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Bizottsági módosító javaslat

Dr. Kövér László úr
áz Országgyűlés elnöke részére

Helyben ,

Tisztelt 'Elnök Úri

Az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága Házszabály 94 . § . (1) bekezdése és 102. § (1)
bekezdése alapján. az les törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló
T/5401. számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t

terjeszti elő :

1. A törvényjavaslat a következő 24. alcímmel egészül ki :

„24. A földrendezői és a főld_kiadá._bizottságokról .szólb 1993 . évi II. törvény módosítása
32	

§

: f 1) A tóldrendező és a	 ldkiadó bizottságokról szóló 1993..évi II. tőrvény 9/C.. §-a helyébe
á következő rendelkezés lép :,

;9/.C. (1) A mező azdasom i ag_zg_atási szerv a még_, kiadatlan részaránaidonok
vonatkozásában a részarán tulajdonosok nyilvántartott AK értékei ' aláiján nyilváno s
sorsolással áll~ftia meg a _részarány~f~ldtulajdon fedezetéül szolgáló földrészletet . A
mező azdasá i . atási szerv a sorsolásról 'e 8kőn	 et készít.

2) A sorsolást a helyrajzi számok növekvő sorrendjében kell végrehajtani .
(3) A sorsolás szabálytalan _lebonyolítása elleli ezi akinek jogos érdekét érinti vaj+ sérti ,

törvénysértésre hivatkozással a sorsolás lebonyolítását követő 48 órán belül ldfozást nyújthat
be a mezőgazdasági igazgatási szervhez .

faLHa a s rsolás lebonyolítása ellen kifogás nem érkezette illétve a kifogással kapcsolatos
iagorvosláti eljárás jogerőseri befejeződött. a mezőgazdasági igaxga_tási szerv a sorsolási
jegXzBkönyvet megküldi a földrészlet fekvése szerint illetékes ingatlanügyi hatóságnak ..
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. : (5 A kőznonti költségvetés terhére -; a 12/E (2) bekezdése, a 12/G. (2) bekezdése, a
12/11:

	

1 - . bekezdése . és az e térvén felhatalmazása a1= án kiadd a részar
földkiadás során keletkezett osztatlan közös tu1 'donok me
szabályairól szóló rendelet szerint – gondoskodni kell az érintett foldrészlet el készítéséről a
rneeosztús	 kiindulási	 helyének. és	 az. osztás	 irányának amhatározásáró
A részaránvtulaidonosokat a földrészlet meghatározott részéhez kell rendelni .

6 A kialakítandó ü . önálló földrészletek 3000 m2-nél kisebb-terület űek nem lehetnek. Az
1994: július 27-éig~laatálylián volt io8szabályok alanián zártkertnek minősúlt terűleten a
kialakítandó önálló földrészlet legkisebbteriilete 1500 m'lehet .

(7). Az ingatlanü y hatóság a 12/H. & (1}bekezdése szerinti egyezséget tartalmazó okiratot
yagy a sorsolási jea~►zSkőn yvet, továbbá az elkészített változási vázrajzot es az egyéb
Munkarészeket megküldi a mezőgazdasági igazgatási szeiy részére, ámely ezek elégián
Meghozza az ingatlan-nyilvántartási bejesvzésre alkalmas földkiadási határozatot.

. (81 Az ingatlan-nyilvántartási beje éSt, illetve a (7) bekezdés szerinti határozat 'a erőssé
válását követően gondoskodnikella keletkező új földrészletek kitűzi éF$1, és azok helyszíni
;birtokbaadásáról . Abirtokbaadásról jegyzőkönyvet kell készítem.='

(2) A-földrendező és a földkiadó bizóttsá~;okról szóló 1993. évi 11.t' rvény 12/E . -a helyébe
a következő rendelkezéslép :

12/1?: ._ • 1 Ha a földkiad.íssi el árás eredrnén eként Iétr 'ött -osztatlan-közös" tulajdon
tulaidonostársáit megillető tulajdoni hátiyádokat az ingatlan-nyilvántartásba jo e~ rŐsen
bejegyezték, bármely tulajdonostárs kezdeményezheti az ins?aflan . megosztásátannak
érdekében. hogy saját tulajdoni . hányadát .ónállá ingatlanként kaphassa ráeg. Azönálló
ingatlan kialakítása iránti kérelmet .lekésőbb 2012. június l-fiéig lehet bor), –tani az
ingatlanügyi hatásé oz. E határidő elmulasztása esetén a közös tulajfián megszüntetésére a
P__ tk. rendelkezéseit kell alkalmazni .

(2)_Az (11 bekezdésben me 'elölt határidőig azon tulajdonostársak is benyúithatiák önállt' ó
ingatlan kialakítása iránti kérelmeiket, akik a 12/H . § (81 bekezdése alaaián a visszamaradó
földrészleten tulajdonközösségben maradtak,

3 AZ intlAn a ivántartásba osztatlan közös-tulla'donként be"egy -t-t inatlanok esetébe n
a me sztásolc költségeit = á (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – az állam viseli .

(4) Soron kir~űli eljáx is abban az esetben folytatható le ha az eljárás költs eit a
sorónkivüliségét igénylő kérelmező tulajdonostárs ma árgra vállalja . A soron kívüli el 'stá árás
részletes szabályait a Korirnány rendeletben állapítsa meg."

