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Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága megvitatta az ingatlan-nyilvántartásról szóló
1997. évi CXLIL törvény módosításáról szóló, TI] 7535. számon beterjesztett törvényjavaslatot,
továbbá az ahhoz benyújtott TI] 753515-22. számú módosító javaslatokat .

A Mezőgazdasági, az Alkotmányügyi, az Emberi jogi és az Önkormányzati bizottság a
módosító javaslatokat az október 3-i ülésén vitatja meg .

Megjegyzés : A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ 1 zárójel közé téve, az új
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük . Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak
szó szerinti tartalmára figyelemmel .

Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító
javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta .

Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem
foglalt állást .

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására,
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is .

A Házszabály 145 . § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az
ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák .
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Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ . 94 . § (3)
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges .

Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt bizott-
ság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ . 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott
módosító javaslatokról, vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű
dönteni .

Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek
javaslatot, terjedelmi okokból csak ajogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé .

. Dr. Vidoven Árpád és dr. Kosztolányi Dénes képviselő az ingatlan-
nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLL törvény (továbbá : Inytv.) módosításáról szóló
törvényjavaslat 6. §-ában az Inytv .l5 . § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/6. § Az Inyty. 15. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : /

„(1) Az ingatlanok nyilvántartása során a magánszemélyek azonosítására a családi és
utónevet - ideértve a születési családi és utónevet is -, a jogosult születési helyét és idejét, az
anyja születési nevét (a továbbiakban : természetes személyazonosító adatok), lakcímét,
továbbá, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény hatálya
alá tartozó magánszemélyek esetében, az érintett személyi azonosítóját kell használni . A
szervezetek azonosítására a szervezet megnevezését, székhelyét, nyilvántartási- vagy
cégiegyzékszámát a statisztikáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezet esetében a
statisztikai azonosítóját kell alkalmazni (az azonosításra szolgáló adatok együtt : a jogosult
adatai)."

Indokolás : Lásd a T/17535/17. sz. módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Gazdasági biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

. Kékkői Zoltán képviselő a törvényjavaslat 7 . § (1) bekezdésében az Inyty . 17. § (1)
bekezdését új g) ponttal kiegészíteni javasolja :

/7. § (1) Az Inyty. 17. §-a (1) bekezdésének e) j) pontja helyébe a következő
rendelkezések lépnek:/

/Az ingatlan-nyilvántartásba csak az ingatlanhoz kapcsolódó következő, jogilag jelentős
tények jegyezhetők fel :/

g) az ingatlan értékesítésére vonatkozó szándék .



lép:/

/Az ingatlan-nyilvántartásba csak az ingatlanhoz kapcsolódó következő, jogilag jelentős
tények jegyezhetők fel : /

„i) épület létesítése , értékesítése vagy lebontása,"
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Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a § felvezető szövege kiegészítést igényel .

Megjegyzés : Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 3 . számú pontjában foglaltakkal .

Indokolás : Lásd a T/17535/10. sz. módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Gazdasági biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

. Kékkői Zoltán képviselő a törvényjavaslat 7 . § (3) bekezdésében az Inyty. 17 . § (1)
bekezdés i) pontjának a következő módosítását javasolja :

/7. § (3) Az Inyty. 17. §-a (1) bekezdésének i) j) pontja helyébe a következő rendelkezés

Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 2 . számú pontjában foglaltakkal .

Indokolás : Lásd a T/17535/9 . sz. módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Gazdasági biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

. Dr. Kis Zoltán képviselő a törvényjavaslat 11 . §-ában az Inyty. 25 . § (4)
bekezdésének az elhagyását javasolja :

/11. § Az Inyty. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép : /

„[) 2007. január 1-jétől az a beadvány, amelyhez melléklet nem tartozik,
jogszabályban meghatározott nyomtatvány alkalmazásával elektronikus úton is
benyújtható.]

Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 5 ., 16 ., 19. számú pontjában foglaltakkal.
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Indokolás : Lásd a T/175351711 . sz. módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Gazdasági biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

. Dr. Kis Zoltán a törvényjavaslat 12. §-ában az Inyty. 26. §-inak a következő
módosítását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása
értelemszerűen változik) :

/12. § Az Inyty. 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép : /

„26. § (1) Az ingatlanhoz kapcsolódó jog vagy tény keletkezését, módosulását, illetve
megszűnését jogszabályban meghatározott nyomtatványon benyújtott kérelemre vagy
megkeresésre kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni .

(2) A kérelemre induló olyan eljárásokban, amelyekben a jogváltozás bejegyzésének
alapjául közjegyző által készített okirat vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat szolgál, a
jogi képviselet kötelező . Jogi képviselőnek kell tekinteni az ügyvédet (ügyvédi irodát),
jogtanácsost és a fél képviseletében eljáró közjegyzőt [1991 . évi XLL törvény 175. § (1) bek.] .

(3) E törvény által kötelező jogi képviselethez kötött tevékenységet csak az a jogi
képviselő végezhet, aki szerződést kötött a számítógépes ingatlan- nyilvántartási rendszer
szolgáltatásainak igénybevételére .

[(3)] (4l A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét (megnevezését), lakcímét
(székhelyét vagy telephelyét), személyi azonosítóját (statisztikai azonosítóját), az érintett
ingatlannak, valamint annak a jognak vagy ténynek a megjelölését, amelynek bejegyzését,
illetve feljegyzését kérik . Ha a kérelmező helyett képviselő jár el, a kérelemnek tartalmaznia
kell a képviselő nevét (megnevezését), lakcímét (székhelyét vagy telephelyét) is .

[(4)] (5) A kérelmet elektronikus formában a bejegyzés alapjául szolgáló szerződés
(jognyilatkozat) megkötését követően haladéktalanul be kell nyújtani . A kérelmet a bejegyzés
alapjául szolgáló szerződés (jognyilatkozat) keltétől számított 30 napon belül az ingatlan
fekvése szerint illetékes körzeti földhivatalhoz is be kell [be]nyújtani . Ha a szerződés
(jognyilatkozat) létrejöttéhez harmadik személy beleegyezése vagy - ide nem értve a
földhivatali engedélyt - hatósági jóváhagyás szükséges, a kérelmet a beleegyezéstől, illetve a
jóváhagyástól számított 30 napon belül kell az ingatlan fekvése szerint illetékes körzeti
földhivatalhoz benyújtani .

[(5)] (6) A bejegyzés iránti kérelem benyújtására meghatározott határidő elmulasztása
esetén az illetékekről szóló törvény szerinti mulasztási bírságot kell fizetni .

[(6)] (71 A kérelemhez - az elektronikus formában benyújtott kérelmet kivéve - két
eredeti és egy másolati példányban kell csatolni a bejegyzés alapjául szolgáló okiratot,
közjegyzői okirat esetén a közjegyzői okirat hiteles kiadmányának vagy hiteles másolatának két
eredeti és egy másolati példányát, amelyeknek tartalmazniuk kell a jogszabályban
meghatározott esetekben az okiratra vezetett záradékot, továbbá a bejegyzéshez és az illeték
megállapításához szükséges egyéb iratokat .
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[(7)]	A bejegyzést - ha jogszabály rendelkezéséből vagy a felek megállapodásából
más nem következik - annak kell kérnie, aki ezáltal jogosulttá válik . Kérheti a bejegyzést az is,
akinek ez bejegyzett jogát érinti .

[(8)] L9) Az eljáró hatóság (bíróság, közjegyző, bírósági végrehajtó stb .) bejegyezhető
jogra vagy feljegyezhető tényre vonatkozó határozata alapján - annak jogerőre emelkedése után
- megkeresi a földhivatalt a bejegyzés iránt . A vagyonszerzést létrehozó, megállapító bírósági
határozatot két példányban kell a körzeti földhivatal részére megküldeni .

