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• Egyszerűsíti a telek-
könyvezés folyamatát 
a kataszteri törvény 
nemrég elfogadott 
és érvénybe lépett 
módosítása, amely 
egyúttal pontosítja a 
zsebszerződésekkel 
vásárolt területek tu-
lajdonjogának hivata-
losításához szükséges 
eljárást is.

KOVÁC S AT T I L A

A 2021. évi 264. számú tör-
vény újabb módosításokat 
hozott az 1996-ból szárma-

zó 7-es számú kataszteri törvény 
számára. Sorin Truță, a Hargita 
Megyei Kataszteri és Ingatlan-nyil-
vántartási Hivatal (OCPI) igazgatója 
– aki részt vett az RMDSZ által be-
nyújtott törvénymódosítási javaslat 
előkészítésében – kérdésünkre úgy 
értékelt, nincs már sem jogszabályi, 
sem pénzügyi akadálya a földtu-
lajdonok birtokba helyezésének, a 
parcellázási tervek elkészítésének 
és a birtoklevelek hivatalból történő 
kataszteri bejegyzésének. A törvény 
kimondja, hogy az országos katasz-
teri és telekkönyvi program kereté-
ben támogatást nyújtanak mind az 
általános kataszteri bejegyzések, 
mind a földtulajdon visszaszolgál-
tatásáért alakult helyi bizottságok 
által elkészíttetett parcellázási 
tervek költségeire – ezzel pedig az 

utóbbi eljárás is egyszerűsödik. Azt 
is pontosítja a jogszabály, hogy az 
országos kataszteri és telekkönyvi 
program keretében külterületek, 
belterületek, illetve kül- és belterü-
leti résszel is rendelkező parcellák 
kataszteri bejegyzésére biztosíta-
nak támogatást.

Az Országos Kataszteri és In-
gatlan-nyilvántartási Ügynökség 
(ANCPI) telekkönyvenként 84 lej + 
áfa összeggel támogathatja a helyi 
önkormányzatok által kezdeménye-
zett kataszteri bejegyzéseket. Ez az 
érték tovább növekedhet külterü-
let esetében a terep milyenségétől 

függően, belterületen pedig a köz-
igazgatási egység kategóriájának 
függvényében. Ugyanakkor a köz-
jegyzők, ügyvédek, bírósági végre-
hajtók, engedéllyel rendelkező ka-
taszteri szakemberek, közhivatalok 
és hatóságok ezentúl online formá-
ban férhetnek hozzá az adatbázis-
hoz, amely jelentősen megkönnyíti 
és lerövidíti az eljárást.

Hivatalosítható tulajdonjogok

Pontosítja az új törvény azt is, hogy 
milyen esetekben kérhető a birtok-
lási jog bejegyzése a telekkönyvbe, 

amit korábban a kataszteri törvény 
2018-ban elfogadott módosítása tett 
lehetővé. Eszerint a birtoklási jogot 
mindazon ingatlanokra be lehet 
jegyeztetni, amelyek nincsenek te-
lekkönyvezve a tulajdonjogi doku-
mentumok hiánya miatt, de azokra 
is, amelyeket az 1938. évi 115-ös szá-
mú törvényerejű rendelet előírásai 
szerint telekkönyveztek, és ez nem 
módosult a Polgári törvénykönyv 
életbe lépése, 2011. október 1. előt-

