
T/17535/32. 

 
Az Országgyűlés 

 
 

Mezőgazdasági 
Bizottságának 

Alkotmány- és igazságügyi 
bizottságának 

 
 

Gazdasági 
bizottságának 

 
 

m á s o d i k  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/17535/30. számú ajánlással!) 

 
 

 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 

Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága, – első helyen kijelölt bizottságként –, 
valamint a Gazdasági bizottsága megvitatta az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi 
CXLI. törvény módosításáról szóló, T/17535. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá 
az ahhoz benyújtott T/17535/31. számú módosító javaslatot. 
 

Az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság, valamint az Önkormányzati 
bizottság a T/17535/31. számú módosító indítványról, mivel az feladatkörét nem érinti, 
nem foglalt állást.  
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I. 
 
 

1. Az Alkotmányügyi bizottság - kapcsolódva a Mezőgazdasági bizottság 
T/17535/26/2. számú módosító javaslatához (a T/17535/30. sz. ajánlás 4. pontja) a 
törvényjavaslat 53. §-ának – az ajánlás 4. pontjában ismertetett – új (6) bekezdésében a 
Díjtörvény új 32/E. § (4) bekezdésének más megfogalmazását javasolja: 
 

„(4) A 32/A. § (4) 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.” 
 
Megjegyzés: Az indítvány szó szerint megegyezik a T/17535/30. sz. ajánlás 4. pontjában ismertetett módosító 

indítvánnyal az eltérés kizárólag a bekezdés hivatkozásában történt. (A (6) bekezdés helyett a (4) 

bekezdés került megjelölésre.) A teljes módosító indítványt helytakarékossági okokból nem 

szerepeltetjük. 

 
Indokolás: Lásd a T/17535/31. sz. módosító 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

II. 
 
 

Az Alkotmányügyi bizottság, illetve az Előterjesztő képviselője állásfoglalásai a 
T/17535/30. számú ajánlás pontjainak sorrendjében: 
 
 
 

Ajánláspont: Bizottság állásfoglalása: Előterjesztő állásfoglalása: 
1. nem támogatja nem ért egyet 
2. támogatja Egyetért 
3. nem támogatja nem ért egyet 
4. támogatja Egyetért 
5. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
6. nem támogatja nem ért egyet 
7. támogatja Egyetért 
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A Gazdasági bizottság, illetve az Előterjesztő képviselője állásfoglalása a T/17535/30. 

számú ajánlás 6. pontjáról: 
 
 
 

Ajánláspont: Bizottság állásfoglalása: Előterjesztő állásfoglalása: 
6. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 

 
 
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2005. október 13. 
 
 
 
 

Dr. Magda Sándor s.k., 
a Mezőgazdasági 
bizottság elnöke 

Dr. Vastagh Pál s.k., 
az Alkotmány- és igazságügyi 

bizottság elnöke 
 

 
Puch László s.k., 

a Gazdasági 
bizottság elnöke 

 
 
 
 
 


