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Az eliirhs meginditdsa
F,gy haL6szteleki mag6nszem6ly a - kor6bban a tulajdon6ban all6 - Biissii 088 hrsz-ri
ingatlant 6rint6en beadv6nnyal fordult az Alapvet6 Jogok Biztos6nak Hrvatalilhoa s6relmezve a
Somogy Megyei I(orm6nyhivatal Erd6szeti lgazgat6sdgilnakl (a tov6bbiakban: Erd6szeti
I

gaz gat6 s 6 S elil,fi ,s 6 t.

2004-ben 6desapj6t6l orokl6s jogcimen szetezte meg a sz6ban fotg6
osztatlan kozos tulajdonban 6116 teriilet r6sztulajdonilt. 2008-ban 6rtesiilt arr6l, hogy a kozos
tnlajdonir ingadanon jogellenesen fakitermel6st v6geztek. Ezt kovet6 en az lgazgat6sig k6t izben 2073-ban 6s 2014-ben - sikeres els6 erd6sit6s hat6ridej6nek elmulasztisa miatt erd6gazdllkodisi

A beadviny szerint

birs6ggal sijtotta. Ezen tulmen6en csup6n arr6l vaLn tudom6sa, hogy 201.1.-ben a I{aposv6d
Korzeti Foldhivatal az ingadan egy m6sik aklszlet kapcs6n erd6re mrivel6si 69 vilhozis
bejelent6s6re hivta fel, mert nem helyt 6116 az ingatlan-nyilv6ntart6sban szerepl6 legel6 mrivel6si
69.

S6relmezi, hogy az lgazgat6s6,g annak ellen6re birs6ggal sfjtotta, hogy az 6rintett teriilet
vonatkozis 6ban az erd6telepit6si kotelezetts6g6r6l nem volt tudomisa, rgy anrak hat6rid6ben
megfeleLri sem tudott.

A p^nasz alapiir. felmeriilt a

logdllamisS,g elv6b6l levezethet6 jogbiztons6g
kovetelm6ny6nek, valamint a dsztess6ges elj6r6shoz val6 jog s6relm6nek gyaniia, ez|rt az
alapvet6 jogok biztos6r6l szolo 2071. 6vi CXI. torv6ny (a tov6bbiakban: Ajbt.) alapjin a biztos
vizsgllatot inditott.
Az iiggyel kapcsolatban megkerestiik a Somogy Megyei Kotm6nyhivatalt.

Az 6dntett alapvet6 iogok 6s elvek
jogillamisdg illetue a jogillamisdg eluibdl leuerythetd jogbi4onsdg kiiuetelmdnle (Alaptorv6ny B)
cikk (1 ) bekezd6s :,,Magyarots zig fuggeien, demokratikus j ogillam.")
a tisqles$ges hatdsdgi e[dnishoiualdjog (Alaptorv6ny )OilV. cikk (1) bekezd6s: ,,Mindenkinek
joga van ahhoz, hogy iigyeit a hat6sdgok r6sztehajl6s n6lkiil, tisztess6ges m6don 6s
6s szerfi hatiid6n beltil int6zz6k.")
a

Vonatkoz6 f ogszabilyok
az erd6r6l, az erd6 v6delm6r6l 6.s az erd6gazddlkoddsrol szolo 2009. 6vi X)O(VII. torv6ny
(a tovabbiakban: Evt.)
az ingadar-nytTvintartisr6l sz6l6 1997. 6vi CXLI. torv6ny (a tov6bbiakban: Inytv.)
a Polg6ri Torv6nykonyvr6l szolo 201,3.6vi V. torvdny (a tov6bbiakban: Ptk.).

A megdllapitott t6nyAll6s
A panasszal 6rintett foldr6szletet az ingaian-nyilvintartis Biissii 088 hrsz-ri ingadank6nt
tartla nytlvin, amelynek 2,6504 ha nagysigi ,,a" al;rlszlete ,56t" mffvel6si 696,3,7675 ha nagys6gd
,,b" ak6,szlete ,,kivett mocs6r" mrivel6si 6,g.,u',2,2300 ha nagysigh ,,c" ahlszlete ,,erd6" mrivel6si
6gn, 0,9771 ha nagys6gri ,d" al.;rlszlete pedig ,,1egel6" mfivel6si 6gri teriiletklnt szerepel az
ingatlan-nyilvintartdsban.' Az lngutJan ,,a" alr6szlet6t az Orszigos Erd66llom6ny Adattir (a

1 Id6kozben az

F,rd6.szei Igazgat6sig jogut6dja
gazdllkodisi F5o sz tily Erd6szeti O sztilya lett.
2 Az'tngatla*nyilvintartis 2015.10.19 -i illapota szerint.

a

Somogy Nfegyei Korminyhivatal Foldmfivel6siigyi

6s

E rd6

I

tov6bbiakban: Ldattir) Biisst 1 M iehi, 0,6ha nagys6gri erd5teriiletklnttartia nyilv6n.
Ezen az ingatlanon a paflaszos 2004-ben otokl6s jogcimen 5001/8845 hilnyadban szerzett
tulajdont. Az inga:dLan tobbi tulajdonosa 787 /8845, 1200/8845 6s 77 /8845 hlnyadban 1,997. 03.
11-6n foldkiad6s jogcimen, 7092/8845 hinyadban 2008. 11. 21-En orokl6s jogcimen, valarnint
1288/8845 h6nyadban 201,1. 02. 23-dn v6grendeleti orokl6s jogcimen szerezte meg tulajdon6t.
Az erdl,szeti hat6s6gk6nt eljiro Erd6szeti lgazgat6s6g * akkor m6.g a Somogy Megyei
Mez6gazdas6gi Szakigazgatilsi Hivatal Erd6szeti lgazgat6sdga - 2008. jrinius 11-6n megt^ttott
helyszini szem76j6r. azt illTapitotta meg, hogy a (Biissii 1 l\{) etd6r6szletb6l taw5"g6s jelleggel 0,6
ha-on kitermeltek 132 m3 MB faanyagot.
Az tgyben az Brd6szettlgazgat6sig 2008. jfnius 1B-6n kelt level6ben nTnlatkoztatta az
ingatlan valamennyi tulajdonos6t, amelyre a panaszos 2008. iirlius 15-6n kelt level6ben azt a
tiljlkoztatist adta, hogy a tilrgyi erd5tertileten tort6nt fakitermel6sr5l nem volt tudomisa. A
panaszos level6ben jelezte, hogy a teriilet tulajdoni hdnyada otokl6s ritj6n keriiLlt a r,lajdondba,
valamint k6rte az lgazgat6sigot, hogy ,,ha mdQ'ukban ,ill, segttsenek abban, hogy n talEdonrds4emet
m i h an ani b b e lfoga d h a td iro n drti ke s i te,x i t il dj a [mJ ".
Az F-rd6szett lgazgat6s6g a 2009. ian:udr 25-6n kelt 23.3/9/2323/13/2008. szilllllu
v6gz6s6vel az enged6ly n6lkiili fakitermel6s tigy6ben folytatott el16r6sit lez6rta. A v6gz6s
indokol6sa szednt ,,miuel aq eljdnis sortin a fakitenneld srymdfidt nem sikeriilt megillapitani, megkeresdxel
dltem a teriiktileg illetdkes renddrhatdsdgrtb. A renddrsegi uiVsgilatbdl sem deriilt ki egydrtelmiien a fakiterznelf
srymilte. Ai e/druis sonin oltan jeile&ii adat nem jutolt tudomdsomra, ami a fakitermelds felnlbanisigrit
megalapo{a ao/na."

n6gy 6wel k6s6bb - az Erd6szeti lgazgat6s6,g a teriilet tulajdonosaita kozotte p^naszosra is - 2073. okt6bet 21-6r kelt SOG/39/6050-1/2073. szlmthatdrozatilban
^
sikeres els6 erd6sit6s hat6ridei6nek elmulaszt6sa miatt 100.000 Ft erd6gazd6lkodisi blrs6got
szabott ki, majd 2074. szeptember 23-6n kelt SOG/39/4533-3/2074. szdrrr.t hatilrozatisban a
fentiekhez hasonl6an ism6telten 100.000 Ft erd6v6delmi bfus6ggal stijtotta a tulaidonosokat.
A panaszos 2015. jrilius 16-6n kelt level6ben kifog6solta az Etd6szeti lgazgat6s6g 6ltal

Ezt kcivet5en

-

kiszabott birs6gokat, valamint k6te a korm6nymegbizottat, hogy vizsg6lia felnl az eddig]
ellilrisokat.
Az Erdl.szei lgazgat6s6g a fellebbez6snek nem min5siil6 beadv6nyra 201,5. irilius 27-6n
kelt level6b en villaszoh, amelyben a hat6s6g7 eljilrisokru, valamint az Evt.-ben meghat|rozott
telepit6si kotelezetts6gre vonatkozo tijlkoztatast adott, tovibbi kiemelte, hogy ,,miael a4 On
rds7h6/ a birsdg tdtelkk) negfrrytdsduel kapcsolatban mind a nai n@ig tinkdntes *ljesitds nem fi)rtdn[
turtoVtsdual kapcsolatban haladdktalanal behEt,isi eljdnis meginditdsdt kdxen a lakhefie sqeinti illetdkes

jegyi1tdl."

