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Az Országgyűlés 

 
 

Mezőgazdasági 
bizottságának 

Alkotmány- és igazságügyi 
bizottságának 

 
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi 

bizottságának 
Gazdasági 

bizottságának 
 

Önkormányzati 
bizottságának 

 
 

k i e g é s z í t ő  a j á n l á s a 
 

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról  
szóló T/17535. sz. törvényjavaslat 

 
v i t á j á h o z 

 
(Együtt kezelendő a T/17535/23. számú ajánlással!) 

 
 

 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 

Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága, – első helyen kijelölt bizottságként –
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizottság), 
Gazdasági bizottsága, valamint az Önkormányzati bizottsága megvitatta az ingatlan-
nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról szóló, T/17535. számon 
beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/17535/24-29. számú módosító 
javaslatokat. 
 
 Az Alkotmányügyi bizottság az ajánlás pontjairól a 2005. október 10-i ülésnapján 
foglal állást. 
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I. 

 
 
 

1. Farkas Imre és Jauernik István képviselő – kapcsolódva Farkas Imre képviselő 
T/17535/13. számú módosító javaslatához (a T/17535/23. sz. ajánlás 9. pontja) - a 
törvényjavaslat 14. §-ában az Inytv. 27/A. §-ának az elhagyását javasolja (a módosító 
javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerűen változik): 
 

[/14. § Az Inytv. a következő 27/A. §-sal egészül ki: / 
 
„27/A. § Az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindításáról a földhivatal az 

ügyfelet nem köteles értesíteni.]” 
 

Indokolás: Lásd a T/17535/27. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

2. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 21. § (1) bekezdésében az Inytv. 39. 
§ (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/(1) Az Inytv. 39. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: / 
 
„(1) Ha a kérelemnek, illetőleg mellékletének vagy a bejegyzés alapjául szolgáló 

okiratnak pótolható hiányossága van – ideértve az igazgatási szolgáltatási díj meg nem 
fizetését is –, a kérelmezőt a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül a határidő 
megjelölésével fel kell hívni a hiány pótlására. Ha a kérelemnek, illetőleg mellékletének vagy 
a bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak pótolható hiányossága van, de a kérelmet a rangsorban 
előrébb álló kérelem miatt függőben kell tartani, a hiánypótlási felhívást a rangsorban 
megelőző kérelem elintézésének napjától számított 15 napon belül kell kiadni.” 
 

Indokolás: Lásd a T/17535/26/1. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - az Emberi jogi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

3. Kékkői Zoltán képviselő – kapcsolódva saját T/17535/12. számú módosító 
javaslatához (a T/17535/23. sz. ajánlás 17. pontja) - a törvényjavaslat 24. §-ában az Inytv. 45. 
§ (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/24. § Az Inytv. 45. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/  
 
„(2) Ha a beadvány [harmincnál] hatvannál több önálló ingatlant, vagy [harmincnál] 

hatvannál több érdekeltet érint, az érdemi határozatot kilencven napon belül kell meghozni.” 
 

Indokolás: Lásd a T/17535/28. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

4. A Mezőgazdasági bizottság - a törvényjavaslat 53. §-ának a következő szerkezeti 
és tartalmi módosítását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések 
számozása értelemszerűen változik): 
 

53. § (1) Ez a törvény - a (2) és a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2005. 
november 1-jén lép hatályba; a már folyamatban lévő eljárásokat azonban a korábbi 
rendelkezések szerint kell befejezni. 
 

(2) E törvény 40. §-ának (2) bekezdése 2006. március 1-jén lép hatályba. 
 