[(9)] (10) A kérelem a szerződő felek ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba vagy
közokiratba foglalt közös nyilatkozatával mindaddig visszavonható, amíg abban a körzeti
földhivatal nem hozott határozatot. Ha a bejegyzés folytán harmadik személy vált volna
jogosulttá, a kérelem visszavonásához az ő ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba vagy
közokiratba foglalt hozzájárulása is szükséges . Ellenjegyzésként a jogtanácsos ellenjegyzését is
el kell fogadni, ha a szerződő felek valamelyike jogtanácsos által képviselt szervezet .

[(10)]	11 Ha a szerződő felek valamelyike Magyarországon lakó- vagy tartózkodási
hellyel (székhellyel vagy telephellyel) nem rendelkezik, és nincs az ingatlan-nyilvántartási
eljárás vitelére belföldi lakóhellyel (székhellyel vagy telephellyel) rendelkező képviselője, a
bejegyzési kérelemhez mellékelni kell magyarországi kézbesítési meghatalmazott nevét és
lakcímét (székhelyét vagy telephelyét), a kézbesítési meghatalmazott meghatalmazását,
valamint a meghatalmazás elfogadását tartalmazó okiratot ."

Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 4 .,16 ., 19 . számú pontjában foglaltakkal .

Indokolás: Lásd a T/17535/7/2 . módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Gazdasági biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

. Dr. Vidoven Árpád és dr. Kosztolányi Dénes képviselő a törvényjavaslat 12 . §-
ában az Inyty . 26 . § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/12. § Az Inyty. 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép : /

„(3) A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét (megnevezését), lakcímét
(székhelyét vagy telephelyét), személyi azonosítóját (statisztikai azonosítóját , nyilvántartási
vagy cégjegyzékszámát), az érintett ingatlannak, valamint annak a jognak vagy ténynek a
megjelölését, amelynek bejegyzését, illetve feljegyzését kérik . Ha a kérelmező helyett
képviselő jár el, a kérelemnek tartalmaznia kell a képviselő nevét (megnevezését), lakcímét
(székhelyét vagy telephelyét) is ."

Indokolás: Lásd a T/17535118. sz. módosító javaslat
indokolását .
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A módosító javaslatot(tal) : - a Gazdasági biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

7. Dr. Vidoven Árpád és dr. Kosztolányi Dénes képviselő a törvényjavaslat 12. §-
ában az Inyty . 26 . § (8) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/12. § Az Inyty. 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép : /

„(8) Az eljáró hatóság (bíróság, közjegyző, bírósági végrehajtó stb .) bejegyezhető jogra
vagy feljegyezhető tényre vonatkozó határozata alapján - annak jogerőre emelkedése után -
megkeresi a földhivatalt a bejegyzés iránt . A vagyonszerzést létrehozó, megállapító [bírósági]
hatósági határozatot két példányban kell a körzeti földhivatal részére megküldeni ."

Indokolás : Lásd a T/17535/19. sz. módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Gazdasági biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője eKyetért

. Dr. Vidoven Árpád és dr. Kosztolányi Dénes képviselő a törvényjavaslat 13. § (2)
bekezdésében az Inyty. 27. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/13. § (2) Az Inyty . 27. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : /

„(3) A jogosult - a (2) bekezdésben meghatározott határidőben - köteles bejelenteni
nevének (cégnevének), [illetve] lakcímének (székhelyének vagy telephelyének) illetve
cégiegyzékszámának megváltozását . A bejelentésében a jogosult személyi azonosítóját, illetve
statisztikai azonosítóját is fel kell tüntetni ."

Indokolás : Lásd a T/17535/20. sz . módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Gazdasági biz, nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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. Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat 14. §-ában az Inyty . 27/A. §-inak a
következő módosítását javasolja :

/14. § Az Inyty. a következő 27/A . §-sal egészül ki: /

„27/A . § Az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindításáról a földhivatal az ügyfelet nem
köteles értesíteni , ha arról előzőleg tudomással bír ."

Indokolás : Lásd a T/17535/13. sz. módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Gazdasági biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

Dr. Vidoven Árpád és dr. Kosztolányi Dénes képviselő a törvényjavaslat 14 . §-
ában az Inyty. 27/A. §-ának a következő módosítását javasolja :

/14. § Az Inyty. a következő 27/A . §-sal egészül ki: /

„27/A . § Az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindításáról a földhivatal az ügyfelet nem
köteles értesíteni , kivéve azokat az eljárásokat, amelyek az ügyfél tulajdonjogának megszűnését
eredményezheti ."

