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A földterületek jelentős hányAdánAk tulAjdonjogA rendezetlen hArgitA megyében

Luxusnak tekintett jogi procedúrák
ha kristálytisztának látszik is 
egy-egy földterület vagy más 
ingatlan tulajdonjogi helyzete, 
a gyakorlatban legtöbbször en-
nek ellenkezője derül ki. álta-
lános jelenség ugyanis megye-
szerte – és minden bizonnyal 
nemcsak hargita megyét érinti 
a jelenség –, hogy a területe-
ket, házakat öröklő utódok nem 
folytatják le a hagyatéki tárgya-
lásokat, nem telekkönyveztetik 
nevükre a tulajdonukat, így azok 
sokszor a már évek óta elhuny-
tak nevén szerepelnek.

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro 

Aki mifelénk földet vásá-
rolna, gyakran szembesül 
azzal a helyzettel, hogy 

bár a terület tulajdonosa ismert 
– a legtöbb faluban az emberek 
tudják, hogy melyik parcella kié 
–, amikor a papírformaságokra 
kerül a sor, kiderül: az ingatlan 
hivatalosan nem iratható át a vá-
sárló nevére, mivel az eladó sem 
tulajdonosa hivatalosan a vásár 
tárgyát képező földnek – az még 
az apja, netán a nagyapja, dédapja 
nevén szerepel a telekkönyvben. 

Az évek folyamán ugyanis 
igen kevesen voltak azok, akik 
áldoztak a hagyatéki tárgyalá-
sok lefolytatására, ezek nyomán 
pedig a földeknek az örökösök 
nevére való telekkönyveztetésé-
re. Így mára oda jutottunk, hogy 
az ilyen jellegű tranzakciók jó 
részét csak zsebszerződésekkel 
lehet véghezvinni – ami viszont 
jelentős jogi bonyodalmat von-
hat maga után. 

 
Csak ha megéri
– Az, hogy az örökösök le-

folytatják-e a hagyatéki tárgya-
lásokat, majd saját nevükre te-
lekkönyveztetik-e az örökölt föl-
deket, attól függ, hogy a szóban 
forgó földek mennyire értékesek 
– magyarázta Szebeni Vilmos, a 
Karcfalvi Polgármesteri Hivatal 
mezőgazdasági referense. Ez azt 
jelenti, hogy ha valaki, valakik 
beltelket vagy a falu közelében 
lévő, ezért értékesebb kültelke-
ket örökölnek, esetleg azt még 
eladni is kívánják, többnyire vé-
gigjárják a hivatalos procedúrá-
kat, elmennek a közjegyzőhöz, 
majd a telekkönyvi hivatalhoz is. 
És fizetik mindenhol a kiszabott 
díjakat. Ezek a díjak viszont any-
nyira magasak, hogy ha a falutól 
távolabb eső, értéktelenebb te-
rületről van szó, már senkinek 
nem érdeke fizetni a hivatalos 
eljárásért, mert „többe kerül a 
leves, mint a hús”. Ezért inkább 
egymás között megegyeznek 
az örökösök, eldöntik, hogy ki 
hogy részesedik, ezt ideális eset-
ben mindenki tudomásul veszi, 
és onnantól tulajdonosként bir-
tokolja az örökségét.

– A legértékesebb területek 
árját 500 lejtől 1000 lejig terjedő 

áron lehet megvásárolni, a falutól 
távol eső földek árját viszont már 
30 lejért is adják. A telekkönyve-
zés 600 lej körüli összegbe kerül, 
és ehhez még hozzájön a hagya-
ték lefolytatásáért a közjegyzőnél 
fizetendő összeg. Ezért sokan úgy 
gondolják, nem éri meg – mondta 
Szebeni Vilmos.

Ugyanezen a véleményen volt 
Oklánd község alpolgármestere, 
Godra Lehel is, aki szerint egy 
hektár föld 1000 lejt ér arrafelé, 
a telekkönyveztetése pedig 800 
lejbe kerül. Azt mondja, a község-
ben nemhogy a földek, de még a 
lakóházak 5 százaléka sem szere-
pel a telekkönyvben azok nevén, 
akik benne laknak. 

– 1902-ből vannak az utolsó 
bejegyzések a telekkönyvben, és 
még abból az évből is csak kevés 
– nyilatkozta Godra. 