(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg 
 
a) az lnytv. 77. §-ának (1) bekezdésében a 70. § (2) bekezdésére utaló felsorolás d) pontja 

e)-re változik; 
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[b) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles 
tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Díjtörvény) 28. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(2) A hiteles másolat kiadását elutasító határozat elleni fellebbezés díja az (1) 

bekezdésben megállapított díj kétszerese."; 
 

c) a Díjtörvény 30. §-a (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) A díjmentességnek a (2) bekezdésben meghatározott feltételei meglétéről a 

szervezet (alapítvány) az eljárás megindulásakor írásban köteles nyilatkozni." ; 
 
d) a Díjtörvény 30. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

 
„(4) Az (1) bekezdés c)-h) pontjaiban meghatározott szervezetek – az adatátviteli 

vonalon keresztül történő adatszolgáltatás kivételével - ingatlanonként évente egy 
alkalommal részesülhetnek a 28. § (1) bekezdésében meghatározott díj megfizetése a1ó1 
személyes díjmentességben.";] 
 

[e)] b) a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény 26. §-
a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 
 

„(5) A törvény hatálya alá tartozó ügyekben hozott első- és másodfokú földhivatali 
határozat ellen felügyeleti jogkör gyakorlásának helye nincs."; 
 

[f] c) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCIL törvény 21. § (2) bekezdésének utolsó 
mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„Ha a bejelentés az adóazonosító jelet, illetőleg ennek hiányában a természetes azonosító 
adatokat nem vagy hiányosan tartalmazza, a földhivatal a kérelmezőt határidő megjelölésével 
felhívja a hiányok pótlására. El kell utasítani a kérelmet, ha a felhívás ellenére határidőn belül 
nem pótolják a hiányosságokat."; 
 

[g)] d) hatályát veszti az Inytv. Első Részének „A gépi adatfeldolgozású ingatlan-
nyilvántartás" címe, az Inytv. 4. §-a (5) bekezdésének utolsó mondatából az „akkor is, ha a 
tulajdoni lapon lévő bejegyzés nem hivatkozik arra, hogy a természetbeni rész meghatározását az 
okirat tartalmazza" szövegrész, az Inytv. 9. §-a (2) bekezdéséből „az államigazgatási eljárás 
általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény (a továbbiakban: Áe.) szerinti" szövegrész, az 
Inytv. 11. §-a (4) bekezdésének c) pontjából a „vagy a tagok közös" szövegrész, az Inytv. 17. §-a 
(1) bekezdésének v) pontja, az Inytv. 24. §-ának (3) bekezdéséből az „- alapszabály 
rendelkezéseinek megfelelően -" szövegrész, az Inytv. 32. § (1) bekezdésének g) pontjából a 
„továbbá, ha a devizabelföldi a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény alapján külföldinek 
minősül, e minőség feltüntetését" szövegrész, az Inytv. 39. §-ának (5) bekezdése, az Inytv. 41. §-
a, az Inytv. 51. §-a (2) bekezdésének utolsó mondata, az Inytv. 52/A. § (2) bekezdése, az Inytv. 
67. §-ának (2)-(4) bekezdései, az Inytv. 76. §-a, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 
törvény (a továbbiakban: Itv.) 91. §-a (1) bekezdésének harmadik mondata, [a Díjtörvény 31. § 
(1) bekezdésének g) pontja], a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. 
törvény 12/C. §-ának (4) bekezdése, az államszervezetre vonatkozó egyes törvények, továbbá az 
ingatlan-nyilvántartásról, az egészségügyről, valamint a halászatról és a horgászatról szóló 
törvények módosításáról szóló 1999. évi CXIX. törvény 13. §-a, a Magyar Köztársaság 2000. évi 
költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 76. §-a. 
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(4) Ez a törvény nem érinti a hatálybalépése előtt az ingatlan-nyilvántartásba feljegyzett 

egészségügyi célvagyoni jelleg tényét. 
 

(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 kerülő ingatlanok tulajdonjogát a tartós 
földhasználó kérelmére kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni. 
 
