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Egy lépés előre, kettő hátra
Újabb módosítások a kataszteri- és a földtörvény kapcsán

ISZLAI KATALIN

Ú jabb jelentős változások tör-
téntek az ingatlan-visszaszol-
gáltatás és a telekkönyvezés 

terén, miután az elmúlt időszakban 
ismét módosították az 1991-ből szár-
mazó 18-as számú földtörvényt és az 
1996-ből származó 7-es számú katasz-
teri törvényt, előbbit 41-dik, utóbbit 
pedig immár 49. alkalommal. A téma 
legfontosabb tudnivalóiról sajtótájé-
koztatón számolt be Rákossy Botond 
József földmérő, a Magyar Polgári 
Párt Hargita megyei szervezetének 
elnöke csütörtökön Csíkszeredában.

Kedvező módosítások

A szakember emlékeztetett, hogy a 
földtörvény korábbi, tavaly megsza-
vazott változata által érvénybe lépett 
változások közül az volt az egyik leg-
jelentősebb, hogy lehetővé vált a ház 
körüli, állami birtokban lévő, nem kol-
lektivizált területek visszaigénylése. 
Ehhez kapcsolódott az a tavalyi válto-
zás is, hogy az új jogszabály tisztázta, 
mit is jelent pontosan az ingatlanhoz 
tartozó terület. A visszaigénylések 
határidejének akkor december elejét 
nevezték meg, így rengetegen éltek a 
lehetőséggel rövid időn belül. Rákossy 
szerint mintegy tízezer kérés érkezett 
a térségben a polgármesteri hivata-
lokhoz, amelyek azóta is ott vannak, 
egyetlen birtoklevelet sem állítottak ki 
a mai napig. Közben a határidőt eltö-
rölték, az idei újabb módosítás pedig a 
tavalyi egyik kedvező hatását is meg-
szüntette. Mint a szakember kifejtette, 
a korábbi változat tisztázta, hogy mit 
lehet visszaadni a kérések nyomán: 
a ház mellett ide sorolta a gazdasági 
épületeket, a kerteket és az udvarokat 
is. Az új törvénymódosítás azonban 
ezt ellehetetleníti, mert visszaállítja 
az eredeti megfogalmazást, amelyben 
csak annyi van megnevezve, hogy az 
ingatlan körüli terület. Ezt sokan úgy 
értelmezik, hogy csak a ház alatti terü-
letet, azaz a pincét számítják bele, így 
az udvar és a többi nem rendeződik. 

A kataszteri törvény újabb módo-
sítása ezzel szemben számos kedvező 
változást eredményezett. Ilyen példá-
ul az, hogy a közigazgatási egységek 
saját maguk kezdeményezhetik a 
földmérési munkálatokat, hiszen azt 
is fi zeti a kataszteri hivatal, tehát a 
községeknek ez semmibe sem kerül. 
Mi több, a 2015 után átvett kataszteri 
munkálatok költségeit is megtérítik. 
Rákossy arról a gyakori problémáról 
is beszélt, hogy a birtokleveleket sok 
esetben hibásan állították ki, elírt dű-

lő- vagy parcellaszámok szerepeltek 
ezekben, emiatt pedig nem lehetett 
parcellázási terveket készíteni. A mó-
dosításnak köszönhetően azonban 
ebben az esetben is érvénybe léptették 
azt a 60 napos kifüggesztési idősza-
kot, mint az általános bejegyzés ese-
tében. Ha valaki kifüggeszti a parcel-
lázási tervet abban a formában, ahogy 
azt a földmérő a terepen rögzítette, és 
60 napig nem kifogásolja senki, elfo-
gadják, és a birtokleveleket nem kell 
módosítani annak ellenére sem, hogy 
hibás dűlő- vagy parcellaszámok sze-
repelnek benne. Kedvező változás az 
is, hogy a tulajdoni okirat (például 
adásvételi szerződés) és a földmérés 

értékei között megengedett eltérést 
megemelték a belterületek esetében a 
korábbi 10 százalék helyett 15 száza-
lékra. Számottevő módosítás továbbá 
az is a szakember szerint, hogy a ház 
körüli terület, beleértve a gazdasá-
gi épületeket, udvart és kertet, 6000 
négyzetméterig egy egyszerű hatósági 
bizonyítvánnyal telekkönyveztethető 
(ez a kollektivizált területekre vonat-
kozik). Tehát ha valaki nem kapott bir-
toklevelet, nem is tett le kérést, most 
elég, ha a polgármesteri hivatal kiad 
számára egy igazolást, amely kimond-
ja, hogy a mezőgazdasági regiszter-
ben szerepel az illető, ezzel le lehet 
telekkönyvezni a ház körüli területet 
6000 négyzetméterig.