Indokolás : Lásd a T/17535/21 . sz. módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Gazdasági biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

1 . Kékkői Zoltán képviselő a törvényjavaslat 15. §-ában az Inyty. 28 . § (4)
bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/15. § Az Inyty. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép : /

„(4) Bejelentés hiányában, de az (1) bekezdésben foglaltak alapulvételével [is átvezeti] a
körzeti földhivatal azt a változást, amelyről ellenőrzése során vagy hivatalból tudomást szerez az
érintett tulajdonos megfelelő értesítésével átvezeti . A hivatalból indult eljárás költsége külön
jogszabályban meghatározottak szerint azt terheli, aki az adatváltozás bejelentését elmulasztotta,
kivéve, ha az adatváltozás hatósági döntésen alapul, amelyről a hatóságnak a földhivatalt is
értesítenie kellett . A meg nem fizetett költség adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül ."
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Indokolás: Lásd a T/17535/11 . sz. módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Gazdasági biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

Kékkői Zoltán képviselő a törvényjavaslat 16. § (2) bekezdésében az Inyty. 32. §
(2) bekezdés f) pontjának a következő módosítását javasolja :

/16. § (2) Az Inyty. 32. §-a (2) bekezdésének d) J) pontjai helyébe a következő
rendelkezések lépnek:/

/A belföldön kiállított magánokirat a bejegyzés alapjául csak akkor szolgálhat, ha
kitűnik belőle a keltezés helye és ideje, továbbá, ha/

„f) több lapból álló okirat esetén a szerződő felek, a készítő és az ellenjegyző, illetőleg a
tanúsító személyek kézjegyét minden lapon , kétoldalas okirat esetén minden oldalon
tartalmazza. A szerződő felek kézjegyét az okirat lapjainak nem kell tartalmaznia, ha az okirat
lapjait a szerződő felek által az erre meghatalmazott kézjegyével látta el ."

Indokolás : Lásd a T/17535/8 . sz. módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Gazdasági biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

13. Dr. Kosztolányi Dénes képviselő a törvényjavaslat 16 . § (2) bekezdésében az
Inyty. 32. § (2) bekezdés d) pontjának a következő módosítását javasolja :

/16. § (2) Az Inyty. 32. §-a (2) bekezdésének d) -J) pontjai helyébe a következő
rendelkezések lépnek:/

/A belföldön kiállított magánokirat a bejegyzés alapjául csak akkor szolgálhat, ha
kitűnik belőle a keltezés helye és ideje, továbbá, ha/

„d) az okiratot ügyvéd(ek) (jogtanácsos) ellenjegyzéssel látta el, továbbá, ha,

Indokolás : Lásd a T/17535/15. sz . módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Gazdasági biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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1 . Dr. Kosztolányi Dénes képviselő a törvényjavaslat 16 . § (3) bekezdésében az
Inyty. 32 . § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/16. § (3) Az Inyty. 32. §-a (3) bekezdésének első mondata helyébe a következő
rendelkezés lép :l

„A tulajdonjog[, haszonélvezeti jog, a használat joga, telki szolgalmi jog, vételi jog,
jelzálogjog (önálló zálogjog)] keletkezésére, módosulására, illetve megszűnésére vonatkozó
bejegyzésnek közokirat, az eladó(k) és a vevő(k) ügyvédei által ellenjegyzett magánokirat
alapján van helye . A haszonélvezeti jog, a használat ioga, telki szolgalmi jog, vételi jog,
jelzálojiog (önálló zálogiog) keletkezésére, módosulására, illetve megszűnésére vonatkozó
bejegyzésnek közokirat, ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat alapján van helye."