 

(6) 2006. január 1. napjával: 
 
a) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles 

tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Díjtörvény) 28. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(2) A hiteles másolat kiadását elutasító határozat elleni fellebbezés díja az (1) 

bekezdésben megállapított díj kétszerese."; 
 
b) A Díjtörvény 30. §-ának (1) bekezdése a következő b) ponttal egészül ki: 
 
/Teljes személyes díjmentességben részesül:/ 
 
„b) a helyi önkormányzatok és azok társulásai" 
 
c) A Díjtörvény 30. §-a (1) bekezdésének h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
/Teljes személyes díjmentességben részesül:/ 
 
„h) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és az Országos Nyugdíjbiztosítási 

Főigazgatóság." 
 
d) a Díjtörvény 30. §-a (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(2) Az (1) bekezdés b)-g) pontjaiban említett szervezetet a díjmentesség csak abban az 

esetben illeti meg, ha az eljárás megindítását megelőző naptári évben folytatott vállalkozási 
tevékenységéből származó jövedelme után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve - 
költségvetési szerv esetében, kivéve a Kincstári Vagyoni Igazgatóságot - eredménye után a 
központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett." 

 
e) a Díjtörvény 30. §-a (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) A díjmentességnek a (2) bekezdésben meghatározott feltételei meglétéről a szervezet 

(alapítvány) az eljárás megindulásakor írásban köteles nyilatkozni."; 
 
f) a Díjtörvény 30. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
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„(4) Az (1) bekezdés b)-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."; 

 
g) a Díjtörvény a következő fejezetcímmel és 32/A- 32/F. §-sal egészül ki: 
 
 

/HARMADIK RÉSZ/ 
 

„Az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díja 
 

32/A. § (1) Az első fokú eljárásért - ha e törvény másként nem rendelkezik - változással 
érintett ingatlanonként 5000 forint összegű díjat kell fizetni. 

 
(2) A jelzálogjog bejegyzése, valamint a bejegyzés módosítása iránti eljárás díja a 

jelzálogjoggal biztosított követelés értékének 5 %-a, de legfeljebb változással érintett 
ingatlanonként 12 000 forint. Jelzálogjog részleges átszállása esetén az egyes átszálló 
részjelzálogjogok értékét kell az ingatlan-nyilvántartási eljárásért fizetendő díj alapjául venni. 

 
(3) A vagyoni értékű jog törlése iránti eljárás díja változással érintett ingatlanonként 2000 

forint. 
 
(4) Törvényben meghatározott soron kívüli ügyintézés kivételével, az ingatlan-

nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 46. §-ában meghatározott 
soron kívüli eljárás díja ingatlanonként 10 000 forint. 

 
(5) Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésről szóló határozat ellen benyújtott fellebbezés 

díja 10 000 forint. 
 
(6) Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban készített hiteles vagy hitelesítetlen másolatért, 

illetőleg kivonatért oldalanként 100 forint díjat kell fizetni. 
 
(7) Az ingatlan-nyilvántartási eljárásért fizetett díj az ingatlan fekvése szerinti illetékes 

megyei ideértve a Fővárosi Földhivatalt is (a továbbiakban együtt: megyei földhivatal) saját 
bevételét képezi, amelyet a külön jogszabályban meghatározott számlaszámra fizetendő meg. Az 
ingatlan-nyilvántartási eljárásért fizetendő díjbevétel 25 %-át a Földművelésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztérium jogosult központosítani, amely kizárólag a földügyi 
szakigazgatáson belüli bevétel kiegyenlítésére fordítható. 
 

