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Lázba hozta a falvakat a Hivatalos 
Közlönyben három évvel ezelőtt, 
2015 májusában megjelent or-

szágos kataszteri és telekkönyvezési 
program. A legtöbb lap szalagcímben 
hozta a hírt, hogy az új program ke-
retében ingyenes lesz a kül- és a bel-
területek telekkönyvezése, ami óriá-
si terhet vesz le a gazdák válláról. A 
program a 2015–2023-as, nyolcéves 
időszakra írta elő az ország mintegy 
negyvenmillió, építmény nélküli, il-
letve építménnyel rendelkező birto-
kának az ingatlan-nyilvántartásba 
vételét. Az erdélyi földtulajdonosok-
nak kellett leghamarabb csalódni-
uk, mert kiderült, hogy a földmérést 
és az új nyilvántartásba vételt a Kár-
pátokon túl, Dél-Romániában, illet-
ve Moldvában kezdik el. A három éve 
tartó, államilag finanszírozott prog-
ramból Erdélyben eddig keveset ta-
pasztaltak, jó esetben megyénként 
két-három településen kezdődött el 
a földmérés. Az Országos Kataszte-
ri Hivatal (ANCPI) honlapján fellelhe-
tő adatok szerint a beépített vagy be-
építetlen földterületek 29 százalékát, 
azaz 11, 6 millió birtokot telekeltek 
eddig. Sztranyiczki Szilárd jogász 
és földmérő szakember, a Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
oktatója – aki húsz évet dolgozott a 
Kolozs megyei kataszteri hivatalban 
– úgy véli, ez az országos adat eléggé 
vitatható, legalábbis ha az erdélyi ta-
pasztalatokból indulunk ki. Közölte, a 
programból még hátralevő öt év alatt 
lehetetlen ezt a hatalmas munkát el-
végezni, főleg olyan körülmények kö-
zött, amikor nagyon rapszodikusan 
és kiszámíthatatlanul halad a topo-
gráfiai munka.   

Nem jók a régi térképek

„A baj gyökere, hogy össze-vis-
sza történt eddig a telekelés. Va-
laki a határ egyik végében táblá-
zott be egy területet, egy má-
sik személy pedig 10 kilométerrel 
odébb, a határ másik felében. Ma 
az ingatlannyilvántartásbavétel egy 

mozaikszerű térképet mutat, amiből 
szinte lehetetlen egységes rendszert 
alkotni” – magyarázta kérdésünkre 
Sztranyiczki Szilárd. Egy-egy tele-
pülés határát, az összes birtokot egy-
ségesen kell újramérni, de ez eddig 
még egyetlen erdélyi településen sem 
sikerült teljes mértékben. A szakem-
ber szerint a méréseket leginkább az 
hátráltatja, hogy a helyszínre érkező 
topográfusoknak nincs megfelelő ta-
pasztalata, sokan nem végeznek ala-
pos munkát, vagy kizárólag a meg-
lévő és vitatható pontosságú térké-
pekre alapoznak. A régi térképek ma 
már nem érvényesek, mert a földtör-
vény értelmében sok tulajdonos nem 
az eredeti helyén kapta vissza földte-
rületeit, új kimutatás, új térképek pe-
dig a rendszerváltás utáni földosztás 
óta nem igazán készültek.

Az egyetemi oktató szerint minden 
tulajdonos jelenlétében kell feltérké-
pezni az egész határt, hogy ponto-
sak legyenek a birtokviszonyok. „Ha 
nem így történik, akkor sok munka 
árán is káosszal végződik a kataszte-
ri nyilvántartás, és újra kell kezdeni, 
amíg ki nem alakul egy pontos kép” 
– magyarázza a kolozsvári szakem-
ber. Vannak persze jobban és rosz-
szabbul álló települések. Amelyik he-
lyi önkormányzatban hozzáértő em-
berek végezték a restituciós munkát, 
a földterületek birtokba adását, ott 
ma könnyebb a földmérő szakembe-
rek munkája. „Sok függ a polgármes-
ter személyétől. Ahol a település ve-
zetője prioritásnak tekinti ezt a fel-
adatot, ott lényegesen jobban állnak, 
de sajnos nem ez a jellemző” – fogal-
maz Sztranyiczki, aki azt is kiemeli, 
hogy ha az erre elkülönített állami tá-
mogatást megpályázzák, és topográ-
fiai munkával foglalkozó, komoly cég-
gel szerződnek a polgármesteri hiva-
talok, akkor behozható a lemaradás.