Hátráltatott ügyintézés

Rákossy ugyanakkor felhívta a fi -
gyelmet, hogy a számos kedvező 

módosítás mellett rossz példák is 
vannak Székelyföldön, példaként pe-
dig néhány csíkszéki esetet említett. 
Mint emlékeztetett, egyéni kérésre, 
ha a tulajdonosnak nincs tulajdoni 
okirata, be lehet jegyezni a tényleges 
birtoklást. Ennek egyik feltétele a pol-
gármesteri hivatal által kiállított iga-
zolás arról, hogy a területre az illető 
fi zeti az adót. Feltétel továbbá az is, 
hogy a telekkönyvben 1981 óta nem 
lehet bejegyzés, csak akkor lehet be-
jegyeztetni a tényleges birtoklást (on-
nan kezdve, ha három évig senki nem 
jelzi, hogy nem az érintett a birtokos, 
akkor hivatalból a tényleges birtoklás 
jogcímből tulajdonjog lesz). „A logika 

azt diktálja, hogy az illető terület ese-
tében ne legyen bejegyzés, ha pedig 
van egy öthektáros terület 50 házzal, 
és csak az egyikre vonatkozóan van 
egy bejegyzés, a többi esetében attól 
kellene működjön a tényleges birtok-
lás. Ezt mindegyik kataszteri hivatal 
így is értelmezte, kivéve a csíkszere-
dait. Utóbbi szó szerint veszi a tör-
vényt, így ha van egy bejegyzés egy 
nagyobb területen, már nem fogadja 
el a közeliek kéréseit sem. A Gyime-
sekben erre rengeteg példa van, ha 
egy adott területre van egy 1981 utá-
ni bejegyzés, azoknak sem indítják 
el a tényleges birtoklás procedúrá-
ját, akiknek ettől több száz méterre 
van a területe” – nehezményezte 
a szakember. Hozzátette, a polgár-
mesteri hivatalok által kibocsátandó 
igazolásokkal is problémák vannak, 
hiszen számos településen nem állít-
ják ki ezeket. „Kifogásokat találnak 

ki, olyanokat írnak, hogy »az, hogy 
használod, még nem jelenti azt, hogy 
a tiéd«, és hasonlókat. Van egy tör-
vény, ami kimondja, hogy ha valaki 
be van bejegyezve a regiszterbe, fi ze-
ti az adót, akkor kötelesek számára 
kiadni az ezt alátámasztó igazolást” 
– húzta alá. Harmadik rossz példa-
ként a csíkpálfalvi polgármesteri hi-
vatal esetét említette. Mint mondta, 
volt egy több évre szóló kataszteri 
program, amelyre jelentkeztek, azt 
mondva, hogy az általános bejegy-
zést elvégzik. Mindezt az országos 
kataszteri ügynökség fi nanszírozta 
volna, de ennek ellenére három év 
után sem történt egy lépés sem, még 
a közbeszerzést sem indították el. Így 
a lakosság elesett attól a lehetőségtől, 
hogy ingyenesen megoldódjanak a 
problémáik. Ha időben lépett volna 
az önkormányzat, Csíkszéken ők 
lehettek volna a második település 
Csíkszentkirály után, ahol 2019-re 
elkészültek volna a telekkönyvek. „A 
helyi földosztó bizottságok nincse-

nek tisztában a törvényekkel, tehát 
a helyi önkormányzatok nem elég 
felkészültek a témában, és nem is 
mernek elég erélyesen fellépni a me-
gyei földosztó bizottságokkal szem-
ben. Nem ismerik a törvényeket, és 
nincsenek tisztában a saját jogaik-
kal, így hátráltatják a lakosságot a 
földügyi problémáik rendezésében. 
Az évek során kialakult az a hozzá-
állás, hogy ha nem csinálunk sem-
mit, akkor nem is hibázunk. Csak-
hogy Székelyföld megmaradásához 
a székely mellett a föld is kell, és ha 
nem lépünk, előbb-utóbb anélkül 
maradunk” – hangzott el a sajtótá-
jékoztatón. A probléma megoldása 
érdekében az MPP azt tervezi, hogy 
várhatóan az ősszel ellátogatnak 
több településre is egy jogásszal és 
egy földügyi szakemberrel, hogy 
tájékoztassák az érintetteket a leg-
fontosabb tudnivalókról. 

