte  saját  törvénykönyvét  

oktrojálni, mert erőteljes nemesi  ellenállás követte volna a maga nemében  egyébként  korszerű  

és a legtöbb feudális elvet és vonást megszüntető kódex  bevezetését.  

Az  1840:XXI.  tc.  valamint  az  1844-ben  kiküldött  bizottmány  által  összeállított  kétféle  

telekkönyvi  törvényjavaslat,  továbbá  az  1847  novemberében  az  országgyűlés  elé  terjesztett,  

az  örökbevallást,  a  nemesi  ingatlan  zálogokat,  a  nemesi  fekvő  javak  telekkönyvezését,  a  

betáblázást  és a vármegyei  törvényszéket  érintő  királyi  kegyes  leirat  sem  szóltak  a magánjogi 

törvénykönyv tervezetéről, bevezetésének  munkálatairól. Az adóssági követelések  betáblázása  

-  ha  nehézségek  árán  is  -  megindult,  a  szabad  királyi  városokban  pedig  a  földkönyvek  

átállítása  betáblázási  illetve  jelzálog  könyvekké  megindult.  Sem  az  ősiség,  sem  az  úrbéri  

viszonyokat  tartalmazó  törvények  nem  gátolták  az  adósságok  bármely  jellegű  ingatlanra  

történt  bejegyzését, de telekkönyvi  törvénytervezetek  elkészítését  sem.  E  tervezetek  azonban  

nyilván  azért  nem  kerülhettek  tárgyalásra,  mert  az  előbbiek  még  hatályban  voltak.  (Ezt  több  

képviselő kifejtette az  1840:XXI. tc. országgyűlési vitájában.) 

Bár  az  ősiség  eltörléséről  szóló  1848:XV.  tc.  felhívta  a  minisztériumot  arra,  hogy  

dolgozzon  ki  egy  polgári  törvénykönyv  tervezetet  és  azt  „a  legközelebbi  országgyűlés  elibe"  

terjessze,  a  forradalmi  események  következtében  ezt  a  feladatot  nem  tudták  végrehajtani  

(bizottság sem került  megválasztásra).  

Az  Osztrák  Polgári  Törvénykönyv  (OPTK)  kiterjesztése  az  egész  országra  két  pátensben  

történt  meg.  „Az  első,  amely  1852.  november  hó  29-én  kelt,  az  OPTK-t  Magyarország  

Horvát-Tótország  (ideértve  Fiumét  is),  a  Szerb Vajdaságra  és  Temesi  bánságra  nézve  lépteti  

életbe  1853. május  1-töl kezdődő  hatállyal  lépteti  életbe  az OPTK-t.  Mindkét  pátens  egy-egy  

414  Corpus  Iuris  III. kötet  553.  o.  
415  Szladits:  id.  mű  7.  o.  („Az  Optk  hazai  hatálya" c.  részben).  Egyébként  a Száván  túli  országrészek  és  a  magyar  
tengermellék  visszakebelezéséröl  De  partium  regni  Trans-Savanorum  et  Littoralis  Hungarici  reincorporatione  
címmel  került  meghozatalra  az  1827.  évi  13.  czikkely,  mely  tényként  rögzítette,  hogy  ezen  Napoleon  által  
elfoglalt  részeket  már korábban  a szentkoronához  csatolták  (ezek  az  Illyr királysághoz  tartoztak).  
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függeléket  tartalmazott,  amelyek  az  1812-től  1848-ig  kibocsájtott  a  Magyarországra  és  

Erdélyre  is  kiterjeszteni  akart  magánjogi  tartalmú  rendeleteket  foglalják magukban."416  Ez  a  

megállapítás  így  nem  igaz.  1852.  november  29-én  két  pátenst  bocsátott  ki  az  uralkodó:  az  

egyik  az  OPTK  hazai  bevezetéséről  és  az  átmeneti  rendelkezésekről  szólt  (külön  cikkekben  

kiemelve  az  OPTK-től  eltérő  szabályokat),  míg  a  másik  az  ősiség  eltörléséről,  a  fekvő javak 

egyenlőségéről,  azok  terheléséről  szólt  (Ősiségi  nyíltparancs  1850).  Ezek  egyike  sem  

tartalmazott  függeléket,  sőt  az  OPTK-t  bevezető  nyíltparancsot  végrehajtó  igazságügy  

miniszteri  rendelet  sem. Ez utóbbi alapján a szűkebb értelemben  vett Magyarországon  OPTK-

t  kellett  alkalmazni  egészen  az  ITSZ  hatálybalépéséig.  Erdélyben  az  OPTK  a  fent  említett  

harmadik pátenssel került bevezetésre -  szintén függelék nélkül és az ősiség  eltörlésével.  

Az  ITSZ  sem  tartalmazott  magánjogi  törvénykönyvet  vagy  egyes  részterületeket  

egységesen  szabályozó  fejezeteket (kivételt  képeznek  a polgári  eljárást  érintő  I.  fejezet  alaki  

része,  valamint  az  osztrák  bányatörvény).  Az  OPTK-t  csak  a  telekkönyvet  érintő  anyagi  és  

alaki szabályozás terén tartotta hatályban, míg a többi rendelkezést hatályon  kívül  helyezte.417  

Mindettől  függetlenül  a  bírói  gyakorlat  -  mivel  1959-ig  magyar  polgári  törvénykönyv  nem  

született  -  az  OPTK  egyéb,  a  telekkönyvvel  szorosan  össze  nem  függött  rendelkezéseit  is  

alkalmazta,  hazai  jog  hiányában  szívesen  hivatkozott  az  ITSZ  által  egyébként  nem  

alkalmazható  törvényhelyre  is.  „Az  OPTK  ezen  szabályai  -  vallotta  Szladits  -  mármint  a  

telekkönyvet  érintők  a magyar  anyaországban  alaki  (formai) hatállyal  tartattak  fenn, vagyis  a  

szöveg  és  nem  csupán  a  gondolat  tartalom,  mint  a  recepciós  hatálynál.  A  magyar jogélet  az  

alaki  erővel  fenntartott  szabályai  mellett  számos  olyan  szabályait  is  recipiálta  az  OPTK-nak,  

amelyeket  az  Ideiglenes  Törvénykezési  Szabályok  formailag  fenn  nem  tartottak.  Ezek  

különösen  a  kötelmi  jogra  és  az  ingó  dologbeli  jogra  vonatkozó  szabályok.  Alaki  erővel  

azonban  az  OPTK-nek  csak  a  telekkönyvi  anyagi  joga  tartatott  fenn,  vagyis  a  telekkönyvi  

intézménnyel  kapcsolatos  azon  szabályok,  amelyek  arra  vonatkoznak,  hogy  a  telekkönyvi  

bejegyzettség  vagy  annak  hiánya  minő  anyagi  jogi  hatást  idéz  elő[...]  Helyesebb,  ha  azt  

mondjuk, hogy  az  OPTK  ezen  alakilag  fenntartott  szabályai  nálunk  'alkalmazásban'  és  nem  

'hatályban'  vannak (Grosschmid),  mert kivülről  egy másik jogszabálytól  kölcsönözték  és nem 
A  I  Q 

önmagukból  merítették  hatályukat."  

Ugyanakkor  az  ITSZ  -  mint  már  arról  többször  említés  történt  -  nem  terjedt  ki  Erdélyre  

(kivéve  a  Partium  törvényhatóságait:  Kraszna,  Középszolnok,  Zaránd  vármegyéket  és  

4 , 6  Szladits:  id.  m.  8.  o.  
417  Kifejezett  hatályon  kívül  helyező  rendelkezést  az  ITSZ  nem  tartalmazott  abból  az  alapelvből  kiindulva,  hogy  
az  1849-1861  között  alkotott  osztrák jogszabályokat jogilag  nemlétezönek  tekintette.  
4 , 8  Szladits:  id.  m.  12.  o.  
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Kővárvidéket),  ennélfogva  az  OPTK  teljes  egészében  hatályban  volt  az  ITSZ  

hatálybalépésekor  továbbra  is.  Igaz  ugyan,  hogy  igazságügyminisztériumi  rendelet  1867.  

június  27-én  fenntartotta  az  addig  fennállott  szabályok  ideiglenes  hatályát  (amely  nem  volt  

törvényes),  de  az  1868:XLIII.  tc.  12.§-a  ezt  törvényerőre  emelte  utólag  kimondva:  „ezen  

országgyűlésnek  1867.  március  8-án  és  11-én  kelt  s  a  minisztériumot  az  igazságszolgáltatás  

terén  szükséges  intézkedések  megtételére  fölhatalmazó  határozata  a maga  épségében  tartatik  

fenn". Az  OPTK  tehát  Erdélyben  továbbra  is érvényben  maradt  a  kiegyezést  követően  is,  de  

„nem  az  egész  OPTK,  hanem  az  OPTK,  mint  egész,  szemben  az  OPTK  magyar  

anyaországbeli  hatályával,  ahol  az  OPTK-nak  csak  egyes  szabályai  tartattak  fenn  alaki  

erővel."419 

Az ITSZ hatálya kiterjedt Horvátországra  és  Szlavóniára  is, tehát  az  OPTK-ról,  mint teljes 

egészről  e  területeken  nem  lehetett  beszélni.  Mégis  egyes  vélemények  szerint  az  1852.  

november  29-i  OPTK-t  bevezető  pátens  hatálya  megmaradt  (egy  1860-as  báni  értekezlet  így  

határozott), és „azóta  az OPTK szintén  mint egész volt  érvényben,  kivéve amennyiben  azon  a  

horvát  magánjogi törvényhozás  és az  u.n.  magyar  'birodalmi'  törvények  -  amelyek  a  magyar  

birodalom összes jogterületeire egyaránt kiterjedtek -  változtattak."420  

A  volt  katonai  (majd polgárivá  vált)  határőrvidékről,  Fiuméről  és  a  Tengermellékről  már  

szólottam  a telekkönyvi  rendelet  kapcsán.  A polgári  határőrvidéken  az  1872. június  9-én kelt  

királyi  leirat  fenntartotta továbbra  is az OPTK teljes hatályát,  amely azonos volt az  Erdélyben  

fennállott hatállyal; ugyanezt mondhatjuk el Fiume és a Tengermellék  vonatkozásában  is.  

Bár  a  telekkönyvi  jogszabályainak  -  ideértve  az  1867.  után  hozott  törvényeket  is  -  az  

OPTK-ban  megfelelő  háttérrel  rendelkeztek,  és  tulajdonképpen  a  telekkönyvi  anyagi  jogi  

alapelvek  az ITSZ  szerint  fenntartott  osztrák  birodalmi  törvényben  is  szabályozásra  kerültek,  

mind  a  magyar  magánjogi  kódex,  mind  pedig  egy  egységes  telekkönyvi  törvény  gondolata  

állandóan  foglalkoztatta a hazai jogtudomány képviselőit,  de a kormányzatot  is.'  

Több  ellentétes  nézet  jelent  meg  ezzel  kapcsolatban.  Az  egyik  álláspont  szerint  nem  

szükséges  önálló  magyar  magánjogi  kódex  alkotása,  elegendő  lenne  az  OPTK  felülvizsgált  

változatának  törvényi  átvétele.421  Az  ezen  véleményt  vallók  azzal  érveltek,  hogy  „magánjogi  

törvénykezési  zavarainkon  egyedül  és  kizárólag  csak  akként  lehetne  rövid  idő  alatt  bizton  

segíteni,  ha  az ausztriai  polgári  törvénykönyv  üg>es  revisio  alá vétetnék  s ennek  megtörténte  

és  alkotmányos  jóváhagyása  után  hatálya  a  birodalom  azon  részeire  is  kitérjesztetnék,  hol  

419  Szladits:  id.  m.  14.  o.  „Az  OPTK  szabályainak  egész  sora,  amelyek  e  jogterületen  hatályban  vannak,  
Ausztriában  módosítva  lettek...  Ezeket  nevezi  Grosschmid  partra  vetett  szabályoknak."  (L.  uott!)  
420  Szladits:  id.  m.  
421  Nyílt  szó  az  osztrák  polgári  törvénykönyv  recepciója  mellett.  Ismeretlen  szerző  cikke  a  Jogtudományi  
Közlöny  1876.  december  15-i  számában.  
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jelenleg  annak  csak  hypothekarius  szabványai  vannak  érvényben".422  Továbbá:  „Az  a.p.t.l.  

[OPTK]  ugyanis  1853.  évtől  kezdve  1861.  évig  a  magyar  birodalom  egész  területén  (a  II.  

fejezet  egyedüli  kivételével)  teljtartalmilag  érvényben  és  használatában  volt,  s  némely  

tartományaiban  (Erdély,  Határőrvidék,  Fiume)  jelenleg  is  egészben,  a  pesti  tábla  egyéb  

területén  pedig  részben,  t.i.  mindazon  határozmányaira  nézve  hatályát  gyakorolja,  melyek  a  

telekkönyvi  jogok  megszerzésére  vagy  elenyészésére  alapul  szolgálnak."  Mások  szerint  az  

OPTK  -  mivel  az  1812-ben  lépett  hatályba,  lényegében  az  elmúlt  században  készült  -

„tetemes  részében  elavult,  más  részében  nemzeti  geniusunk  és  szokásainkkal  össze  nem  fér,  

de  általában  a  legújabb codificatio  igényeinek  már  meg  nem  felel[...]  Annak  alapul  vételét  

tehát,  mint  elvet  és  szabályt  kimondani,  elmaradott  álláspontra  mutatna[...]  A  polgári  

magánjogunk létrehozásának  módját  illetőleg  a teljesen  szabad,  önálló, uj codificatiot  tartom 

egyedül  helyes  módnak[...]  A  codificationál  figyelembe  kivánnám  vétetni  az  osztrák  

törvényfennálló  szabályait  annyiban,  a  mennyiben  azok  a  köz  szükségei  s  a  tudomány  

fejleményei  által  tul nem  szárnyaltattak".413  

E  két  ellentétes  álláspontot  látszólag  nem  érintette  azon  kérdés  mentén  kialakult  többféle  

nézet, amely a telekkönyvi rendszer reformjának során merült fel: legyen-e önálló  telekkönyvi  

törvényünk  és  a  Trt.  helyeztessék  véglegesen  hatályon  kívül  az  OPTK  telekkönyvi  

rendelkezéseivel  egyetemben vagy maradjon meg a Trt.  az ITSZ-ben  írt módosításokkal  és az 

ottani  megerősítéssel,  és  annak  nyomán  kialakított  telekkönyvi  rendszer  kerüljön  

törvényekkel  továbbfejlesztésre.  Egyesek  azt  mondották,  hogy  elegendő  a  Trt.-t  miniszteri  

rendelettel  módosítani,  ahogyan  az  történt  az  Erdélyi  Telekkönyvi  Rendtartás  esetében.  (Ez  

azonban  így  nem  volt  igaz;  amint  láttuk,  e  rendelet  kibocsátására  „kétszeres"  törvényi  

felhatalmazás alapján került sor.) Mások  szerint teljesen új magánjogi törvényt kell  alkotni, és 

annak  során  lehet  csak  rendbetenni  a  telekkönyv  ügyét.  Az  igazságügyminisztérium  el  is  

készített  ennek  a  vitának  a  megoldása  és  az  alkotmányosságnak  elégtétel  érdekében  két  

törvényjavaslatot  (1876):  egy  telekkönyvi  rendtartást  és  egy  telekkönyvszerkesztési  

tervezetet,  valamint  egy  utasítást  a  telekkönyvi  ügyvitelről.  Ezek  azonban  nem  helyezték  

volna  hatályon  kívül  az  OPTK-t,  ugyanis  nem  tartalmaztak  alapelveket,  valamint  az  

alapelvekkel  kapcsolatos  részletszabályokat.  Rendezni  kívánták  volna  a  telekkönyvi  

szabályozás hatályú két törvény  volt  tervbevéve.424  

422  L.  ugyanott!  
423  Nyílt  szó  az  osztrák  polgári  törvénykönyv  receptiója  ellen.  Ismeretlen  szerző  cikke  a  Jogtudományi  Közlöny  
1877. január  5-i  számában.  

424  A  telekkönyvi  törvénytervezetekben  elrejtve  találhatunk  utalást  többek  között  pl.  a  konstitutivitásra,  a  
nyilvánosságra,  de  korántsem  oly  részletességgel,  mint  ahogyan  azokat  a Trt.  kidolgozta.  
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Mindezen  törekvések  azonban  nem  valósultak  meg,  ugyanis  az  a  nézet  vált  uralkodóvá,  

hogy előbb a polgári  törvénykönyvet  -  vagy magánjogi törvénykönyvet  -  kell megalkotnia  az  

országgyűlésnek,  és  csak  annak  hatálybalépésével  lehet  majd  hozzányúlni  a  telekkönyv  

részletes szabályainak  kidolgozásához.  A polgári törvénykönyvben  kell  lefektetni a dologi jog 

alaptételeit,  így  a  telekkönyvre,  mint  jogintézményre  vonatkozó  pricípiumokat,  és  ezek  

figyelembevételével  kerülhet  sor  a  konkrétumokat  tartalmazó  telekkönyvi  törvénytervezet  

megvitatására.  És  mivel  a magyar  magánjogi törvényjavaslatok törvénnyé  emelésének  összes  

kísérlete  megfeneklett,  viszont  a  telekkönyv  anyagi jogi  és  alaki  szabályait  állandóan  hozzá  

kellett  igazítani  a  gazdasági-társadalmi  fejlődés kívánalmaihoz,  valamint  a  földbirtokpolitikai  

követelményekhez,  törvények  sorozata  egészítette  ki  vagy  érintette  a  Trt.-t.  Ugyanakkor  

egyikük  sem nyúlt  az OPTK-hoz,  mint  a Trt.  ún.  „mögöttes jogszabályához"  és az ITSZ  sem  

került  -  csupán  néhány  eljárási  részben  -  módosításra  (kizárólag  a  telekkönyvvel  

kapcsolatban). 

Az  első  hazai  polgári  törvény,  az  1959.  évi  IV.  törvény  és  az  annak  végrehajtásáról,  

valamint más kérdésekről  szóló  1960. évi  11. sz. tvr.  viszont  nem vették át az OPTK de  több  

más modern polgári jogi  kódex rendszerét  sem. A  telekkönyvi  alapelveket  háttérbe  szorították  

az  új  („szocialista")  tulajdoni  viszonyokat  előtérbe  helyező  koncepciók,  szabályok  (a  

társadalmi  tulajdon  védelme,  a  telekkönyvön  kívüli  jogszerzés  elsődlegességének  a  

kimondása,  a  magántulajdon  visszaszorítása,  az  ún.  „személyi  tulajdon"  megteremtése,  a  

valós  piaci  viszonyok  megsemmisítése  stb.).  Alighanem  az  1956.  évi  forradalom  

megismétlődésétől  való  félelem  lehetett  az  oka,  hogy  szovjet  mintára  nem  vezették  be  a  

vagyonok  totális  államosítását.  így  maradhatott  meg  a  telekkönyv  is  a  klasszikus  alapelvek  

„ újraértelmezése"  mellett.  Azonban  nem  törvényi  alakzatban  került  sor  -  mint  láttuk  -  az  

újraszabályozásra; a legfontosabb kérdéseket  is kormányrendeleti  szintre  degradálták.425  

6.  A telekkönyv  mint az igazságszolgáltatás  része és a telekkönyvi  eljárás  

A városi betáblázási  és  földkönyvek  -  vagy városi telekkönyvek  -  vezetése a városi  tanács  

hatáskörébe  tartozott  általában.  A  szerződések,  az  ingatlanok  adataiban  bekövetkezett  

változások  bejegyzése  egyszerű  közigazgatási  feladat volt,  de  -  mivel  az  igazságszolgáltatás  

nem  vált  el  a  közigazgatástól  -  nevezhetjük  akár  igazságszolgáltatási  jellegű  ügyfajtának  is.  