I. A Somogy Megyei I{orm6nyhivatal I(aposv6riJ6$si Hivatal Foldhivatali Osztilyitak (z
tov6bbiakb an : F oldhiv atal) t6j 6ko ztatils a;3

ingatlan jogi, ingadan-nytlvilntart6si helyzet6r6l - a kor6bbiakon tirl - ^zt
^
tij6koztatist kaptuk, hogy a I(aposv6ri I(orzeti Foldhivatal 2011. irinius 14-6n tattott helyszini
szeml6ie sorin azt illlapitotta meg, hogy a biissiri 088 hrsz-ri ingadan ,d" al.r6szlete ,,legel6"
mffvel6si 69 helyett a term6szetben ,,erd6" mrivel6si 6gi, azaz az lngatlan-nyilv6ntart6si 6s a
term6s z etbeli 6llap ot kozott elt6r6s tap asztalhat6.
A Foldhivatal2071. augusztus 19-6n kelt 1.0.432/201,1. sz6mt v6gz6s6ben felsz6Ktotta a
panaszost, hogy mfivel6si 69 v6ltoz6s beielent6si kotelezetts6g6nek tegyen eleget, maid ezt
Lovet6en 2011. december 22-6n 10.432/2/2077. szdmi v6gz6s6ben m6sodszot is felsz6litotta 6t
kotelezetts6g6nek teljesit6s6re. A Foldhivatal 6l-l:al 2012. okt6ber 29-& tartott helyszini
ellen6rz6s6n a mez6gazdiszok meg6llapitott6k, hogy a tulajdonos (foldhaszn|lo) a nevezett
ingatlanon az tngat)an-ntdvilntart6s szerinti eredeti mfivel6si 6gat visszailllttotta az elerd6siilt
ak?szletet kitisztitotta, az legel6k6nt kertilt ism6telten hasznositisra. E;rr6l a 1.0.092/201,2.

Az

3

A Somogy Megyei Korm6nyhivatal Kaposviri J6r6sil1vatal6nak70.445/2015. iigyiratsz6mri levele
2

igytatszilmon iegyz6konyv k6sziilt. Az ingadafl ,d",lege16 alrrlszle{t mffvel6si 6g6bat nem
tort6nt villtozils, ez6rtviltozis beiegyzls6re sem kerii'lt sor.
II. A Somogy Megyei Korm6nyhiv

atal (a,tov6bbiakban:

Korm6nyhivatal) tilllkoztatasa:a

A

I(orm6nyhivatal a jogellenes fakitermel6s hely6nek ingadanon beliili elhelyezked6se
kapcs6n azt kozolte, hogy ,y' jogosalatlan fakiterrnelds a Biissii / M erddteni jelii erddrdsTfet teriiletdn
aaltisu/t meg (a teles teriiletet drintue), me! erddrdsTlet a Biissil 058 hebrq'ry sVim ,d" rdt miilueldsi dgil
alris{etdnek te/es teriiktdn hefie7kedik e|."

tal6lhat6 erd6siil6s, a mrivel6si 69 villtozds ingatlan-nytlvdntatt6si
6wezet6s6nek elmarad6sa kapcs6n kozolte, hogy ,,A Biissil / M erdfirdsTfet a 2002. duifeluitellel keriih
a7 erddterube, aqrita uan nliludntartua a7 Adattdrban erddkint. A jogel6d gyakorlata szerint a 10
6venk6nti erd6tewezlst kovet6er a resqben-, aag egesTgben beerddsiilt teriiletek hrbrE<l sTimai
negkiitddsre keriiltek a7 itletdke: Jdldhiaatabknak toaibbi iigintdTgs cdljdbdl. A Ji)ldhiuatalok a risTleriiletek
,tidbro hivatkozva a foldm6r6si 6s ^z erd6rendez6si szabillyzatok elt6t6 pontoss6gi
kovetelm6nyeire, tov6bb6 a foldhivatal 6ltal megkovetelt mffvel6si 6,9villtozisi dokumentaci6k
hiilnyilra - nem ueT,ettdk nt a megitlapitott uiltoTisokat. Tel<tntettel ara, hogy a7 ingatlan-nliludntartdsi
tdntdry a,igrehE'ttii rendebtes 20/0. mQas 12. el6tt nem adott khetdsdget aTingailan-rytiluintartdsban a jogi

Az a) alr6szleten

jeltegfeljegyqdshe, eTdrt eryn tdnydl

a

panasqosnak aqingatlan-ryiludnturtisb1l nem uolt tudomisa."

A k6t nyrTvintattis, az A.dattdr 6s az inga{an-ntilvittartils adatat elt&6se 6s ennek a
nrlajdonosokat terhel6 kovetkezm6nyei kapcs6n kifeitette, hogy,,Osszhangbutt az On kor6bban e
t6rgykorben lefolytatott eliilrdsaival a< a< dlldspontunk, hogy a kit ryiludntumis kii{)tti tiss4hang
megteremtdse elengedhetetlen. A ket ryiludnturtds adatai kiiqdtti eltires arra ueTgthetd uissla, hogy ,< ingatlannliladnturtds sTginti,,erdd miiueldsi dg", illetue aqerduTgti batdsdgeljdnis sordn megelenf,,erd6"fogalon nem
a<0n0s.

Nem vitatottal az ingatlan-nyilvintartisi, illetve az erd6szei hat6s6gi feladatok elliltisa

sor6n a megyei korm6nyhivatal feladatkoriikben elifu6 szewezeti egys6geinek egyiittmttkodve, az
6rintett nrlajdonos teljes kor6 till6koztatisa mellett kell eljirnia, azonban a hatdfios iogsqabnlok
atapjdn, a7 - ingatlan-rytiludntartds (srynkcidt is kil,itisba he!e76) fel:{litdsfi ktiuetden - a fildtalajdonos
kdteles:ige a termdsrytbeni dllapot ingatlan-nliludnturtdsnak megfelelf hefiredllitdsa, illtue - a sliiksdges
fitdmdniii dokumenticiri berytijtis melkltt - annak megutiltoTlatdsa." Az Inylr. el6tisar6 alapiiln kifeitette,
hogy a hasonld probldmdk elkeriilise drdekiben a talE'donosnak dndllian is fokoTott figelnet kellforditania a
tulajdondban bektiuetkerytt udltolisokra, ds amennliben a7ofian nixiket dr el, hoglt eltdrd sqabdlo4ist igeryel,
a udhoTisokat ktiteles lenne dtueryttetni a rlyiludntartdson.

A

a 23.3/2323/1,/2008. iigysz6m(r el)ir6sban, erd6sit6si
kotelezetts6get 6rint6 lgazgat6silgi tijlkoztatis kapcs6n azt kozolte, hogy ,,A konkfit esetben a
panaszost 6s hrlajdonost6rsait

nriilet erdd aoltdnil a talajdonosok legkdsdbb ajogeldd Sornogy Megyei Meqdgaqdasdgi STaktgaTgatdsi
Hiaatal Erddsryti lgargattistig 23.3/9/232/5/2008. sryimil, a7 engeddfi ,xdlkiili fakinrmeldsrfil s4ild
tQdko{atdjdbdl, aalamint a7 ahhoT melldkelt jegy{kt;rytubdl drtesiihek." Elismette, hogy a panaszost 6s
tulajdonostirsait az eljfuils sor6n nem t6jlkoztattik t6szletesen jogaikr6l 6s kotelezetts6geikr5f'
alta h:rvatkozott, hogy az iratokb6l kit6nik, hogy a k6rd6ses tertilet az erd6torv6ny hatllya al6
tartoz:l<.8 Kozolte, hogy mirrd a kor6bbi, mind a jelenleg hat6lyos erd6tow6ny az
erd6tulajdonosok szdm6ra kotelezetts6get kozvedeniil csak etd6gazdillkodo hi6nyiban hatiroz
meg. A kozeti erd6terv alapjin
egyes erd6gazd6lkod6k r6sz6re erd5tew hatlrozatok keriilnek
^z
kiad6sra, melyek az annak 6rv6nyess6gi ideje alatt a tertileten gyakorolhat6 jogokat 6s
kotelezetts6geket tartaknazzik. Ugyanakkot ,,a panassTal dintett ingatlan aonatkoTisdban
kdrddses

a
s

A Somogy Megyei Korminyhiva tal SOB / 4 / 208 -2 / 201 5. iigyiratszimri levele
Az ingatlan-nyilvintart6sr6l sz6l6 1997 . 6vi CXLI. torv6ny v€grehaltisir6l sz6l6
1,

64. S (3) bekezd6se
6 Inytv. 27.
S Q) bekezd6se
vitalt/k,
hog ajogehd apanar<ost il/. tilkjdonlrtlircail rem
' ,J'lr*

e<;en

109 / 1999

.

6II.