Indokolás: Lásd a T/17535/16. sz. módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Gazdasági biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

15 . Dr. Vidoven Árpád és dr. Kosztolányi Dénes képviselő a törvényjavaslat 20. §-
ában az Inyty . 37 . § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/20. § Az Inyty. 37. §-a (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép : /

„(3) Jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező, de ingatlan-nyilvántartásba
bejegyezhető jogra ügyleti képességgel bíró szervezetnek a bejegyzési kérelemhez csatolnia
kell a keletkezést tanúsító, illetőleg konstituáló bejegyzési határozat, illetve a képviseleti
jogosultságot igazoló, a regisztráló hatóságnál (cégbíróság, megyei bíróság) bejegyzés alapjául
szolgáló okirat (cégkivonat vagy cégmásolat , bírósági nyilvántartási adatokról szóló kivonat)
eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát, amely nem lehet 30 napnál régebbi,
vagy a regisztráló hatóság (cégbíróság, megyei bíróság) által vezetett közhiteles nyilvántartás
tartalmáról a közjegyzőkről szóló 1991 . évi XLI. törvény 136. §-a (1) bekezdésének i)
pontjában meghatározottak szerint kiállított közjegyzői tanúsítványt, továbbá cég esetében az
aláírási címpéldányt . Ha ezek valamelyikét a körzeti földhivatalhoz már korábbi ügyben
benyújtották, az újabb kérelemben elegendő - az iktatószámra való hivatkozással - a korábbi
benyújtásra és arra utalni, hogy a körzeti földhivatalnál lévő igazolások a bejegyzés, feljegyzés,
illetve az adatváltozás átvezetése iránti kérelem földhivatalhoz történő benyújtásának
időpontjában a keletkezés és a képviseleti jogosultság vonatkozásában változást nem
tartalmaznak ."
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Indokolás: Lásd a T/17535/22. sz. módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Gazdasági biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

6. Dr. Kis Zoltán képviselő a törvényjavaslat 23. §-ában az Inyty. 44. § (1)
bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/23. § Az Inyty. 44. §-a helyébe a következő rendelkezés lép : /

„44. § (1) A beadványokat [az iktatószámok] az elektronikus formában történő
beérkezés időpontjának sorrendjében, a körzeti földhivatalhoz történő előterjesztésük
időpontjában hatályos jogszabályok szerint kell elintézni . [A bejegyzéshez, feljegyzéshez
fűződő joghatály beálltára az e törvény 7. § (1) bekezdésében meghatározott időpont az
irányadó. Az egyidejűleg érkezett beadványok bejegyzésének ranghelyét a bejegyzés
alapjául szolgáló okiratok keltezésének időpontja határozza meg .] A bejegyzés alapjául
szolgáló okiratnak nem tekinthető iratot a rangsor megállapításánál nem lehet figyelembe
venni."

Megjegyzés : Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 4 ., 5 ., 19 . számú pontjában foglaltakkal .

Indokolás : Lásd a T/17535/7/3 . sz. módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Gazdasági biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

7. Kékkői Zoltán képviselő a törvényjavaslat 24 . §-ában az Inyty . 45. § (2)
bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/24. § Az Inyty. 45. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :/

„(2) Ha a beadvány [harmincnál] hatvannal több önálló ingatlant vagy [harmincnál]
hatvannal több érdekeltet érint, az érdemi határozatot [kilencven] hatvan napon belül kell
meghozni."
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Indokolás : Lásd a T/17535/12. sz. módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Gazdasági biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

18. Farkas Imre képviselő az Inyty. 90. § (3) bekezdését érintően a törvényjavaslat
51 . § (2) bekezdésének az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további
bekezdések számozása értelemszerűen változik) :

„[51 . § (2) Az Inyty. 90. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép,
ezzel egyidejűleg a jelenlegi (3) bekezdés számozása (4) bekezdésre változik :

„(3) Felhatalmazást kap a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, hogy
rendeletben szabályozza a pénzügyminiszterrel egyetértésben a tulajdonilag-másolatok
szolgáltatásához kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakat .]"