32/B. § (1) Az ingatlan-nyilvántartási eljárás díja alól teljes személyes díjmentességben 
részesül: 

 
a) a Magyar Állam, 
 
b) a helyi önkormányzatok és azok társulásai, 
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c) a költségvetési szerv, valamint az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő 

Részvénytársaság, 
 
d) a társadalmi szervezet, a köztestület és a közhasznú társaság, 
 
e) az egyház, egyházak szövetsége, egyházi intézmény, 
 
f) az alapítvány, ideértve a közalapítványt is, 
 
g) a vízgazdálkodási társulat, 
 
h) Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, 
 
i) a Magyar Nemzeti Bank, 
 
j) a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság, 
 
k) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, továbbá az Észak-atlanti Szerződés 

tagállamainak és az 1995. évi LXVII. törvényben kihirdetett Békepartnerség más részt vevő 
államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői - ideértve az említett fegyveres erők 
alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, hivatásos szolgálatban lévő és polgári 
állományú személyeket is - kizárólag a szolgálati kötelezettségükkel összefüggő ingatlanügyek 
tekintetében, 

 
1) a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény hatálya alá 

tartozó fejlesztési tanács. 
 
 

(2) Az (1) bekezdés b)-g) pontokban említett szervezetet a díjmentesség csak abban az 
esetben illeti meg, ha az eljárás megindítását megelőző naptári évben folytatott vállalkozási 
tevékenységéből származó jövedelme után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve – 
költségvetési szerv esetében – eredménye után a központi költségvetésbe befizetési 
kötelezettsége nem keletkezett. 

 
(3) A díjmentességnek a (2) bekezdésben meghatározott feltétele meglétéről a szervezet 

(alapítvány) az eljárás megindításakor írásban köteles nyilatkozni. A nyilatkozatnak tartalmaznia 
kell, hogy a szervezet (alapítvány) – az eljárás megindítását megelőző naptári évben folytatott 
vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme után, vagy ilyen tevékenység hiányában – 
társasági adó fizetésére, illetve eredménye után költségvetési befizetésre nem volt kötelezett.  

 
(4) Nemzetközi szervezet, ennek tisztségviselői és családtagjaik, idegen állam, idegen 

állam magyarországi diplomáciai, konzuli és egyéb képviselete, ezek tagjai és családtagjaik 
díjmentességére nézve nemzetközi szerződés, ennek hiányában a viszonosság az irányadó. 

 
(5) A viszonosság kérdésében a pénzügyminiszternek a külügyminiszterrel egyetértésben 

kialakított állásfoglalása az irányadó. 
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32/C. § (1) Tárgyánál fogva díjmentes: 
 
a) a magánszemély által épített lakástulajdon ingatlan-nyilvántartásba vétele, valamint a 

gazdálkodók által épített, építtetett és közvetlenül a lakosság részére értékesített új lakások 
tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzése; 

 
b) a kiskorú javára megállapított tartásdíj biztosítására szolgáló jelzálogjog bejegyzésére 

irányuló eljárás; 
 
c) a jogosult nevének és lakcímének (székhelyének, üzemi központjának) bejelentése; 
 
d) a lakáscélú kölcsönt, visszatérítendő támogatást biztosító jelzálogjog, valamint az ezzel 

összefüggő elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartási bejegyzése, illetve törlése 
iránti eljárás; 
 

e) az olyan jog vagy tény törlésére irányuló kérelem, amelynek megszűnése az ingatlan-
nyilvántartásból kétségtelenül megállapítható ; 

 
f) a lakástörvény alapján vételi, elővásárlási joggal rendelkező személy részére 

elidegenített önkormányzati vagy állami tulajdonban álló lakás tulajdonjogának, haszonélvezeti 
jogának, továbbá az ezzel összefüggő elidegenítési és terhelési tilalomnak, valamint 
jelzálogjognak az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével vagy törlésével kapcsolatos eljárás; 

 
g) a birtok-összevonási célú önkéntes földcsere keretében létrejött megállapodáson 

alapuló tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartási bejegyzése ; 
 
h) az önálló bírósági végrehajtónak az általa lefolytatott bírósági végrehajtási eljárással 

összefüggésben kezdeményezett eljárása; 
 
i) a közérdekű bejelentés, javaslat és a panasz elbírálására irányuló eljárás; 
 
j) a költségmentesség engedélyezése iránti eljárás; 
 
k) a birtok-összevonási célú önkéntes földcsere megszervezése iránt a földhivatalnál 

kezdeményezett eljárás, valamint a kárpótlási eljárás, a részarány-tulajdonnal kapcsolatos eljárás; 
 
1) a földhivatalnál nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások jogszabályi 

előíráson alapuló, kötelező bejelentése. 
 