425  Természetesen  ezzel  nem  azt  kívánom  mondani,  hogy  a  törvényi  forma  alkalmasabb  lett  volna  tartalmasabb,  
körültekintőbb  és  az  alapvető jogokat  kevésbé  sértő  szabályozásra  (hiszen  1948. júniusától  a  parlamenti  ülések  
előre  megtervezett  forgatókönyv  szerint  zajlottak),  hanem  azt,  hogy  a  kérdés  nem  volt  annyira  fontos  az  
egypártrendszer  számára.  
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(Mint  ismerete,  városainkban  az  a  tanács  bíráskodott,  amelyik  az  annak  alapjául  szolgáló  

statumokat  hozta.)  

Nem  rendelkezett  a  betáblázási  könyvek  vezetéséről,  illetve  az  ezen  feladatokat  végző  

szervezetről  az  1723:107.  tc.  sem.  Amennyiben  e  törvény  szerint  betáblázások  történtek,  

azokat  a  megyei  törvényhatóságok  végezték;  nem  tartozott  a  betáblázás  bírósági  hatáskörbe.  

Ugyanez  volt  a  helyzet  az  1840:XXI.  tc.  esetében  is;"A  betáblázásnak  mindig  azon  

köztörvényhatóság426  előtt  kell  történni,  hol  az  adósnak  javai,  mellyekre  a  betáblázás  

intéztetik, feküsznek."  Ezek a köztörvényhatóságok  a következők  voltak:  

a)  szabad királyi városokban a városi  tanács,  

b)  Jász-Kun kerületben a városi  tanács,  

c)  Hajdú városokban a kerületi  gyűlés,  

d)  bányai vagyon tekintetében  a bányászi  hegymester  és jegyző  együttesen,  

e)  nemesi  és jobbágyi javak tekintetében  a vármegyei  közgyűlés  (kivételesen, ha utólag 

hitelesítette a közgyűlés,  a vármegyei  kis  gyűlés).  

Az osztrák  rendszerű  bírósági  szervezet  kiépítése  már  1849.  augusztusában  megkezdődött  

Magyarországon  és aránylag hosszabb ideig  (1853-ig) tartott, az  1849. november  3-án kelt  és  

Haynau  az  osztrák  haderők  főparancsnoka  által  kiadott  és  még  november  10-én  közzétett  

császári  elhatározás  tartalmazta  azokat  az  irányvonalakat  és  konkrét  utasításokat,  amely  a  

hazai  igazságügy  teljes  átszervezését  tűzte ki célul. Az építkezés felülről lefelé történt:  először  

az  Oberster  Gerichthof  (a  Legfőbb  ítélőszék)  hatáskörét  terjesztették  ki  Magyarországra,  

majd  -  a  közigazgatási  átszervezésnek  megfelelően  -  jöttek  létre  a  kerületenként  működött  

főtörvényszékek  (Districtual  Obergericht)427  Mivel  ezeket  ideiglenes  bíróságoknak  szánták,  

végül országos főtörvényszék elnevezést  kaptak (Oberlandesgericht). 

A  főtörvényszék  alatt  a  többnyire  a  vármegyénként  szervezett  törvényszékek  (első  

elnevezéssel:  Landesgericht,  majd  -  a  véglegesítést  követően:  Comitatsgericht)  állottak,  

vagyis  egy-egy  főtörvényszék  illetékességi  területéhez  több  törvényszék  tartozott  (hasonlóan  

a korábbi  királyi  kerületi  táblák  felállításával  kapcsolatos  hierarchiához).  Ezek az új  császári-

királyi  törvényszékek  a régi  megyei  és  kiváltságos  kerületi  sedriák,  valamint  a szabad  királyi  

városok  törvényszékeinek  helyébe  léptek,  és  az  említett  hatóságok  ezután  csak  mint  

426  A  törvényhatóságokról  számos  korábbi  törvényünk  rendelkezett.  Az  1886.XXI.  tc.  (törvényhatóságokról)  
foglalta  először  össze  az  idevonatkozó  szabályozást  kimondva:  a  törvényben  felsorolt  vármegyék  (1888-ban  
63),  valamint  törvényhatósági  joggal  felruházott  városok  (24,  valamint  Budapest  és  Fiume)  rendelkeznek  
törvényhatósággal.  Ez  utóbbi  már  1840-ben sem  foglalta  magában az  igazságszolgáltatási  feladatokat.  
427  A  magyar  koronaországot  (Kronland)  5  kerületre  osztották  Pest,  Pozsony,  Sopron,  Kassa,  Nagyvárad  
székhelyekkel,  e  kerületektől  eltkülönültek  Erdély,  Horvátország,  a Szerb  Vajdaság  és Temesi  Bánság  (ez  utóbbi  
egy  tartományt  alkotott),  és  idegen  testként  megmaradt  a  katonai  (később  polgárosított)  Határőrvidék.  Ezek  
külön  területi  felosztást  nem  kaptak.  
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közigazgatási  szervek  működtek.  1854-től  a  kerületi  főtörvényszékek  megmaradtak,  a  

törvényszékek  számát  csökkentették  (összevonások  útján). Ezen törvényszékek  alá  soroltattak  

a  járásbíróságok  (Bezirksgericht),  amelyek  a  volt  alispáni  székek,  szolgabírói  székek,  

valamint  a  városi  bíróságok  örökét  vették  át.  A járásbíróságok  között  szerepeltek  a  kiemelt  

hatáskörű járásbíróságok  (Selbständiges Bezirkdsgericht),  amelyek  általában  a  törvényszékek  

vagy  volt  királyi  kerületi  táblák  székhelyén  kerültek  kialakításra.  1854-től  kisebb  helyeken  

(járási  székhelyeken)  összekapcsolták  a  járásbíróságokat  a  közigazgatási  szervezettel  

(kizárólag  költségkímélés  és  egyszerűsítés  céljából),  és  a  magyar  koronaországban  e  vegyes  

funkciójú  hivatalt  szolgabírói  hivatalnak  (Stuhlrichteramt)  nevezték.  Közigazgatási  

teendőkkel  össze  nem  kapcsolt  hatáskörű  járásbíróságok  1854-től  csak  a  törvényszékek  

székhelyein  működtek.  

Elsőfokon a járásbíróságok  (általános elsőfolyamodású bíróságok)  és bizonyos ügyekben  a  

törvényszékek  jártak  el;  ez  utóbbiak  voltak  a  járásbíróságok  másodfokú  bíróságai.  A  

főtörvényszékek, valamint  a bécsi  legfőbb ítélőszék  kizárólag  fellebbviteli  hatáskörben jártak 

el. 

A járásbíróságok  kiépítése  még jószerivel  meg  sem kezdődött,  de már az  első  telekkönyvi  

hirdetések,  illetve  rendeletek  a  telekkönyvi  előmunkálatok  feladatkörét  a  járásbíróságok  

hatáskörébe  utalták.428  A járásbíróságok  mellett  megszervezték  az  telekkönyvi  hivatalt,  amely  

azonban  nem  volt  önálló  intézmény,  közvetlenül  a  járásbíróság  elnökéhez  tartozott.  A  

járásbíróságok  hatáskörébe  tartozott  minden  olyan  feladat,  amely  a  telekkönyvi  

előmunkálatokkal  összefüggőt, így végső  soron a telekkönyvi jegyzőkönyvek  hitelesítése  és a 

hirdetményi  ügyekből  adódott jogviták  rendezése  (amennyiben  azt  peren  kívül  meg  lehetett  

oldani). 

Az  1853.  február  16-án  kelt  császári  pátens  a  bíróságok  polgári  ügyekben  fennálló  

hatáskörét  és  illetékességét  szabályozta,  rendezte.  Mivel  a  telekkönyvi  előmunkálatokkal  

kapcsolatos  ügyek  felhalmozódtak,  a járásbíróságok  azokat  ellátni  eredményesen  nem  voltak  

képesek.  Ezért  megosztotta  a  feladatot  a  törvényszékek  és  a  járásbíróságok  között;  a  

törvényszékekhez,  mint  elsőfolyamodású  bíróságokhoz  -  illetve  azok  mellett  felállított  

telekkönyvi  hivatalokhoz  -  tartoztak  a  nemesi  birtokok,  míg  a járásbíróságok  hatáskörében  

maradt  a  többi  fekvő  jószág  telekkönyvezése.429  Ezt  az  illetékességi  okot  „dologi  bírói  

illeték"-nek  nevezték,  amely  tulajdonképpen  megfelelt  az  ingatlan  fekvési  helye  szerinti  

428  L.  az  1849.  december  28-án  kelt  legfelsőbb  elhatározás  alapján  1850.  január  14-én  kiadott  császári  
teljhatalmú  polgári  biztos  hirdetését,  az  1851.  január  4-i  helytartósági  hirdetést,  valamint  az  1853.  április  18-i  
igazságügyminiszteri  rendeletet.  

1853.  február  16-án  kelt  császári  nyílt  parancs  („polgári  törvényhatósági  szabály")  48.§-a  a  „dologi  bírói  
illetékről". 
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illetékességnek,  az  ilyen  ügyekben  eljárt  bíróságokat  pedig  „dologi  bíróságoknak".  Ismerte  

még  a  pátens  a  „nyilvánkönyvek  vezetése  szerinti  illetékességet"  is,  amely  a  már  

megszerkesztett  telekjegyzőkönyvekkel  kapcsolatos  bejegyzési,  kitörlési  és  egyéb  hivatalos  

telekkönyvi  eljárásokra  vonatkozó  alapvető  szabályként  érvényesült.  (Ez  természetesen  

azonos volt a dologi bíróságok  illetőségével.)  

Az  1853.  április  18-iki  igazságügyminiszteri  rendelet  megbízta  a  főtörvényszékek  

székhelyén  a  telekkönyv-igazgatóságokat,  hogy  a nemesi javakra  is terjessze ki  a  telekkönyvi  

előkészítő  munkálatokat.  Ezek  az  igazgatóságok  már  korábban  is  működtek  a  

főtörvényszékek  székhelyén  (kerületi  főtörvényszék,  báni  tábla  Horvátországban,  tartományi  

főtörvényszék  Erdélyben).  A  telekkönyvi  igazgató  (Grundbuchs-Dirigent)  végezte  az  1853.  

április  18-i rendelet  alapján előírt  munkákat  nagy  létszámú személyzettel,  ún. vezető  biztosok  

(Oberleitender  Commissar)  vezetésével.  

Az  1855.  július  20-án  kelt  igazságügyminiszteri  rendelet  átszervezte  a  telekkönyvi  

hatóságokat  -  megtartva  természetesen  a  polgári  törvényhatósági  szabály  hierarchiáját  -

akként,  hogy  külön  bírói  jellegű  szervezeteket,  telekkönyvi  tanácsokat  állítottak  fel  

(Grundbuchs  Senat,  amelyek  a törvényszékek  keretében  -  azoknak  alárendelve  -  működtek.  

Egyes járásbíróságok  mellett  is szerveztek  ilyen  testületeket.430  

Az  úrbéri  ügyek  intézésére  az  udvar  külön  törvényszékeket,  azaz  úrbéri  törvényszékeket  

(Urbarial  Gericht)  állított  fel,  amelyek  tanácsban  jártak  el.  Elsőfokú  hatóság  volt  a  

megyénként  megszervezett  különös  úrbéri  törvényszék,  másodfokon  a  kerületenként  

létrehozott  úrbéri  főtörvényszék,  harmadfokon  a  bécsi  székhelyű  úrbéri  legfőbb  törvényszék  

ítélkezett.  Az  eljárások  egyébként  a  szolgabírói  hivatalnál  -  mint  „politikai  hatóságnál"  -

indultak;  itt kellett  megkísérelni  az ellenérdekű  felek „barátságos egyezkedését".  Amennyiben  

egyezség  született,  azt  az  úrbéri  törvényszék  hagyta  jóvá,  illetve  egyezség  hiányában  

bármelyik  fél keresetére perben döntöttek.  Az úrbéri  törvényszékek  vegyes hatáskörű  szervek  

voltak,  azaz  felülbírálták  a  szolgabírói  döntést,  ugyanakkor  döntöttek  a  hozzájuk  benyújtott  

perekben.  Az  úrbéri  törvényszékek  jogerős  határozatait  (általában  ítéletei)  a  telekkönyvi  

hivataloknak minden  feltétel nélkül teljesíteni  kellett.  

Az  ITSZ  visszaállította  az  1848  előtti  bírósági  szervezetet  bizonyos  kisebb  

módosításokkal.  Eszerint  a szabad  királyi  és rendezett  tanácsú  városokban  a városi  tanács,  ill.  

a  városi  törvényszék  bíráskodott,  a  Jász-kun  kerületben  és  a  tizenhat  szepesi  városok  

430  Bónis  György,  Degré  Alajos  és  Varga  Endre:  A  magyar  bírósági  szervezet  és  perjog  története  c.  1961-ben  
kiadott  könyvükben  a  telekkönyvi  tanácsokat  mintegy  önálló  szervként  tüntetik  fel.  Ezek  valójában  különleges  
bírói  tanácsok  voltak,  melyek  nem  a telekkönyv-igazgatóság,  hanem  a törvényszéki  illetve  a járásbirósági  elnök  
alá  voltak  szervezetileg  rendelve,  végzéseikkel  szemben  a  fötörvényszékhez  lehetett  fellebbezni.  (L.  id.  mű  
142 . 0 . ) 
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kerületeiben,  valamint  a  hajdúvárosokban  a  városi  kerületi  törvényszékek  látták  el  az  

igazságszolgáltatást,  a  rendezett  tanáccsal  nembíró  községekben  a  bíró  két  elöljáróval  

működött.  A  megyei  bíráskodás  keretében  visszaállt  a  szolgabírói,  az  alispáni  és  a  megyei  

törvényszéki  bíráskodás,  országos  szinten  a királyi  kúria  (a királyi  táblával  és a  hétszemélyes  

táblával),  a váltótörvényszék,  illetve az  1723 :XXX. tc. és az  1729:XXXI.  tc. alapján felállított 

kerületi táblák. A  telekkönyvi  ügyekben  a bírósági hatáskört  a következőképpen  tartotta meg: 

a)  megyékben a megyei  törvényszéknél  (mely  1861-től állandó bírósággá  vált),  

b)  szabad királyi városokban  a városi tanácsnál vagy a városi  törvényszéknél,  

c)  a Jászkun kerületben és a hajdúvárosokban a községi  tanácsnál.  

Megszüntette  a  telekkönyv-igazgatóságokat  és  egyéb  a  telekkönyvvel  kapcsolatban  az  

abszolutizmus  idején  létrehozott  szervezeteket,  és  egységesen  telekkönyvi  hivatalok  keretébe  

helyezte  a telekkönyvi  nyilvántartást,  míg az ügyek  intézése a  telekkönyvi  hatóságokhoz  (azaz  

megyei  törvényszékhez,  városi  tanácshoz  vagy  városi  törvényszékhez,  illetve  a  községi  

tanácshoz tartozott).431  

Az  1868.LIV.  tc.  (a polgári  törvénykezési  rendtartás  tárgyában),  valamint  az  1869.IV.  tc.  

(a bírói  hatalomról)  a telekkönyvi  szervezetet  is érintette.  Az  1868:LIV. tc.  (Ptvrt.)  az  alábbi  

elsőfolyamodású (elsőfokon eljáró) bíróságokat  ismerte:  

a)  szabad királyi és rendezett tanácsú  mezővárosokban:  

-  városi bíró vagy annak helyettese,  

-  városi  törvényszék,  

b)  megyékben  

-  a szolgabíró esküdt  társával,  

-  megyei  törvényszék;  

c)  a jászkun-, hajdú- és a szepesi  kerületekben:  

-városi  bíró (vagy  helyettes)  

-városi  törvényszék,  

-kerületi  törvényszék,  

d)  a kikindai  kerületben:  

-  a kerületi  főbíró (vagy  helyettese),  

-  a kerületi  törvényszék,  

e)  a  marosvásárhelyi  királyi  ítélőtábla  területén  az  eddigi  erdélyi  bíróságok  (székely,  

szász székek  bíróságai  stb.).  

431  „Minden  telekkönyvi  hivatal  az  illető  telekkönyvi  hatóság  alá  rendeltetik,  s  ennek  kiegészítő  részét  képezi."  
(ITSZ  I.  Polgári  Magánjog  B/Alaki  rész  XII.  fejezet  I47.§).  
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Két  ítélőtáblát  hagyott  meg  a  törvény  a  korábbi  öttel  szemben:  a  pestit  és  a  

maros vásárhelyit;  ezek  gyakorolták  a  másodfokú  hatáskört,  míg  a  legfőbb  törvényszék  

„ magyar  királyi  curia  " elnevezéssel  működött  a táblák illetékességi  területén.  

A  törvény  megkülönböztette  a  sommás  és  a  rendes  eljárást.  A  sommás  eljárásban  egyes  

bírák  jártak  el,  míg  a  rendes  eljárások  a  törvényszékekhez  tartoztak  (mint  elsőfokú  

bíróságokhoz).  Az  ingatlanjogokkal  kapcsolatos  jogviták  eldöntése  a  birtokbíróság  

hatáskörében történt. „A birtokbíróságot  sz. kir. valamint  a jászkunk,  hajdúkerületi s a  szepesi  

XVI  városokra  nézve  a  kerületi  törvényszék,  a  megye  egész  területére  nézve  a  megyei  

törvényszékek,  s  a  jelen  törvény  által  kijelölt  esetekben  ezen  törvényszékek  telekkönyvi  

szakosztályai  (19.§)  gyakorolják."432  A  telekkönyvi  szakosztályok  mint  az  illetékes  

birtokbíróságok  telekkönyvi  hatóságai  jártak  el  (de  bíróságonként,  tehát  vagy  végzéssel  

kivételes  esetben  ítélettel  döntöttek).  A  törvény  továbbá  megengedte,  hogy  az  

igazságügyminisztérium  rendezett  tanácsú,  nagyobb  területű  és  népesebb  mezővárosokat  

birtokbírósági és telekkönyvi hatósági jogkörrel  felruházzon.  

A  Ptvrt.  a  telekkönyvi  eljárást,  mint  különleges  ún.  perenkívüli  eljárást  nem  szabályozta,  

ezáltal  a  Trt.  eljárásra vonatkozó  rendelkezéseit  nem  érintette,  azok  változatlanul  érvényben  

maradtak. 

Mivel  a  fentiek  szerint  a  telekkönyvi  ügyek  a  bíróságok  hatáskörében  maradtak  a  Ptvrt.  

szerint  is,  érvényesülnie  kellett  a  bírói  hatalom  gyakorlásáról  rendelkező  1869:IV.  tc.  

rendelkezéseinek  is. A telekkönyvi  ügyek  az igazságszolgáltatás  körébe  soroltattak,  így teljes 

mértékben  elkülönült  e  tevékenység  a  közigazgatástól.  Természetesen  ez  nem jelentette  azt,  

hogy  a  kataszteri  nyilvántartással  megszűnt  a  telekkönyv  minden  kapcsolata:  változatlan  

maradt  az  a  törekvés,  hogy  a  két  nyilvántartást  lehetőség  szerint  összhangba  kell  hozni.  