29.) FVM rendelet

tr{dko7latdban, sen a kisdbb, a 2009.

janutir 25-dn kelt

23.3/9/2t23/13/2008. sqinil e/jdris negtTiintetd udgTetben nen ttijdkoTllatta res<htesnjogaiknili/letue ki;teleTettfigeiknil."
8
,,Uganakkor nindkit irat eg,drtelmfrad tet{, hogt a kdrdises teriilet a7 erddtiirudry hatdlta ald turt0{k, illetae aq dintetteknek
s{ntdn negkiildiitt, 2008. jilnias 13-dn kelt jegy1kiirynben a7 is riig{tdsre keriilt, hog ,,aq erddrisqfetnek nincs belegrytt
gaqddlkod$

a, ga1ddlko

ddti uisTonla ren de yet len ".

3

erddga$dlkodd nem keriilt ryiladnturtdsba uitelre, igy erddterv hatdroqat sem s4iiletett, ame[tben resTletesen
ismerteilsre keriilhettek aolna a panat<os is tulajdonostdrsai qimdra jogaik is ktiteleqgttsdgeik". Megit6l6se

szednt panasz alapvet6en abb6l ad6dik, hogy az erd5torv6ny szerint egy teriilet erd6nek a
^
term6szetbeni 6llapot alapiiln min6siil, nem pedig az tngat)an-nTtlvilntart6s szednti mfivel6si 6ga
hogy az erd6 term6szetbeni 6lTapot6nak felt6telei az erd6tow6nyben
alapjdn. Hivatkozott
^t^,
szab6lyozottak, e k6rd6sben a hat6signak m6degel6si jogkore nincs. Jelezte, hogy ,,a pmbldna
uegleges megolddilra - dlldEontunk sryint - kiipontilag jogs4abdfi-mddositdssal keriilhet sor."
A

v iz s giiat me

gdllap iths ai

I. A hatisktir tekintet6ben
Az alapvet6 jogok biztos6nak feladat- 6s hat6skor6t, valamint az ennek ell6t6sdhoz
sziiks6ges vtzsgillattjogosults6gait az Ajbt.hatirozza meg. Az Ajbt. 18. $ (1) bekezd6se szennt az
alapvet6 jogok biztosilhoz b6rki fordulhat, ha megit6l6se szerint - tobbek kozott -kozigazgatisi
szerv tev6kenys6ge vagy mulasztisa a beadv6nyt tev6 szemlly alapvet6 jog6t s6rti vagy annak
kozvetlen vesz6ly6vel 16r, felt6ve, hogy a rendelkez6ste all6 kozrgazgatdsi jogorvoslati
lehet5s6geket - ide nem 6rtve a kozigazgztisihatirozatbkos6.gp feliilvizsgilatit - mir kimeritette,

vagy jogorvoslati lehet5s6g nincs szilmirabiztositt

a.

A

p^rr^szos nem medtette ki
birs6got kiszab6 hatirozatol<kal szemben ugyan
^
iogorvoslati jogit, ugyanakkor vasgillannk nem a bi*6g l<tszabilsirtak eljirilsira, hanem a
kotelezetts6g keletkez6s6re, valamint annak a tulajdonossal va16 kozl6s6re teried ki, amelyre
v ona*oz6an j ogorvoslati lehet6s6g nem 611t rendelkez6s6re.
Az Ajbt. 20. S (1) bekezd6se vrzsgillat folytatilsdnak lehet6s6glt biztosiga, az Ajbt. 28. $
(1) bekezd6se tov6bbi ngy rendelkezik, hogy az alapvet6 jogok biztosa az 6lr:ala lefolytatott
ezeken alapul6
vizsgillattol jelent6st klszit, amely tartalmazza a feltlrt t6nyeket 6s
megilllapitas okat 6s kovetkez tet6s eket.

^z

Il. Lz 6dntett

alapvetS jogok 6s elvek tekintet6ben
alapvet6 jogok biztosa egy adott t6rsadalmi probl6ma mogott 6116 osszeftigg6srendszer feltirilsa sor6n auton6m, tilrgyilagos 6s semleges m6don, l<tzafilag alapjogi 6rvek
felsorakoztatils6val 6s cisszevet6s6vel tesz eleget megbizatilsilnak. Az ombudsmani int6zm6ny
megalakul6sa 6ta az orsz6ggy6l6si biztos kovetkezetesen, zsin6rm6rt6kk6nt timaszkodott az
Alkotm6nybir6s6g alapvet6 jogillami garanciill<kal 6.s az alapjogok tartaknival kapcsolatos elvi

Az

megillTapitasara.

Magyarorsz6g Alaptorv6nye 6s az alapvet6 jogok biztos6t6l szolo 2011. 6vi CXI. torv6ny
batilybal6p6s6vel is kovetni kiv6njuk a fenti gyakodatot, igy dg az Alkotrninybfu6sig elt6r6
6ll6spontot nem fogalmaz meg, e/drtisunk sonin ininladdnak nkinliik a testiilet eddigi megliilapitisait.

mut^tott
Mindezt al6t6masztand6 az Alkotm6nybfu6sig a 22 /201,2. (V.1 1 .) AB hatirozatiba;n
^ffa
16, hogy ,,az el6z6 Alkotm6ny 6,s az Alaptorv6ny egyes rendelkez6sei tartalmi egyez6s6.ge eset6n
6ppen rrem a kor6bbi alkotm6nybu6sdgl dont6sben megjelen6 jogelvek 6tv6tel6t, hanem azok
figyelmen kivtil hagy6s6t kell indokolni".
1.. Az Alaptorv6ny B) cikk (1) bekezd6se szednt Magyarorszilg fiiggetlen, demokratikus
jogiltam.Az Alkotminybtosdgag/1992. (I.30.) szdmihatlrozatiban rdmutatott, hogy zioglllam
n6lkiilozhetetlen eleme a jogbiztonsdg. Az Alkotrn6nybtosdg szednt a iogbiztonsilg az 617am
koteless6g6v 6 teszi annak biztositis6q hogy
iog eg6,sze, egyes t6szterti{etei 6s az egyes
^
jogszab6lyok is aildgosak, egtdrtelmilek, mfikod6siiket tekintve kis$mithatdak 6s elfireldthaniak
egyes norm6k
legyenek norrrr cirnzettlei szimdra. A jogbiztotsig azonbafl nem csup6n
^z
^
dont6sek
onkormirn,yzatt
6s
az
617ami
meg,
de
koveteli
egy6rtelmfis6g6t
iogszabillyoknak va16
szempottj6b6l az
kovetelm6nye
jogbiztons6g
alkotm6nyos
megfelel6s6g6t is. Ez6rt alapvet6ek a
eljilrdsjogs garanciilk. Csakis forrnahzillt eli6rdsi szabllyok megkovetel6s6vel 6s betartis6val
mffkodhetnek alkotm6nyosan a iognt6.zm6nyek.'
e

75/1995. (XII. 21.) ABhatirozat, ABH 1995, 376,383
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A jogillamis6g elv6b61ad6d6 alapvet6 kovetelm6ny, hogy ,,akozhatalommal tendelkez6
szervek a 1og 6ltal meghatdrozott szervezeti keretek kozott, a 1og 6ltal meg6llapitott mfikod6si
rendben, a )og 6lta| a polg6rok szfumdra megismerhet6 6.s l<tsz6mithat6 m6don szabdlyozott
0
korl6tok kozott fe) tik ki tev6kenys 6giiket. "l
2. A tisztess6ges elj6r6shoz val6 )og az emberi m6lt6sighoz val6 jogb6l is levezethet5
olyan alapvet6 jog, amely szoros kapcsolatbar 6il. az egyenl6s6ghez val6 jog egyes elemeib6l
ered6 elv,6r6sokkal is. Ezek koziil az egyenl6 m6lt6s6gri szem6lyk6nt tort6n6 egyenl6
b6n6sm6do t, az egyenl6k6nt kezel6st kell 6teni. A tisztess6ges el)6r6s azonban ezen kivtil szimos
elvdrilst is felolel: olyan jogalkalmaz6i e\6rist foglal magdban, ami a materi6lis logillam
6rt6krendj6nek megfelel6, a demokratikus alkotm6nyfeil6d6s sor6n kikrist6lyosodott alapelvek 6s
szabilyok alapifu zajltk. A tisztess6ges elj6r6s a jogbiztonsigelvlhez hasonl6an olyan szab6ly,
ami on6lt6 alkotm6nyjogi normak6nt 6rv6nyesiil, teh6t nem csup6n m6s el6ir6sokat kieg6szit6,
j6rul6kos szab6ly. Mindezek mellett a tisztess6ges eli6r6s kovetelm6nye minden olyan eli|risra