Ismét változások léptek érvénybe 
az ingatlan-vissza szolgáltatás 
és a telekkönyvezés terén
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• Néhány visszalépés mellett előnyös változásokat is eredményeztek a kataszteri- és a 
földtörvény újabb módosításai: tovább könnyítettek egyes eljárásokon, illetve az is le-
hetővé vált, hogy a házak körüli területek, beleértve a gazdasági épületeket, udvarokat 
és kerteket, 6000 négyzetméterig egy egyszerű hatósági bizonyítvánnyal telekköny-
veztethetők legyenek. Hiába azonban a rengeteg könnyítés, ha a törvények biztosította 
jogokkal nem élnek az önkormányzatok, erre pedig bőven akad példa Székelyföldön. 

Fogorvosi ügyelet
Szombaton és vasárnap 9 és 
12 óra között Csíkszeredában 
András Edina fogorvos biztosítja 
a fogászati sürgősségi ügyeletet 
a Fortuna Park sétány 2/A. szám 
alatt. Székelyudvarhelyen a V&V 
Dental biztosítja a fogászati 
sürgősségi ügyeletet mindkét 
nap 9 és 13 óra között a Gyepes 
bejárat 8. szám alatt. 

Régizenei fesztivál
További koncertekre, rendezvé-
nyekre várják az érdeklődőket 
a Csíkszeredai Régizene Feszti-
vál szervezői. Ma 11, illetve 15 
órától a nyári egyetem kurzus-
záró hangversenyei hallgatha-
tók meg a Márton Áron Főgim-
náziumban. 20 órától a Barokk 
Fesztiválzenekar koncertezik a 
Szent Ágoston-templomban.

Könyvbemutató
Csata Éva pszichológus frissen 
megjelent Vér és döntés című 
regényét mutatják be július 
16-án, kedden este 8 órától a 
marosvásárhelyi vár üvegkupo-
lájában. A könyvet és szerzőjét 
Dénes Ildikó, a kiadásért fele-
lős Bookman Kiadó munkatár-
sa méltatja.

Művészeti alkotótábor 
zárókiállítása
A Gyergyószárhegyi Alkotóköz-
pont Nyári Nemzetközi Alkotótá-
borának zárókiállítására várják 
az érdeklődőket pénteken 18 
órától. A tárlaton a következő 
művészek alkotásai lesznek 
láthatók: Antal István (Ausztria), 
Tonka Malekovic (Horvátország), 
Slavica Dretvic (Németország), 
Miklós Hajnal, Lehoczki Liza és 
Koncz Gábor (Magyarország), 
Filep Norbert, Ionel Mihai, Csóka 
Szilárd Zsolt, Szabó Anna Mária 
és Zsigmond Adél (Románia). Az 
eseményre a szárhegyi kultúrpa-
lota Cika-termében kerül sor.

Szárhegyen a Hajdú 
Táncegyüttes
Tánctáborba érkeztek Gyer-
gyószárhegyre a debreceni 
Hajdú Táncegyüttes kezdő 
felnőtt-csoportjai. Egy hetet 
tölt a községben a közel öt-
venfős csapat, amely pénteken 

előadásra és táncházba várja 
az érdeklődőket. Erre pénte-
ken 19 órától kerül sor a helyi 
kultúrotthonban.

Áramszünet 
Gyergyóújfaluban
Az áramszolgáltató vállalat az 
érintettek tudomására hozza, 
hogy pénteken 8 és 15 óra között 
Gyergyóújfalu egy részén mun-
kálatok miatt szünetel a szolgál-
tatás. A tájékoztatás szerint ez 
érinti a Faluköze utcát Kilyén-
falva irányába és a Botos utcát 
szintén Kilyénfalva irányába.
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