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Telekviták: idő és sok pénz
A rendezetlen tulajdonviszonyok és a zsebszerződések szülik a legtöbb ingatlanpert Erdélyben
• A költségek kike-
rülése miatt született 
zsebszerződések bíró-
sági úton történő hiva-
talossá tétele sokkal 
többe kerülhet, mint ha 
ügyvéd vagy közjegyző 
jelenlétében írták volna 
alá az adás-vételt. A 
tulajdonjogi perekről 
szóló összeállításunk-
ban pereskedő gazdát, 
jogászt és polgármes-
tert is megkérdeztünk.

MAKKAY JÓZSEF

A bíróságokon országszerte ren-
geteg a tulajdonjogi per: sok 
településen olyan termőföld- és 

erdőtulajdonosok keresik igazukat a 
helyi földosztó bizottságok döntése-
ivel szemben, akik a 2000 után meg-
jelenő földtörvények értelmében na-
gyobb területeket igényeltek vissza. A 
helyi földosztó bizottság – amelynek a 
helyi polgármester az elnöke és több 
polgármesteri hivatali alkalmazott 
a tagja – sok településen azzal az in-

dokkal utasította vissza a teljes 
restitúciót, hogy nem áll ren-
delkezésére a szükséges föld-
terület. Az egykor elkobzott 
földek jelentős részét az 1991-
ben megjelent első földtör-
vény alapján már kiosztották, 
olyan személyeknek is, akik 
az adott településen jogalap 
nélkül jutottak termőföldhöz, 

az újabb jogszabályok alapján 
benyújtott kérések kielégítésére pedig 
csak ott volt lehetőség, ahol tartalék 
területtel rendelkeztek. Sok esetben 
a zsebszerződésekkel gazdát cserélt 
földek tranzakciójának hivatalossá 
tételéért folyik a bírósági eljárás.

2006 óta folyó pereskedés 

A Kézdivásárhelyen élő, 2006-ban 
Németországból hazatelepedett 
Taier ling Johann anyai ágon mintegy 
ezer hektárnyi erdőt, legelőt és szán-
tóterületet igényelt vissza. Székely 
lófő nemes elődeinek nemcsak jelen-
tős kiterjedésű mezőgazdasági terü-
leteik, hanem számos ingatlanjuk is 
volt, amelyek egy részét bírósági úton 
perelte vissza. Elődei birtokából a 
család eddig 800 hektárnyi területet 
kapott vissza, ennek többsége erdő, 
és mintegy 100 hektár a legelő. A 160 
hektár szántóterületből azonban csak 
30 hektárnyi termőföldhöz jutottak 
hozzá. Ezek voltak a legértékesebb 
területek, így leghamarabb ezeknek 
„kelt lába” a korábbi földosztások so-

rán. „Jelenleg három perünk folyik. 
Egy 30 és egy 69 hektáros szántóföld 
tulajdonba helyezését kérjük a kéz-
divásárhelyi, illetve egy 12 hektáros 
területet a csernátoni földosztó bi-
zottságtól. Mindkét esetben a helyi 
polgármesteri hivatalok ellen folyik 
a peres eljárás” – összegzi a 2006 óta 
tartó restitúciós peres folyamat újabb 
állomásait a kézdiszéki üzletember. 
Taierling Johann úgy véli, ilyen szem-
pontból nincs különbség magyar és 
román vezetésű önkormányzat kö-
zött: a székelyföldi magyar polgár-
mesterek éppúgy nem támogatják a 
teljes restitúciót, mint a temesvári, 
kolozsvári vagy jászvásári elöljárók. 
„A törvények értelmében sokkal 
könnyebben és gördülékenyebben 
meg lehetne oldani a visszaszolgál-
tatást, ha a polgármesteri hivatalok 
nem elleneznék, illetve a helyi föl-
dosztó bizottságok alaposabb és kö-
rültekintőbb munkát végeztek volna” 
– vélekedik a tulajdonos. A kézdivá-
sárhelyi vállalkozó szerint a környé-
ken sok gazda a bíróságokat járja, 
mert a polgármesteri hivatalok által 
felszínesen megoldott restitúciós ké-
rések rendezésére az igazságszolgál-
tatás marad az egyetlen menedéke a 
földtulajdonosoknak.

Pécska, a pozitív példa

Vannak persze szerencsés települé-
sek is, ahol már az 1990-es és a 2000-
es években sikerült megnyugtatóan 
rendezni és lezárni a tulajdonvitá-
kat. Igaz, kevés ilyen van Erdélyben. 
Az Arad megyei Pécskán a városka 
mintegy 15 ezer hektárnyi termőterü-
letének tulajdonjogát teljes egészében 
rendezték. Antal Péter polgármester a 
Krónikának elmondta, ez elsősorban 
az elmúlt évtizedek földosztó bizott-
ságainak alapos munkáját dicséri. „A 
kimért területekkel a földtulajdono-

sok rendszerint meg voltak elégedve, 
így már az 1990-es években sikerült 
sok birtoklevelet kiállítani, és 2010-ig 
gyakorlatilag mindenki megkapta a 
földtulajdonát igazoló hivatalos pa-
pírját, így peres eljárások csak ritka 
esetben adódtak” – magyarázza a 11 
ezer fős városka magyar polgármes-
tere. A birtokviszonyok megnyugtató 
rendezésével magyarázható az is, 
hogy a kormány által fi nanszírozott 
országos telekkönyvezési program ke-
retében az elmúlt két évben a külterü-
letek mintegy felét sikerült telekelni, 
és a polgármester szerint a következő 
két évben száz százalékban betábláz-
nak minden földterületet a települé-
sen és annak határában.