Emellett  a  telekkönyvi  ügyekben  eljáró  bírákra  is  alkalmazni  kellett  az  egyik  legfontosabb  

igazságszolgáltatási  alapelvet,  a  bírói  függetlenség  követelményét:  „A  bíró  a  törvények,  a  

törvények  alapján  keletkezett  a  kihirdetett  rendeletek  s  a  törvényerejű  szokás  szerint  tartozik  

eljárni és  Ítélni."433  

Az  1871:XXXI.  tc.  (az  első  folyamodású  bíróságok  rendezéséről)  újraszervezte  a  

magyarországi  bírósági  rendszert  mégpedig  az  osztrák  abszolutizmus  által  bevezetett  

szabályozások mintájára. Ennek megfelelően jöttek  létre  

első folyamodású (azaz elsőfokú bíróságokként):  

432  1 868:LVI.  tc.  (Ptvrt.)  18.§  harmadik  bekezdés.  A  telekkönyvi  hatóság  a  birtokbíróság  külön  szakosztályát  
képezte,  de önálló  szervezettség  nélkül,  kizárólag  a törvényszéknek  alávetve.  
433  1 869:1 V.  tc.  a bírói  hatalomról  21.§.  
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-  a  királyi  járásbíróságok  (általában  a  járási  székhelyeken,  illetve  nagyobb  

városokban), 

-  a  királyi  törvényszékek  (általában  megyék  székhelyén,  a  megyére  kiterjedt  

hatáskörrel), 

-  a budapesti  királyi kereskedelmi  és  váltótörvényszék.  

Mivel  az  1868:LIV.  tc.-nek  a másodfokú  bíróságokról  rendelkező  része  e  törvénnyel  nem  

került  módosításra,  úgy  fellebbezési  fórumként  változatlan  maradtak  a  királyi  ítélőtáblák  

Pesten és  Marosvásárhelyen.  

A  királyi  járásbíróságok  hatáskörébe  kerültek  mindazon  polgári  peres  és  perenkívüli  

törvénykezési  teendők,  melyek  eddig  a  szolgabíróhoz,  városi  bíróhoz,  kerületi  bíróhoz  és  

egyes bíróhoz tartoztak.434  A királyi törvényszékek  hatáskörében  maradtak „mindazon  polgári  

peres és perenkívüli  teendők,  melyek  a polg. törv.  rendtartás  (1868:LIV.  tc.)  szerint  az  eddig  

fennállott  első  folyamodású  társasbíróságokhoz  (városi,  megyei,  kerületi,  széki  vagy  vidéki  

törvényszék)  tartoztak".435  

Továbbá ide sorolta a törvény -  más ügyekkel együtt -  „az úrbéri, tagosítási  és  arányosítási  

ügyeket" is, melyek  kikerültek  az úrbéri  törvényszékek  hatásköre  alól, továbbá  a pesti  királyi  

törvényszék  kapta  meg  a  kizárólagos  hatáskört  a  vasutak  és  csatornák  központi  telekkönyvi  

hatósági  ügyek  intézésére  (vagyis  a  Pesti  Királyi  Törvényszék  mint  a  Vasutak  és  Csatornák  

Központi  Telekkönyvi  Hatósága  járhatott  el,  bárhol  is  feküdt  az  illető  vállalat  ingatlan  

vagyona). Megmaradt  a királyi törvényszék  kebelében  a  telekkönyvi  hatósági  jogkör  is  azzal,  

hogy az igazságügyminiszter  felhatalmazást kapott,  „hogy  nagyobb telekkönyvi  forgalommal  

bíró,  vagy  a  törvényszék  székhelyétől  messzebb  eső  járásokban  a  járásbíróságot  a  

törvényhozás  utólagos  jóváhagyása  mellett  telekkönyvi  hatósággal  felruházhassa,  az  ilyen  

járásbíróságoknál  a  telekkönyvi  ügyek  a  járásbíróság  elnöklete  alatt  két  aljárásbíróból  

összeállítandó tanácsülésben intéztessenek  el".436  

A bányabírói  hatósággal  felruházott királyi törvényszékek  (mint  bányabíróságok)  járhattak  

el,  viszont  kizárólagos  hatáskörben  azon  birtokbírósági  és  telekkönyvi  hatósági  ügyekben,  

amelyekben  bányabirtok  vagy  a bányatelekkönyv  volt  az ügy  tárgya),  azaz:  a bányabíróság  a  

bányabirtokok  tekintetében birtokbíróságként  és telekkönyvi hatóságként  is működött.  

1871. november  2-án jelent  meg az  igazságügyminiszter  9225/1871.  I.  M.  E.  sz.  rendelete  

az  első folyamodású  királyi  törvényszékek  és járásbíróságok  területköreinek  meghatározása  

434  Ezen  ügyeket  részletesen  (törvényi  hivatkozásokkal  egvütt)  felsorolja  a  törvényhez  fűzött  magyarázata  (L.  
Corpus  luris  1871.  évi  kötet  349-350.  oldalak).  
435  1 871.  évi  XXXI.  tc.  18.§.  
436  1 87I:XXXI.  tc.  24.§.  Mivel  a  járásbíróságok  egyesbíróként  jártak  el,  a  telekkönyvi  ügyekben  pedig  bírói  
tanács  ítélkezett,  szükséges  volt  felhívni  a járásbíróságokat  tanács  megalakítására.  
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tárgyában437  Ekkor  már  mindegyik  megyének  (királyi  törvényszéknek)  megvolt  a  

telekkönyve,  azaz  mindegyik  mint  telekkönyvi  hatóság  is  működött,  ugyanakkor  még  nem  

jelölhette  meg  azokat  a  járásbíróságokat,  amelyeket  a  miniszter  telekkönyvi  jogkörrel  

felruházott. Erről  a dolgozat végén szereplő táblázat  189l-es évi szolgál  adatokkal.  

Mivel  a  járásbíróságokhoz  egyre  több  rendelet  utalt  telekkönyvi  hatósági  jogkört,  

nehézkessé  váltak  az  ügyek  tanácsban  történő  elintézése.  Ezért  az  1874:XV.  t.  cz.  

megszüntette  a  fenti  kényszert  és  a  telekkönyvi  ügyekben  1874. június  1-től  egyesbíróként  

lehetett  eljárni.  Ugyanakkor  az  1877:XXII.  tc.  (a  kisebb  polgári  peres  ügyekről)  nem  tett  

kivételt  a  telekkönyvi  ügyek  tekintetében.  („Telekkönyvi  és  váltóügyek,  továbbá  a  bánya  és  

úrbéri  bíróságok elé...  utalt ügyek...  a jelen törvényben  szabályozott  eljárás alá semmi  esetre  

sem tartozhatnak."438  Újabb polgári eljárásjogi módosítás következett  1881-ben (188T.LIX.  tc.  

az  1868:LIV.  tc.  módosítása  tárgyában),  amely  annyiban  érintette  a  telekkönyvet,  hogy  a  

királyi járásbíróságokra  kiterjesztette maradéktalanul  az „egyes-bírósági"  eljárási módot,  azaz  

a királyi járásbíróságok  minden  ügyben  ezután egyesbíróként  voltak  kötelesek  eljárni -  míg  a  

királyi  törvényszékek  háromtagú  tanácsban  határoztak;  mint  azelőtt.439  így  a  telekkönyvi  

ügyekben  immáron  fokozatosan  kialakult  az  egyesbírói  ügyintézés.  Egyébként  ezt  segítette  

elő  az  1887:XXIX.  tc.  is  (a  királyi  törvényszékek  telekkönyvi  hatóságához  utalt  ügyeknek  

egyes-bírák  által  való  elintézéséről).  Eszerint  1887.  július  1-től  a  Trt.  és  az  Erdélyi  

Telekkönyvi  Rendtartás  alapján  indult,  valamint  a  telekkönyvi  átalakítástól,  tényleges  

birtoklásból,  feldarabolásból  keletkezett  ügyek  a  királyi  törvényszékeknél  mint  egyesbírák  

előtt  kerülhettek  elintézésre:  kivételt  a  birtokbíróságokhoz  utalt  törlési  perek  képeztek.  

Úgyszintén  egyesbírák  járhattak  el  ezután  a  telekkönyvet  érintő  végrehajtási  ügyekben  

(sorrendi tárgyalás stb.), valamint  a csődeljárások során. Ugyanakkor  nem terjedt ki  a törvény 

hatálya  a Pesti  Királyi  Törvényszék  kizárólagos  hatáskörébe  tartozó,  a  Vasutak  és  Csatornák  

Központi  Telekkönyvére vonatkozó eljárásokra. 

A  törvényszéknek  -  mint  a  járásbíróságnak  -  a  telekkönyvi  perekben  jegyzőkönyvi  

tárgyalást  kellett tartani (vagyis  a tárgyalásról jegyzőkönyv  felvétele kötelező  volt).440  

Az  1950-ig  fennállott  bírósági  szervezetrendszert  utolsóként  az  1890:XXV.  tc.  (a  kir.  

ítélőtáblák  és  a  kir.  főügyészségek  szervezéséről)  alakította  ki  azzal,  hogy  a  korábbi  két  

437  Ugyanilyen  címmel  adott  ki  pótfüzetet  Ráth  Mór  1872-ben  (saját  kiadás  Pest).  
438  1877:XXII.  tc.  11.§  ötödik  bekezdés.  
439  Nem  tartozik  szorosan  a telekkönyvi  szervezeti  kérdésekhez,  de  érdekességként  meg  kell  említenem,  hogy  a  
törvénykezési  szünidőről  szóló  1883:XXXIII.  t. cz.  kivette  a szünidő  hatálya  alól  -  többek  között  -  a  telekkönyvi  
bekeblezési,  előjegyzési  és  feljegyzési  ügyeket,  ha az elintézés  sürgősnek  mutatkozott.  (C.  I.  1883.  k.  289.)  
440  Részletesen  és  mélyenszántó  pontossággal  mutatja  be  a  magyar  burzsoá  igazságszolgáltatási  szervezet  
kialakulását  Máthé  Gábor  professzor,  de  kifejezetten  a telekkönyvi  hatóságokról  nem  tesz  említést.  Ugyanakkor  
e  mü  alapján jól  nyomon  követhetők  a korabeli  bírósági  átalakulások,  szervezeti  változások.  (L.  Máthé  Gábor:  A  
magyar  burzsoá  igazságszolgáltatási  szervezet  kialakulása  1867-1875.  Budapest,  1982.  Akadémiai  Kiadó.)  
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ítélőtábla  (kerületi  ítélőtábla)  helyébe  tizenegyet  állított  fel  (Budapest,  Debrecen,  Győr,  

Kassa,  Kolozsvár,  Marosvásárhely,  Nagyvárad,  Pécs,  Pozsony,  Szeged,  Temesvár),  és  a  

törvényszékeket  a  megfelelő  ítélőtáblák  illetékességi  területébe  sorolta  be.  Egyébként  

hatáskörük azonos volt a korábbi két királyi  ítélőtábla  hatáskörével.  

További  egyszerűsítés  érdekében  született  meg  a  sommás  eljárásról  rendelkező  

1893:XVIIK.  tc.,  mely  szélesítette  az  ezen  eljárás  keretébe  tartozó  perek  körét.  így  ide  

tartoztak  a  birtokbíróságok  hatáskörébe,  valamint  a  telekkönyvi  hatósághoz  utasított,  

előjegyzéssel  kapcsolatos  perek,  ha  a  pertárgy  értéke  nem  haladta  meg  a  200  ft-ot.  A  

telekkönyvi  hatóságnak  nemperes  eljárásokkal  kapcsolatos  szabályait  azonban  nem  érintette,  

az  ilyen  ügyek  maradtak  a  királyi  törvényszékeknél  (a  járásbírósági  felruházások  folytán  

fokozatosan  csökkent  a  telekkönyvi  hatósággal  rendelkezett  királyi  törvényszékek  száma),  

illetve a járásbíróságoknál. 

Az  1911:1. tc.  (A polgári  perrendtartásról)  a telekkönyvi  szervezetet  nem  érintette.  Mivel  

benne  a  nemperes  eljárásokra  még  utalás  sem  történt,  a  telekkönyv  tekintetében  a  korábbi  

eljárási  és  szervezeti  szabályokat  lehetett  irányadónak  tekinteni.  Ezért  a  telekkönyvi  

hatóságok  továbbra  is  a  királyi  törvényszékeknél  és  a  királyi  járásbíróságoknál  maradtak  

egészen  1914.  szeptember  1-i,  a  Pp.  hatálybalépéséig.  Az  1912.LIV.  tc.  (a  polgári  

perrendtartásról  szóló  1911:1.  törvényczikk  életbelépéséről)  hatályon  kívül  helyezte  

mindazokat  a  törvénykezési  jellegű  törvényeket,  egyéb  jogszabályokat,  amelyek  korábban  

keletkeztek; bizonyos kivételekkel.  így  megszűnt  a királyi  törvényszékek  telekkönyvi  hatósági  

működése,  kizárólagossá  vált  a  királyi  járásbírósági  telekkönyvi  hatáskör.  „A  telekkönyvi  

hatóságot  a  kir.  járásbíróságok  gyakorolják.  Az  igazságügyminiszter  rendelettel  

megállapíthatja,  hogy  valamely  járásbíróság  telekkönyvi  hatósága,  ugyanazon  törvényszék  

kerületébe  tartozó  egy  vagy  több  más járásbíróság  területére  is  kiterjedjen."441  Megszüntette  

továbbá  a  Pp.  a  telekkönyvi  hatóságok  peres  hatáskörét:  a  telekkönyvi  törlési,  kiigazítási  és  

ingatlanra  vonatkozó  „tulajdonközösség  megszüntetése"  iránti  pereseteket  ugyan  a  

telekkönyvi  hatóságnál  kellett  előterjeszteni,  azonban  azt  át  kellett  tenni  a  keresetben  

megjelölt  bírósághoz  (a  Pp.  hatásköri  előírásainak  megfelelően).  A  telekkönyvi  hatóság  

köteles volt a perindítás tényét  a telekkönyvi  betétben  (telekjegyzőkönyvben) feljegyezni, és a 

telekkönyvi  kivonatot az iratokkal  együtt  a perbíróságnak  megküldeni.  

Nem  változtak  ugyanakkor  az  illetékességi  szabályok.  „Ingatlanra  vonatkozó  tulajdon  és  

más  dologi jog  vagy  dologi  teher  érvényesítését,  vagy  az  ingatlannak  ezek  alól  mentességét  

441  19I2:LIV.  tc.  (Pp.)  l l . § .  Ez  a  rendelkezés  nem  érintette  a  bányatelekkönyvi  hatóság  hatáskörét  (vagyis  a  
bányabiróságok  mint  telekkönyvi  hatóságok  megtartották  különös  helyzetüket),  de  megmaradt  a  Budapesti  Kir.  
Törvényszék  hatáskörében  a Vasutak  és  Csatornák  Központi  Telekkönyvével  kapcsolatos  ügyek  intézése  is.  
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tárgyazó  perek,  továbbá  az  ingatlanra  vonatkozó  osztály-,  határ-  és  birtokperek,  -  ideértve  a  

sommás  visszahelyezési,  valamint  a  sommás  határpereket  is  -  úgyszintén  a  telekkönyvi  

kitörlési perek,  kizárólag  annak  a bíróságnak  illetékességéhez  tartoznak,  a melyek területén  az  

ingatlan  fekszik."442  Ide  tartoztak  a  telki  szolgalmi  perek  is  (ilyen  esetekben  a  szolgáló  

ingatlan határozta  meg a bíróság  illetékességét).  Az  igényper  keresetét  -  amely  a végrehajtási 

szabályok  szerint  volt  indítható  -  viszont  a  Pp.  szerint  hatáskörrel  rendelkező  bíróságnál  

kellett beterjeszteni. 

A  perben  eljárt  bíróságnak  kötelessége  volt  a  kitörlési  és  kiigazítási,  valamint  

tulajdonközösség  megszüntetési  perekben  a jogerős  ítéletet  ill.  az  ilyen  hatályú  egyezséget  

hivatalból  áttenni  a  telekkönyvi  hatósághoz  a  megfelelő  bejegyzések,  törlések  teljesítése  

céljából. 

A  Pp.  nem  hozott  lényeges  változást  a  telekkönyvi  eljárásokban,  azaz  a  per  s  eljárás  

szabályait  nem  vetítette  át  a  perenkívüli  eljárásokra.  A  Pp.  kimondotta:  „A  perenkívüli  

telekkönyvi  ügyekre  fennálló  külön  szabályok,  egyebekben  érintetlenül  maradnak."443  Ez  azt  

jelentette,  hogy  a  jogorvoslatok  kivételével  a  Trt.-t  és  az  azzal  kapcsolatban  meghozott,  

döntően  kiegészítő  törvények  érintetlenül  maradtak  nyilvánvalóan  azért,  mert  azok  a  

gyakorlatban jól  beváltak,  alkalmazásuk  során nehézségek  nem  merültek  fel, és  a  lakosság  is  

megszokta a korábban sokat elátkozott  intézményt.444  

A  Pp.  hatálybalépését  követően  a telekkönyvi  hatóság  bírósági  szervezeten  belül  elfoglalt  

helye lényegét  illetően nem változott.  Az ipari vállalatok központi telekkönyvével  kapcsolatos  

jogkört  a  Budapesti  Királyi  Törvényszék  kapta  meg  1928-ban  (1928.XX1  tc.  6.§  második  

bekezdése).  1950-től  a járásbíróságok  helyét  a járásbíróságok  és  egyes  városi  bíróságok,  a  

törvényszékek  helyét a megyei  bíróságok,  a Budapesti  Királyi Törvényszékek  helyét a megyei 

bíróságok,  a  Budapesti  Királyi  Törvényszék  helyét  a  Fővárosi  Bíróság,  míg  a  Curia  helyét  a  

Legfelsőbb Bíróság vette át (az ítélőtáblák  megszűntek).  

Ez a szervezeti  forma nem változott  az  1960-ban meghozott  telekkönyvi  rendeletek alapján 

sem;  a  telekkönyveket  továbbra  is  a  járásbíróságok  (városi  bíróságok,  kerületi  bíróságok)  

vezették,  megmaradtak  a  központi  telekkönyvi  nyilvántartások  és  az  azokra  vonatkozó  

eljárások  a  Főváros  Bíróság  keretében  -  a  bányatelekkönyvet  az  1960.  évi  III.  tv.  

megszüntette,  a  bányabíróságok  pedig  már  1950-ben  befejezték  működésüket.  (A  

nyilvántartásokat  a bányamüszaki  felügyelőségek vették  át).  

442  Pp.  39.§  
443  Pp.  13.§  második  bekezdés.  
444  A  telekkönyvvel  kapcsolatos  eredendően  zűrzavaros  szervezeti  és  eljárási  szabályok  számos  problémát  
okoztak.  L.  A  telekkönyvi  hatóságok  és  birtokbíróságok  hatásköre  és  illetősége.  Trávnik  Antal  cikksorozata  a  
Jogtudományi  Közlönynek  1871.  6-11.  számaiban.  
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A  bíróságoktól  a  telekkönyv  az  új  ingatlan-nyilvántartás  szerkesztésének  megkezdésével  

került  ki  1973. január  1-én, azzal,  hogy  első  fokon  a járási,  a járási  és  városi  földhivatalok,  

fővárosi  kerületi,  míg  másodfokon  a  megyei  földhivatalok  (Fővárosi  Földhivatal)  vették  át  a  

telekkönyvi  hatóság  (vagy  inkább:  ingatlan-nyilvántartási  hatóság)  szerepét.  Ezek  

államigazgatási  szervekként  működtek  és  működnek  jelenleg  is,  eljárásukra  az  ingatlan-

nyilvántartásról  szóló  törvény  vonatkozik  elsősorban,  mögöttes jogszabályként  alkalmazható  

az  ¡957.  évi  IV.  tv.  (az államigazgatási  eljárásról),  és  a másodfokú határozat  a  közigazgatási  

perekre vonatkozó szabályok  szerint bíróság  előtt  megtámadható.  

Végezetül:  a telekkönyvi eljárásokkal kapcsolatban a következőket  kell  kiemelnünk:  

1.  A telekkönyvi  eljárások két  csoportra  oszthatók:  

-  a bejegyezvényi eljárásokra,  

-  valamint a különleges eljárásokra.  

A  bejegyezvényekkel  kapcsolatos  eljárások  a  Trt.  hatálybalépésével  az  ún.  nemperes  

eljárások  körébe  kerültek,  vagyis  bíróságokhoz  tartozó  eljárások  körébe  kerültek,  vagyis  

bíróságokhoz  tartozó  eljárások  voltak  1961-ig,  és  mint  ilyenek,  kívülestek  a  perekkel  

kapcsolatos törvények keretein (a perrendi szabályok itt nem  érvényesültek).  