(2) A mentesség fennállásáról a kérelmező az eljárás megindításakor köteles nyilatkozni. 
 
32/D. § Ha egy földhivatalnál egyazon ingatlanra vonatkozóan a kérelmező többféle jog 

vagy tény keletkezésének, módosulásának vagy megszüntetésének a bejegyzését vagy a 
bejegyzett ilyen jog vagy tény törlését egy eljárásban kéri, azt az értéket kell a díjfizetés alapjául 
venni, amely után a legmagasabb díj jár. 

 
32/E. § (1) A díjat annak kell megfizetnie, aki az ingatlan-nyilvántartási eljárás 

lefolytatását kéri. A meg nem fizetett díj adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. 
 

 



 9

(2) A díjfizetési kötelezettség – ideértve a fellebbezés díját is – kizárólag az illetékes 
földhivatalnál a kérelem előterjesztésével egyidejűleg a pénztárába történő készpénzbefizetéssel 
vagy a megyei földhivatal előirányzat-felhasználási keret számlája javára történő készpénz-
átutalási megbízással, illetve átutalási megbízással teljesíthető. A díjnak a megyei földhivatal 
előirányzat-felhasználási keret számlája javára történő készpénz átutalási megbízással, illetve 
átutalási megbízással történő megfizetése esetén a kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a díj 
megfizetését igazoló okiratot, vagy annak másolatát. 
 
 

(3) A díj megfizetésének elmulasztása esetén az illetékes földhivatal a kérelem 
benyújtásától számított 15 napon belül hiánypótlási felhívást bocsát ki. A kérelmező a 
hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles megfizetni, illetve igazolni 
a díj megfizetését. 

 
 
(4) A 32/A. § (6) bekezdésében meghatározott díjat a soron kívüli eljárás lefolytatása 

iránti kérelem előterjesztésével egyidejűleg kell az ingatlan fekvése szerint illetékes földhivatal 
pénztárába befizetni, vagy a díj készpénz-átutalási megbízással, illetve átutalási megbízással 
történő megfizetése esetén mellékelni kell a kérelemhez a díj megfizetését igazoló okiratot vagy 
annak másolatát. 

 
 
(5) A (3) bekezdésben foglaltak nem teljesítése esetén a soron kívüliség, illetve a hiteles 

vagy hitelesítetlen másolat, illetőleg kivonat iránti kérelem nem teljesíthető. 
 
 
32/F. § (1) A díjat vissza kell téríteni, ha a kérelmet az ügyfél az Inytv.-ben foglaltak 

szerint visszavonta, mielőtt abban a földhivatal érdemben intézkedett. A jogorvoslati eljárásban 
megfizetett díjat az ügyfélnek vissza kell téríteni, ha a közigazgatási hatóság vagy a bíróság által 
felülvizsgált határozat vagy intézkedés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben 
jogszabálysértőnek bizonyult. 

 
 
(2) Ha a kérelem és a befizetést igazoló okiratok alapján megállapítható, hogy az ügyfél a 

törvényes mértéket meghaladó összegű díjat fizetett, a többletet vissza kell téríteni. 
 
 
(3) A visszatérítést hivatalból kell elrendelni, és annak teljesítéséről harminc napon belül 

intézkedni kell." 
 
g) hatályát veszti: a Díjtörvény 31. § (1) bekezdésének g) és h) pontja, továbbá az Itv. 16. 

