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Bizottsági módosító javaslat

Tisztelt Elnök Asszonyi

A Mezőgazdasági Bizottság a Házszabály 94 . § (1) bekezdés és a 102 . § (1)
bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2005 . évi költségvetéséről szóló T/11700 .
számú törvény] avarlathoz a következő

módosító javaslatot

nyújtja be :

A törvényjavaslat 109 . § (1) bekezdése kiegészül a kővetkező p) ponttal :

„p) A földrendező és földkiadó bízottságokról szóló 1993 . évi XI. törvény 12/F. § (4)
bekezdésének második mondata hatál át veszti ."

Indokolás

A fóldrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi IT . tőrvény (Fkbt .) 12/F_ §
(4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy „A kérelem alapján a körzeti földhivatal
meghatározza a földrészlet megosztásának módját, megállapítja a megosztás
kiindulási helyét és irányát figyelemmel a talajvédelmi szempontokra is . A megosztást
lehetőség szerint a földrészlet legjobb minőségű terűleh'észén kell kezdeni . "

Ezt a rendelkezést az Fkbt . 2001 . évi CXVIII. törvénnyel történt módosítása
tartalmaria, amely 2002. január 1-jén lépett hatályba . A most hatályon kívül helyezni
javasolt rendelkezés - „A megosztást lehetőség szerint a földrészlet legjobb minőségű
területrészén kell kezdeni . " - elvi, jogi szempontból is nehezen índokolható, szakmai
szerpontból pedig sok esetben nem, vagy csak nagy nehézségek árán kivitelezhető
(p1. abban az esetben, amikor a „Iegjobb minőségű területrész" a megosztandó
földrészlet közepén helyezkedík el) .

A megosztás során a földhivatalnak ennél sokkal fontosabb, olyan szakmai
szempontokat kell szem előtt tartania, mint p1 . a talajvédelem, a megközelíthetőség,
illetve a művelhetőség. Az értékarányos területosztás elvéből az következik, hogy a
tulajdoni hányad alapját képező AK mennyiséghez jobb minőségű termőföld esetén
kisebb, rosszabb minőségű termőföld esetén nagyobb terület tartozik . Ebből
kővetkezően a kevesebb AK-val rendelkezők szármára kifejezetten kívánatos lehet a
gyengébb minőségű termőföld, amennyiben az önálló ingatlan kialakítását - a tvnben
meghatározott területi minimum miatt - csak így lehet biztosítani .



A megosztás fent említett elveit (megkózelithetőség, művelhetőség) nem
szükséges tőrvénybe foglalni, azt tartalmazni fogja az Fkbt. 15. §-ában foglaltak
alapján elkészítendő kormányrendelet .

A szóban forgó rendelkezés hatályon kívül helyezése a tulajdonostársak
számára alkotmányellenes joghátrányt nem okoz, mivel az Fkbt. hatályos
rendelkezései alapján az osztatlan közös tulajdonok megszüntetése - részben a
költségfedezet, részben a végrehajtási rendelet hiánya miatt - eddig nem kezdődhetett
meg.

A Magyar Kőztársaság 2005 . évi költségvetéséről szóló, T/11700 számon
betrjesztstt törvényjavaslat 1,2 milliárd Ft-ot tartalmaz a részaYányföldkiadási
eljárásban keletkezett osztatlan közös tulajdonok megszűntetést céljára, ami azt
jelenti, hogy a kővetkező esztendőben a körzeti földhivatalok megkezdhetik a feladat
végrehajtását.

Budapest, 2004. november„ 2,~ ."
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