A  különleges  eljárások  ezzel  szemben  inkább  igazgatási  jellegű  eljárásokként  

funkcionáltak,  azaz  az  elrontott,  hibásan  felvett,  időközben  változást  szenvedett  telekkönyvi  

adatokat  korrigálták,  hozták  helyre,  rendezték.  Többen  ide  -  azaz  a  telekkönyvi  eljárások  

keretébe  -  sorolták  a  telekkönyvi  pereket  is,  de  azokra  már  alkalmazni  kellett  a  mindenkori  

polgári  perrendtartást  (vagy  kódexbe  nem  foglalt  peres  szabályt  tartalmazó  egyéb  törvényt).  

Végezetül  telekkönyvi  eljáráshoz  tartozónak  vélték  többen  a  végrehajtási  és  a  

csődeljárásokban  a  telekkönyvre  kirótt  feladatok  ellátását  is.445  Ez  utóbbiakkal  kapcsolatban  

mindenkor  -  már  a  vizsgált  időszakban  -  az  adott  eljárást  rendező  különleges  törvények  

rendelkezte, és a telekkönyvi hatóság által követendő eljárás részleteit  is ezek adták meg,  írták  

elő.  így  e  vonatkozásban  nem  különleges  telekkönyvi  eljárásokról,  hanem  a  végrehajtási  

eljárás,  csődeljárás,  kisajátítási  eljárás  keretében  vagy  során  felmerült  kérdés  telekkönyvi  

hatóság  által  elvégzendő jogcselekményekről  volt  szó.  (Természetesen  a telekkönyvi  hatóság  

e ténykedéseket  nem tagadhatta meg, megkeresésre kötelező volt eljárnia.) 

1.  A bejegyezvényi  (vagy bejegyzési)  eljárások  

„A telekkönyvi  bejegyezvények  vagy  

a)  bekebelezések,  melyek  minden további  igazolás nélkül,  vagy 

445  „A  telekkönyvi  hatóság  hatáskörébe  nem  csak  a perenkívüli  telekkönyvi  ügyek  tartoznak...,  hanem  bizonyos  
a  tulajdonképeni  telekkönyvi  ügyek  közé  nem  sorozható  más  ügyek  is,  úgymint:  az  ingatlanokra  nézve  a  
végrehajtási  és  önkéntes  árverés  elrendelése..."  (Herczegh:  id.  mű 282-283.  o.)  
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b)  előjegyzések,  melyek  minden  csak  utólagos  igazolásuk  feltétele  alatt  eszközlik  a  

nyilvánkönyvi jogoknak mint ilyeneknek  szerzését, átváltoztatását  vagy megszűntét  és  végre  

c)  puszta feljegyzések."446 

Ezek  voltak  az  ún.  rendes  telekkönyvi  eljárások.  Alapvető  szabályként  érvényesült  az,  

hogy  csak  okirati  bizonyításnak  volt  helye,  a  fél  vagy  felek  személyes  meghallgatására  csak  

kivételesen  kerülhetett  sor,  a  kérelemtől  -  vagy  hatósági  megkeresésétől  -  a  telekkönyvi  

hatóság  nem  térhetett  el,  a bejegyzés alapját képező okiratoknak  meg kellett  feleliük a Trt-ben 

írt  (a  polgári  eljárásjogi  okirati  kellékektől  eltérő)  tartalmi  és  alaki  feltételeknek,  és  a  

telekkönyvi hatóság mindezeket  hivatalból  volt köteles vizsgálni.  (Tanúvallomásnak,  eskünek  

a telekkönyvi  eljárásban nem volt  helye.)  

A  rendes  telekkönyvi  eljárás,  mint  perenkívüli  (vagy  mai  szóval:  nemperes)  eljárás  a  

bizonyítást  illetően  jóval  egyszerűbb  volt,  mint  egy  korabeli  per,  ugyanakkor  az  

ingatlanforgalomban,  az  ingatlanok  átruházásának  kapcsán  senki  sem  nélkülözhette,  ezért  az  

eljárások  jogszabályszerű  (továbbá  szakszerű)  levezetése  nagy  figyelmet  és  alapvető  jogi  

felkészültséget kívánt  meg.447  

A  bejegyezvényi  eljárások  egyben  más  jog  törlését  is  jelentették  egyidejűleg,  tehát  a  

telekkönyvi  hatóságnak  mindenkor  arra kellett  ügyelnie, hogy az új jog bejegyzésének alapját  

képező  törlés  megalapozott  okirati  bizonyítékokon  alapuljon.  Magától  értetődően  a  korabeli  

jogszabályaink  a  törlési  eljárást  nem  tüntették  fel  külön  eljárásként  éppen  a  kölcsönös  

feltételezettség miatt. 

2.  A különleges  telekkönyvi  eljárások  

A  telekkönyv  kialakítása,  tulajdonképpeni  „elkészítése"  után  -  amikor  megtörtént  a  

telekjegyzőkönyvek  hitelesítése,  illetve  a  telekkönyvi  betétszerkesztés  kihirdetése  -  több  

olyan probléma  merült  fel, amelyek  a Trt-ben  nem  kerültek  szabályozásra.  így  végigvonult  a  

magyarországi  telekkönyvi  intézmény  történetén  a  tényleges  birtoklás  és  a  telekkönyvi  

tulajdonjogi  állapot  eltérősége,  a  kataszteri  anyag  (birtokívek,  kataszteri  térképek,  

feldarabolási  műszaki  rajzok,  stb.)  és  a  telekkönyvi  betétekben  (telekjegyzőkönyvekben)  

szereplő  adatok  ellentmondásossága,  hiányosságai,  a  telekkönyvi  hatóság  bejegyezvényi  

eljárásában  elkövetett  de  fel  nem  fedezett  hiányosságok.  Telekkönyvi  iratok  elvesztek,  

elégtek, megrongálódtak,  használhatatlanná  váltak.  Kiderült  számos esetben,  hogy  ugyanazon  

ingatlant  kétszer  telekkönyveztek  (különösen  fennállott ez  két  község  határvonalánál  elfekvő  

446  Herczegh:  id.  m.  189.  o.  
447  „Telekkönyvi  intézményünk  egyetlen  része  ellen  sem  általános  annyira  a  panasz,  mint  azok  vezetése  ellen\  a  
mely  nem  épen  alap  nélküli.  Nyilvánkönyveink  vezetése  egymástól  annyira  eltérő,  complicált...  furfangos,  
miszerint  a  szakember  is  alig...  igazodik  el.  Z.  I.  cikke  a  Jogtudományi  Közlöny  1880.  jan.  9.  számának  
mellékletében  (Telekkönyvi  Közlöny.)  
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ingatlanok  esetében).  Volttik  a  nyilvántartásból  kimaradt  ingatlanok,  de  olyan  is  előfordult,  

hogy  az  ingatlant  felvették  a  helyszínéléskor  vagy  a  telekkönyvi  betét  szerkesztésekor,  de  

annak adatai nem kerültek be a betétbe. 

Ezekre  a  helyzetekre  külön  szabályozást  kellett  alkotnia  a  törvényhozásnak,  mely  

törvények  és  rendeletek  az  1930-as  évekre  olyannyira  áttekinthetetlenekké  és  érthetetlenekké  

váltak,  hogy  új  törvényben  kellett  összefoglalni  ezeket  (melyek  kifejezetten  az  

ingatlanforgalomhoz  nem  kapcsolódtak).  így  született  meg  az  1938:XI.  tc.  a  kivételes  

telekkönyvi  eljárások  szabályozása  tárgyában448  És  bár  hatálybalépése  elmaradt,  az  ott  

említett  különleges  (vagy  kivételes)  eljárások  korábbi  törvények  alapján  léteztek  és  még  az  

1950-es  években  is  sor  került,  pl.  telekkönyvi  betét  vagy  térkép  pótlására,  

telekkönyvhelyesbítésre  stb.  

3.  Mind  a  bejegyezvényekkel  kapcsolatos  mind  a  kivételes  eljárások  esetében  a  Trt.  

valamint  a  telekkönyvi  törvények  (és  egyéb  eljárási  törvények)  biztosították  a  jogorvoslati  

lehetőséget  (és  ezt  érteni  kell  a  kataszteri  felmérésekre  is,  bár  ez  az  eljárás nem  tartozott  az  

igazságszolgáltatás  körébe).  A  telekkönyvi  hatóság  vagy  a  szerkesztést  végző  hatóság  

(bizottmány,  községi  törvényhatóság,  telekkönyv-igazgatóság  vagy  bíróság)  köteles  volt  

megfelelő  határidőt  biztosítani  a  helyszínelések  során  arra,  hogy  minden  érdekelt  

fölszólalhasson,  kifogásokat  emelhessen,  illetve  véleményét  írásban  rögzítse.  

Felfolyamodásnak helye lehetett minden olyan végzés ellen, amely a Trt.-be ütközött, tehát  az 

ott  megjelölt  valamely  anyagi  vagy  eljárási  szabálysértett.  Eredetileg  a  járásbíróságoknál  

kellett  benyújtani  a jogorvoslati  kérelmet,  másodfokon  a  törvényszék  járt  el,  harmadfokon  

pedig  a  főtörvényszék.  Amennyiben  a  felfolyamodást  a  másodfokú  bíróság  is  elutasította,  

további jogorvoslatnak  nem volt helye, tehát az eljárás kétfokúvá alakult. 

Ez  az  egyszerű jogorvoslati  rend  (mely  tehát  a  bíróság  által  hozott  végzésekkel  szemben  

volt  igénybevehető)  a  háromfokozatú  eljárás  fennálltáig  volt  érvényben,  és  a  bíróságok  a  

nemperes eljárás szabályai  szerint bírálták el a  beadványokat.  

Amennyiben  pedig  a telekkönyvi  hatóság  végzése  (bejegyezvénnyel  kapcsolatban)  anyagi  

jogot  sértett,  úgy  felfolyamodásnak  helye  nem  lehetett,  kizárólag  perrel  lehetett  elégtételt  

szerezni. Felfolyamodással  élhetett  a sérelmet szenvedett  fél a következő  esetekben:  

a)  ha  a  telekkönyvi  hatóság  oly  okirat  alapján,  mely  a  Trt.-ben  előírt  alaki  kellékeknek  

nem felelt meg, a bekebelezést  elrendelte,  

b)  ha  a  kért  bekebelezés  helyett  -  bár  a  beadvány  megfelelt  a  jogszabályoknak  -

előjegyzést teljesített, 

448  E  különleges  (vagy  kivételes)  eljárások  már  felsorolásra  kerültek  a  dolgozat  I.  részében.  Azt  is  említettem,  
hogy  ez  a törvény  miniszteri  rendelet  híján  nem  lépett  hatályba.  
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c)  ha a kért előjegyzéssel szemben bekebelezés  történt,  

d)  ha  az  előjegyzés  igazolásának  elmulasztása  miatt  törlést  kérő  fél  indítványát  

elutasították, 

e)  ha a lejegyzést a telekkönyv  a hitelezők engedélye nélkül teljesítette, 

f)  zálogvisszaváltási jog feljegyzésének törlése  esetében,  

g)  ha a bejegyzés alapjául szolgáló közokirat nem felelt meg a közokirati  kellékeknek,  

h)  ha az előjegyzést valamely feltétel hiányában is  elrendelték,  

i)  a telekkönyvi  hatóság valamely kérelmet  elutasított.  

Bár  a  Trt.  csupán  kétféle  keresetet  taglalt,  mint  jogorvoslati  lehetőséget,  a  jogirodalom  

kidolgozta  azokat  a  további  kereseti  fajtákat  is,  amelyek  tulajdonképpen  a  telekkönyvben  

elkövetett vagy megtörtént jogsértések kiküszöbölésre voltak  alkalmasak.  

„Ilyen keresetek  a következők: 

a)  a kiigazítási  (és jelzálog  átkebelezési),  

b)  az  igazolási,  

c)  a törlési, 

d)  az ingatlan végrehajtás alá vonásának megszüntetése  iránti és 

e)  a hatálytalanítási  kereset."449  

A telekkönyv  behozatala  során, többnyire  a helyszínelések  alkalmával  bekövetkezett  hibák  

miatt  lehetett  kiigazítási  keresetet  előterjeszteni.450  Az  igazolási  kereset  előjegyzések  esetén  

volt  indítható,  amennyiben  az  előjegyzés  alapját  képező  iratból  hiányzó  nyilatkozatot  a  

telekkönyvi jogosult  nem pótolta, nem adta meg. Az előjegyzés jogosultja indíthatta ezt a pert 

a telekkönyvi jogosult ellen. A törlési  kereset  a bekebelezés eredeti érvénytelensége  miatt  volt  

indítható,  tehát  e  perben  az  érintett  fél  a  bejegyezvény  alapját  képező  iratot,  okiratot  

határozatot  támadhatta  és  általában  érvénytelenségre  vagy  semmisségre  történt  a  

hivatkozás.451  Az  ingatlan  végrehajtás  alá  vonásának  megszüntetése  iránti  per  a  mai  

igénypernek  felelt  meg:  az  ingatlantulajdonos  indíthatta  a  „végrehajtató" (végrehajtást  kérő)  

ellen  (erről  már  volt  szó  az  előzőekben).  És  végezetül  a  hatálytalanítási  kereset  abban  

különbözött  a  törlési  pertől,  hogy  az  előbbi  csupán  a  bejegyzésnek  harmadik  személyek  

irányában  fennálló hatályon  kívül  helyezésre  irányult.  

449  Huf:  id.  m.  148.0.  
450  „A  kiigazítási  kereset  a helyszínlésnél  elkövetett  hibák  kijavításánál  tovább  nem  terjedhet (1882.  évi  5099.  sz.  
cur.  hat.  idézi  Huf:  id.  m.  149.  o.)  
451  Ilyen  hivatkozás  esetén  maga  a telekkönyvi  hatóság  is  kijavíthatta  az  általa  okozott  hibát,  vagy  a  sértett  fél  -
természetesen  a  14  napos  határidőn  belül  -  fel folyamodással  élt.  A  leghosszabb  időt  természetesen  a  törlési  per  
vette  igénybe  (de  ennek  megnyerése  esetén  a sértett  mindenkivel  szemben  hatályos  ítéletet  kapott).  
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ZÁRÓSZÓ 

Már  többször  elhangzott,  hogy  2000.  január  1-ével  lépett  hatályba  az  új  ingatlan-

nyilvántartási  törvény,  tulajdonképpen  -  a  Ptk-hoz  hasonlóan  -  ez  az  első  ilyen  tárgyú  

törvényünk  (ha  a  törvényerejű  rendeletet  nem  tekintjük  alkotmányos  jogszabálynak).  Ha  

összehasonlítjuk  az  1855.  december  15-iki  Telekkönyvi  Rendtartással  vagy  az  1870.  február  

5-iki  Erdélyi Telekkönyvi  Rendtartással,  sok meglepő hasonlóságot  fedezhetünk fel a mai és a 

XIX.  században  alkotott  szabályozások  között.  És  ez  érvényes  nem  csak  az  alapelvekre,  

hanem több  részletre  is. Az új törvény  a számítógépes  rendszerre  történő  áttérés  szellemében  

készült  és  országszerte  működnek  a  földhivatalok  komputerei,  amelyek  nem  csak  az  

ingatlanforgalmi  változások  gyors  és  szakszerű  bejegyzéseit  rögzítik,  hanem  lehetőséget  

adnak  arra  is,  hogy  országos,  sőt  európai  felhasználhatósági  összképet  mutassanak  meg  

hazánk  ingatlanállományáról,  a  jogváltozásokról,  a  piaci  tendenciákról.  Mégsem  

nélkülözhették  a  törvény  alkotói  az  1855-től  felhalmozódott  tapasztalatokat,  a  korabeli  

jogalkotás  hasznosságát,  eredményeit.  (L. pl. az előjegyzés vagy  a rangsorozattal  kapcsolatos  

változtatások  rendezését.)  Ami  ugyanis  korszerű  volt  a  XIX.  században,  azt  nem  lehet  

mellőzni még akkor sem, ha az netán a gyűlölt ellenségtől  származott.  

Az anyaggyűjtés során attól  féltem, hogy a célbavett téma szegényes,  kevés a jogszabály,  a  

levéltári,  a jogirodalmi  anyag.  A  feldolgozás  során  viszont  kénytelen  voltam  álláspontomat  

megváltoztatni  és valamiféle rendszert  találni és kidolgozni, hogy egyáltalán belekezdhessek  a  

mű  megírásába.  És  ekkor  döbbentem  rá,  hogy  kevés  az  az  időtartam,  amely  a  telekkönyv  

hazai történetének  a megírásához  rendelkezésemre  áll, oly tetemes  mennyiségű  a  nyersanyag,  

hogy annak csak egy kis részlete fér bele a dolgozatba. 

Remélem,  sikerült  az  érdeklődést  felkeltenem  nem  csak  a  telekkönyv  intézményének  a  

története,  hanem  a jog-  és  államtörténet  és  összességében  a  jogtudomány  iránt.  Jómagam  

1966  óta  a  joggyakorlat  területén  működöm,  és  1974-től  foglalkozom  mélységében  is  az  

ingatlanjoggal.  E  dolgozat  megírása  során  döbbentem  rá  arra,  hogy  egy  gyakorló  jogi  

szakembernek  mennyire  szüksége  van  az  általa  müveit  jogágazat,  jogterület  történetének,  

történelmének  az  ismeretére.  

A szerző 
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1. sz. Telek- és betáblázási könyv
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2. sz. Telek jegyzőkönyv  nemesi  birtokról  és telekkönyvi  napló  
^ / M i n t a B  T u l n j d o m  inp  14.  

Bnchberg . 
A.  B i r t o k n l h i s i  l a p  14.  

S. sz.  f l n ld • ö l J e g y z e t 

I l i t o l i h c r g i  n r a d n l n i u .  
Ilrlyr.  **.  

1. 1. K a s t é l y  N.  0 .  1.  
u d v a r o s t u l  .  .  1400 I 

2. 2. A n g o l  k e r t  .  .  .  45 — 

3. 3. G y ü m ö l c s ö s  ós  ve-
t e m é n y e s  k e r t .  10 7 0 0 

4. 4. Lak l i . áz  N.  (!.  2  
u d v a r o s t u l  .  .  — 800 

5. 5. M a j o r o s m l v a r  is-
t á l ó k k a l  ós  p a j -
t á v a l  . . . .  -

1200 
fl. 70. K o r c s m a  N.  C. 32. 1 

i s t á l ó k k a l ,  fé l -
s z e r r e l  ós  u d -
v a r r a l  . . . .  2 — 

7. 77. H á z i k e i  t. és  r é t  .  3 400 ; 
8. 490.  491. S z á n t ó f ö l d  (szóles  1 

mezői)  . . . .  2 7 700 | 
9. 

1 

492. 

Ullll 

S z á n t ó l . i l d  (ho -
moki  -ó.  

v.- i i i ' . i i  M  i  Ku l ' l a  
n  -1'  .  .  .  

1  4  

8 550 

I 
i 
i 

1  1.  4 7  2« S / .  .:.•':• - v  .  .  .  12 — 

í.ovtnrr.  '  a.  
12. ;  999  Szántól . .1.1  a  kö-

ves  p a t a k  me l -
l e t t 20 4 0 0 

13. 2000. 

11',l 

B i k k e r d ö  . . . .  

Ideyj közutghr.n. 
248 

14. 1  1300.  K é t  a  F u l d á n  tu l  40 — B .  6 .  

B u o h b e r g . 
C.  Teher lap  14.  

8-sz . l  j  J e g y z e t 
I  P r .  10.  m á r c z .  1858.  X.  E .  