Indokolás: Lásd a T/17535/14. sz. módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Gazdasági biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

. Dr. Kis Zoltán képviselő a törvényjavaslat 53 . § (1) bekezdésének a módosítását,
valamint új (3) bekezdéssel történő kiegészítését javasolja (a módosító javaslat elfogadása
esetén a további bekezdések számozása értelemszerűen változik) :

„51 . § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2005 .
november 1-jén lép hatályba; a már folyamatban lévő eljárásokat azonban a korábbi
rendelkezések szerint kell befejezni .

(3) Az Inyty. e törvény 11 . ~-ával módosított 25 . §-ának (4) bekezdése, 23 . $-ával
módosított 44 . ~-ának (1) bekezdésében szereplő „az iktatószámok" fordulata, valamint „A
bejegyzéshez, feljegyzéshez fűződő joghatály beálltára az e törvény 7 . ~ (1) bekezdésében
meghatározott időpont az irányadó . Az egyidejűleg érkezett beadványok bejegyzésének
ranghelyét a bejegyzés alapi ául szolgáló okiratok keltezésének időpontja határozza meg ."
fordulata 2007 . január 1-jén hatályát veszti, 12 . ~-ával módosított 26. §-ának (3) bekezdése, (5)
bekezdésének első mondata és „is be" fordulata, (7) bekezdésének „az elektronikus formában
benyújtott kérelmet kivéve" fordulata, valamint 23 . ~-ával módosított 44 . &-ának (1)
bekezdésének „az elektronikus formában történő beérkezés időpontjának" fordulata 2007 .
január elsején lép hatályba."
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Megjegyzés : Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 4 ., 5 ., 16 . számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás : Lásd a T/17535/7/4 . sz. módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Gazdasági biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

Nagy Kálmán képviselő a törvényjavaslat 53 . § (4) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

„53 . § (4) Az (1) bekezdés [c)-h)] fl-h) pontjaiban meghatározott szervezetek - az
adatátviteli vonalon keresztül történő adatszolgáltatás kivételével - ingatlanonként évente egy
alkalommal részesülhetnek a 28. § ( 1) bekezdésében meghatározott díj megfizetése alól
személyes díjmentességben ." ;

Indokolás : Lásd a T/17535/5 . sz. módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Gazdasági biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

21, Molnár Gyula és Élő Norbert képviselő a törvényjavaslat 53 . § (5) bekezdése
helyébe a következő rendelkezést javasolja :

„53 . § [(5) E törvény hatálybalépését követő 60 . napon a tartós földhasználatba
adott földekre vonatkozó szabályokról szóló 27/1987 . (VII. 30.) MT rendelet hatályát
veszti. Ezzel egyidejűleg a tartós földhasználatba adott ingatlanok e törvény erejénél fogva
a tartós földhasználók tulajdonába kerülnek . A tartós földhasználók tulajdonába
kerülőingatlanok tulajdonjogát a tartós földhasználó kérelmére kell az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyezni.]

E törvény hatálybalépését követő 60. napon a tartós földhasználatba adott földekre
vonatkozó szabályokról szóló27/1987. (VIL30.) Mt. rendelet hatályát veszti. A törvény
hatálybalépését követő 60 . napon e törvény erejénél fogva az állami tulajdonban álló építés
vagy mezőgazdasági termelés, vagy más tevékenység céljára használatba, vagy tartós
földhasználatba adott ingatlanok térítésmentesen az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett
használó tulajdonába kerülnek .



1 3

Ezen rendelkezés csak azon ingatlanokra vonatkozik, amelyek használatba adására a
27/1987 .(VII.30.) Mt. rendelet, illetve az ezt megelőző időszakban kiadott jogszabályok
alapján került sor és amelynek jogcíme alapján a használatra vonatkozó jogosultság az ingatlan-
nyilvántartásba bej egyezhető volt.

A tulajdonszerzésnek -ami tárgyi illetékmentes- az ingatlan-nyilvántartásba történő
bejegyzése az abban szereplő jogosult kérelmére kerül sor ."

Indokolás : Lásd a T/17535/6 . sz. módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Gazdasági biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya

Budapest, 2005 . szeptember 29 .

Puch László s.k.,
a Gazdasági

bizottság elnöke
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