A zsebszerződések kora

Kis Júlia jogász sok tulajdonjogi per-
ben képviseli a földtulajdonosok ér-
dekeit a bíróságokon. Tapasztalata 
szerint ezeknek a pereknek jelentős 
része a korábbi évtizedekben meg-
kötött zsebszerződések legalizálását 
hivatott biztosítani. A jogásznő sze-
rint a hasonló perek már közvetlenül 
a rendszerváltás után elkezdődtek, 
hiszen a kommunizmusban nem volt 
magántulajdon, így a törvények nem 
tették lehetővé a szabad eladást és vá-
sárlást. Az akkor kötött zsebszerződé-
seket 1990-től érvényesítették bírósági 
úton a tulajdonosok. A zsebszerződé-
sekkel történő földterületek adás-vé-
tele azonban a rendszerváltás után is 
jó darabig folytatódott. Ennek okait a 
szakember a tisztázatlan tulajdonjogi 
kérdésekkel, a hiányzó birtoklevelek-
kel, a hagyatéki tárgyalások elmara-
dásával vagy a hivatalos adás-vétellel 
járó költségek vélt megtakarításával 
magyarázza. Sokan nem fordultak 
szakemberhez, nem ismerték a tör-
vényeket, így megszokásból válasz-
tották ezt a bizonytalan kimenetelű 

adás-vételi megoldást. „A zsebszerző-
déseket sokan átminősítették előszer-
ződésnek, így a vásárló perbe hívta 
az eladót vagy az eladó örököseit, és 
kérte, hogy a bíróság kötelezze a vég-
leges adásvételi szerződés megköté-
sére, hogy a tulajdonos bejegyezhesse 
tulajdonjogát a telekkönyvbe. Egy 
másik módszer a helyzet rendezésére 
az elbirtoklás volt, amikor a szerződés 
megkötésétől esetenként 10, 20 vagy 
30 évnek kellett eltelnie az új birtokos 
nevének bevezetésére a telekkönyvi 
hivatalban” – magyarázza az ügyvéd. 
Kis Júlia ugyanakkor arra fi gyelmez-
tet, hogy az úgynevezett könnyítés-
ként elfogadott jogszabály azon tulaj-
donjogi esetek rendezésére, amikor a 
zsebszerződéssel vásárolt területek 
tulajdonosa három éven belül válhat 
a telekkönyvben jegyzett tulajdonos-
sá, nem minden esetben járható út, és 
számos jogi feltétele van.

A jogász arról is beszélt, hogy a 
zsebszerződéseket sokan azért ré-
szesítették előnyben a rendszervál-
tás után, mert nem akarták kifi zetni 
az ezzel járó költségeket. Ami azért 
tév hit, mert ha egy ilyen tranzakciót 
hivatalossá akarnak tenni, akkor az 
ezzel járó kiadásokat utólag kell ren-
dezni. „A peres eljárás során bélyeg-
illetéket kell fi zetni, amit a föld értéke 
szerint számolnak fel. Amennyiben 
örökösödésről és a területek elosztá-
sáról is szó van, ennek az összegnek 
a többszörösét kell fedezni, amit az 
ügyvédi és szakértői munkadíj is ter-
hel. Ráadásul ide kell számítani a hi-
vatalos fordítás díját, amennyiben a 
dokumentumok nem román nyelven 
születtek” – sorolja a zsebszerződé-
sek utólagos hivatalossá tételének 
költségeit a szakember. Magyarán 
szólva az ilyenfajta adás-vétel egyál-
talán nem éri meg senkinek.

Hosszú évekig tartó perek

A földtulajdonnal kapcsolatos bírósá-
gi perek másik nagy csoportját a visz-
szaszolgáltatási procedúrák jelentik. 
Kiss Júlia szerint nagyon sok helyen 
nem zárult le a birtoklevelek kiadása, 
rengeteg a tulajdonjogi vita, amelyet 
a polgármesteri hivatalok vagy nem 
tudnak, vagy nem is akarnak megol-
dani, így a földtulajdonosok útja az 
ügyvédhez és onnan a bírósághoz ve-
zet. Mivel nem pontosak a tulajdonba 
helyezések, gyakoriak a szomszédok 
közötti peres eljárások, mások a pol-
gármesteri hivatalokat perelik.

A pereskedés azonban időbe és 
pénzbe kerül. Jó esetben egy tulaj-
donjogi vita a bíróságon megoldható 
pár hónapon belül, de gyakori, hogy 
évekig elhúzódik. Kis Júlia szerint 
az elhúzódó perek leggyakoribb 
oka, hogy olykor éveket kell várni a 
szakértői véleményekre, miközben 
kéthavonta tűznek ki tárgyalási idő-
pontot, azaz egy évben átlagosan 
hat tárgyalásra kerül sor egy ügyben 
a bíróságon. Ha több felperes van – 
esetenként külföldi lakcímmel is –, 
az tovább bonyolítja a történetet és a 
perek időbeni kimenetelét.

Sok utánajárás. A földtulajdonnal 
kapcsolatos bírósági perek nagy 
csoportját a visszaszolgáltatási 
procedúrák jelentik
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