\  i  l - h e z . 
B á r ó  S c h i v a r z - n a k  a  11  E l ö r ö k ö l -

i  2.  a l a t t i  b e k e h l e z ó s ó v e l  e g y - t e t e t t 
j i d e j d l e g ,  az  a d á s v e v ó s i  sz.er- 3.  4.  
.  ződés  4  f o l y t á n  b e k o b l e z -

t e t i k  :  
a z  e l a d ó  

1.  l l e r z i g  J ó z s e f ,  g r ó f  s  20 ,000  f r t  
|  s e r e g b e i i  cs .  k.  e z r e d e s  s z á -

m á r a ,  a  z á l o g j o g  a  h ú s z e z e r  
:  C n n v  f r t n y i  v é t e l á r i  h á t r a -

l é k r a  n é z v e  5 s z á z a l é k o s  kn-
!  i n a t o k k a l  ós  fé lévi  t ö l u i o n -
!  d á s s a l :  t o v á b b á  

2.  j  n g y a n a i m a k  ós  n e j e  szül  2 - h ö z 
.  M á n g n l d  Ade lh . ' i d l ink  s z á -
j m á r a ,  az  ó l e t l i n s sz ig l an i  la-
,  k á s  s z o l g a l m a  az  A  4  a l a t t  
•  b e j e g y z e t t  N  0 .  2  h á z b a n  

P r  4.  n. t n h e r  1857.  N.  E .  3  h o z .  
;pi 7*1. K i t ö r l é s  5.  

\  lei.  hh .  r  -i  m e g y e i  t ö r -
.  IMII  k  1  J  ". 7  S" • pl •  T  

• •  x  r.  I  .111'i  
• i  • i  i*  i  i  \  • ui  i  

II  i'.  1  » 1  -i•  •  •  • a,  ti  i  
1.  , l . i"  1  1  / . . ' i  2"<n..i  1  

<*• ni V  li  ' III i  ^  e |  >11  tiril r:l-
l -k .  1  1 - •  11 • l . . | . . em  '"' 1  ' i 1,'' s * 1 k -
i c k  n\  i 1 :tlkn / i . i  t, gV"i ' i i iekek  :  
számat  a  hekeh lez te l ik ,  ós  
p e d i g  :  

1  1.  11"i z ig  A d a l b e r t ,  gróf  4- l iez  En-
l  Cs;is/..  kir  megvefn i lök  g e t l m é n y 
1 8. 

R n c h h e r g . 

' » . sz . 
Az  1.  sz.  te | ,>kköny vh.'.l  h i r t o k n s k ó p  

ál kel,,  l e z t e t e t  t. : 
II .M/ig  JA/se f ,  g ró f .  rs .  k i r .  e z r e -

des  a  h a d s e r e g b e n .  

IV.  I "  m i n ' /  1 750.  N  K  8 4 2 .  
Ár  48 .min  fit..  C o n v .  p.  

Se |i w :i i z  A ml rá«,  b á r ó .  szi l i  Ki-
s r h e r  Már ia  f é r j e , az  IM5'l  m á t c z .  2 - á n  
kelt.  adásv evési  - / »azö . !•' s  f o l y t á n  m i n t  
vev.i  b e k e b l e z t e l i k .  

!  l ' r .  25.  Api  il  I«r.7  N.  K.  1210.  
Ár  Ii2,i>00  f i t .  O n n v .  p.  

A  gy á i i i ság i l ag  l l"!v l I . 'n l iagy o t t 
| 8 5 7 .  á p r  2ii.  a d á s v e v ó s i  s z e r z ő d é s  
t ö l i l i n .  m i n t  t u l a j d o n o s o k  e g y e n l ő  
i  Vzli.m  b - k " b l " / t " t n c k  :  

\ fnl l - -r  l . t i á n ,  p-  ti  n a g y k a r e s -
k - l ő ,  t  i, i • k n m  t»- * í - -

Mull  r  . W U i - i d .  szó l  N u m n m i  

l ' r  I  m  i p i i  I  - V.'.  X.  I).  I Onn 
A  I  a l a t t  b e j e g y z e t t  Mi i l l - r  A. le l -

I  Imid  k i s k u n i s á g á i i a k  f ö l j e g y z é s e  k i -
I  t ö r ö l t e t i k .  i  nz  á l ln i  1859.  á p r i l  28.  k i -
i  a d n i t  a j á n d é k o z á s i  n k l r n t  lói v i á n ,  f é r j e :  

,Miill»r  I s t v á n ,  pi '«ti  n a g y k e r e s -
j  k*ülií,  e g y e d ü l i  t i i l n j i l n n n s k é p  k e b l e z -
;  tn t ik  In-

i  0.  

l ' r .  I  f e b r u á r  IMilii  N  K  300  
Á r  ilmin  f r t .  Onnv .  p.  

Az  1880.  . ¡ani iár  28 .  kelt.  a d á s v e -
v.'-si  s z e r z ő d é s  f n l v t á n  W n l d e g g  j ó s z á g -
ból  b.  sz.  870. .  II  7.  l e j e g y z e t t  K u l d a  
m e l l e t t i  r é t  nz  A.  I l - e n  h o z z á j e g y e z -
t " t i k . 

J e g y z e t 

E l a d á s 
.8.  t  

A j á n d é -
k o z á s  á.  

i ; s . s z . 

számára  nvnlezezer  Onnv.  
írtjával  — ós  

4.  Hetzlir  Anna  Mária,  
grófnő,  kiskorú,  számára  
tizonkótozor  Cnnv.  írtjával.  

l 'r.  I. oct.  1849.  N.  E.  4975.  
Az  1859.  pr . tnbür  1-jó'n  

k ö l t  ny i i ' . ' t . i tvá i iy  a l a p j á n ,  a  
l l o r z i g  A d a l b e i t  g róf  s z á -
m á r a  9.  a l a t t  h e k e l d e z e t t  
n y " l ' ' z " Z " r  f r t  k i t ö r l é s e  isiI—  
j e g y e z t e t i k . 

Pl ' . 
6. 

7. 

n k t .  1 8 5 9 .  N.  E.  4970 .  
A  n n g y k n r n n a k  n v i l v á -

n í t n t t  l l o r z i g  A n n a  " '  
grófnő  által  1859  
' -ál l  k í a i l n t t  o n g .  

f n l v ' á n .  a  s z ó i n á l  
l » Í " " U ' " t  I  
ötezer  t'..n\  
a 
e l s ő b b s é g i  a •  11  

O a u i n a i i  J á n o s  
h o l m i  g a z i l á s z a t l  t a n á c s o s  
s z á m á r a  hekob l " / . t o t i k  

P r .  2 .  nkt .  1859.  N.  E  4978 .  
Wagner  Lipót,  kérelme,  

tizüznr  0  frt  t  
iránt 

M  gt  ..  a d t a t o t t  

M á r i a 
n k t n l w r 
ódinény 
I.  alatt  

2nnn  forintból,  
litiivi 

" l ő n i 

ll<>"||-

" k e b b ' z ó s o  i n o o o  frt.  

( E l ő j e g y e z 
t e t e t t  10  

l ' r .  I.  „ n v  |8.-,u.  x  -  . ,„„  
11 e r z i g  AII,..,  t  g ró f  á l  

tal  1859.  •„ , . . . , „ ,„ . , .  |.,-.„  k j .  
I a d o t t  n v i l a t k n z a t  f o l y t á n .  

I" 
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S.sz. 

11. 

I 

I 

az  5.  a la t t  e lő jegyze t t  k i t ö r -
lés  l iekoblozte tot ik .  

K i i j o l / á l n g . 
I'r.  2.  j a n .  IHtiip.  N.  K.  82.  

Miiller  I s tván  pest i  i  
n a g y k e r e s k e d ő  á l t a l  1860.  j  
j a n u á r  2-án  k ia ' lo t t  adósle-  j  
vél  fo ly t án ,  a  z á log jog  t iz-  ,  
ezer  Conv.  f o r i n t  k ö l c s ö n r e  '  10000  f r t  
nézve  5  száza lékos  kama-
tokka l  és  télévi  f ö lmon-
dással 

W a g n e r  L ipó t ,  ó -buda i  
bOrgyáros  s z á m á r a  bekebe-
lcztet.ik. 

Egye temlegesen  fekszik  
Csoia  j ó s z á g o n  b. sz.  18., C.7. 
P r .  3. j a n u á r  1880.  N.  B.  83.  

Az  1 885. i l e r zember  15.  
f o l y a m o d á s  e l i n t é z é s e  foly-
t á n ,  az  1X85.  s e p t e m b e r  :t<t.  
adóslevél  a l a p j á n ,  a  zá log-
j o g  t ízezer  Conv.  f r t  köl-  i  
r s ö u r e  nézve  5  száza l ékos  
k a m a t o k k a l  és  évnegyedes  
börnnod  issal  

\ \  ae i i 'T  Lipót .  b'  csi  
tt_-y v. . |  o . i m á r a .  " I • -¡e"\  " / -
te l ik  :  ni'  »  pedig  a  7.  a l a t t  i  
n y e r t  r a n g s o r o z a t t a l .  

M e l l é k j e l z á l n g . 
P r .  4. j a n u á r '  18f.il.  N.  E.  óit.  

Az  1880.  j a n u á r  8 -án  
kel t  adóslevél  a l a p j á n  negy-
venezer  Conv.  f r t  bekebe-
lez te t ik . 

Lásd  a  f ö j e l z á l o g o t :  
Dubrova  j ó s z á g b .  sz. 27.C.  '2.  

40000  f r t  

J e g y z e t 

Wvl rend,  iryfijt.  193 13 

Napló  az 1850. évre. 
2.  ë  4.  

N.  F,.  l'Vlok  n e t  et  6x  1 li r g y n l Kinek  kézbesí -
t e n d ő 

Mikor 
kézbes í t -

l e t e t t 
J egyze t 

27. 
J a n u . i r  2-An.  

Miiller  Jézsef ,  r s a b a i  knreskedf l ,  N.  
C.  278  a l a t t ,  700  frt.  beknblnzése  
i r én t ,  a  CseborszAgban  T e p l i t z b e n  
N.  8 2.  Iakéi  Huclianek  A n n a  szA-
m a r a  a  b i ichbergi  N.  C.  38.  b é z o n  
b i z t o s d o t t  1000  f r t  tOkére.  

T.  j .  (Telekjogyz( ik i inyv)  38.  
sz.  C.  17.  

Miil ler  J á n o s  

S i ie l ianek  A n n a  

8 

1 

1 
24 

F o l y a m o -
dás  39.  

48. S r h t v a r z  Anta l ,  bucbt iergi  koros-
mAros  N.  C.  11.  ezen  l iéz  t u l a i d o -
nânak  b"k'dib l7.ése  ii Ant. 

T.  j .  11.  sz.  

Fi b w n r z  A n t a l  
f l o t l ier*  J á n o s  1 

832. FebrnAr  1  8. An. 
S n r b a n e k  Anna  fo lyamodA"a.  a  y. 1 
szàmli"7. 

F '  bruiir  lP-én  semini  sem  ér-
kezett.  be.  

t i rez ,  fö tö rv .  
M iiller  Józse f  

o 

21 

El intéz-
t e t e l t  278.  

1012. À prit  12-én.  
Sneliaiiek  Anna  fo lvamodas ' i nak  
elintézén«.  oz  59.  szàtnl ioz.  
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.sz.  Telekkönyvi  napló  

N n p l ó  n?:  1850 .  ó v r p .  

N.  FI.  IVlok  mim cl  A« lii iim nl K i t e k  ki'rlicpl-
tnnilít 

Miko r 
kózbrslt.-

ti ' lctt. 

27. 

4«. 

822. 

n u  2.  

•Iniiuór  2-An.  
Mi'illnr  .I6z«nf,  c o l i n i  knropkoiltl,  N.  
C.  27«  n lo t t ,  700  fit.  ImknliInxAp«  
irAnt,  o  (. ' icliorirfifrlmn  Tcpl i tz lnoi  
N.  ( ' .  (12.  Iiikfi  Hnclmiick  A n n o  *zA-
ni.órn  n  liiiclilicrRÍ  N.  ( ' .  26.  liAznn  
b i z t o s í t o t t  1000  f r t  t l k ó r n .  

T .  j .  (Ti>li>kjo(fV7i'',kön-vv)  26.  
P7..  ( ' .  I  7.  
flctnvnrz  Antu l ,  tnirlilicrjfi  korr»-
mAros  N.  t ' .  I I .  nzcn  liAz  tnlnii lo-
nónol;  li'>k"bl»7.A»p  irAnt..  

T.  i.  11.  97..  

KobrnAr  1  8-An. 
8nr1i:ni"k  Anno  folynnioiIA'n,  nz  I  
*7.óinli"Z. 

I'Vlirnór  IP-An  sciiuni  nem  i'r-
ki '7"tt  pn.  

Apri l  I2-An.  
Hiteimnek  Anno  folvornoi|ó»Aiiok  
"lint.i'/Aiic  oz,  fitt.  n/.óinlioz.  

Mllllci  .1A non 

S i n l i o n c k  A n n o  

f-'i'litvnrz.  Antnl  
( lo l ln - i z  .lAnon  

ttrpz.  f f l torv .  
Miillor  -lózpcf  

1 
24 

21 
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4. sz. Jegyzék  a telekkönyvi  felmérések alakulásáról  (1869)  

M e g y e 
S  z  á  m  a  a  

M e g y e M e g y e 

T e l e k k ö n y v i  h a t ó s á g  
i JM X >, j ó s z á g testeknek vagy T e l e k k ö n y v i  h a t ó s á g  t °  £  ^  

j ó s z á g 

k  c  r  ii  1  c  t  
'<V  tu  
N  -

:o 
-id 

^  c"  c  

v  .-O  C  

M 

2  ej  u  
3  N  =  
—  -o  u 

- ( -  alatt  I  alatt  

l ' es t ,  Pi l i s ,  S o l t  l ' es t ,  B u d a ,  K e c s k e m é t  2 7 7 1 2 0 9 0 4 0 1 8 5 1 1 2 2 2 3  1 7 9  3 8 8 0 4 
H e v e s G y ö n g y ö s ,  S z o l n o k  és  R g c r  2 2 8 1 9 0 8 1 3 3 8 3 8 ( 1 9 0 4 9 3 2 0 7 4 0 
E s z t e r g o m E s z t e r g o m 5 3 1 8 7 8 2 1 5 3  5 0 0  4 0  1 7 3  7 2 5 9 
F e h é r S z é k e s f e h é r v á r 1 0 4 4 3 2 3 9 2 0 4 3 0 9 0 4 0 0 8 1 4 4 5 7 
C s o n g r á d S z e g e d 2 4 1 8 7 5 2 5  1  1 0 9 3 1 9 0 3 3 7 4 2 
B o r s o d M i s k o l r z 2.3!) 5 5 9 7 0 3 8 8 4 0 9 1 0 8 7 8 0 1 7 7 6 3 
J á s z s á g J á s z b e r é n y ,  J á s z a p á t h i  14 2 1 0 4 4 8 2 8 7 ! ) 0 3 2 0 ! ) 18 4 0 
N . - K u n s á g F é l e g y h á z a ,  K . - S z e n t - M i k l ó s  

és  Ha las  2 1 1 7 0 3 2 4 5 0 5 7 4 5 7 3 0 8 

K . - K u n s á g K a r c z a g 8 1 6 2 5 0 4 7 9 5 1 ) 4 7 7 8 0 1 2 0 
Bihar D e h r e c z e n ,  N . - V á r a d  és  B e -

l é n y e s 4 9 5 1 0 2 2 1 1 0 5 9 0 4 7 7 0 9 7 1 5 9 9 7 9 
B é k é s  és  Csanád  G y u l a 3 3 4 0 2 9 0 2 0 2  1 1 0 4 8 4 1 7 1 9 3 3 4 
S z a t m á r S z a l h i n á r  N é m e t h i  2 0 1 5 0 6 7  4  3 7 7 7 8 2 4 2 2 4 4 3 1 9 5 1 
A r a d A r a d 1 0 8 5 0 7 0 2 2 7 5 4  4 1 3 5 8 0 9 3  1 9 0 4  
S z a b o l c s N a g y - K á l l ó  és  D e h r e c z e n  1 5 9 4 7 8 2 7 2 2 9 1 7 2 3 7 0 8 0 2 1 0 3 4 
H a j d ú  k e r ü l e t  D e h r e c z e n 0 1 7 0 4 0 8 1 0 8 0 9 1 0 5 1 0 2 0 3 
N y i t r a " S z a k o l c z a ,  N y i t r a  é s  N a g y -

S z o m b a t 4 4 9 9 3 0 8 1 1 ,080473 4 9 0 4 2 5 5 1 2 4 4 
K o m á r p m K o m á r o m 9 5 2 9 9 3 5 2 9 9 6 0 8 5 4 4 6 7 1 5 5 0 1 

N ó g r á d B . - G y a n n a t 2 7 8 4 4 3 1 2 5 2 3 3 8 0 1 1 7 9 4 4 3 0 2 8 3 
P o s o n y I ' o s o n y 3 1 3 0 0 2 1 5 0 4 3 3 0 5 ? 0 9 4 0 0 3 8 2 1 0 
H o n t S c l m e c z  h.  1 8 9 2 9 0 0 9 4  14  4 9 3  1 2 2 9 5 0 1 4 7 4 7 
Z ó l y o m B c s z t c r c z e  b.  11G 3 0 0 2 1 2 4 9 8 1  1  1  1 2 9 2 3 7 0 4 3 
L i p t ó A l s ó - K u b i n 8 3 1 9 8 4 3 3 5 8 0 1 6 4 1 3 0 0 2 0 0 4 7 
T u r ó c z „  »1  9 5 1 1 0 6 8 1 7 3 2 0 2 5 3 4 6 8 4 8 6 4 
B a r s L é v a  é s  K ö r m ü c z b .  2 1 4 2 7 5 7 0 3 6 2 6 0 2 9 4 4 9 8 1 5 1 8 0 
M o s o n M . - O v á r 5 4 1 3 7 4 4 1 4 4 8 7 5 1 5 7 2 8 6 1 1 1 
S o p r o n S o p r o n 2 3 2 0 7 3 1  1  4  4 0 8 0 1 1 0 4  2 3 5  3 1 9 0 5 
G y ó r G y ő r 8 1 1 9 9 5 0 1 4 2 3 8 2 2 9 4 9 4 0 1 9 0 
B a r a n y a B é c s 3 5 2 6 0 0 9 8 5 9 2 0 9 7 1 2 5 9 8 7 3 0 7 1 7 
T o l n a S z e g s z á r d 1 3 9 5 7 8 7 1 3 6 8 1 4 2 8 5 2 9 9 2 0 1 8 5 
V a s K ő s z e g 0 1 3 9 5 3 4 8 7  1 7 2 0 1  2 5 1 8 0 3 3 9 9 8 0 
V e s z p r é m V e s z p r é m 1 7 4 4 5 0 3 9 2 7 0 6 2 9 1 0 1 1 2 3 1 8 5 9 7 
S z e p c s L u b l ó ,  K é z m á r k ,  P o p r á d ,  S z e p c s 

L ő c s e ,  Olasz i  é s  G ö l n i c z  2 1 7 4 0 0 7 5 5 1 9 3 1 5 1 2 1 0 1 3 1 9 1 5 2 
S á r o s E p e r j e s ,  Z e b e n  é s  Bártfa  3 7 5 2 4 0 3 0 4 7 4 8 2 0 2 5 7 9 9 1 6 8 2 0 
A b a u j  é s  T o r n a  K a s s a 2 7 2 4 1 4 5 1 3 6 0 2 0 5 4 3 3 1  7  2 0 3 9 9 
Z e m p l é n 
G ö m ö r 

E . - A . - U j b e l y  é s  H o m o n a  4 4 3 5 5 0 4 0 0 7 6 6 3 4 3 3 0 3 7 3 7 7 2 8 Z e m p l é n 
G ö m ö r K . - S z o m b a t i t 2 8 8 4 2 1 3 0 5 2 0 0 3 4 0 0 7 1 4 2 3 7 5 9 
U n g h U n g h v á r 2 0 9 2 0 2 7 0 2 3 0 5 5 5 1 7 9 5 1 1 4 0 2 9 
B e r e g  é s  U g o c s a  B e r e g s z á s z 2 8 0 4 5 9 5 0 3 3 0 6 3 5 0 0 0 8 2 2 8 9 5 0 
B á c s - B o d r o g B a j a ,  S z a b a d k a ,  Z o t n b o r  é s  

Ú j v i d é k 2 0 5 1 0 4 7 7 1 6 9 9 5 2 3 2 0 0 5 2 9 4 4 0 8 5 
T o r o n t á l N . - S z t - M i k l ó s  é s  N . - B e s s -

kerek 1 6 8 5 5 0 4 5 3 5 9 5 3 6 5 2 2 0 2 3 6 7 0 1 
T e m e s T e m e s v á r  és  V c r s e c z  1 8 8 0 3 4 3 8 4 3 2 3 2 1 7 1 5 3 9 3 7 4 0 5 
K r a s s ó ü r a v i c z a  é s  L ú g o s  2 8 3 4 8 2 8 4 4 9 0 5 9 ! 1 4 0 8 3 5 0 0 9 5 

6  7  

I'fst városában a helyszínelés 

nrm  történi.  

