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Számos előnnyel jár a katasz-
teri törvény több pontjának 
módosítása. A változásokat a 
Hargita Megyei Kataszteri és 
Ingatlan-nyilvántartási Hivatal 
igazgatója foglalta össze lapcsa-
ládunknak.

 » KOVÁCS ATTILA

A földterületek adásvételét, a
kataszteri, tulajdonjogi be-
jegyzéseket segítik a katasz-

teri törvény idén elfogadott mó-
dosításai. Ugyanakkor a birtoklás 
bejegyzése is lehetővé vált költséges 
bírósági eljárás nélkül. A változá-
sokat Sorin Truță, a Hargita Megyei 
Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási 
Hivatal (OCPI) igazgatója foglalta 
össze lapcsaládunknak.

Az 1996-ból származó, 7-es szá-
mú kataszteri törvény több pontjá-
nak módosítását a Hargita megyei 
kataszteri hivatal kezdeményezé-
sére, a Tánczos Barna csíki szená-
tor által benyújtott módosítási 
javaslatok alapján érték el, az új-
donságokat az idei 185-ös számú 
törvény tartalmazza. Ennek alapján 
a földtörvény rendelkezései szerint 
kiállított birtokba helyezési jegyző-
könyvek az általános kataszteri be-
jegyzés során a tulajdonra jogosult 
személyek nevére jegyezhetők be. 
„Korábban az általános kataszteri 
bejegyzés során azokban az esetek-
ben, amikor a birtokleveleket még 
nem adták ki, ideiglenesen a köz-
igazgatási egység nevére jegyezték 
be a területet, ezt csak később, a 

birtoklevél kiállítása után lehetett 
átírni a tulajdonos nevére” – ma-
gyarázta az igazgató. Rámutatott, 
ezzel két folyamatot, a kataszteri 
bejegyzést és a földtörvény alap-
ján a tulajdonjog megállapítását 
egységesítették, így az általános 
kataszterezés fi nanszírozása során 
a visszaszolgáltatási folyamatot is 
be lehet fejezni. Erre szerinte Har-
gita megyében Csíkszenttamás a 
legjobb példa – a módosítás után 
több mint 900 birtokba helyezési 
jegyzőkönyvet állítottak ki azokban 
a dűlőkben, ahol kataszteri bejegy-
zés volt folyamatban.

Érvényesíthető jogok
Egy másik változtatás szerint az 
egypártrendszer idején kollekti-
vizált övezetekben, amennyiben 
birtoklevelet kapott a tulajdonos, 
és eladta a telket, bejegyezhető a 

tulajdonjog akkor is, ha az adás-
vétel nem volt hivatalos, hanem 
zsebszerződéssel történt. Nem le-
het viszont ezt megtenni, ha nincs 
birtoklevél. „Annak ellenére, hogy 
sok ígéret volt és van olyan földte-
rületek vásárlásra, amelyeket még 
nem szolgáltattak vissza, másképp 
nem lehet a tulajdonjogot bejegyez-
ni, mert először a birtokba helyezést 
kell befejezni a birtoklevél kiadá-
sával. Ellenkező esetben fennáll a 
veszély, hogy a földtörvény alkal-
mazásáért alakult helyi bizottság 
rendelkezésére álló földalap csök-
ken” – részletezte. A kollektivizálás 
által nem érintett településeken, 
ha a tulajdonost nem lehet azono-
sítani, de a terület használóit igen, 
az általános kataszteri bejegyzés 

során bejegyeztethető a birtoklási 
jog, ha a helyi hatóság elismeri őket 
tulajdonosként. Amennyiben egy 
parcella kataszteri bejegyzése so-
rán több tulajdonost azonosítanak, 
ezt nyilvántartásba veszik, majd a 
telekkönyvezés a tulajdonrészeket 
megállapító jogerős bírósági döntés 
alapján történik meg. „Fontos, hogy 
ha hibákat, elírásokat észlelnek az 
általános kataszteri bejegyzés be-
fejezése után az érdekelt személy 
vagy a kataszteri hivatal kérésére 
módosításokat lehet végezni mind-
addig, amíg egy tulajdon gazdát 
cserél” – magyarázta Truță.

Bejegyeztethető a birtoklás
Sokan vártak egy lehetőségre, 
amelyet a kataszteri hivatal veze-
tője is nagyon fontosnak tartott: a 
tényleges birtoklás kérésre történő 
bejegyzésére – ezt szintén a katasz-

teri törvény módosítása teszi lehe-
tővé. Az új rendelkezések szerint 
igényelhető a tulajdonjogot igazoló 
iratok hiányában a telekkönyvbe 
be nem jegyzett vagy a korábban 
nyitott telekkönyvbe bejegyzett, 
és ezen a bejegyzésen a 2011-ben 
életbe lépett, 2009-ből származó, 
287-es számú törvény (polgári tör-
vénykönyv) előtti 30 évben nem 
módosított nyilvántartású területek 
birtoklásának bejegyzése. Az érde-
kelteknek egy, a kataszteri hivatal 
által elfogadott kataszteri felmé-
rési dokumentációval kell rendel-
keznie, ugyanakkor igazolást kell 
beszereznie a helyi polgármesteri 
hivataltól arról, hogy fi zette a terü-
let adóját és a telek nem közterület, 
vagy a nyilvántartásban nem szere-

