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(Együtt kezelendő a T/17535/35. sz. egységes javaslattal!) 
 

 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 

 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság), megvitatta az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. 
törvény módosításáról szóló, T/17535/35. számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az 
ahhoz benyújtott T/17535/36-37. számú zárószavazás előtti módosító javaslatokat 
 
 

1. Az Alkotmányügyi bizottság az egységes törvényjavaslat 14. §-ában az ingatlan-
nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (továbbá: Inytv.) 27/A. §-ának a  következő 
módosítását javasolja: 

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

ügyfelet [nem köteles értesíteni] értesíti, akinek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett 
tulajdonjogának törlését, illetve akivel szemben vételi jog bejegyzését kérik. Az értesítést a 
földhivatal az ügyfél ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett lakcímére, illetve székhelyére 
kézbesíti.” 
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Indokolás: Lásd a T/17535/37. számú módosító 

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

2. Az Előterjesztő az egységes törvényjavaslatban az 53. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 

 
„53. § (1) Ez a törvény - a (2) [és a (6)] bekezdésben meghatározott kivétellel - [2005. 

november 1-jén] 2006. január 1-jén lép hatályba; a már folyamatban lévő eljárásokat [azonban 
a korábbi] az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni:” 

 
Indokolás: Lásd a T/17535/36/1. számú módosító 

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

3. Az Előterjesztő az egységes törvényjavaslatban az 53. § (5) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 

 
[35. § (5) E törvény hatálybalépését követő 60. napon a tartós földhasználatba 

adott földekre vonatkozó szabályokról szóló 27/1987. (VII. 30.) 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. Ezen rendelkezés 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 az ingatlan használatra vonatkozó jogosultság az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyezhető volt. A tulajdonszerzésnek - ami tárgyi illetékmentes - az 
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése az abban szereplő jogosult kérelmére kerül 
sor.] 
 

„(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.” 
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Indokolás: Lásd a T/17535/36/2. számú módosító 

javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 
 

Budapest, 2005. november 7. 
 
 
 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k., 
az Alkotmányügyi bizottság elnöke 

 
 
 
 
 