ti 30 évben. Szintén lehetőség van 
a birtoklási jog bejegyzésére azon 
ingatlanok esetében, amelyekre 
birtokleveleket adtak ki a koráb-
ban kollektivizált övezetekben, és 
kérésre vagy általános kataszteri 
bejegyzés során telekkönyveztették 
ezeket. Ugyanez érvényes a kollekti-
vizálás által nem érintett területekre 
is, amelyeket az általános kataszte-
ri bejegyzés vagy kisajátítás során 
ideiglenesen a területileg illetékes 
közigazgatási egység nevére te-
lekkönyveztek. A kérvényezőnek 
be kell mutatnia egy, a kataszteri 
hivatal által elfogadott kataszteri 
felmérési dokumentumot, ugyanak-
kor igazolást kell beszereznie a he-
lyi polgármesteri hivataltól 
arról, hogy fi zette a terület 
adóját és a telek nem közte-
rület, vagy a nyilvántartás-
ban nem szerepel az állam 
vagy a közigazgatási egység 
nevén. Szükség van továbbá 
a szomszédok aláírásával 
ellátott jegyzőkönyvre, és egy saját 
felelősségre adott hitelesített nyi-
latkozatra. Utóbbinak tartalmaznia 
kell, hogy az igénylő a területtel 
tulajdonosként rendelkezik, házas-
ságban él, vagy sem, hogy nem adta 
el vagy zálogosította el a területet, 
a telek nem képezi jogi vita tárgyát, 
nincs kivonva a jogi körforgásból 
(nem birtokolható vagy adható el), 
résztulajdonban van, vagy sem – 
előbbi esetben minden tulajdon-
részről nyilatkozni kell. Szintén 
be kell mutatni, ha van ilyen, a 
birtoklásra vonatkozó iratot, zseb-
szerződést, illetve a telekkönyvi ki-
vonatot. Amennyiben bejegyezték a 
birtoklási jogot a telekkönyvben, ez 
három év múlva tulajdonjoggá válik 
a törvény értelmében.

Egyszerűsödő telekkönyvezés
Kedvezően módosult a kataszteri törvény

Amennyiben bejegyezték 

a birtoklási jogot a 

telekkönyvben, ez három év 

múlva tulajdonjoggá válik 

a törvény értelmében
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GE RGE LY I M R E

Nem jellemző, hogy fako-emul-
zifi kációs készülék működjön 

kis városi kórházakban, ez 
inkább egyetemi közpon-
tokban található meg. A gép 
ugyanis nem olcsó (több 
mint 570 ezer lejbe került), 
és kevés a szakemberek szá-
ma is, akik ezt kezelni tud-
ják. A gyergyószentmiklósi 
kórház szakorvosa, Marc 

Tiberiu elmondta, mindig is 
érdekelte a szemészetnek ez a része, 

ezért is vett részt két évig egy kép-
zésen Marosvásárhelyen, felkészült 
arra, hogy ha meglesz a lehetőség, 
akkor használni tudja a gépet. 

Az orvos rámutatott, eddig az 
ilyen műtétre szoruló betegeknek 
több száz kilométert kellett utazniuk 
nagyobb kórházakba, ami azért is 
komoly probléma volt, mert például 
a retinaleválási eseteknél óráról órá-
ra romlik a szem állapota, és minél 
gyorsabban megkapja a szükséges 
kezelést, annál inkább nő az esélye 
a vizuális rehabilitációnak, azaz a 
gyógyulásnak. Fontos még, hogy 
az új eszközök a cukorbetegség kö-
vetkeztében a retinában jelentkező 

elváltozások, megbetegedések gyó-
gyítására is alkalmasak. 

A műtőben ezekben a napok-
ban alakítják ki azokat a feltétele-
ket, amelyek a gép üzemeltetésé-
hez szükségesek, és várhatóan 2–3 
héten belül megtörténnek az első 
kezelések is. Mint Fülöp Enikő, a 
gyergyószentmiklósi kórház mene-
dzser-igazgatója elmondta, a sze-
mészeti eszközpark bővítését 90 
százalékban az egészségügyi mi-
nisztérium, 10 százalékban a helyi 
önkormányzat fi nanszírozta. Hozzá-
tette még, hogy szintén most vásá-
roltak a szemészetnek egy biométert 
is (120 ezer lejbe került), és folyamat-
ban van egy indirekt oft almoszkóp 
és keratorefraktométer beszerzése is.

Bonyolult szemészeti beavatkozásokat is el tudnak végezni
• Új készülékkel gyarapodott a gyergyószentmiklósi 
kórház eszközparkja, és ennek köszönhetően újabb 
gyógyítási módszerek válnak itt elérhetővé. A szürkehá-
lyogműtétekhez és a retinasebészeti beavatkozásokhoz 
a megfelelő képzettségű szakorvos is rendelkezésre áll.

Több mint félmillió lejes szemé sze ti 

géppel bővült a kórház esz köz állománya
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