Családi egyetértésben könnyebb  
a telekkönyvezés

Kiss Júlia kolozsvári jogász a telek-
könyvezés jogi helyzetéről lapunk-

nak elmondta, nem is a telekelés a 
legnagyobb gond, hanem az ezt meg-
előző jogi helyzet tisztázása. „A föl-
dek nagy része nem annak a sze-
mélynek a nevén szerepel, aki hasz-
nálja, hanem szülein, nagyszülein 
vagy éppen dédszülein. A birtokle-
velet az elődök, a régi tulajdonosok 
nevére állították ki. Amíg az örö-
kösödési eljárás nem történik meg, 
nem lehet telekkönyvezni a birto-
kot” – magyarázta a földügyekben 
jártas ügyvéd.

Ha a családban egyetértés van a 
leszármazottak között, viszonylag 
könnyen, egy-két hónap alatt is meg-
oldható közjegyzőn keresztül az örö-
kösödési eljárás, illetve a területek 
telekkönyvezése. Gond van a hiányzó 
bizonyító papírok vagy az örökösök 
közötti nézeteltérés esetén, ami csak 
bírósági úton orvosolható, és ez sok-
kal időigényesebb és költségesebb.

Egy-egy földterület telekkönyve-
zése nem olcsó mulatság, akár több 
ezer lejbe is kerülhet, ami városok-
tól távolabb eső településeken meg-
haladja az adott mezőgazdasági terü-
let piaci értékét. Ma jórészt csak azok 
tábláznak külteki parcellákat, akik-

nek ez elengedhetetlen pályázatok 
benyújtásához, vagy el akarják ad-
ni. A jogász szerint fontos lenne, hogy 
az idős emberek még életükben vé-
gigjárják ezt a procedúrát, mert sok 
esetben megtörtént már, hogy az uno-
kák az egykori földdarab helyét sem 
tudják megmutatni, ha pedig valaki 
önkényesen elfoglalta, akkor hosszú 
pereskedések árán lehet csak visz-
szaszerezni.

A különböző európai uniós és ha-
zai pályázatok kiírásánál a kurató-
riumok esetenként  könnyítésekkel 
segítettek azon, hogy a tulajdonos ne 
csak telekkönyvvel, hanem más pa-
pírokkal is igazolni tudja a földterület 
feletti tulajdonjogát. Ez azonban csak 
átmeneti periódus volt, a jogász sze-
rint előbb-utóbb mindenhol a telek-
könyvi kivonat lesz a  tulajdonosi jo-
got bizonyító egyetlen okirat.  

Lejárt a zsebszerződések ideje

A 2015-ben megjelent kataszteri és 
telekkönyvezési program jogszabá-
lya megszigorította a földek adásvé-
telét is. A törvény többek között ki-
mondja, hogy minden eladásra szánt 

földterületet előbb a polgármesteri hi-
vatalban kell meghirdetni – 30 napos 
határidőn belül a szomszédoknak, il-
letve a helyi lakosoknak elővételi jo-
ga van –, és ha a  helyiek közül senki 
nem érdeklődik a birtok iránt, azután 
lehet hivatalosan eladni. Ez az elő-
írás a korábban megkötött zsebszer-
ződések által gazdát cserélt földekre 
is érvényes. De nemcsak ez a kitétel 
nehezíti a hivatalos átírást. A jogsza-
bály azt is előírja, hogy elsőként a ré-
gi tulajdonosra kell telekelni az adott 
területet, és ezt követően kerülhet át 
közjegyző által láttamozott adásvé-
teli szerződéssel az új tulajdonosra.

Mindez a zsebszerződések végét 
jelentette. 2015 előtt az ilyen tranz-
akciókat viszonylag könnyen el lehe-
tett ismertetni bírósági úton, ma már 
nehéz és költséges, esetenként pe-
dig lehetetlen. A volt tulajdonos nem 
költ arra, hogy a már eladott földjét 
telekkönyvezze, és ha az ügy sem-
miképpen nem oldható meg, vissza 
kellene fizetnie az egykori vételárat. 
Mindez bírósági perrel és hatalmas 
költségekkel érhet véget.