TÖBB BÜROKRATIKUS AKADÁLY ELHÁRULHAT A KATASZTERI TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁVAL

Könnyebbé válhat a földtulajdon rendezése

Dűlőre jutnának. A földterületek tulajdonviszonyainak teljes tisztázása még hosszú folyamat
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pel az állam vagy a közigazgatási 
egység nevén. Szükség van továb-
bá a szomszédok aláírásával el-
látott jegyzőkönyvre, és egy saját 
felelősségre adott hitelesített nyi-
latkozatra. Utóbbinak tartalmaz-
nia kell, hogy az igénylő a terü-
lettel tulajdonosként rendelkezik, 
házasságban él, vagy sem, hogy 
nem adta el vagy zálogosította el 
a területet, a telek nem képezi jogi 
vita tárgyát, nincs kivonva a kör-
forgásból (nem birtokolható vagy 
eladható), résztulajdonban van, 
vagy sem – előbbi esetben min-
den tulajdonrészről nyilatkozni 
kell. Szintén be kell mutatni, ha 
létezik, a birtoklásra vonatkozó 
iratot, a személyazonossági iga-
zolvány és házassági bizonyítvány 
másolatát, illetve a telekkönyvi ki-
vonatot. Amennyiben bejegyezték 
a birtoklási jogot, a tulajdonjogot 
utólag, három év múlva telek-
könyvezik a törvény értelmében. 
„Ez a birtokolt terület ezalatt elad-
ható, kényszervégrehajtás, illetve 
örökség tárgyát képezheti – tehát 
teljes tulajdonjogként van jelen a 
körforgásban. Az eljárás során el-
lenőrzik, hogy a régi telekkönyv-
ben történt-e új bejegyzés a hivat-
kozási időszak, 1981. október 1. óta 
– 30 évvel 2011. október 1. előtt, 
amikor érvénybe lépett a polgári 
törvénykönyv. Az érintett igény-
li az említett igazolást a polgár-
mesteri hivataltól, és elkészítteti 
a kataszteri dokumentációt, majd 
a közjegyzőnél saját felelősségre 
nyilatkozatot tesz. Az eljárás költ-
sége sokkal kisebb, mint egy elbir-
toklás érdekében indított bírósági 
eljárásé” – vázolta az igazgató. 
Mint elmondta, 120 lejbe kerül a 
kataszteri hivatalnál a bejegyzés, 
emellett a kataszteri dokumen-
táció elkészítéséért, illetve a köz-
jegyzői tiszteletdíjat kell fi zetni. 
„Ha fi gyelembe vesszük, hogy egy 
bírósági eljárás esetén többnyire 
szakértői véleményezésre is szük-
ség van, a költségek jóval kiseb-
bek, a procedúra pedig rövidebb” 
– emlékeztetett. Truță hozzátette, 
a helyes alkalmazás érdekében 
pontosításokat kértek az Országos 
Kataszteri és Ingatlan-nyilvántar-
tási Ügynökségtől (ANCPI), ezeket 
pedig minden polgármesteri hiva-
talnak elküldték.

Előnyöket hozott
Sorin Truță szerint a kataszte-
ri törvényt érintő módosítások 
előnye az is, hogy segíti az in-
gatlanok jogi körforgását a nem 
kollektivizált övezetekben, mert 
ott legtöbb esetben a telekkönyvi 
bejegyzéseket nem aktualizálták, 
sok adásvétel történt zsebszerző-
dések alapján, és ezek nem sze-
repelnek a nyilvántartásokban. 
„A területek többségének nem 
tulajdonosa, hanem használója 
volt, az idős emberek egy része 
el szerette volna adni mezőgaz-
dasági területeit, de a tulajdonvi-
szonyok rendezetlensége miatt a 
beruházók nem vásárolták meg” 
– vázolta az igazgató.

 » Az egypárt-
rendszer idején 
kollektivizált 
övezetekben, 
amennyiben bir-
toklevelet kapott 
a tulajdonos, és 
eladta a telket, 
bejegyezhető 
a tulajdonjog 
akkor is, ha az 
adásvétel nem 
volt hivatalos, 
hanem zsebszer-
ződéssel történt. 
Nem lehet vi-
szont ezt meg-
tenni, ha nincs 
birtoklevél.

 » Sokan vártak 
egy lehetőség-
re, amelyet a 
kataszteri hivatal 
vezetője is na-
gyon fontosnak 
tartott: a tény-
leges birtoklás 
kérésre történő 
bejegyzésére – 
ezt szintén a ka-
taszteri törvény 
módosítása teszi 
lehetővé.