§ (4) bekezdése első mondatából az „és az ingatlan-nyilvántartási eljárási" szövegrész, az Itv. 33. 
§ (2) bekezdés 4. pontjának d) alpontja, valamint az azt megállapító 1998. évi LX. törvény 6. §-a 
(1) bekezdésének megfelelő része; az Itv. 73. § (11) bekezdése, valamint az azt megállapító 
2004. évi CI. törvény 170. §-ának megfelelő része; az Itv.77/A. § (2) bekezdéséből az „és az 
ingatlan-nyilvántartási eljárás illetékét" szövegrész, valamint az azt megállapító 1994. évi LXV. 
törvény 24. §-ának megfelelő része; az Itv. 91. §-a (1) bekezdésének harmadik mondata, valamint 
az ezt megállapító 1998. évi LX. tv. 15. §-a megfelelő részét; továbbá az Itv. mellékletének XVI. 
címe és pontjai, valamint az azt megállapító 2002. évi XLII. törvény 12. számú mellékletének 14. 
pontja, 1995. évi XLVIII. törvény melléklete 9. pontjának megfelelő része; 1994. évi LV. 
törvény 81. §-ának (3) bekezdése, és 1993. évi XCVII. törvény melléklete 6. pontjának megfelelő 
része. 
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Indokolás: Lásd a T/17535/26/2. sz. kapcsolódó módosító 

javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Emberi jogi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

5. Jauernik István képviselő – kapcsolódva Nagy Kálmán képviselő T/17535/5. 
számú módosító javaslatához (a T/17535/23. sz. ajánlás 20. pontja) - a törvényjavaslat 53. § 
(4) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„53. § (4) Az (1) bekezdés c)-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, amennyiben biztosított az informatikai hozzáférés, megfelelő műszaki 
háttérrel.” 
 

Indokolás: Lásd a T/17535/24. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

6. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 53. §-ának – az ajánlás 4. 
pontjában ismertetett – új (6) bekezdésében a Díjtörvény új 32/B. § (1) bekezdés c) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

„32/B. § (1) Az ingatlan-nyilvántartási eljárás díja alól teljes személyes díjmentességben 
részesül: 

 
c) a költségvetési szerv, valamint az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő 

Részvénytársaság, továbbá a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet.” 
 

Megjegyzés: Az indítvány a T/17535/26/2. számú módosító javaslat pontosítását tartalmazza. 
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Indokolás: Lásd a T/17535/29. sz. módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

7. A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslatban a következő nyelvtani 
pontosítások átvezetését javasolja:  
 

1. A törvényjavaslat 40. § (3) bekezdésében az Inytv. 68. § (6) bekezdése a 
következőképpen módosul:
 

/40. § (3) Az Inytv. 68. §-a következő (6)-(8) bekezdésekkel egészül ki: / 
 
„(6) Az (1), (3), (4) bekezdés alapján kiadott tulajdonilap-másolatokért külön 

jogszabályban meghatározott – földhivatali bevételt képező – igazgatási szolgáltatási díjat, 
valamint elektronikus adatszolgáltatás esetén [ezen felül] ezenfelül rendszerhasználati díjat 
kell fizetni, ami a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által meghatározott szervezet 
bevétele.” 

 
2. A törvényjavaslat 44. §-ában az Inytv. 73. § (1) bekezdése a következőképpen 

módosul:
 
/Az Inytv. 73. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: / 
 
„73. § (1) A közjegyző a közjegyzői okirat és tanúsítvány kiállítása, valamint a 

hatáskörébe utalt hagyatéki és egyéb [nemperes] nem peres eljárás lefolytatása céljából a 
székhelyén lévő irodájában működtetett saját számítástechnikai eszközével köteles a 
számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe venni. Közös irodát 
fenntartó közjegyzők személyük azonosítására alkalmas módon közös számítástechnikai eszközt 
működtethetnek. A minisztérium a közjegyző részére kérelem alapján biztosítja a számítógépes 
ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait. 