 
Makkay József

Hivatalos adatok szerint a romániai birtokok kevesebb mint harminc százalékát táblázták be eddig

Káosz övezi az országos telekkönyvezést
Öt éven belül, 2023-ra kellene befejezni a három évvel 

ezelőtt megjelent országos kataszteri és telekkönyve-

zési programot, amely az ország valamennyi föld- és 

épülettulajdonának a hivatalos nyilvántartásba véte-

lét írja elő. Szakemberek szerint Erdélyben a program 

gyakorlatba ültetése nagyon lassan halad, és aki nem 

vár a beígért állami támogatásra, annak saját költsé-

gén kell telekkönyveznie  földterületeit.

Földmérő szakemberek terepen. Csak a földtulajdonosokkal közösen lehet pontos munkát végezni

Jó áron értékesíthető a burgonya, de nem kellene egyszerre értékesíteni a termést
Jelenleg 1–1,2 lejt adnak a burgonya 
kilójáért, de ha mindenki most szedi 
ki és próbálja eladni a termését, az az 
árak visszaesését eredményezheti – 
hívja fel a termelők figyelmét török 
Jenő, a Hargita megyei mezőgazda-
sági igazgatóság vezetője. Elmondá-
sa szerint nemcsak a magasabb árak 
kedveznek idén a burgonyatermelők-
nek, hanem az értékesítés is köny-
nyebb lehet, hiszen holland felvásárló 
érdeklődik a székelyföldi piac iránt.

Hargita megyében az elmúlt idő-
szakban közel ezerhektárnyi parcel-
láról gyűjtötték be a krumplitermést 
a megyei gazdálkodók, a burgonyá-

val bevetett mintegy 7500 hektár 15 
százalékáról – számolt be Török Je-
nő. A Hargita Megyei Mezőgazdasági 
Igazgatóság vezetője kiemelte, hogy 
az utóbbi évekhez képest nagyon jó 
áron, 1–1,2 lejért lehet értékesíteni 
a burgonya kilogrammját. Arra hívta 
fel a gazdák figyelmét, hogy ne esse-
nek abba a hibába, hogy hirtelen min-
denki el akarja adni a termést, mert 
ez az árak visszaesését eredményez-
heti. Jó lenne ilyen szinten megtarta-
ni az árakat. Ha valaki tart attól, hogy 
rothadni kezd a pityókája, annak az 
előtárolást ajánlja – szalmabálák kö-
zött, szellős tárolóban – pár hét után 

az újraválogatásnál pedig kiderül, 
hogy van-e ok az aggodalomra. Az in-
tézményvezető szerint egy hollandi-
ai cég nevében keresték fel a napok-
ban, hogy olyan termelők elérhetősé-
gét adja meg, akiktől nagy mennyisé-
gű étkezési pityókát tudnak felvásá-
rolni. Ez amiatt rendhagyó, mert Hol-
landia az Európai Unió legnagyobb 
burgonyatermelői közé tartozik, s 
eddig nem volt rá példa, hogy szé-
kelyföldi pityókát exportáljanak nyu-
gat-európai országba. Ennek elsődle-
ges oka lehet, hogy a nagy burgonya-
termelő hollandok a szárazság mi-
att kevesebb termést takarítottak be. 

A szakember jó lehetőségként érté-
kelte a megkeresést, s mint fogalma-
zott, ráférne a székelyföldi gazdákra, 
hogy jó áron, nehézségek nélkül ér-
tékesítsék pityókatermésüket. A ve-
zérigazgató emlékeztetett arra is, 
hogy az elmúlt években kiszedéskor 
mindössze 40–50 banit adtak a pityó-
ka kilójáért, ami később sem emelke-
dett jelentősen, s alig lehetett felvá-
sárlót találni. A mostani ár kárpótol-
hatja a termelőket az előző évi szűk 
esztendőkért, illetve az idei befekte-
tett munkájukért is, hiszen a burgo-
nyavésznek kedvező időjárás miatt 
sok munkát igényeltek a parcellák. A 

gazdák pityókatermése ugyanakkor 
parcellánként és fajtánként változik: 
van, akinek a pityókaföldjei nem síny-
lették meg a meleg, nedves időjárást, 
s a tavalyihoz hasonló terméshozam-
mal számol, másoknak viszont jelen-
tős terméskiesést okozott a belvíz 
vagy a burgonyavész. Az eddig kisze-
dett mennyiségek alapján 24 tonna 
a megyei termésátlag: vannak olyan 
parcellák, ahonnan hektáronként kö-
zel 40 tonna pityókát szedtek fel, míg 
másokról alig haladta meg a 10 tonnát 
a begyűjtött mennyiség.

 
köMény kaMilla
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