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Telekkönyvezés  segítséggel
Felgyorsítanák a földtulajdon visszaszolgáltatását

KOVÁCS ATTILA

A Hargita Megyei Kataszteri 
és Ingatlan-nyilvántartá-
si Hivatal igazgatója, So-

rin Truță által rendelkezésünkre 
bocsátott adatok szerint Hargita 
megye teljes, 663 684 hektárnyi 
területéből eddig 201 666 hektár 
telekkönyvezése történt meg, ösz-
szesen 172 727 ingatlannal, ezek 
szerepelnek az E-Terra integrált 
informatikai kataszteri rendszer-
ben. Ebből 160 672 hektárt kérésre 
telekkönyveztek, 40 993 hektárt 
pedig, 66 440 ingatlannal, a kor-
mánytámogatással történő or-
szágos telekkönyvezési program 
részeként. A 394 985 hektárnyi 
mezőgazdasági területből az in-
gyenes telekkönyvezési program-
nak köszönhetően 36 102 hektáron 
végeztek a területek telekköny-
vezéséhez és ingatlan-nyilván-
tartásba vételéhez szükséges 
terepmunkálatokkal és a doku-
mentációk elkészítésével, további 
79 193 hektár esetében írtak alá 
szerződéseket ezek elvégzésére 
2022-ig – derül ki az összesítésből. 
Az igazgató szerint számos előny-
nyel jár egy közigazgatási egy-
ség teljes területének általános 
kataszteri bejegyzése, amelyet a 
kormánytámogatás biztosít: el-

készül az ingatlanvagyon teljes 
leltára, tisztázódik az ingatlanok 
jogi helyzete, befejeződik a mező-
gazdasági területek bejegyzése, 
ami a mezőgazdasági támogatá-
sok szempontjából fontos, és te-
lekkönyv készül minden tulajdon 
számára.

Több községben most készül

Miután a világbanki hitellel fi nan-
szírozott országos CESAR program 
keretében Csíkszentkirály – 6725 
ingatlan, 5223 hektár – után Gyer-
gyóremetén – 7424 ingatlan, 10 773 
ha – is elkészült a telekkönyve-
zéshez szükséges dokumentáció, 
ez folyamatban van Csíkszentdo-
mokos – 16 500 ingatlan, 15 129 ha 
–, Galócás – 5554 ingatlan, 3042 
ha – és Gyergyóvárhegy – 9945 
ingatlan, 5166 ha – esetében is. A 
2014–2020-as Regionális Operatív 
Program támogatásával készül el 
az ingatlanok általános kataszteri 
bejegyzése Csíkszentgyörgyön – 17 
356 ingatlan, 24 223 ha –, Kászon-
altízen – 40 000 ingatlan, 29 569 
ha –, Zetelakán 18 200 ingatlan, 18 
996 ha. Jelenleg kiértékelés alatt 
vannak a Parajd – 54 138 ingat-
lan, 18 046 ha – és Farkaslaka – 29 
235 ingatlan, 11 104 ha – esetében 
az általános kataszteri bejegyzés 
elvégzése érdekében benyújtott 
ajánlatok az Országos Kataszteri és 

Ingatlan-nyilvántartási Ügynök-
ségnél (ANCPI). Máréfalva és Ho-
moródszentmárton ingatlanjainak 
általános kataszteri bejegyzése 
érdekében az ANCPI új közbeszer-
zési eljárást ír ki – tudtuk meg. A 
megye további 43 közigazgatási 
egységében összesen 40 386 ha te-
rület és 57 475 ingatlan kataszteri 
bejegyzése van folyamatban.

Egyszerűsítenék a folyamatot

Az igazgató úgy látja, Hargita me-
gyében az általános kataszteri be-
jegyzés legfőbb akadálya a földtör-
vény nem egységes alkalmazása. 
Így a 2013–15 folyamán elvégzett 
összesítés szerint mintegy 124 000 
hektár mezőgazdasági terület és 15 
500 hektár erdő esetében a vissza-
szolgáltatási kérések elfogadása 
ellenére nem történt meg a tulajdo-
nosok birtokba helyezése. Ugyan-
akkor a megyében tevékenykedő 
szakemberek többsége csak kisebb 
területek felmérését és kataszteri 
dokumentációjának elkészítését 
vállalta megegyezett ár szerint, és 
nem voltak érdekeltek abban, vagy 
nem volt lehetőségük rá, hogy nagy 
területeken végezzék ezt a munkát 
a törvény által megszabott árakon, 
amelyeket sokan túl alacsonynak 
találtak – ismertette Truță. A Har-
gita Megyei Kataszteri és Ingat-
lan-nyilvántartási Hivatal a megye 