Ennek ellenére adásvételek ter-
mészetesen ma is vannak, ám mivel 
az eladók nem tudnak hivatalos 
tulajdonjogi papírokat elővenni, 
ezek mind zsebszerződéssel tör-
ténnek. 

– Ha a polgármesteri hivatal-
ba bejön a földet eladó személy 
a vásárlóval együtt, mi a mező-
gazdasági lajstromban átírjuk a 
területet a vásárló nevére, így a tá-
mogatást már megkaphatja utána 
– mondta. 

De például egy pályázathoz, 
vagy egy esetleges banki hitelhez 
ez már nem elég, oda tulajdon-
jogot igazoló irat kell, azt pedig 
nem fog tudni az új tulajdonos 
sem elővenni. Emiatt Oklánd köz-
ségben például sokan a Zöld Ház 
programba sem tudtak bekapcso-
lódni: egyetlen olyan személy volt 
a faluban, akinek pénze is volt rá, 
és a telekkönyvben a nevén is sze-
repelt a háza, így pályázhatott. 

némi elmozdulás 
tapasztalható
Ezt már Sándor József, Felső-

boldogfalva polgármestere állítja, 
aki úgy tapasztalja, hogy ha eddig 
valóban nem is törődött senki a hi-
vatalos formaságok elintézésével, 
mostanában kezdtek erre is hang-
súlyt fektetni. 

– Zajlik a területek azonosítá-
sa, a tulajdonjogi papírok kibocsá-
tása, és azok közül, akik megkap-
ják a birtoklevelet, vannak, akik 
elmennek és telekkönyveztetik te-
rületeiket. A tulajdonjogot igazo-
ló telekkönyvi kivonatokat igénylő 
banki hitelek, illetve különböző 
programok miatt akad olyan sze-
mély, aki fontosnak látja a telek-
könyvezést, de ez még mindig nem 
mondható általános szokásnak – 
jegyezte meg.

A válságnak előnye is van
– A megyében a földproblé-

mák 80 százaléka családon belüli 
probléma, és ez szomorú dolog 
– mondta Ladányi László Zsolt 
prefektus, aki a megyei földosztó 
bizottság elnöke is. Úgy tapasztal-
ta, hogy mióta beállt a gazdasági 
válság, elmozdult valami e téren, 
és jó irányba: sokan elindultak, 
próbálják tisztázni dolgaikat, tu-
lajdonjogilag rendbe tenni azt, 
amijük van. 

– Amikor a földtörvény meg-
jelent, azt mondta: csak annak 
lehet visszaadni földet, aki kéri. 
Ez rengeteg családi vitát szült, sok-
szor kiderült ugyanis, hogy mivel 
a hagyatékokat nem rendezték el, 
a birtoklevelet csak egy örökös 
kérte, kihagyta a családtagjait. A 
kihagyottnak pedig nincs más le-
hetősége, mint a per – mutatott rá 
a prefektus az elhanyagolt hagyaté-
kok egyik következményére. 

– A hagyatéki tárgyalásokat le 
kell folytatni, mert ezzel elkerülhe-
tő sok utólagos per. Mi a megyei 
földosztó bizottságnál nem tudjuk 
a családi vitákat rendezni, nem va-
gyunk sem közjegyzők, sem bírák 
– fogalmazott Ladányi.

Beszélt olyan patthelyzetről, 
amikor valaki – már 1990 után – 
zsebszerződéssel több hektár erdőt 
vett meg, ám az eladó nem sokkal 
a tranzakció után meghalt, utódai 

az örökösi bizonylat alapján kivál-
tották a birtoklevelet, a vásárt pedig 
nem ismerték el. 

– Ingatlanvásárt hivatalos adás-
vételi szerződéssel lehet lebonyolí-
tani, ezt írja a polgári törvénykönyv 
– hangsúlyozta a prefektus, és hozzá-
tette: sokan olyan földeket adnak el, 
amelyek jogilag nem is az övék, mert 
az apjuk, nagyapjuk nevén szerepel. 
Aki viszont ilyen földet vásárol, an-
nak tudnia kell, mit kockáztat. 

társadalom

A beltelkek, a falvakhoz közeli, értékesebb területek esetében az örökösök lefolytatják a jogi eljárásokat. Az egyéb területek zsebszerződéssel cserélnek gazdát fotó: domján levente

hirdetés