vonatkozik, amelyben valamely term6szetes vary l"g, szem6ly az 6llallr' iogalkalmaz6i
tev6kenys6ge 6ltal6rintett. Egys6ges az 6fieknez6si gyakorlat abban, hogy a tisztess6ges eliilris
kovetelm6ny6nek a kozigazgatS.si hat6s6gi elifu6sban is 6rv6nyestiLnie kell.
Ez az alkotm6nyos alapelv a kor6bbi Alkotminy 2. S (1) bekezd6s6b6l 6s 57. $-6b61 is
levezethet6 volt, azonban a 2072. jarruilr 7-6n hatillyba l6pett Magyatorszig Alaptorv6ny6nek
)frIV. cikk (1) bekezd6se mir egylrtelmrien kimondja, hogy ,,Mindenkinek ioga var, ahhoz,
hogy iigyeit a hat6silgok r6szrehajl6s n6lkiil, tisztess6ges m6don 6s 6sszer6 hatirid6n beltil
nt6.zz6k. A hat6s6gok torv6nyben meghatilrozottak szerint kotelesek dont6seiket indokolri."
Ez a cll<k az Buropai Uni6 Alapjogy Chart6l6ba f.oglalt megfelel5 ngyint6z6shez, a ,,i6

kozigazgatdshoz" val6 i"g kovetelm6nyek6nt fogalmazza meg a bir6s6gokon kiviil ^
koztgazgatisi hat6s6gi e\6risoktavona*oz6an is a tisztess6ges eli6t6s kovetelmdny6t.
A tisztess6ges elj6r6s (fair trial) kovetelm6nye az Alkotmdnybrosig6/1998. (III. 11.) AB
hatirozata szerint: ,,a fak trial olyan min6s6g, amelyet az eljfuils egdsz6nek 6s koriilm6nyeinek
figyelembev6tel6vel lehet csupin megit6lni. Ez6rt egyes r6szletek hiinya ellen6re 6ppfgy, mint az
osszes rlszletszablly betart6sa dacira lehet az elj6ris 'mlltinytalan' vagy 'igazs6gtalafi', avagy
'nem tisztess6ges'. . .".
Az Alkotmilnybtosdg a 14/2004. (V. 7.) AB hat6rozatilbar a tisztess6ges elji'r6shoz val6
jogra vonatkoz6 gyakorlat6t osszegezve meg6llapitotta, hogy a tisztess6ges eliilrishoz val6 iog
abszolrit jog, amellyel szemben nem l6tezik m6tlegelhet6 mis alapvet5 jogvagy alkotm6nyos c6l,
mert m6r maga is m6degel6s eredm6nye.

III. A vizsgilt iigy tekintet6ben

lII.l. Az ingatlanta vonatkoz6 fiildhivatali eliflrils
A Foldhivatal ti)lkoztatdsa alapiiln az illtaluk lefolytatott

mrivel6si 69 v6ltoz6s (elt6t6s)

a Biissii 088 hrsz-ri ingadanra, azonbat annak ,d" ah6szlet6re
vonatkozott. Ez a teriilet flem eryezik az erd6szett hat6s5.gS eljdris al6 vont teriilettel, amely
6tvezet6s6re ir6nyul6 elj6r6s

az,,a" ah 6.s zletlt 6rintette.
Fentiekre tekintettel meg6llapitottuk, hogy a panaszolt ingatlanr6szt 6rint6 ingadaniigyi
hatosdg1 elj6r6sok az erdlszeti hat6s6gi elj6r6sok szemponti6b6l nem relev6nsak, ez6.rt erte
voratkoz6an jelent6siink meg6llapit6st nem tartalmaz. A jelen vrzsgilator ugyan tfknutat,
azonban meg kell jegyezniink, hogy az 6rintett erd6szeti 6s foldngyi hat6s6gok szakmai
6rt6kel6s6nek ielent6s elt6r6s6t mutatja, hogy mig az ingadar, egyik alr6szlet6t 6rint6 mrivel6si
6gtol elt66 illapotot (z ,d" alr6szlet erd6sod6s6t) a foldngyr hat6s6g 6szlelte, addtg az ingatlan
m6sik ,,a" ab6szlet6n 6vek 6ta - mind term6szetben, mind a rytlvintart6sok kozott - fenn6ll6
elt6r6 6llapot ennek felsz6mol6sfu t6nyul6hat6sdgS eljirist nem ,,induk6lt".
ugyan ennek az ingadannak

to

56/7997.6I.8) AB hatirczat
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Ill.2. Lz Erd6szeti lgazgatilsfig elituhsa
1. Az Erd6szeti lgazgat6sig eljirisdnak vrzsgilata szempontj6b5l alapk6rd6s, hogy

az

ingadantulaidonos milyen m6don szerzett, szerezhetett tudom6st arr6l, hogy a tulajdoniban 6116
ingatlan egy r6,sze erd6nek min6siil, m6st6szr6l pedg, hogy erd6fel6jit6si kotelezetts6ge 611 fenn.
2. Az Erd6szeti lgazgat6sig tdj6koztatisa szerTnt a Biissti 1 M etd6t6szlet a 2002. 6w
Adatt6rban, ugyanakkot
felv6tellel keriilt az erd6tervbe, az6ta van erd6k6nt nyilv6ntarFra
^z
ennek 6tvezet6se az rngatJan-nyilv6ntartilsba - ,,hiuatkoqua a f)ldmdrdsi ds erddrenderysi sTabifiTatok
eltdrf pontossrigi ktiuetelmdrryeire is a fildhiuatal dltal megki)uetelt mfraeldsi dg udhoryisi dokumentdcifk hidnlira"
- flem tort6nt meg.
Az erd6k rrytlvirrtartisa, az erd6gazd6lkod6s kisz6mithat6 mrikod6se 6s otszdgos sztn{r
szabillyoz|sa 6rdek6ben a foldmrivel6siigyi miniszter Adatt|rat mfikodtet. Az Adattdr az al6bbi
adatokat tartalmazza: az erd6gazdillkodo erd6gazdillkod6i k6dj6t; az erd6gazd6lkod6s sorin
betartand6, az erdlszett hat6s6g hatarozatilban megilTapitott 6ltal6nos, az 6talakit6 6.s sz6lal6
iizemm6db an l6v6 etd6k iltalakitisi vagy sz6lal6si terveiben foglalt, valamint a v6dett term6szeti 6s
a Natura 2000 teriileteken 16v5 erd6kben alkalmazand6 krilonos el6itisokat; az Evt. 33. S (2)
bekezd6se szerinti, a korzert erd6terwben meg6llapitott adatokat; a iovihagyott erd6telepit6sikivitelez6si tervek adatait; a 41. $ szerint bejelentett egyes erd6gazdllkoddsi tev6kenys6gek adatart;
az erd6ben elvlgzett egyes erd6gzdilkoddsi tev6kenys6gek adatalt; az erd6 failllominyinak
erd6szeti 6s kozjol6tt
mennyis6g6ben 6s min6s6g6ben bekovetkezett villtozisokat;
^z
11
l6tesitm6nyek adatait.
ingadan tulajdoni hinyaddt orokl6s itj6n szerczte meg. A bagyat6l<t
3. A panaszos
^z
elj6risr6l szolo 201.0. 6vi XXXVIIL torv6ny rendelkezik a hagyatlk ltadilsinak form6j6r6l 6s
jelleg6r5l. F,z alapjinl2 a hagyatdk dtaddsa: annak a - kt)7eg1t76 adgqgsduel tiirtdnd * megillapitdsa, hogy n
hagtatdkba turt0pi t)agylnra, uagyonrds4re uagy uagtontdrgyra a hagyatdki e!'inls eredmirytdre tekintettel kit,
mifien jogcimen, mifien jogillet meg ilktue milen kdnkrymdg turbel.
A t6ny6l76sban rogzitettekb5l kir6nik, hogy a panaszosnak a tulajdoni bdnyada
megszerz6sekor, vagyis az orokl6sekor annak ellen6re nem volt tudom6sa arr6l, hogy az ciroklott
ingatlan egy t€sze erd6tulajdon, hogy az erd6szeihat6sS.g k6t 6wel kor6bban azt lrrir erd6nek
min6sitette.
Erre figyelemmel kell. azt hangsirlyozni, hogy az orokl6s alapjil,il szolgillo bagyatlkitad6
v6gz6s vagy bfu6s6gi hatirozat kozokirati min6s6ggel bit.
A kozokirat jogszab6lyi meghat6rozisa szerint aq ofiaru papir al@il aagy elektronikas okirat,
ameltet birtistig kd7egy46 uagt mds hatds,lg illetue kt;{gargatdsi s4era iigtki)rdn beliil, a negsTabott alakban
dttitott ki, mint kiiqokirat te/esen biyoryi/a a benne foglalt intdqkeddst uagt hatdmTatot, toudbbd al okirattal
tanilsitott adatok ds tdnlek ualisdgdt, ilgys{ntin a4 okiratban -foslnh njtilatkoTat megtdteldt, valamint annak
ididt is mddjdt. Ugyanifren biTorytitd ercJe aatx aq ofuan okiratnak is, amel1et mds jogsTabdfi ki)Tokiratnak
rEilu,init.lr

Lz Erd6szeti

hat6s6g arra hivatkozott, hogy az akkor hat6lyos szab|lyok alap)6t a4
ingatlan-njtilaintartdsnil s1Lld 1997. iui CXll. tiiradryt tdgrehE'il:dnilszolo 709/1999. (XII.29.) F\A'{
rendelet nem adott lehet6s6get az ingat)an-nttlv6ntati'sban a logi jelleg feljegyzlsdre, eTdrt eryn

4.