Szeged városa  még nem  vet-

tetett  helyszínelés  alá.  

Halasban  nem  vettetett elő a 

helyszínelés. 

Debrecz.en városához  tartozó  

puszták  nem  kerültek  még  

helyszínelés  alá.  

m 

to 
CJC 

Temesvárban  és Zomhorban 

helyszínelés  foganatba  

nem  vettetett.  
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J e g y z é k e 
a  telekkönyvi  bejelentésekre  kitűzött  határidőknek.  

NB.  A i  I.  alatti  határidő  a hirdetvényben  1.  és 2.  pont  alatt,  a  I I.  alatti  pedig a 3.  és,:  

4.  pontban  körül í r»  igényekre  és brjrlentésekre  vonatkozik.  'Á  

•  i  H i r d e t v é n y i s  a )  

A z o n  m e g y e  v.  kerület  m e g n e v e z é s e  m e l y r e  OJ  " "  —  
h a l á r i d ó 

n é z v e  a  h i r d e t v é n v i  határ idő  é r v é n y e s  •£  «  i.  1.  |  1L  j  
?  b)  

hónap  vége| hónap  vége j 
t 

P e s t .  P i l i s  és  S o l t  m e g y e  B u d a  é s  
O - B u d á v a l  ( P e s t ,  K e c s k e m é t  é s  N a g y -
K ö r ö s  k ivé te l éve l )  .  .  .  .  .  

N . - K ö r ö s  é s  K e c s k e m é t  v á r o s o k  a  h o z z á -
t a r t o z ó  p u s z t á k k a l  ( T e t é t l e n  é s  B u g a c z -
M o o o s t o r  k ivé te l éve l )  

E s z t e r g o m  m e g y e  E s z t e r g o m  v á r o s á v a l  

F e h é r  m e g y e  S z é k e s f e h é r v á r r a l  e g y ü t t  

H e v e s  és  K ü l s ő  S z o l n o k  m e g y e  .  

C s o n g r á d  m e g y e  ( S z e g e d  városa  k ivé t . )  

B o r s o d  m e g y e  ( M i s k o l c z  k ivé te l éve l )  .  

M i s k o l c z  v á r o s a  

J á s z - K ú n  k e r ü l e t  (Halas  v á r o s  k ivét . )  

P o z s o n y  m e g y e  (a  sz.  k.  v á r o s o k .  J ó k a ,  
N a g y - A b o n y  és  Kiliti  k i v é t e l é v e l )  

.Módra  é s  S z t .  G y ö r g y  v á r o s o k  

P o z s o n y  és  B a z i n  városok  

Kis  é s  N a g y - J ó k a ,  N a g y - A b o n y  és  Ki l i t i  
k ö z s é g e k 

K o m á r o m  m e g y e  K o m á r o m  v á r o s á v a l  

1 8 5 6 
F e b r .  1.  

1 8 5 7 
Mart .  1.  

1 8 5 6 
A u g .  1.  

1 8 5 7 
Mart .  1.  

1 8 5 7 
O k t o b .  1.  

1 8 5 8 
A u g .  1.  

1 8 5 7 
O k t o b .  1.  

1 8 5 9 
A u g .  1.  

1 8 5 6 
F e b r .  I.  

1 8 5 8 
F e b r .  i .  

1 8 5 8 
J u l i u s  1.  

1 8 5 9 
A p r i l .  1.  

1 8 5 6 
A u g .  I.  

1 8 5 6 
A u g u s t . 

1 8 5 7 
S e p t e m b . 

1 8 5 7 
F e b r u á r . 

1 8 5 7 
S e p t e m b . 

1 8 5 8 
Apr i l 

1 8 5 9 
F e b r u á r . 

1 8 5 8 
A p r i l . 
1 8 6 0 

F e b r u á r . 

1 8 5 6 
A u g u s t . 

1 8 5 8 
A u g u s t . 

1 8 5 9 
J a n u á r . 

1 8 5 9 
O k t o b . 

1 8 5 7 
F e b r u á r . 

A z o n  m e g y e  v.  kerület  m e g n e v e z é s e  m e l y r e  
n é z v e  a  h i r d e t v é n y i  határidő  é r v é n y e s  

H i r d e t v é n v i 
ha tár idő 

T  11.  
—  ; hónap  vége|hónap  vége  

N y i t r a  m e g y e  és  p e d i g :  
A  S z a k o l c z a i  vo l t  cs.  kir.  s z o l g a b i r ó i  
k e r ü l e t h e z  tartozot t  minden  k ö z s é g e k  
S z a k o l c z a  v á r o s á v a l  e g v ü t t  

s zék  kerülete  

Decerab. 

c)  N a g y - S z o m b a t  városa  
d)  A z  akkor i  felső  nyitrai  m e g y e t ö r v é n y -

s z é k  kerülete  (az  akkori  P r i v i g y e i  
s z o l g a b i r ó i  j á r á s h o z ,  n e m  k ü l ö n b e n  
L e d e c z  é s  N é v e r  k ö z s é g e k n e k  B a r s  
m e g y é h e z  tar tozó  része i t  k i v é v e )  .  

e)  A  vo l t  P r i v i g y e i  s zo lgab iró i  j á r á s  .  

1 8 5 9 
J u n i u s 
1 8 5 8  •  

A u g u s t .  ,  
1860 

J u n i u s 

1 8 5 6 
Decerab . 

1 8 5 8 
D e c e m b . 

1 8 5 9 
M á j u s 

1860 
F e b r u á r . 

1 8 5 7 
J u n i u s 

N ó g r á d  m e g y e  

H o n t  in.  Se lraecz  és  B é l a b á n y a  v á r o s o k k a l  

B a r s  m e g y e  ( K ö r m ö c z b á n y a  városáva l  

e g y ü t t 

Z ó l y o m  m e g v e  B e s z t e r c z e b á n v a  v á r o s á -
val  e g y ü t t  

L i p t ó  m e g y e  
T h u r ó c z  m e g v e  

Á r v a  m e g y e  

S á r o s  m e g y e  

Z e m p l é n  m e g y e  és  p e d i g :  
a!  A z o n  k ö z s é g e k  m e l y e k  a k k o r  a  S z e -

rencsi ,  T o k a j i ,  S . - A . - U j h e l y i ,  K i r á l y -
H e l m e c z i  és  Gálszécs i  szo lgabiró i  j á r á -
s o k h o z  tartoztak  

b)  A z o n  k ö z s é g e k ,  m e l y e k  akkor  a  V o -
rannoi ,  S z t r o p k a i ,  Papinai ,  H o m o n a i  
é s  N a g y - M i h á l y i , s z o l g a b í r ó i  j á r á s o k -
h o z  tartoztak  

1 8 5 6  I  1 8 5 6  1 8 5 6  
Febr .  1.  A u g u s t .  !  Decerab.  

1 8 5 7  i  1 8 5 7  !  1 8 5 8  
J u n i u s  l . i  D e c e m b . ,  Apr i l .  

8 5 8 
Febr . 

1 8 5 7 
J u n i u s  1.  

1 8 5 8 
F e b r .  1.  

1 8 5 9 
Apri l .  1.  

1860 

A p r i l .  1  

1 8 5 8 1 8 5 8 
A u g u s t .  !  D e c e m b .  

"  I  

1 8 5 7  j  1 8 5 8  
D e c e m b .  j  A p r i l .  

1 8 5 8  I  1 8 5 8  
A u g u s t ,  j  D e c e m b .  

1 8 5 9  Í  1 8 6 0  
Oktob .  F e b r u a r .  

1860 1861 

Oktob .  Február .  

1 8 6 2 
Jan.  1.  
1 8 5 6 

Febr .  1  

1 8 5 6 
D e c .  15 .  

1 8 5 9 
Apr i l .  1.  

1862 
J u l i u s 
1 8 5 6 

A u g u s t . 

1 8 5 7 
J u n i u s 

1 8 5 9 
O k t o b . 

1862 
O k t o b . 

1 8 5 6 
D e c e m b . 

1 8 5 7 
O k t o b . 

1860 

F e b r u á r . 



Azon  megye  v.  kerület  megnevezése  melvre  
nézve  a h irdetvénvi  határidő  érvényes  

Hirdetvényi 
határidő 

I. 
búnap  vege  ¡ búnap  vég«  

S z e p e s  m e g y e  és  pedig:  

a)  Kézmárk  és  Lőcse  nem  különben  a  
többi  szepesi  városok  

b)  Szepes  m e g y e  többi  községei  Luesivna  
kivételével 

c)  Luesivna  községe  

A b a u j  és T o r n a  megyék  Kassa  városával  

G  ö in ö r é s K i s - H o n t  megyék . . . . 

U  n g h  m e g y e 

B e r e g h  és  U g o c s a  m e g y é k  

C s a n á d  és B é k é s  m e g y é k  (Csudabella  
puszta  kivételével)  

Csudabella  puszta  

A r a d  j n e g y e  és  p e d i g :  

a)  Arad  u iegye  minden  községei  (Arad  
város  es  N a g y - B u z s á k  kivételével  

b)  P u s z t a - N a g y - B u z s á k  

c)  Arad  városa  

B i h a r  m e g y e  (Debreczen  városa  és puszta 
Köte les  kivételével)  

Debreczen  városa  a hozzá  tartozó  puszták-
kal  (Monostor ,  Csere,  Franciska,  Pacz,  
Bank,  Halap  és  Gut  kivételével)  és  
puszta  Köte les  

S z a t h m á r  m e g y e ,  Szathmár  Némethi ,  
N a g y - B á n y a  és Felsőbánya  városokkal  

1 8 5 6 
Dec.  1 5 .  

1 8 5 9 
April.  1.  

1862 

Majus  1.  
1 8 5 7 

Aug.  1.  
1 8 5 8 

M a j u s  1.  
1860 

Febr.  1.  
1860 

April .  1.  

1 8 5 6 
Febr.  1.  

1 8 5 7 
Febr.  1.  

1 8 5 6 
Május  I.  

1 8 5 7 
üktob .  1.  

1 8 5 9 
Dec.  15.  

1 8 5 7 
Oktob.  1.  

1 8 5 9 
Dec.  1 5 .  

1 8 5 8  1 8 5 9  
N o v .  15.  Junius  

1 8 5 7 
Junius 

1 8 5 9 
Oktob. 
1862 

Decerab. 
1 8 5 8 

Február. 
1 8 5 8 

Noverub. 
1860 

A u g u s t . 
I860 

Oktob. 

1 8 5 6 
A u g u s t . 

1 8 5 8 
April . 

1 8 5 6 
Novemb. 

1 8 5 8 
Apri l . 

1 8 6 0 
Jul ius 

1 8 5 8 
April . 

1860 

Jul ius 

A z o n  megye  v. kerület  megnevezése  melyre  
nézve  a  hirdetvényi  határidő  érvényes  

—  'O  
Hirdetvényi 

határidő 
I. II. 

búnap  vege  | búnap  vege  

1 8 5 9 1 8 6 0 1 8 6 0 

Dec.  1 5 .  Julius Novemb. 

» II it 
1 8 5 7 1 8 5 8 1 8 5 8 

Oktob.  1.  April. August . 
1 8 5 6 1 8 5 6 1 8 5 6 

Febr.  1.  August . 
o 

Decemb. 

1 8 5 6 1 8 5 7 1 8 5 7 

Dec.  1.  Julius Oktob. 

1 8 5 7 1 8 5 7 1 8 5 8 
Május  1.  Novemb. Mart i us 

1 8 5 6 1 8 5 6 1 8 5 6 
Febr.  1.  August . Decemb 

J» ti ti 
1 8 5 6 1 8 5 7 1 8 5 7 

Dec.  1 5 .  Junius Oktob. 
1 8 5 7 1 8 5 8 1 8 5 8 

N o v .  15 .  Junius Oktob. 

1 8 5 8 1 8 5 9 1 8 5 9 
Dec.  1.  Junius Oktob. 

1 8 6 0 1 8 6 0 1 8 6 1 
M a r t  1.  Septemb. Januar 

1 8 6 0 1 8 6 1 1 8 6 1 
Sept.  1.  April August. 

S z a b o l c s  m e g y e  

A H a j d u k e r ü l e t 

B á c s - B o d r o g h  m e g y e  ( T e m e s v á r , Z o m -
bor  és  Újvidék  városok  kivételével)  .  

Újvidék  városa  

T o r o n t á l  m e g y e  és S z e r é m  m e g y é -
n e k  Kuma  és  Illók  járásai  .  .  .  .  

K r a s s ó  m e g y e  ( L u g o s ,  Skribestye  és  
Kis-Zorlencz  kivételével).  

Német -  és  Román-Lugos ,  Skribestye  és  
Kis-Zorlencz 

M o s o n y  m e g y e  
G y ő r m e g y e 

S o p r o n  m e g y e  (Sopron  vár.  kivételével)  

B a r a n y a  m e g y e  Pécs  városával  együt t  

T o l n a  m e g y e  (Baranyához  csatolva  volt  
Szt .  Mária  és  Berekalya  puszták  ki-
vételével) 

V a s  m e g y e  (Szombathely  városa ,  Csó,  
Benkeháza,  Csenje,  Újmajor,  Gercze,  
Tacskand,  R e p c z e - S z t . - G y ö r g y ,  Ka-
rátfö lde ,  Kerkas  - K á p o l n a ,  raukasz ,  
Eöri  S z t . - P é t e r ,  Szatta  és  Oberdorf  
helységek  kivételével)  

V e s z p r é m  m e g y e  

J r g v z é s  :  Pest,  Szeged,  Sopron,  Temesvár,  Zombor,  Fiume  és tlalas  meg  nem 

lévén  helyszínelve,  ott  a  régiebb  telekkönyvek  ezen  munka  II.  részében  előadóit  

szabályok  szerint  folytatatnak.  
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A z o n  ntcgvc  v.  kerület  megnevezése  me lyre  
nézve  a  h irde tvény i  határidő  é r v é n y e s  

C-'O 

-oi -a 
—  vi  o  
_0J 

Hirdetvény i 
határidő 

I. U. 
hónap  vege | hunap  vége  

S  o m ti g v  in e g v e  (Nemes-Vid  és  Kis-\  id  
kivételével) 

31 a r m a r o s  m e g y e  

Horváth-  és  Tóthorsxág  és  a  magyar  
Tengerpart: 

Z á g r á b  m e g y e  Zágráb  és  Károlvárossal  
együt t  (a  Modruspataki  és  Bosz i l jevó i  
járások  kivételével)  

A  .Modruspatak  és  Boszi l jevói  j á r á s o k h o z  
tartozó  községek  

K ö r ö s  m e g y e  K ö r ö s  és  Kaproncza  vá-
rosokkal 

V a r a s d  m e g y e  (Varasd  városa  k ivé-
telével! 

Varasd  városa  

V e r ó c z c  m e g y e  Eszék  városával  és  a  
S z e r é m - m e g y e i  vukovári  járással  

P o z s e g a  m e g y e  Pozsega  várossal  

.Magyar  Tengerpar t  (F iume  raegve)  (F iume  
városa .  K a z a l é ,  Derova  és  Plassc  
községek  kivételével)  

1 8 6 2  ,  1 8 6 2  j  1 8 6 3  
M á j u s  1.  ü e c e m b .  i  Apri l .  

1 8 6 3  !  1 8 6 4  |  1 8 6 4  
Máj.  l ő . j J a n .  14.; Máj .  14.  

1 8 5 6 
J u l i u s  l .  

1 8 5 7 
Január 

1 8 5 7 
M á j u s 

1 8 5 9 
Jan.  15.  

1 8 5 9 
Jul ius 

1 8 5 9 
N o v e m b . 

1 8 5 8 
Mart.  1.  

1 8 5 8 
S e p t e m b . 

1 8 5 9 
J a n u á r 

1 8 5 7 
Oktob.  1.  

1 8 5 6 
Jul ius  1.  

1 8 5 8 
April . 
1 8 5 7 

Január 

1 8 5 8 
A u g u s t . 

•  1 8 5 7  
M á j u s 

1 8 5 7 
Mart.  1.  

1 8 5 7 
S e p t e m b . 

1 8 5 8 
JaDuár 

1 8 5 9  :  1 8 5 9  1 8 5 9  
Jan.  15.1  Ju l ius  N o v e t n b .  
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6. sz. Telekjegyzőkönyv  minta  

M A < ; \ . \ R O K . « . : A « ; I  K K N U K I . M T E K  TAKA.  1 8 * 3 .  6T>V>  

/ minhi. 

Telekjegy zókönyv. 
cuelvbül  a  t e l e k k ö n v v i  Le té t  s z e r k e s z t e n d ő .  1  •  

Már tou t ' a lva .  14.  3/ .am.  
i 

.  1>  1  >  11 t t  i l c h i p .  

Sor-
rendi 
j -am 

Helyrajzi 
szám 

Állítólagos 
térmerték 

Hold  •  öl  

Jegyzet 

1.  Kovács  István  i mis Varga  Ju-
din.in 

• 

11 
1.  Egy  —  urbéri  'olek.  

eges/. 

1. 14. Ház  17.  3.  i.  szám.  udvar  és  
kerttel  a  tdutczában  .  .  .  — 1400 Átiratás 

B.  2.  3.  
145. Szántóföld  a  kecskés  dűlőben  14 — 

3.  171.  Szántóföld  a  közép  dűlőben  16 — 
Lejegyzés 

B.  1.  

4. 314 Rét  a  Szilason  — 

5. 145/b. Szántóföld  a  kecskés  dűlőben  7 — 

ö. 171/a. Szántóföld  a  közép  dűlőben  S -
Átíratás 
B.  2.  3.  

314/a Rét  a  Szilason  

Ebhez  tartozik  a  közös  
legelőbeli  jog.  Lásd  az  
570.  számú  telekjegyző-
könyvet 

1 

1. 1071. Szőlő  a  Hegyháton  . . .  

Terheli  160  frt  szőlő-
dézsmaváltság. 

A  3 .  4..  1G.  §S-hoz  

1 200 

' . t 
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MARVA!-' A.ESDELETEK  TÁRA.  1  86>-

B e t é t 

Ke.-/... 
1.  s/.ani.  

U i r t n k l í i ] ! . 

- — Kataszteri 
térmérték 
•CuO • ö l e s  
noldakban 

Kataszteri 

K  r  •  —  
a  **"•  •  

Kataszteri 
térmérték 
•CuO • ö l e s  
noldakban 

tiszta 
jövedelem •legvzet 

V.  —  iiold  • ' ö l  frt  kr  

12:  1.  