parlamenti képviseletének támo-
gatásával 2020-ban tovább egysze-
rűsítette a kataszteri bejegyzésre 
vonatkozó törvényi szabályozást 
– emlékeztetett. Így a 2020. évi 182-
es számú törvény alapján, amely 
az 1996. évi 7. számú kataszteri 
törvényt módosította, és amelynek 
kidolgozásában Hargita megyei 
szakemberek vettek részt, az ANC-
PI támogatást nyújt a parcellázási 
tervek elkészítéséhez, amelyeket a 
földtörvény alkalmazásáért alakult 
helyi bizottságok koordinálnak, 
hogy a kiadott birtokleveleket hi-
vatalból bejegyezzék a kataszteri 
rendszerbe. Ezzel együtt 60 lejről 
legtöbb 84 lejre növelték áfa nélkül 
az általános kataszteri bejegyzés-
kor egy telekkönyv után az ANCPI 
által fizetendő összeget. Ehhez 
még hozzáadódik az érintett te-
rület adottságai, elhelyezkedése 
alapján számolt együttható is. Az 
igazgató szerint ezzel a földtör-
vény alkalmazásáért létrehozott 
bizottságok munkáját és a vissza-
szolgáltatási folyamatot nehezítő 
pénzügyi és törvényi akadályok 
elhárultak. Ezért remélhetőleg 
érezhető lesz a földtulajdon visz-
szaszolgáltatási folyamatának 
felgyorsulása, a földtörvény alkal-
mazásáért létrehozott bizottságok, 
a földmérő szakemberek és a tulaj-
donosok elvárásainak megfelelően 
– vázolta Sorin Truță.

• Hargita megye területének mintegy 30 százalékát telekkönyvezték eddig – derül ki 
a Hargita Megyei Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Hivatal adataiból. Az elhúzódó 
folyamatot az ingyenes telekkönyvezési program is segíti, amely a kormány támogatá-
sával történik, ugyanakkor a földtulajdon visszaszolgáltatását is gyorsítani kellene.

Hargita megye

Számos előnnyel jár a területek 
és ingatlanok jogi helyzetének 
rendezése

▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  P I N T I  A T T I L A

Még nem nyitnak
az iskolák
Nem tartja megvalósítható-
nak Sorin Câmpeanu oktatási 
miniszter azt, hogy a diákok már 
január 11-én visszatérjenek az 
iskolapadokba, ahogyan azt egy 
több hónappal ezelőtt kidol-
gozott forgatókönyv előreve-
títette. „A január 11-ei időpont 
túl korainak tűnik. Ez egy 
olyan menetrendben szerepel, 
amelyet több hónappal ezelőtt 
dolgoztak ki. Szeretnénk, ha a 
járványhelyzet lehetővé tenné. 
Az iskolák megnyitásáról szóló 
döntés meghozatalakor azt is 
megnézzük, hogyan járnak el 
más országok, amelyek hasonló 
helyzetben vannak” – nyilatkoz-
ta a Pro Tv-nek a tanügyi tárca 
vezetője. Meglátása szerint a 
legkorábbi időpont február 8-a, 
amikor újrakezdődhet a jelenléti 
oktatás. És ez is csak abban 
az esetben, ha a karácsonyi és 
szilveszteri időszakot követően 
nem ugrik meg nagyon a koro-
navírussal fertőzöttek száma. 
Azt viszont még nem lehet 
megmondani, hogy minden diák 
számára egyszerre ér-e véget az 
online oktatás vagy szakaszok-
ban valósul meg a nyitás. Mint 
ismeretes, január 11-én ér véget 
a jelenleg tartó téli vakáció. 

Tiltakozással 
fenyegetnek 
Tiltakozó akciókat helyezett ki-
látásba a tanügyi alkalmazottak 
egy részét tömörítő Spiru Haret 
szakszervezeti szövetség arra 
az esetre, ha a 2021-es állami 
költségvetés elfogadásáig a 
kormány nem dönt a tanügyben 
dolgozók bérének emeléséről. 
A szakszervezeti szövetség kéri 
a kormánytól, vizsgálja felül a 
bérek befagyasztására vonat-
kozó döntését és készítsen egy 
„korrekt elemzést” a tanügyi 
fizetésekről. Hangsúlyozzák, 
hogy a romániai pedagógusok 
bére átlagban egyharmaddal 
kisebb a versenyszférában dol-
gozó, egyetemi végzettséggel 
rendelkező alkalmazottakénál. 
Felróják azt is, hogy a járvány 
beálltakor a tanügyi alkalma-
zottaknak megfelelő felkészítés 
és eszközök hiányában kellett 
áttérniük az online tanrendre, 
saját zsebből kellett eszközöket 
vásárolniuk, és a Youtube-ról 
kellett megtanulniuk, miként 
léphetnek kapcsolatba a 
gyerekekkel – ahol lehetett, 
mert még jelenleg is számos 
olyan gyerek van, akiket meg-
fosztanak a tanuláshoz való 
joguktól, mivel nem rendel-
keznek megfelelő eszközökkel 
ahhoz, hogy részt vegyenek 
ezeken a tevékenységeken. A  

2018/114-es sürgősségi ren-
delet értelmében már 2020. 
szeptember 1-jétől fizetése-
melés járt volna a tanároknak, 
ezt azonban a Ludovic Orban 
vezette kormány 2021. szep-
tember 1-jére halasztotta. 
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