tdryrdl

-

a

panasqosnak aTingatlan-nliludnturtdsbdl nem aoh tudomdsa.

az tnga{atn'Jtlvilntart6Ls osszhangdnak sziiks6gess6g66l, valamint az ezzel
kapcsolatos k6rd6sekr6l az LJB-2602/201,3. szdrrlio iigyben'a k6sziilt )elent6s6ben az alapvet6
jogok biztosa t6szletesen foglalkozott:

Az Adattilr

6.s

11

Er,t. 38. $ (1) 6s (2) bekezd6s
A hagyat6ki ell6risr6l sz6l6 2070.6vi X)Oil/I[. torv6ny 6. S (1) bekezd6s6nek a) pontja szerint
t3
A polgiri perrendtartisrr,lsz6l6 1952.6vi III. tcirv6ny 195. S (1) bekezd6se
fik nem voltak 6s az ingatlzLn'o A, iigyb"t a p^l szos 2009-ben visiroltz rneg az ingatlan egy t6.sz6t, amelyen
ki,
hogy e teriiletet zz etd6szei
az
deriilt
azorbatr
Id5kozben
szercpelt.
nyitv6iiart6sb ai ,,szirt6" mfivel6si 6gbar
helyzetr6l neki nem volt
ellent6tes
ingatlan-nyilv6ntartissal
kozhiteles
Err6l
a
tartia
hat5sng erd5k6nt
ryrrlvLrt
todo*].a, ennek ellen6re a Pest Megyei Korm6nyhivatal Erd6szeti lgazgat6sigz 2011-ben, maid 2012-ben is
12

birs6got szabott ki m etd6sit6.s elmarad6sa

miatt.

6

jelent6s meg6llapitotta, hogy a foldhivatalok 6ltal vezetett ingatlan-nyilvilttartils adatat
(t6rm6r6k, mrivel6si 69, min6s6gi osztilly,katasztert tiszta iovedelmi 6rt6k, stb.) nem kozhitelesek,
ugyanakkor az erd6k adatait az erdlszett hat6s6gok illtalvezetett Adattfu. csak 201,3. irilius 1-i6t6l
targa ko zhitele s en nyi1v6n.
Rogzitette, hogy az ingatlan-nyilvlntartds 6s az Adattir egymist lieg6,szit6 adattartalma
miatt biztositani kell osszhangjukat, a jogbiztonsilgkovetelm6ny6nek biztosit6sa 6rdek6ben ki kell
kiiszobolni adatalk esetleges ellentmond6s6t. I(iilonosen, hogy 2009. jflius 1-j6t megel6z6en a
korri nyilvinoss6g6t.
1og7 szabillyozds nem biztositotta az Adattilr teies

A

vonatkoz6 jogszabillyi el6udsok alapliln - kor6bban 6s jelenleg is - az ,,etd6"
min6sit6sr5l dont6 6s azt az Adatt6ron 6wezet6 erd6szeti hat6signak kell kezdemltyezrie a
mrivel6si igvilkozis 6wezet6.s6t 6s megkeresnie az ingatlaniigyi hat6s6got.
R6mutatott ar::a is, hogy az ingadan-nyilvintart6s a tulaidonhoz kapcsol6d6 jogok
kozhiteles nytlvintart6sa, ez6tt az ingaianiigyi hat6s6g megkeres6s6nek €s az erd6 ingatlannytlv6ntartisi feliegyzls6nek elmaradilsa egyben azzal is i6r, hogy az ii tulaidonos err6l a
erd5torv6nyben
jogkovetkezm6nyekkel ifu6 min6sit6sr5l nem rSrtesiil, igy nem tudja

A

^z

megfogalmazott kotelezetts6geit teljesiteni.l5
A jelent6sb en az alapvet6 jogok biztosa felk6rte a foldmffvel6stigyr minisztert, hogy tekintse
dt aq Eut-nek aq Adattdr ds a7 ingatlan-n1iludnturtis tissqhangidra uonatkoyti eldinisait, touibbd a4
iinerddsiildssel drintett ingatlanok srybdfioryisdt, kiiliintis tekintettel aTingatlan tul@donosok drdekeinek megfeklf
uddelmdre.

A

szerint ,,a jelentdsben foglalt, aq Adattir ds aq ingatlan-n1iludnturtds
tissqhangldra uonatkoyi megillapitdsaiual egeilrtek. Intdqkedni fogok aq drintett hatdsigok feli q ehdrdsek
mielfibbi felsTimoldsa, illetae a toadbbi hatdsdgi e!'dnink sordn a ryiludnturtdsok ki)qi;tti iissqhang bi$ositdsa
drdekdben. (...)A jekntdsiben Onfelk,ix aTerddr6l, a4erd6 addelmirdl * aTerddga$dlkodisnil s4ild 2009.
dai XXXWI. tiirudry Adattdr ds ingatlan-n1ihdnturtds tissqhangdra, aalamint tinerddsiildsekre uonatkoqti
s4abdfiolisdnakfe/iiluirygilatdra. TQ'iko{atom, hogt a ttirudnl mddositdsa ttgtan tryrepel a Kormdnl 2014. II.
feldui mankaterudben, ana udrhatuian csak 20/5. iuben keriil nr. A ttintdnlterueryt tixrydllitdsa sordn a7
iinerddsiil|s iltjnn litrq/t;tt erddkre uonatkoTdan oltan sqab,ifio<ott -foSok jauasolni a Kormdnl, illetue aq
Ors$gyfil|s rdsTdre, ami negfeklf tinrendelkeqdst bi4osit a f;ldtulaldonosoknak a kialakult erdd fennturtdsa,
aagy a<dintett nrmdf)ld eredeti miiaeldsi igsyerinti hefireillitisa tekintetdben, toadbbi bi$osig'a a hiuatkoqott
k i t h a t d s dgi n1 i la d n tu rtd s ko ry tti ii s s qh a ngo t. "
5. A hatllyos jogszabillyokban e tekintetben az6ta sem kovetkezett be villtozis, a kor6bbi,
hivatkozott ielent6sben foglaltak ielenleg is aktu6lis probl6m6t jelentenek, igy az ott leirtakat
tov6bbra is fenntartiuk, ugyanakkor kieg6szit6sk6nt az alilbbi megSegyzlseket tesszrik.
A miniszt6rium 6ll6spontja szerint az Adattat konstitutiv hztilyi nytlvdntattds, ami az
erd6 fenn6ll6s6t 6s az azzal kapcsolatos erd6gazddkod6si el6ir6sokat az egyes erd6r6szletek
vonatkoz6sibat kozhitelesen tanusitja, azonban l<zdtolag az ,,etd6" mflvel6si 69 fellegyzl.se
teremti meg a kapcsolatot
egyes ingatlanok tulajdonjogit kozhitelesen tanrisit6 - szint6n
^z
konstitutiv - ingatlan-nyilv6ntart6ssal.
A kor6bbi jelent6slT azt is hangsulyozta, hogy a k6t kozhiteles nytlvdntartils elt6r6
adattartalmib6l szirmaz6 ellentmond6sok felold6sa az azokat - logszabdlyr el6ir6sok alapjdn *
vezet6 hat6s6gok feladata. A nyilv6ntartisok egymisnak ellentmond6 mrivel6si ilgatnakrendez6se
- vagyis, ami az Adattir szerint erd6 az az ingatlan-nytlvintartisban nem az, i)letve ami erd6 az
15

miniszter

v6lasza16

A vizsgilat megillapitotta tovibb6, hogy

az

6rintett ,,sziltt6"