12;  2.  

41; 
417  2.  
10'J 1 
1097 

Kast-e.;  ..  :..•(?:•  ••••re».  
.-.  •  .  s.  . é v . . :- .  

angol  Kertté.  •  •  
Tiszttartó:  lak  gar  

Ua-cigi  epületek  ..uva: -
ra 

8zániof--i-  .  «>-  v..  

dülőber. 
'  gyal.óTt  

.Szánt«  -  •. si'.:.igo> 

dűlőben  . . . .  
Rét  a  Szii.iSvL  .  
Ugyanott  •  •  
Legeié  a  domo..-"!.  
Erd'  ¡<  c-ert"!  

.00 
42 

30" 
•Jtn.ui 

300'' 

1 - AJ  -

A'Ji'd 

4111 Hl  
7l  H.H 1 

Illeti a  i'ÍP.  t-
B/..  ineallant  ter-
helő utl azolgalom 
lSjó.i-vi üOÜ.szili. 

Ártér. 

Arter. 

A  11..  U.  !•'•  !$-»<•.  

MAGYARORSZÁG'.  KENDI  ! ETEK  TÁRA.  \ f ) 6 5  

II.  minta.  

Keszí .  1.  szám.  

] ! /  T u l a j d o n i  l a p .  

K S 
-J. 

.1  e  g  y  z e t 

1 . Darvas  Gábor  (nos  Csanyi  Margittal 1 
Vétel  jogezimen.  (1887.  márcz.  I  -  n  780.  sz.  

Tulajdonjogi  bejegyzesek  a;vezetése  
1870.  s z  e  ]. 1  7.  2o70.  .- .  a.  

a  tu la jdonjog  öröklés  j . 'gczai  • 1  -gyenlö  
aranyban 

ni  G"sztonyi  ti.iL.-r  
h)  Gosztonyi  Géza  --s  
c)  Gosztonyi  Jolin,  D a n a -  K..rolyné  javára  

bekebeleztetet t . 
1871.  a  u g.  1.  2021.  s  z.  a.  

Gosztonyi  Gábor  és  Géza  jutalékai  Merészére  
vétel  jogezimén  a  tulajdonjog  

(l)  Veszprémi  Antal  javára  bekebeleztetett.  
187 J.  j  u  1.  1.  17UU  s z.  a.  

Gosztonyi  Gábor  és  Géza  jutalékai  másik  tele-
részére  nézve  vétel  jogezimén  a  tulajdonjog  

c)  Gosztonyi  Jolán  Darvas  Károlyné  javára  
bekebeleztetett . 

1877  111 á r c  z.  17.  780.  s z.  a.  
Az  A.  1.  alat t i  ingatlanokra  vétel  jogezimén  a  
tu la jdonjog 

f )  Darvas  Gábor  (nős  Csanyi  Margittal)  B.  1.  
alatt  betéti  tulajdonos  javára  bekebeleztetet t  

Előj.  B  2.  
Feltét.  bekebl.B.  3.  

11 

É r k é z .  1885.  n  0 v.  19.  3400.  s z. 
Az  1885.  nov.  18-án  kelt  és  Darvas  Gábor  által  

kiál l í tot t  átadási  szerzödÓB alapján  a tulajdonjog 
Darvas  Gáborné  szül.  Csányi  Margit  javára  elő-

jegyeztetik 

3. 

E r k e  z.  1885.  n o v .  27.  3700  - z. 
Az  1885.  nov.  1-én  kelt  és  Darvas  Gáborral  

kötött  adásvételi  szerződés  alapjan  a  tulajdon-
jog  a  B.  2.  a.  előjegyzés  neui  igazolásától  fel-
tételezetten 

Gosztonyi  András  
javára  bckebeleztetik.  

Felfolvamodás 
4100/885  bz.  a.  
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B '  ' r n l i t j í l «  > n i  l a p .  

x or J e g y z e t 
zair,  K 

l ; . - e :  k.  i -77 -  1.  714.  s z á  in  

Nyitrantegy t-  rvvnyszeke  mint  ha-
gyatéki  "f  bír t"  .:  ságnak  1 -77.  mar-
czius  11-er.  :'.7o'  - ..  Kelt átadási  végzése  
aiapjan  az  1. egés; .:  :•••:•.  teleknek  145. h 
szamn  szántóföld:  ét-  7  hold  14"i./a.  h.  r.  
s;  alatt.  •-  .'.  1  .  .  -  -zamu  szántóföld-
Imi  x  h"h:  7:.  sz.  alatt  —  és  ,.  
814.  t.  r  szam..  .  1  hold  814.  b.  h.  t.  
sv  a lat'  lfc.iv gye." • i.  az újonnan  nyitót"  
z'xT  szamu  tel-kj- • k  nyvbe  örökösödés:  
jogezimen 
Kovács  János  jav,.  .  „tvezettetik.  

Kz-'tt  le.tegy  •és  után  pedig  az  egész  
14.  1'..  r.  szumt  t>. i-i.-egre.  továbbá  az  

0.,  7.  -  szam  tatt  visszavezetett  146  b.  
171.  a.  é-  -14.  a  .  :.  -zamu  fél  kültelekre  
valamint  a  -  i  •71-  !••  r.  számú  egesz  
szőlőkre  nézve  ,".k:;.-ödés  jogezimén  a  
tu la jdoni ig 
Kovács  Kristóf  f"  

Kiadás  B.  4.  Ko\ács  Bálin".  Kiadás  B.  4.  
i.ivara  ••:_;> et.h .  •-.:•  i• e 1.  UeKebiezietik.  

B e e  r  k.  i-7".  .  ,:  :.  17.  4700.  s  z.  
Vételár  1OO0  írt.  

Az  187/.  "k  .  14 en  kelt  eredeti  adas-
vételi  szerződés  ;  lap.iai.  a  tulajdonjog  az  
1.  és  —  alatti  bi  tikból  Kovács  Bálintot  
illető  felerészre  
Béres  Aiulrás  

javára  be kehi. ztetn. Eladas  B.  5.  

B e é r k .  1x80.  ii  r  t  z.  1.  Ö700.  s z 
Vételár  1200  frt.  

Az  1880  november  29-én  kelt  ere  leti  
adásvételi  szerzői  t-s  alapján  a tulajdonjog 
az  1. és  — alatli  i  ngatiun  vagyonból  Béres  
András  nevére  ír  i'-lerészre  nézve  
Kovács  Kristóf  
javára  bekeblezt  el ik. 

-

MAGVARORSZÁGI  KEND)  : EK  TÁRA.  I * - - 661 

( ' )  r I . V ]  x  - r l a p .  

!'• e  é  r k.  1879  j u n i u «  17.  2.7"".  s z a  in.  

Az  1879.  junius  14-én kelt  eredi  !:  adóslevél  
alapján  a  zálogjog  az  A.  I.  a lat t!  birtokból  
Kovács  Bálintot  illető  felerészre  kamatozó  
hétszáz  forint  kölcsöntőke  erejéig  
Xpitz  Bernát  
¡•ani  lakos  j a v . r a  boK»bleztetik  

B e e r  k.  1879.  a  v. g  u s z t  u  s  10.  •  .700. s z á m . 

Az  1879.  aug.  lz'-ei.  keh  ere"'-:,  adóslevél  
alapján  a  zálogjog  az  A.  1.  alatti  birtokból  
Kovács  Bálintot  illető  felerészre  Te'«  kamatozó  
kétszáz  forint  kölcsöntőke  erejéig  
Sólyom  Dávid  
mártonfalvai  lakos  javára  bekcbleztetik.  

B e é  r k.  1879..0  k t ő b e  r  30.  4,900.  s z á m  

Az  1879.  okt.  29-én  kelt,  Spitz  Bernát  által.  
••>  ugyanaz  napon  kelt,  Sólyom  Dávid  által  
kiállított  két  rendbeli  törlési  nyugta  alapján  a  
C.  1.  és  C  2.  a la t t  bekeblezett  zálogjogoknak  
törlése  bekebleztetik.  

forint  kr.  Jegyzet 

7» M 1  —  Törlés 
C.  3.  

20'1  —  Törlés 
C.  3.  

t 
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I I  IHllll.l  

K ' - s / . i . 

'  1  • I  H - rl.M  i  >.  

/ 
I.  s z á m .  

E i  k ••  r.  ,i  ..  | | .  «  z.  
Az  IK7.1.  ili'iv.  I -n  ,"ll  eredeti  kötelezvén»  

alapján ^ ' / k a m a t  •/.•> lm  znníilezer  forint  kölrailn-
t"ki-  erejéig  'iiiPzK'iiyi  1.."i 1 • 'Iliink  nz  A.  I.  alatti  
birtokból  "I  il lol"  i'g v 1  11 nnnli i'sznyi  jutalékára  
:i  zálogjog  
;i  l l i 'vpiiii 'gi  "i  líl 1;:| ri'lc i'i:':;  l:i | 

jn vi'ii :i  !iiik"b|i'zl  el i 1 

E  r  k  o z.  1 H 7 i n  i'i  j.  17.  KT'.I.  n .  
Az  1872.  in Aj  11 h  l ' é n  kell  eredeti  kötelez-

vény  alapján  nz  A.  I.  a.  birtokból  Vezzpréiny  
Antalt  illető  egy  ba nemli  é*zii vi  jutalékra  tizen-
bétezer  forint  7"/  kői'  •'"uitők''erejéig  a  z.álngjog  
l'i'utscli  liernát  

javain  beke | i |e / l"I  ¡1,  

E  r  k e  /.  | s7ü.  ni  á  r  c  z.  27.  fi7u.  s  /..  
Az  IS7I1  niáii-z.  ü<l  ¡in  kelt  eredeti  kötelez-

vény  alapján  az  A  I.  a  bir tokból  fiosztonyi  
Jolán  Darvas  Károlynál  illető két  harmndrésznyi  
jutalékra  negyvenezer  forint  7"/o-no  kölcsöntőke  
erejéig  n  zálogjog  
( toldberger  Náthán  

javára  bekebleztetik.  

frt  kr.  .legvze t 

20111111 

|Tinai 

4ui inti 

/ 
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7. sz.  Isaszeg község telekkönyvének  birtokrészlet  lajstroma  

M  \I  • VA  LII HÍ S / . A I N  K K N D K I . K T L L K  T A K A .  1 8 8 8 .  709 

X.XIIi.  minta.  

Jegyze t 

Alzálog-
jog  C)  2.  

Feltételes 
tilrl de t 3 . 

Izsaszeg  község  telekkönyvének  birtokrészlet-
lajs troma. 

Helyrajz i 
s/a  ni -.  1.  

A  telek • 
könyvi 

hetét 
H/.álll.l 

Az.  ii  hetét  azáina,  melybe  a  bir tokrészletek  egészben  
vag.v  részben  későbben  vi te tnek  át  

1. 3. 

- IG. 

a. 1. 

. . . 

•í/i. 18 

52. 

. . . 

4/1. 

18 

52. 

. . . 

— 

•2. 

-

— 

0. 53. 

-

— 

7. 63. 
7/1.  a l a t t  
felerész-
ben  317.  

8  -l-l.ii.  r.  sz.  a  uiagy  
pont i  tele  

ur  k i r .  álla  
kkönyvbo 

mvusut  rés  
v i t e te t t  át  

zére  a  köz-

15. 74. 1 ' i ; 

A  Idő.  számhoz.  



XS.I V.  minta.  

Felszólalási  lap  

•  .mii  t e l e k k ö n y v i  b e t é t h e z .  

!  =~  
T. 

ir. 

A bent  ;:..s  
ideje  «  ..  

i k t a t ó k é . .  v:  
szán; 

r.  •  
A  felek  nevei  Jegyzet 

i 

i  -
i  "  -•iecz.  .  

ló» : . 

V.irga  Péter  

>zabó  Pál  ellen  

•t 

_ 
ifi/.. 

109'.'. 

Németh  Antal  

7znbú  Pál  ellen  

o. 

decz  .  •  
•_''.•'1 i. 

Kövér  István  
'iazdii  János  eilen  

A  114  íj-hoz.  

M.*•  .  iK.-ZA'Í ;  M - . x d e l e t e k  T A R A .  1 ? « .  \  7 1 1  

v A  '  i/l i ii .'II. 

község  telekkönyvének  betüsoros  
nevjegyzéke. 

A  tulajdonos  uev  tietaláni  meirkiilöu-
büz tv  '..Izeivel  

A megfelelő betétek  számai  

Adani  András  -07..  900.  

Agárdy  Istv.ui  
nÖ9  Nagy  Judit:,-..  ."•02. 

Agárdy  Istváu  
nos  szabó  Rózae...  107..  lóo't  

Biru  József  idősebb  107. 

Biro  József  i f jabb  öl 2. 

Dacsó  Pál  biikki  

Emher  Péter  ÖÖÖ. 

Farnady  József  770. 

Gálos  Gyula  
nős  Kovács  Polixeuavai  750. 

Gálos  Gynla  
nos  Veres  Máriává;  Ö57. 

Halász  Gábor  cselei  7*0. 
A  118.  §-hoz.  

oo 
t/l 
N 
TI 

VI 
N 

£ p t 
vi 
ffi 

T3 
<TN 
VI 
r-s 

ŐT 
£ 
O : 
3 

c r 
a> 
c= 
C/3 O •e 
o 
t/1 
3 
(TI. £ 
n' 

(JO 
N 
Ct> 77 

to •fc. -O 
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o
 C7

 <s7Pntnéterv Lai os m
óricvári lakos kataszteri birtokíve 



to 
Ol 
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,0
 SZ

 M
óricvár rendezet, tanácsú város kataszter, telekkönyve az ,910. évben történ, 

tagosítást követő helyszínelés alapjan 

-
 j

 
-

'T 2
 ^

 c/i
 

•w
 ' io 5

 •
 

d
 _

 >1
 

J--
s ő

 T
 

') 

O
 t/l

 

ír 

V. 

í
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17!).  11i.iMin  l!)27.  p .  u .  M.  »•£.  

Terület  összesen  

h.il,I  .  ! I !  ¡H'klál'  

Kutas/. ' 
leri 

l iszia 
jöve-

de lem 

K  !  f  

Mov,ic;'.yzések 

a lnsz ta -
Ivozás 

103  I  

071 

SV. 
439 

SOS 

439 

SI 

195 

255 

123 

1Í) •il 

az  I  évi  az  !  évi  az  1  évi  

liul.i  I  O-ül  

árvizszii,  szerint  

hold •  -öl  

házhely 
(, r házszám ) 

es  árok  

,1.  házhely  J  I •)'). házszám/ 

U,u-  '  
f erdő 

X 

.  lold-
,-észlet 
h'ely-
rujzi 
/.ama 

A  d ű l ő  
v a g y 

ha tá r -
r é sz 
n e v e 

szama 

A  bi r tokos  

lakóhelye 

A  föld-

mino-
ségi 

osz tá ly 

s z á n t ó -
föld 

t e rn le t -

hoid 

S ¡így  Héla  (.  Isój  

•Vagy  Ilona  (¡híjadon)  

stb. 

Kelemen  Pál  i Pető) 

Kelemen  Pál  (Pető)  

Óvár  fEL (»V 

Fehér  András  mint  
kezelő 

lierecz  Péter  

Domonyi  József  

Orosz  Gábor  

Oldal 

Gánóc  6  

Óvár 
(37) 

Móricvár 

Radna ZSL 
(sb) 

Fehér  András  (Kanyó)  

Berecz  Péter  

s-,  Szabó  Antal  (kocsis)  
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11. sz.  Magyarország  a XVIII.  században  
(Erdéllyel,  a Partiummal,  valamint  Horvát-Szlavonországgal)  

MAGYARORSZÁG 
A  XVIII.  SZÁZADBAN  

1  4500000  

E59  OnZíflmUr  
UtgytUU/ 
Szitui  kirahn  riros  
PiniítmoiQiBw  gocoontia  

I  Uanatakiun jeiztl  in  u»»Q)  _  -
.  Abfl  flftlf  íf-rim-ftMl  £  

\  V*  ^ 1 / L  ^  L  '  C  '  

Rík 

RÍll 
f U  ti  

> 

' X 
*  7'  i  -1  ,  ff  íj  A  a  S  -i 

"U*>  V  
E  R  B  \ 

Jászok,  kunok.  haidu  urasok  
'  ——  autonom  tirilctl  

1  Mi-ben  meo«únt  katonai  Mtirórrioe  Katonai  hatltömdák  
L e n g y e l o r s z á g n a k  ei/slogosit«  
IZÉI 

Sziiz  szik  
fmmi 1  779-töl  klag/rorszagnoz csatc  
igliailló  tomiet  

MAGYARORSZAG  KÖZIGAZGATASA  (1854  1860)  

o s z t r á k 
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SzanUddré»  ' '  
/  Gyarmata  I  I  

K'sbaĉ .r.k  Rék4,  Jcettlb]  
Karlova 

r  ö  R  o ^ t p X j r i  
TOrSkb«,.  ^ / / T j r t , , ,  

/J'C.kko 
.  í / r  

»" r í  Nadf bectketek Botot S\>  atilla  
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8ok.tr. 
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*M  "xt-iJ  

t^toiony  '  

V  J-  Jtrkowkc  »  r  "°On  
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íztk" 
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íwpitzójír*BAúui 

a v i - S S ? V 7  " ' ' ' " " ^ í T I .  T H x 4 8 / 1  K i 

UDVARHELY  Csiik»-!  
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Ntgi 
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nagy-KWKÖU-Ö 

.  j  fogtál  J  
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12. sz. Magyarország  megyéi  1886-ban  

Jeschen 

5ZÁG  NEMZETISÉGEI  
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13. sz.  Miniszteri  rendelet  a Keszthelyi  Járásbíróságnak  telekkönyvi  hatósággal  felruházásról.  
Telekkönyvi  hatósággal  felruházott  királyi járásbíróságok  1892-ben  Magyarországon  

709 MAGYARORSZÁGI  RENDELETEK  TÁRA.  1 8 7 6 . ' * $  1  

\ 

»4. 

A  m.  kir.  igazságügyi  ministerium  24932/876.  sz;  

a  T e  s z t h  e -
h a t ó s á g g a l  f e l r u h á z á s a  t á r g y á b a n , ;  

_A kir.  igazságügyminisfi  i  í11111 n l l  il  l!n  i  li  lulijj  

a  keszthelyi  kir.  járásbíróság,  mely  a  folyó  évi  24{  
rendelettel  telekkönyvi  ügyekben  birói  hatáskörrel!  
háztatott,  azon  ügyekben  el járását  folyó  évi  oktobe  
fogja  megkezdeni  

Budapest,  1876.  évi  augustus  24-én.  :'M  

JPerczel  Í  
•  U  

n• uctjotv. 

A)  T ö r v é n y s z é k e k .  

s A  te lekkönyvi  b íróság  (kir .  t ö r v é n y s z é k )  

székhelye 

hatásköre  kiter-
jed  a  következő  
járásbíróságok 

területeire 
székhelye 

hatásköre  kiter-
jed  a  következő  
járásbíróságok 

területeire 

1.  Arad  Arad 
Radna 

í).  Budapest  

Budapest  IV.  ker.  
»  V.  »  

VI.  »  
VII.  »  

» VIII—X.  *  2.  Ar.-Marúth  Ar.-Marótli 
í).  Budapest  

Budapest  IV.  ker.  
»  V.  »  

VI.  »  
VII.  »  

» VIII—X.  *  

3.  B.-Gyarmat  B.-Gyarmat 10.  Csíkszereda  Csíkszereda 

4.  Beregszász  
Beregszász 
Ilosva 
Kászony 

11.  Debreczen  Debreczen 
Derecske 4.  Beregszász  

Beregszász 
Ilosva 
Kászony 

12.  l )eés  
Deés 
Csáki-Gorbó 
Nagy-Iionda 

5 .  Besztercze  Besztercze 12.  l )eés  
Deés 
Csáki-Gorbó 
Nagy-Iionda 

G.  Besztercze-
bánya 

Beszterczebánya 

12.  l )eés  
Deés 
Csáki-Gorbó 
Nagy-Iionda 

G.  Besztercze-
bánya 

Beszterczebánya 

13.  Déva  
Déva 
Maros-Ilye 
Vajda-Hunyad 

7.  Békés-Gyula  Békés-Gyula 

13.  Déva  
Déva 
Maros-Ilye 
Vajda-Hunyad 

7.  Békés-Gyula  Békés-Gyula 

14.  Kger  
Egei-
Heves 
Pétervásár 
Tisza-Füred 

8.  Brassó  
Brassó 
Hosszufalu 
Zernest 

14.  Kger  
Egei-
Heves 
Pétervásár 
Tisza-Füred 

3 8 7 25* 
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B)  J á r á s b í r ó s á g o k .  