 
3. A törvényjavaslat 51. § (3) bekezdésében az Inytv. 90. § (5) bekezdése a 

következőképpen módosul:
 

/51. § (3) Az Inytv. 90. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: / 
 
„(5) Felhatalmazást kap a [Kormány] kormány, hogy rendeletben szabályozza  
 
a) a körzetközponti jegyző okmányirodák útján történő tulajdonilap-másolat kiadására 

irányuló eljárását,  
 
b) a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből történő, törvényben meghatározott 

szolgáltatásra vonatkozó szolgáltatási szerződés kötelező elemeit.”  
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Indokolás: Lásd a T/17535/25. sz. módosító 

javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Emberi jogi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

II. 
 
 

A Mezőgazdasági bizottság, illetve az Előterjesztő képviselője állásfoglalásai a 
T/17535/23. számú ajánlás pontjainak sorrendjében: 
 

Ajánláspont: Bizottság állásfoglalása: Előterjesztő állásfoglalása: 
1. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
2. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
3. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
4. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
5. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
6. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
7. támogatja egyetért 
8. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
9. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
10. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
11. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
12. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
13. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
14. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
15. támogatja egyetért 
16. nem támogatja nem ért egyet 
17. nem támogatja nem ért egyet 
18. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
19. nem támogatja nem ért egyet 
20. nem támogatja nem ért egyet 
21. nem támogatja nem ért egyet 
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Az Alkotmányügyi bizottság, illetve az Előterjesztő képviselője állásfoglalásai a 
T/17535/23. számú ajánlás pontjainak sorrendjében: 
 

Ajánláspont: Bizottság állásfoglalása: Előterjesztő állásfoglalása: 
1. nem támogatja nem ért egyet 
2. nem támogatja nem ért egyet 
3. nem támogatja nem ért egyet 
4. támogatja nem ért egyet 
5. támogatja nem ért egyet 
6. nem támogatja nem ért egyet 
7. támogatja egyetért 
8. nem támogatja nem ért egyet 
9. nem támogatja nem ért egyet 
10. támogatja nem ért egyet 
11. nem támogatja nem ért egyet 
12. nem támogatja nem ért egyet 
13. nem támogatja nem ért egyet 
14. nem támogatja nem ért egyet 
15. támogatja egyetért 
16. támogatja nem ért egyet 
17. nem támogatja nem ért egyet 
18. nem támogatja nem ért egyet 
19. támogatja nem ért egyet 
20. nem támogatja nem ért egyet 
21. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 

 
Az Emberi jogi bizottság, illetve az Előterjesztő képviselője állásfoglalásai a 

T/17535/23. számú ajánlás pontjainak sorrendjében: 
 

Ajánláspont: Bizottság állásfoglalása: Előterjesztő állásfoglalása: 
1. nem támogatja nem ért egyet 
4. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
5. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
6. nem támogatja nem ért egyet 
8. nem támogatja nem ért egyet 
9. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
10. nem támogatja nem ért egyet 
11. nem támogatja nem ért egyet 
12. nem támogatja nem ért egyet 
15. támogatja egyetért 
16. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
18. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
19. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
21. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
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Az Önkormányzati bizottság, illetve az Előterjesztő képviselője állásfoglalásai a 

T/17535/23. számú ajánlás pontjainak sorrendjében: 
 

Ajánláspont: Bizottság állásfoglalása: Előterjesztő állásfoglalása: 
2. nem támogatja nem ért egyet 
3. nem támogatja nem ért egyet 
4. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
5. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
6. nem támogatja nem ért egyet 
7. támogatja egyetért 
9. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
10. nem támogatja nem ért egyet 
11. nem támogatja nem ért egyet 
12. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
16. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
17. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
18. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
19. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
20. nem támogatja nem ért egyet 
21. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 

 
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2005. október 6. 
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bizottság elnöke 
 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági  
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Dr. Kovács Zoltán s.k., 
az Önkormányzati 
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