-

onerd6siil6s miatti

- Adattiri

felv6tel6t kovet6en az

erd6szeti hat6sdg nem kereste rneg az ingadantigyi hat6s6got, nem kezdem6rtyezte az,,erd5" mrivel6si ig tngrtlar*
nyilv6ntart6si itvezet6.s6t. Bz r mtlaszt6s s6rti a jogbiztonsig kovetelm6ny6t. A panaszostak az erd6 felijitilsira
meg6llapitott hat6dd6 tull6p6se miatti birs6golisa a tisztess6ges elj6r6shoz vzl6 jog tekintet6ben agg6lyos, rr.ert az
erd6szeti hat6sig ioger6s hatirozatbar erd6felujit6srakzi6lry az eredeti nrlajdonost - a jetenlegi tirstulajdonost kotelezte, holott - a kozhiteles ingadan-ny{v6ttartisban - a panaszos m6r tirsnrlajdonos volt, ennek ellen6re az
erd6felrijit6si eljirlsba (amiben annak hat6ridej€t megSllapitottik) nem vont6k be.
16
A foldmfivel6siigyi miniszter EYgF /170/2074. tktat6szimri levele
11 AJB-2602
/ 2073. szilrnt jelent6s
http: / /www.aibh.hu/documents/10180 /11178704elent7oC3%oA9s+egv+erd7oC3oloAgszeti+hat7oC3%oB3s%oC3olo
A1g)+ellohC3o/oAko/oC3ohATsro/oC3o/oB3l+2602 2013/21.{7860c-3e0a-4379-9c9a-00af04694846?version=1.7
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tterr,:, az az Adattdtban -, etd6 eset6n alapvet6en az erdlszeahat6sdg,
ingatlan-nyilvilrttartasban
^z
m6s mffvel6si 6gak eset6n az tngatlanigyihat6silg feladata 6s kotelezetts6ge.
Hangsulyoznunk sziiks6ges, hogy a 20/ 3+r1/ ki)Thinlessd adb Adaltdr sem a<egtes ingatlanokra,
sem aqok tulajdonosaira uonatkoqrian umruilen jogot ds ki)tehTgttdget nem turtalma4 ugyanis ezek szemben az erd6, az erd6rlszletek 6s az erd6gazd6lkod6k adataival * nem r6szei ennek a
nyilv6ntat6snak.
Ahhoz, hogy egy eredetileg nem erd6nek min6stl6 teni{et kapcs6n tulajdonosi
szempontb6l erd6r6l lehessen besz6lni, a teriilet etd5v6 min6sit6s6n tul az rs sziiks6ges, hogy ezt
ingadantulajdonos kozotti
az ingatlan-nyilv6ntart6son 6tvezess6k, 6s ezzel az etd6 6s
^z(a konkr6t helyr{zi sz6m),
jogviszonyt kozhitelesen rendezzlk. Az erd6r6szlet, az'tngarJan
valamint a tulaidonosa kozotti jogi kapcsolatot az erd6szeti hat6s6gnak kell megteremtenie,
amihez - 6ll6spontunk szerint - kozjogi aktusra van sztks6g.
Ezt elvileg a korzea erd6tewez6s is biztosithatnl, azonban m - ahogy az egy m6sik
ombudsmant v'tzsg6lat'8 meg6llapitotta - erre alkalmatlan, mert ebbe az eljirisba az tngatTanok
tulajdonosait (erd6gazd6lkod6 lttinyiban) nem voniik be, azt a tulajdonosok egyedi hat6s6gi
dont6sk6nt nem kapj6k meg, 6s nincs ellene jogorvoslati lehet6s6g sem biztositva. Emiatt a
sztks6ges jogi kapcsolatot csak az erd6 egyedi erd6szeti hat6sig1 azonositilsa 6s annak ingadannytlvintartisi bejegyz6se teremtheti meg, amikor az 6intett ingadan(ok)n (ak6.szletekre) n6zve
egy feljegyz6ssel felttnterik az ,,erd6" mrivel6si 69 t, mert ezzel v6bk az lngadan nrlajdonosa
v ttathatatfanul,, erd6 tulai dono s s 6".
R6 kell mutatnunk, hogy amennyiben a tulaidonviszonyokat kozhitelesen tanrisit6
ingatlan-nyilvilntartis - az Adatt6rral szemben - nem erd6tulajdont, hanem egy6b m6s (ett6l
elt6r6) mrivel6si 696,vagy kivett megnevez6sri ingadantulajdont tart nyilv6n, az azzal is i6r, hogy
az alapj6n a tulajdonosok - 6s ktlcinosen az ingaian-nyilv6ntart6sban biz6,)6hiszemri harmadik
szem6lyek - az tirryad6 anyagi iog1 szab6lyokr6l t6ves irtmutat6st kapnak. Ugyanis az tngadannyrlvilntartils alapiiln nem jut tudom6sukra, hogy tulajdonukra az Evt. szabllyai vonatkoznak. Ez
j ogbiz tons 6gi s z empontb 6l kife j ez etten aggilyos helyz ete t rd6.z el6.
Felhivjuk a figyelmet, hogy a - 2074. m6rcius 15-6t61 hat6lyos - Ptk. el6u6,sa11e szertnt a7
ingatlan-rytiluinturtis adatait a hatdsdgi e!'drdsokban inirytaddknak kell tekinteni 6s az ellenbrzonyitis azt
terheli, aki azt vrtatja. A Ptk. e siabdfydnll aq erddsTeti batdsdg sem tirhet e/, a{ nern negligilhatja, ebb6l
kovetkez6en erd6nrlajdonr6l 6s erd5tulaidonosr6l csak olyan ingadan vonatkoz6s6ban lehet
aggillytalanul besz6lni, amely az ingatlan-ntflvintartasban ,,erd5" mrivel6si 6gk6nt szetepel.
Ebb6l kovetkez6en, ha egy mis mrivel6si 6gi tertiletet az erdlszeti hat6sdg erd6v6.
min6sit 6t (6.s ezzel a kozhiteles tytlvilntartilsok kozott elt6r6st keletleztet), akkor ezt ahelyzetet
koteles - kozjogilag 6s polg6ri jogilag - rendezni, 6s az ingatlan-nylvilntartds 6rintett helyralzi
sz6mi \garJaniln (alr6szlet6n) az Adattilt szerinti erd5r6szletet 6tvezettetni.
All6spontunk szerint csak a k6t kozhiteles nyilv6ntartis adatainak egyez6s6.ge garantllia,
hogy a tulajdonjogi nyrlvilntartds szerinti ingadan tulaidonos6t - kozhitelesen - az Adatt6r szerinti
erd6r6szlet tulaidonos6nak lehessen tekinteni, 6s sz6mon lehessen k6rn:. az Evt. szab6lyainak
betartilsit.
Nyomat6kosan fel kell hivni a figyelmet, hogy a hat6silgok jogszabilyban rogzitett
feladatainak elmulaszt6sa, az erd6 ingadan-nyilvintart6si bejegyz6s6nek elmaradisa, valamint az
azokb6l sz6rmaz6 kovetkezm6nyek - v6tlen - illTampolgirokra tort6n6 ilthiritdsa alapiaiban s6rti
a 1og617amis6g, illetve a jogillTamis6g elv6b6l levezethet6 jogbiztons6g kovetelm6ny6t 6s a
tis z tes s 6ges hat6 s 6gi eljirdsh,oz val6 i ogot.
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A Ptk 5:177. $ (f) 6s (Z) bekezd6se szeint

ingatlannal kapcrolatos hatdsdgi eljdnitokban a7 ingatlan-nliludntafiitban

valamint az lngatlar-ryilvintartisi t6rk6pen ibrizok hatirvonalat kell ininladdnak tekinteni. Az
Lgatlan-nyilvAntattisbeLrl feltiintetett adatokkal q,enben a biqorytittit a7! terheli, aki az zdatok heluseget dtatja.
8
fehiintetett adatuEat,

6. Szint6n togzitettlk a kor6bbi vizsg6latok, hogy a kozeti erd6tervezlsbe - a hatillyos
logszabillyokkal osszhangban - a nrlajdonos nem keriil bevonisra, igy az ingatJan-nyilv6ntart6si
feltiintet6s eknandisa miatt jelen tigyben az ts vasgiland6, hogy a panaszosoknak mikor iutott
tudomdsira, hogy az illtaluk tulaidonolt ingadan egy r6sze erd6nek min6siil.
Tilrgy,tigyben az ,,erd6 ferrn6116sdr6l" apanaszos azBrdlszealgazgat6s6gnak az engedlly
n6lkiili fakitermel6s tigy6ben 2009-ben hozott megsztntet6 v6.gz6s6b6l 6rtestilhetett. A
I(orm6nyhivatal 6ll6spontja szerint a k6rd6ses terdlet erd6 volt6r6l a tulajdonosok - igy ^
panaszos - tegkdsdbb a hivatkozott v6gz6sb6l 6rtesiiltek. A va16s6g ezzel szemben az, hogy
hat6s6gi iton tegkonibban eld<or 6rtestiltek err6l a t6nyr5l. E v6gz6s ugyanakkot - jelleg6b6l
ad6d6an - csak az enged€ly n6tktiii fakitermel6s tigy6vel foglalkozott, a v6gz6sb5l a ulaidonosok
rtem szerezhettek tudom6st az erd6 fehiiit6si kotelezetts6gr5l.
Az erdlszeti hat6s6gt6l az erd6fehijit6si kotelezetts6gtk l6t6r6l csak 6vekkel k6s6bb, a
2073. oktober 21-6r kelt erd6gazd6lkod6si birs6got kiszab6 hatdrozatib6l 6rtesiilhettek. A
hat6s6g e tekintetben megkeres6stinkte az alilbbtakat villaszolta ,,Nem uitaiuk, hogy o jogel1d a
panasqort illetae tatEdonostdrsait sem €ryn t$dkoTtatdban, sem a kdsdbb, a 2009. lanair 25-dn kelt
23.3/9/2323/t3/2005. slimri efdnis megs4iintetd udgqdsben nen t$iko7latta rdsdetesen jogaiknll illetae
kt;teleryttsigeikrdl. Ugyanakkor mindkdt irat egydrtelmfrui tesq1, hogy , kdrdises teriilet a7 erddtiirvdry hatdfia
ald tartoTik

(...)"

jelenti azt,hogy
Jelezmsziiks6ges, hogy egy foldtertlet Evt. hatillya al5. tartozilsa m6g nem
nyilv6ntartis
6llami
az abban szabilyozott jogok 6s kotelezetts6gek - ktilonosen k6t kozhiteles
osszeritkciz6se eset6n - automatikusan 6rv6nyesithet6ek lenn6nek. Ki kell emelniink, hogy az Evt.