A  telekkönyvi  hatósággal  felruházott  kir.  járásbíróság  

hatásköre  kiter-
,  ,  ,  jeil  a  következő  szekhelve  . . . . . . .  járásbíróságok 

területeire 
székhelye 

hatásköre  kiter-
jed  a  következő  
járásbíróságok 

területeire 

1.  Ah.-Szántó  Abauj-Szántó 19.  Bonyhád  Bonyhád 

2.  Ahrudhánya  Abrudbánya 
Topánfalva 20.  Boros-Jenő  

Boros-Jenő 
Nagy-Buttyin 
Nagy-Halmágy 

3.  Alibituár  Alibunár 

20.  Boros-Jenő  
Boros-Jenő 
Nagy-Buttyin 
Nagy-Halmágy 

3.  Alibituár  Alibunár 21.  Breznó-
hánya Breznóbánya 

4.  Adony  Adony 

21.  Breznó-
hánya Breznóbánya 

4.  Adony  Adony 
22.  Budapesti  

I—III.  ker.  
Budapest  I.,  II.,  

III.  ker.  
5.  Alsó-Kabin  Alsó-Kubin 

22.  Budapesti  
I—III.  ker.  

Budapest  I.,  II.,  
III.  ker.  

5.  Alsó-Kabin  Alsó-Kubin 
23.  Czegléd  Czegléd 

0.  AIsó-Lendvn  Alsó-Lendva 
23.  Czegléd  Czegléd 

0.  AIsó-Lendvn  Alsó-Lendva 
24.  Csákovár  Csákovár 

7.  H a j a  Baja 
Almás 

24.  Csákovár  Csákovár 
7.  H a j a  Baja 

Almás 
25.  Csáktornya  Csáktornya 

s.  H a l a s f a l v a  Balásfalva 
25.  Csáktornya  Csáktornya 

s.  H a l a s f a l v a  Balásfalva 
20.  Csepreg  Csepreg 

>.  H. - l lunyad  Bántfy-Huuvad 
Hidalmás 

20.  Csepreg  Csepreg 

>.  H. - l lunyad  Bántfy-Huuvad 
Hidalmás 27.  Csik-S/.ent-

Márton Csik-Szt.-Márton 

10.  Bárt fa Bánfa 
Svidnik 

27.  Csik-S/.ent-
Márton Csik-Szt.-Márton 

10.  Bárt fa Bánfa 
Svidnik 28.  Csongrád  Csongrád 

11.  Battonya  Battonya 

28.  Csongrád  Csongrád 

11.  Battonya  Battonya 
29.  Csorna  Csorna 

12.  Ha /.in Bazin 

29.  Csorna  Csorna 

12.  Ha /.in Bazin 
30.  Csurgó  Csurgó 

13.  Békés  Békés 

30.  Csurgó  Csurgó 

13.  Békés  Békés 
31.  Dárda  Dárda 

14.  U.-Csalta  Békés-Csaba 

31.  Dárda  Dárda 

14.  U.-Csalta  Békés-Csaba 
32.  Detta  Detta 

lő.  Belényes  
Belényes 
Magyar-Cséke 
Vaskoh 

32.  Detta  Detta 

lő.  Belényes  
Belényes 
Magyar-Cséke 
Vaskoh 

33.  Devecser  Devecser lő.  Belényes  
Belényes 
Magyar-Cséke 
Vaskoh 

34.  Dicső-Szt.-
M árt on D.-Szt.-Márton 10.  Bethlen  Bethlen 

34.  Dicső-Szt.-
M árt on D.-Szt.-Márton 

7.  Bittse  Vág-Besztercze 
Bittse 

35.  I) .-Földvár  Duna-Földvár 7.  Bittse  Vág-Besztercze 
Bittse 

3 0 .  D U H U -
Szenlahely D.-Szerdahely s.  Hngsau  Bogsán 

3 0 .  D U H U -
Szenlahely D.-Szerdahely 

A  telekkönyvi  hatósággal  felruházott  kir.  járásbíróság  
hatásköre  kitér-

.,  ,  ,  jed  a  következő  székhelye  • ' . . . . . . .  .  járásbíróságuk 
területeire 

batásköre  kiter-
,.  ,  .  jed  a  követkoző  szekhelve  , • ' . . . . . .  járásbíróságuk 

területeire 

37.  Duna-Veese  Duna-Vecse 50.  Halas  (Kun)  Halas  (Kuu)  

3s .  Fdelény  Edelény 57.  Halmi  Halmi 

39.  Érsekújvár  Érsekújvár 5S.  Hátszeg  
Hátszeg 
P u j 

40.  Esztergom  
Esztergom 
Muzsla 59.  Hódmezü-

Yásá rliely 
Ilódmezü-Vásár-

liely 

11  F.-ti.varnial  Feliéi-Gyarmat. 00.  Hódságit  Héidságli 

42.  Félegyháza  Félegyháza 
01.  Honioiiiia  

Homuima 
Sztropkó 

43.  Felső-Für  Felső-Kör 

01.  Honioiiiia  
Homuima 
Sztropkó 

43.  Felső-Für  Felső-Kör 
02.  Hosszít-Aszó  Hosszu-Aszó. 

44.  Felső-Vissó  Felsö-Vissó 
02.  Hosszít-Aszó  Hosszu-Aszó. 

44.  Felső-Vissó  Felsö-Vissó 
03.  11 tiszt 

H uszt 
Ökörmező 

45.  Fogaras  
Fogaras 
Sárkány 

03.  11 tiszt 
H uszt 
Ökörmező 

45.  Fogaras  
Fogaras 
Sárkány 

04.  Igló  Igló 
40.  Fülek  Fülek 

04.  Igló  Igló 
40.  Fülek  Fülek 

05.  Jás/.-Apáthi  Jász-Apáthi 
47.  Galántha  Galántha 

05.  Jás/.-Apáthi  Jász-Apáthi 
47.  Galántha  Galántha 

00.  Jászberény  Jászberény 
48.  Galgóez  Galgóez 

00.  Jászberény  Jászberény 
48.  Galgóez  Galgóez 

07.  Kapuvár  jyapuvár 
49.  Gálszécs  •  

Gálszécs 
Varannó 

07.  Kapuvár  jyapuvár 
49.  Gálszécs  •  

Gálszécs 
Varannó 

08.  Karc/.ag  Karczag 
50.  Gödöllő  Gödöllő 

08.  Karc/.ag  Karczag 
50.  Gödöllő  Gödöllő 

09.  Károlyfalva  Kárulytalva 51.  Gölhiic/..  
hánya 

Gölniezbánya 
09.  Károlyfalva  Kárulytalva 51.  Gölhiic/..  

hánya 
Gölniezbánya 

70.  Keszthely  Keszthely 
52.  Gyergyó-

Szt.-Miklós 
Gy.-Szt.-Miklós 

70.  Keszthely  Keszthely 
52.  Gyergyó-

Szt.-Miklós 
Gy.-Szt.-Miklós 

71.  Késmárk  Késmárk 

53.  Gyöngyös  
Gyöngyös 
Hatvan 72.  Király-

Helmecz Kinily-Helinecz 

54.  Gyünk  Gyünk 

72.  Király-
Helmecz Kinily-Helinecz 

54.  Gyünk  Gyünk 
73.  Kis-Czell  Kis-ízelt 

55.  llajdn-  Bő-
szörijiéiiy 

Hajdu-Düször-
ménv 

73.  Kis-Czell  Kis-ízelt 

55.  llajdn-  Bő-
szörijiéiiy 

Hajdu-Düször-
ménv 74.  Kis-Jcnö  Kis-Jenő 
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\  A telekkönyvi  biróság  (kir.  törvényszék)  

székhelye 

ha tásköre  ki ter-
jed  a  következő  
járásbíróságok 

területeire 

székhelye. 

ha tásköre  ki ter-
jed  a  következő  
járásbíróságok 

területe i re 

15.  Eperjes  
Eper jes 
Girál t 
Lemes 

20.  Komárom  
Komárom 
Nagy-Igmánd 
Pe rbe te 

1(1.  Erzsébet-
város Erzsébetváros 30 .  Lőcse  Lőcse 

17.  F e h é r t e m -
plom 

Fehér templom 31.  Lúgos  Lngos 
Facset 

IS .  F iume  F i u m e 32.  M.-Sziget  
Máram.-Sziget 
Akna-Rahó 
Técső 

10.  Győr  
Győr 
Szent-Márton 
Té th 

32.  M.-Sziget  
Máram.-Sziget 
Akna-Rahó 
Técső 

10.  Győr  
Győr 
Szent-Márton 
Té th 33 .  M.-Vásár-

he ly 

M.-Vásárhely 
Mező-Bánd 
Nyárád-Szereda 

20.  Gy . -Fehér-
vár 

Gyula -Fehérvár 

33 .  M.-Vásár-
he ly 

M.-Vásárhely 
Mező-Bánd 
Nyárád-Szereda 

20.  Gy . -Fehér-
vár 

Gyula -Fehérvár 

34 .  Miskolc /  
Miskolcz 
Csáth 
Szent-Péter  )  

21.  Ipo lyság  
Ipolyság 
Vámos-Mikola 

34 .  Miskolc /  
Miskolcz 
Csáth 
Szent-Péter  )  

21.  Ipo lyság  
Ipolyság 
Vámos-Mikola 

35 .  Nagy-Becs-
kerek Nagy-Becskerek 

22.  Kalocsa  
Kalocsa 
Kis-Körös 

35 .  Nagy-Becs-
kerek Nagy-Becskerek 

22.  Kalocsa  
Kalocsa 
Kis-Körös 

36 .  N. -Kanizsa  Nagy-Kanizsa 
23.  Kapfflu'ár  

Kaposvár 
Igal 

36 .  N. -Kanizsa  Nagy-Kanizsa 
23.  Kapfflu'ár  

Kaposvár 
Igal 

37.  N.-Kikinda  
Nagy-Kikinda 
Biliét 
Zsombolya 24.  Karáasebes  

Karánsebes 
Teregova 

37.  N.-Kikinda  
Nagy-Kikinda 
Biliét 
Zsombolya 

25 .  Kassa  
Kassa 
Szikszó 
Zsadány 38.  N.-Szcben  

Nagy-Szeben 
Szelistye 
Szerdahely 
Uj -Egyház 

2(1.  Kecskemét  Kecskemét 

38.  N.-Szcben  

Nagy-Szeben 
Szelistye 
Szerdahely 
Uj -Egyház 

2(1.  Kecskemét  Kecskemét 

30.  N.-Várad  

N.-Várad-városi 
N.-Várad-vidéki 
Beret tyó-Újfa lu 
Élesd 

27.  K . -Vásár -  *  
he ly 

Kézdi-Vásárhely 
30.  N.-Várad  

N.-Várad-városi 
N.-Várad-vidéki 
Beret tyó-Újfa lu 
Élesd 

2 s .  Ko lozsvár  
Kolozsv.-városi 
Kolozsv.-vidéki 
Mócs 

40.  Nyiregy-
l iáza 

\ 

Nyíregyháza 

\ 

A  telekkönyvi  biróság  (kir.  törvényszék)  

székhelye 

ha tásköre  k i te r -
jed  a  következő  
járásbíróságok 

terüle te i re  -

ha tásköre  kiter-
, , ,  .  ,  jed  a  következő  

^  |  járásbíróságok  
területe i re 

41.  Nyitra  Nyi t ra 
N.-Tapolcsány 

54.  Sz . -Udvar-
he ly 

Székely-Udv.ar-
hely 

42 .  P a n c s o v a  Pancsova 
Anta l fa lva 55 .  Székes-

F e h é r v á r 
Sz.-Feliérvár 
Sár-Bogárd 

43 .  r e s t v i d é k  
székh.  Budapest ,  

IV.  ker.  

Pestvidék 
Ócsa 56 .  Szolnok  

Szolnok 
Abád-Szalók 

44 .  Pécs  
Pécs 
Pécs-Várad 
Szent-Lőrincz 

57 .  Szombat-
hely 

Szombathely 

45 .  P o z s o n y  Pozsony 
58 .  Temesvár  

Temesvár 
Buziás 
Rékás 

46.  R . -Szombat  
Rima-Szombat 
Rima-Szécs 
Torna i ja 

58 .  Temesvár  
Temesvár 
Buziás 
Rékás 

46.  R . -Szombat  
Rima-Szombat 
Rima-Szécs 
Torna i ja 50.  Torda  

Torda 
Alsó-Jácza 
Felvincz 
Maros-Ludas 

47 .  Rózsahegy  Rózsahegy 

50.  Torda  

Torda 
Alsó-Jácza 
Felvincz 
Maros-Ludas 

47 .  Rózsahegy  Rózsahegy 

60 .  Trencsén  

Trencsén 
Baán 
I l lava 
Puchó 48.  S á t o r a l j a -

ú j h e l y Sátoral ja-Ujl iely 

60 .  Trencsén  

Trencsén 
Baán 
I l lava 
Puchó 48.  S á t o r a l j a -

ú j h e l y Sátoral ja-Ujl iely 

61.  Újvidék  Újvidék 

40.  Sopron  
öopron 
Felső-Pulya 
Nagy-Márton 

61.  Újvidék  Újvidék 

40.  Sopron  
öopron 
Felső-Pulya 
Nagy-Márton 

62 .  Veszprém  
Veszprém 
Bala ton-Füred 
Eny ing 

50 .  Szabadka  
Szabadka 
Topolya 

62 .  Veszprém  
Veszprém 
Bala ton-Füred 
Eny ing 

50 .  Szabadka  
Szabadka 
Topolya 

63 .  Za la-Eger-
szeg Zala-Egerszeg 

51.  Szatmár-
Nénieti 

Szatmár-Német i 
Erdőd 

63 .  Za la-Eger-
szeg Zala-Egerszeg 

51.  Szatmár-
Nénieti 

Szatmár-Német i 
Erdőd 

64.  Zilali  Zilali 
52.  Szeged  Szeged 

64.  Zilali  Zilali 
52.  Szeged  Szeged 

65 .  Zombor  
Zombor 
Apat in 53.  Szegszárd  Szegszárd 65 .  Zombor  
Zombor 
Apat in 
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i  ha tásköre  kiter-
,,  ,  .  _  1 jed  a  következő  

s z e  3  j  járásbíróságok  
j  területeire  

székhelye 

hatásköre  kiter-
jed  a  következő  
járásbíróságok 

területeire 

7."».  Kis-Marton  Kis-Marton 94.  I , iptó-Szt.-
Miklós 

Liptó-Szt.-Miklós 
Liptó-Ujvár 

71!.  k is-Szcben Kis-Szeben 95.  Losoncz  Losoncz 

77.  K . - l j s z á l l á s  Kis-Ujszállás 
96 .  Lubló  Lubló 

78.  Kis-Vártla  Kis-Várda 

96 .  Lubló  Lubló 

78.  Kis-Vártla  Kis-Várda 
97.  M.-Lápos  Magyar-Lápos 

7!).  Korpona  Korpona 
97.  M.-Lápos  Magyar-Lápos 

7!).  Korpona  Korpona 
9S.  Magy.-Óvár  Magyar-Óvár 

SO.  Kovászua  Kovászna  •  
9S.  Magy.-Óvár  Magyar-Óvár 

SO.  Kovászua  Kovászna  •  
99.  Makó  Makó 

.s* 
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1874:XVII. tc.  A főváros pesti része telekkönyveinek  átalakításáról  és  kiegészítéséről.  

1874:VIII. tc.  A métermérték  behozataláról.  

1874:CV. tc.  Az  1871 :XXXI. tc.  módosításáról.  

1875:VII. tc.  A  földadó  szabályozásáról.  

1880:XLVI. tc.  A telekkönyvi  rendeletek pótlásáról  és  módosításáról.  

1881:LXI. tc.  A  vasutak  és  csatornák  külön  összpontosított  telekkönyvezéséről  szóló  
1868:1. tc. módosítása és kiegészítése  tárgyában.  

1884:XII. tc.  Az  új  földadó-kataszteri  munkálatok  eredményei  ellen  érvényesíthető  
felszólalások elintézésének módjáról.  

1885:XXI. tc.  A  földadó-kataszter  nyilvántartásáról.  



266 

1886:XXIX. tc.  A telekkönyvi  betétek  szerkesztéséről.  

1887:XXIX. tc.  A  királyi  törvényszékek  telekkönyvi  hatóságához  utalt  ügyeknek  egyes  
bírák által való  elintézéséről.  

1889:XXXVIII.  tc.  A telekkönyvi  betétek  szerkesztéséről  szóló  1886:XXIX. tc.  módosítása  
és pótlása  tárgyában.  

1890:XXIX. tc.  A  királyi  törvényszékek  és  királyi  járásbíróságok  székhelyeinek  és  
területének  meghatározásáról.  

1891:XVI. tc.  Az  1886:XXIX. és az  1889:XXXVIII.  tc-k módosításáról  és pótlásáról.  

1892:XXIX. tc.  A tényleges birtokos tulajdonjogának a telekkönyvbe bejegyzéséről és a 
telekjegyzőkönyvi bejegyzések  helyesbítéséről.  

1018/1992.  igazságügy-miniszteri  utasítás:  A  telekkönyvi  betétek  szerkesztéséről  intézkedő  
1886:XXIX.,  az  1889:XXXVII.  és  az  1891:XVI.  tcikkek  végrehajtása  
tárgyában. 

1900:XXX. tc.  Közérdekű öntözőcsatornák  létesítése  tárgyában.  

1907:V. tc.  A  mértékekről.  

1909:V. tc.  A  földadókataszter  kiigazításáról  és  a  földadó  százalékának  
megállapításáról. 

1924:XII. tc.  A társasház-tulajdonról. 

1927:XXXIV. tc.  A telekkönyvi tulajdon és a tényleges birtoklás között előállott  eltérések  
megszüntetését  célzó egyes  intézkedésekről.  

1927:XXXV. tc.  A jelzálog-jogról. 

1936:XII. tc.  A  vasutak  és  csatornák  összpontosított  telekkönyvezéséről  szóló  
jogszabályok módosítása és kiegészítése  tárgyában.  

1938:XI. tc.  A kivételes telekkönyvi eljárások egységes szabályozása  tárgyában.  

6920/1945. M.E.sz.r.  A társasháztulajdonról szóló  1924:XII. tc. hatályának kiterjesztéséről. 

1948:LV. tc.  A  méterrendszernek  a  földadó-kataszteri  munkálatokban  és  a  
telekkönyvben való  alkalmazásáról.  

1959.IV. tc. (Ptk)  A Magyar Köztársaság Polgári  Törvénykönyvéről.  

1960. évi  1 l.sz. tvr.(Ptké)  A Polgári Törvénykönyv végrehajtásáról.  

54/1960. (XI.27.)Korm.sz.r.  A  telekkönyvről.  

2/1960.(XII.25.)IM.r.  A telekkönyvről  szóló 54/1960. (XI. 27.) Korm.  sz.  

118/1960. (IK23-24.)  IM utasítás  A telekkönyvi eljárás egyes  kérdéseiről.  
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