el6ndsat alapjdn egy adott erd6teriileten gyakorolhat6 jogokat 6s kotelezetts6geket az egyes
erd6gazd6lkod6kr6sz6rekiadotterd6tewhat6rozatoktartalmazz6k.
A tirgyi ingatlant 6rint6en ugyanakkor erd6gazd6lkod6 nem keriilt nytlvintartilsba v6telre,
igy erd5terv hatirozat sem sziiletett, ,ameltben ris{etesen ismertetisre keriilhettek uolna a panaslos ds
tu Iaf d o n o st d rs ai s lin dra j ogai k ds kt) te Ie 7g tt s ige i k. "
7. Mindezek alapjin ^z vizsgvland6, hogy a logszabillyba foglalt - 6m hat6s6gi
hatilrozatban nem el5irt - erd6fehijit6si kotelezetts6g kik6nyszerit6se 6rdek6ben foganatositott
erd6gazd6lkod6si birs6g alaplild elegend5-e az Evt.-ben meghatarozott kotelezetts6g fenn6ll6sa,
amelynek t6ny6t a hat6s6g a kotelezettel nem kozolte.
Az Evt. aLanya az etd6gazd6lkod6, amelyhez k6pest a tulajdonos szerepe korlltozott,
ez6rt jogp helyzete, felel6ss6ge speci6lis. A foldmrivel6siigyi miniszternek egy alkotm6nybu6s6g
elifurds kapcs6n uott v6laszlevele20 szerint ,,11i erddgaqdilkodds a ktirryteT,ethasindlat egt spedilis esete,
anefi a4erddre mint ktirryeTgti elemre ininlu/. AiEut. ennek a ktirryeieti elemnek a specialitdsaitfgyehmbe
uiue siabdlyoqia a gaiddlkodissal kapcsolatos jogokat ds ktiteleryttsdgeket, beleirtae a7 erddnek, minl aq
egesryiges ktirnleryt egyik ndlkiildihetetlen elemdnek negflrysiuel kapcsolatos iissTlirndalni igery kielegttdsdhei
s$ksiges uddelmijellegii elfiirdsokat it. (...) Ahogyan a kt)rnlerytuddelni tArairy a ktirryeT,ethasindldt, ilgy n<
Eut. aq erdd jogsrynfi hatindlQ'dt, a kiiltin jog stdnssial felruhdiott erddgaryddlkoddt tes$ a jogok is
ktiteleryttsdgek alan1dud. ATAlaptiindry P cikkdben kfejntt negdrT,esi kiinhryftsdg illetue a ktirnlteigt eryn
specidlis eleme hasqndlatdnak sordn keletkei| hefiredllitdsi kiitekryttsdgsTgmpontldbdl aierdd hasTndlata sordn
a legldryegesebb nudkerysdg aq erdd feliljitdsa. A kiirulerytaddelmi tiirvdry elsddlegesen a kiirnleTgthasinildt, ai
Eat. a4 erddgaqddlkoddt kiitele{ hefiredllitdsra. A pdrburym a mdsra dt nem hdithatd hefiredllinisi
kiiteleTgttsdg srybdlyolisrit ilktden isfenndll, hisq,en ultima ratio ifien esetekben mindkit siabdloias aTingatlan
tulQdonosdt uo{a a kiinlerytti kiirbe."
Az Evt. 17. $ (8) bekezd6s b) pontia alapiln erd6gazdilkodo hi6ny6ban az erd6
tulajdonosa koteles az erd6 szakszeri feltiitdsirol gondoskodni. Az Evt. 107. $ (2) bekezd6se
szerint pedig erd6gazd6lkod6si birsigot koteles frzetsi az erd6 tulajdonosa, az ingadannytTv6ntartisba bejegyzett vagyonkezel6i, foldhaszn6lati, haszon6lvezeti, haszndlaa jog jogosultja,
ha a 77. $ (8) bekezd6se szerinti kotelezetts6g6nek nem tesz eleget.

20
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Az el6z6ek szerint az Bvt. 17. S (8) bekezd6se a mogottes felel6ss6gi szabillyokat
tafialmazza, ugyanakkor a kor6bbi ombudsmani jelent6sekb5l is kit6nik, hogy a mog<ittes
felel6ss6ghez kapcsol6d6 - azokat, mintegy megalapoz6 - gararciilis szab6lyokat, vagyis a
hat6s6gi kotelezetts6geket, tulajdonosi jogokat az Evt. nem szab6lyozza kell6en. A iog,
szab6lyoz6s nem tartalmazza telles konien - ami jelen iigy alapk6rd6s6t jelenti -, hogy a
nrlajdonos mikor 6s hogyan 6rtesiil (6rtesiilhet) az erd6feliiit6si kotelezetts6.g&61(f6k6pp olyan
esetekben, amikor az ,,etd6" l6te a hat6s6g(ok) mulasztisa mtatt a nrlajdonosi nyilv6ntart6sb6l
nem 6llapithat6 meg).
8. E k6rd6s v'asg6lata sorin k6t kiilonboz6 lehet6s6get kell figyelembe venni a szeint,
hogy az erd6teriiletnek van-e beielentett erd6gazd6lkod6ia, vagy nincs. Bejelentett
erd6gazd6lkod6val rendelkez6 teriilet eset6n az erd6gazd6lkod6 t6sz6re az erd6tew hatirozat
tartalmazza az esetleges felujit6si kotelezetts6get. Amennyiben azonban a tertiletnek nincs
bejelentett etd6gazd6lkod6ja, erd6terv hatdrozatot nem adnak ki a tertilet vonatkoz6siban, igy
k6rd6ses, hogy milyen m6don 6rtesiil a tulajdonos kotelezetts6g6r6l.
A foldmfivel6siigyi miniszter e tilrgyban adottv6lasza" szeint ,"44erddfel@itdsi ki;teleryttsig
jogsTabdfii elfifeltdtele a<? hlgy a kdnkryfisdg tartalmi paramdnrei (erddfeliljitdsi el6inls, a<a< a< erddfeliljitds
eluitfafEi)ssrytdteh fu nddja) egyedi hatdsdgi hatdmTatban - dltaldnos siabdfi sryrint a4erddterv hatiroTatban
- neghatdmlisra kerii/enek. E<! ,< eladrdst aldtdmaslNa, hogy ,< Eat. 5/. $ (5) bekeiddsdben foglalt
rendelkeiis, ualamint ai ahhoi kapcsolddd, E,at. uhr. 28-30. S-iban sT,erepld rendelkeTisek aq erddfeliljitisi
lfiinis te kintetd be n ai erddterare hiuatkoin ak. (. . )
Ai elflbbiek alapjdn kl'elenthet6, hogy ha ai erddfeliljitdi ki;teleryttsig erddtera sryrinti fakitermelds
kiiuetkeTldben keletkeTett, akkor a4 erddfeliljitisi elfiiris egyedi hatdsdgi eljdnis sonin eldrytesen mdr minden
esetben neghatdrolisra kerillt. E bben a tekintetben ai erddfeliljitdsi kdteleiettsdg kektke4dsdt kiiuetden kdsT1tett
ki;ryeti erddtera, illetae erddtenthatdroVtt turtalma nem meghatdro<,i, igy a kr)teleryttsdg drudnlesitisdre aqok
hidnla, aagy kiaddsdnak elmaraddsa esetdn is sor kerillhet. A< eldrytesen neghatdm<ott erd6.fel4'ittisi elfiinis
megismertetdsdre ?edig erddga<ddlkodd hidryrdban is sor keriil. hisryn iben esetben a< erddsryli haflisig a<
erddrth4itdsi kiitekryttsdget a tulaJ'donosok rdsryre minden uetben hatdro<atban is el6iAa, ameb hatdro<atnak
e

.

a:: erddfe/iliilisi e/6inisni/ aal6 ldidkoztalds.
Aq erddfelti1-itdsi ktinkTgttsdg dradnlesitdsdnek tehit nem elffeltitele a ki)rryti erdfiteru ds aq erddtera
kapcsolddrl hanlsdgi eljdnisok negal@oryttsdgit a hatil1tos jogsyabdSok erddgaTddlkodd
hatiroqat megldte.
hidrydban mds mtidon bigosi/dk, igt - ahogy a{ tiibb kdrdisre adott udlatqban is kfelumn - a sqabdfioVis,
rdsze

A

illetae a jogalkalma<as a< Alapttiradrlyben megt'ogalma4ott ktirryeTetuidelmi sTgnpontok dradnlesiilisdt
n eglb le l6e n s io lgi !' a. "
Jelen iigyb en az erd6szeti hat6s6g azonban pusztin az Bvt. mogottes felel6ss6g6nek
szabillyai alaplfun birs6golta a tulajdonosokat an6lkirl, hogy az iigyben ak6r az erd6 ingatlan-

nytlvinta:tisi felttintet6s6r6l, akir az erd6sit6si kotelezetts6g vonatloz ilsiban egyedi hatos6gi
hatir o z at l<tadds 61 6l gon do ko do tt vol-na.
Megiltapithat6, hogy ahat6sdg nem koteleztehatirozatban a tulaidonosokat erd5fel6iit6si
kotelezetts6grik megt6tel6re, igy - erd6terv hatirozatLttdny6ban - a tulaidonosoknak nem volt, 6s
nem is lehetett tudom6suk a kotelezetts6gtik fenn6ll6sir6l (h.iszen a 2009. 6vi enged6ly n6lkiili
fakitermel6si elj6r6st megsztintet6 v6gz6sb6l legfeliebb az erd6 mivoltr6l 6ttesiilhettek, de er51 is
csak kozvetett m6don). V6lem6nytink szerint e korben nem elegend6 a kotelezetts6gnek Evt.
mogottes felel6ss6gi szabillyaua val6 alapit6sa, 6s - a miniszter 6ll6spontl6val egyet6rwe sziiks6gesnek tartjuk, hogy az erd6felijitisi kotelezetts6g 6s a kcitelezetts6g tartalmi param6terei
egyedi hat6s6gi hatarozatban legyenek meghatilrozva. Jelen esetben a ,,io9 nem tud6sa nem
mentesit" 6ltal6nos alapelve flem akalmazhat6, mert nem a jogrol, hanem ^z annak
kovetkezt6ben esetleg kialakul6 olyan helyzetr6l van sz6, zrrri felt6telezi a hat6sig valamilyen
int6zked6s6t. Emiatt pedig m6r nem a jogalkot6s, hanem az egyedt hat6s6gi aktus lesz a
s

t6nyleges en meghatiroz 6.

Tekintettel ata, hogy az Erd6szeti lgazgz;t6sig a tulaidonosok r6sz6re nem futa el6
hatdrozatban az erd6fehijit6si kotelezetts6get, ugyanakor az erd6fel:ilitils meg nem tcirt6nte miatt
2r
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9. Az Evt. - ahogy a fentebb id6.zett miniszteri lev6l is aliltamasztja - ai erdi jogsTgrfr
has1ntilQ'dt, a kiittin jogi sttitussTalfelruhdqott erddgaTddlkoddt tes{ a joSlk ds ktiteleryttsdgek alarytdud. Az
erd6gazdillkoddssal kapcsolatos hat6s6gi iigyekben alapvet6en k6tp6lusri a iogviszony: hat6s6g erd6gazd6lkod6 kozott, 6s csak meghatdrozott esetekben l6p be aiogvtszonyba a tulaidonos.
A felek egym6s kozotti iogviszonyainak vizsg6lata alapiiln meg6llapithat6, hogy a hat6sig

6s az erd6gazd6lkod6 kozott kozigazgatilsi iogviszony alakul, ame|yet az Evt. r6szletesen
szabillyoz. Az erd6gazd6lkod6t ezen tulmen6en polg6ri jogviszony kapcsolia a tulaidonoshoz,

amellyel kapcsolatban az Evt. semmilyen szabdlyozist nem tartalmaz, ugyanakkor a tulajdonos
vona*ozisdban a mogottes felel6ss6g elv6t 6rv6nyesiti. A tulajdonos szemPontiib5l ez
jogosults6g n6lkiili kotelezetts6gk6nt jelenik meg rigy, hogy kozben ahat6s6g 6s a tulaidonos nem
illnak egym6ssal jogviszonyban. E helyzet azorrban csak addig 6ll fenn, amig a teriiletnek van
erd6gazd6lkod6ja. Amennyiben a nrlajdonos nem kot szerz6d6st erd6gazd6lkod6val, vagy
birmilyen okn6l fogva az erd6gazd6lkod6 szem6lye kil6p a jogviszonyb6l, fel6led a hat6s6g 6s a
nrlajdonos kozotti jogviszony.
A hatilyos szabillyozis alapiiln a tulaidonos ak6r rigy is kotelezetti helyzetbe - vagyis
koztgazgatisi jogviszonyba - keriilhet, hogy kot6bban az erd6szeti hatosiggal nem is 6llt
semmif6le jogviszonyban.Ez akkor kovetkezhet be, ha a kor6bbi erd6gazdilkod6 kil6p a megl6v6
jogviszonyb6t 6s irj erd6gazdillkodo hnnyiban a kor6bbi - erd6tew hatdrozatban meg6llapitott j o gok 6s,,v 6llalt" kci telez e tts 6 gek,,6ts z6l.Jnak" a tdai dono s (ok) ra.
M6sik esete, amikor az erdSr6szletnek nincs erd5gazdillkodoja 6s a tulajdonos sem l6pett
be. Ezek iellemz6en nagyszimi osztatlan kozos tulajdonban 6115 erd6kn6l vagy vit6s tulaidoni,
hasznillai helyzetekn6l 6ll fenn. Ezen etd6teriiletek nagysdga a kor6bbi vizsg6latok inform6ci6i
szerint jelent6s. Az ilyen erd6r6szletek az Adattdrban irn. ,,tendezetlen erd6gazd6lkod6iri teriilet"
megjelol6ssel szerepelnek, mert a tulajdonos - az Bvt. el6risa2 ellen6re - elmulasztott
gondoskodnt az erd6gazdilkod6 szem6ly6.r61. A torv6ny el6kdsa alapjiln azonban ilyen esetekben
a tulajdonos vonatkozis6ban jelennek megaz erd6tulajdonnaljir6 kotelezetts6gek.
A hat6lyos logr szab6lyoz6s a rendezetlen erd6gazd6lkod61i teriiletek felsz6mol6sira az
erd6szeti hat6signak - a tulajdonosi mulasztis ellen6re - nem fu eL6 rnt6.zked6si kcitelezetts6get,
mikozben ez azzal jirhat, hogy a tulajdonosok - erd6terv hatirozat hi6ny6ban - nem szeteznek
tudom6st az erd6vel kapcsolatos kcjtelezetts6geikr5l, s6t adott esetben m€.g az erd6 l6t6r6l sem
(ahogy ez a lelen tgyben is tort6nt).
Ism6telten 16 kell mutatni atra, ha az tngat)an-nytlvintartls - a hat6s6g(ok) mulasztisa
miatt - nem, vagy hib6san (a valos6.gtol elt6r6en) tartalmazza az ingaianokon l6v6 erd5ket 6s a
mrivel6si 6gukat, akkor a tulEdonosok megfe/eld ,,irdnlmutatds hidnldban" nen kepesek teljesiteni ai Eut.
sryinti kiiteleryttsdgeiket, vagyrs az erd6gazd6lkod6 kijelol6s6t, a jogszerfi erd6gazdilkodirst, stb.. Itt
kell megjegyezni, hogy a hatosig mriasztisin alapul6 illTampolgii t6ved6s eset6n a hat6sigS
rctor zi6 alkabnaz6s a agg6lyo s.
A hat6s6g 6s a tulajdon.os,^z erd6gazdilkod6 6s a tulajdonos jogi kapcsolata- tekintettel
ana, hogy a tulajdonos nem alanya az Evt.-nek - nincs az Evt.-ben szabllyozva, igy nem
egy6telmriek az egyes felek jogviszonybeli iogosults6gai 6s kotelezetts6gei.
A miniszter fent ismertetett 6ll5,spont1a szerint hasonl6 esetben a hat6sig egyedi
hatilrozatban kotelezi a tulajdonost (igy keletkeztet jogviszonyt) , azonban e4 a gyakorlatban - mint
a jelen iigy is mutatia - ltem nilkridik megfelelfien.
All6spontunk szerint az el6z6eken tfl, mindennek el6felt6tele, hogy az erd6szeti
hat6s6gok az erd6r6szletek ingatlanokra tort6n6 ,,beazonositdsa" utdr, ezeket az alapvet6 iogS
t6nyeket (adatokat) az 'rngarJan-nyilv6ntartison iltvezettess6k (6.s az erd6 ,,16t6t" feltiintettess6k).
Ezt kovet6en minden esetben - igy u rendezeden erd6gazdilkod6si erd6r6szletek eset6n is hozzatak egyedi hatirozatot, amivel biztositani lehet, hogy a tulajdonosok 6rtestiljenek az erd6vel
kapcsolatos kotelezetts6geikr6l.
22
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jelent6sben felt6rt, alapvet6 jogokkal osszefiigg6 vissz6ss6gok orvosl6sa 6s jov6beli
bekovetkez6stik elkeriil6se 6tdek6ben az alapvet6 jogok biztosa
A1bt. 32. $ (1) bekezd6se alapjin felk6ri a Somogy Megyei Korm6nyhivatal vezet6i6t,
^z
hogy v'asgllia feliil koribbi dont6seit 6s a jov6ben a jelent6sben rcigzitettek
figyelembev6tel6vel l6ssa el feladatait;
- az A,ftt.37. $ (1) bekezd6se alapj6n felk6ri a foldmrivel6si.igyi minisztert, hogy a
jelent6sben megfogalm^zottzkn^k megfelel5en tegyen int6zked6st a jogszabillyok
m6dosit6s6ra, az egys6ges joggyakorlat, valamint a kozhiteles nyilv6ntat6sok
egyez6s6g6nek biztositasilrz. Ennek keret6ben jelent6stnket kiildje meg valamennyi
korminyhivatalnak.

It.
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