Q	 Aföl drendező : és' a- .földkiadó bizottságokról szóló 1993 . . évi II. törvény a következő
12/G: §-sal eizcszűl ki : .

12IG. (1) Az_ Önálló ingatlan kialakítására vonatkozö kérelmet írásban az ínatlar~űgyi
hatóság által _erre rendszeresített nyorntatványon kell ben 'tani, A kérelmet több
tulajdonostárs együttesen is benvúithatja, és kérlictik a7 önálló ingatlan osztatlan közös
tulajdonban történő kiadását.

(21 A kérelem alapján az ingatlanügyi Igatóság meghatározza a megosztás kiindulási helyét
és irányát figyeleminel a talajvédelmi szempontokra és a kialakult helyszíni használatra. A
me og_sztás módját, kiindulási helvét és irányát meghatározó határozatot az ingatlanügyi
hatóság_és a tel ülés polgáárr~testeri hivatalának hirdetStábláján nyolc napra tőrtén8
kifiiggesztésssel kell : az érintettekkel kő7őlni Ezenidőtartamon belül a döntés ellen
fellebbezésnek van helye."
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g) A l:őldrendező és á földkiadó bizottságokról. .szál 	 1993. évi 11. törvén a következő
12/bI . _§-salegészül .

(1j A kérelmező tulajdonostársak közötti egyezsé g hiányában_ az adott .földrészlet
vonatkozásában a kifosztás sorrendjét sorsolással kell meállapttani Az egyezségnek vasav a
kisorsolt sorrendnek	 megfelelően atulaidonostársakat tulajdoni hányaduknak roé~felelően a
földrészlet meghatározott részéhez kell rendelni .

(2) A sorsolást az ingatlanügyi hatóság által létrehozott sorsolási bizottság bonyol 'a le .
(31 A sorsolás soxán 9JC § (j bekezdését kell alkalmazni azzal az eltéréssel, *hoav a

sorsolás ellen az ingatlanüavi hatóságnál kifogás nyítjthatá be .
f41 Az önálló földrészlet kialakítására a 9/C . § (6) bekezdését kell alkalmazni .
(5) A földrészlet 'meosztást követően az .e egy s tulajdoni hányadokra . vonatkozó. illetve

azokat t helő az : tlan-n 'Iván • ba b • 'e; ett 'ó ok és el'e eett tén ek -- a
keletkező önálló . földrészletekre történő — visszajeayzésérgl aziniatlariűgyi hatósig
gondoskodik.

Ha törvén u .1,5 rendelkezik a me osztási vázra zot

	

határidő kitűzésével
ellenjegyzésre közölni kell az' ingatlan-nyilvántartásba beiegyzett jog jorosultj'ával . ._Ha á
ioaosult az ellenjegyzést határidőben nem teljesfti.. úgy azt megadottnak kell tekinteni :

(7) Az inaadai* *yi.haíósáé a sorsol

	

követte az elkészitetf változási vást rajzválamint a
i s.z in

	

tlan-sorsol . i '

	

.őkőin vaRii, az e ezsé_' okirat ala .'án a tuladon'o :ot b
nyilvántartásba .

(8) ° Akik . önálló földrészlet kialakítását nem kérték a visszamaradó földrészleten
:tulajdonközösségben maradnak .

f91 Az önálló ingatlanná alakításról szóló határozatok közlésére az i n tla an-nyilvántartásról
szóló törvényt kell alkalmazni .''

(51A: földrendező és a földkiadó' bizottságokról szóló 1993 évi II. törvény 15 . -a helyébe a
következő rendelkezés lén :

15. Felhatalmazást kap a ICormany hogy az egységes eljárás érdekébeni a részarány
~adás-során keletkezett osztatlán közös ttalaj_donok megszűntetésének részletes szabályait.
továbbá a 12/F.	 (4} bekézdésébén' meghatározott sóronkiviiili ~1j „árás szabályait rendeletben
állapítsameg."

	

.

f6) . földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993 . évi 1I . törvény a következős 18 .
&-sál .egészüi ki :

	

—
18. E t ö r v én ek az e _‘k es törvén e k Ala . özvénn e l összefii • •ő módosításáról szóló

2011 . évi . : . törvénnyel megállapított 12/H. & (51 és (6) bekezdése az egves törvén
Alaptörvénnyel összefuggá módosításáról szóló 2011 . évi.:. törvény hatálybalépésekor
folyamatbanlév8 eljárásban csak akkor alkalmazhatóak. ha a 12/G. (2) bekezdése szerinti
határozat az egyes törvények Alautörvénnyel összéfü ő módosításáról szóló 2011. évi . . .
törvény hatálybalépéséig nem emelkedett jogerőre . "

33 .
A földrendező és a földkiadó l,izottsáaokról szóló 1993. évi II. törvény
g)_4„§__(2)_ bekezdésében a M." szövegrési he1 é~böa .Polgfíri Törvénvkónvvről szóló

1- 959.évi IV. töirvény (a tflvábbiakban• Ptk}" szöveg. a „pont” szövegrész helyébe a ont"
szőve;,

3



13/12 2011 TiJE 20 :58 FAX +36 1 441 5961 Mezogazdasagi Bizottsag 444 Iromany

	

004/01 6

121.	 12/E.	 (2)_bekezdésében áz ..az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV.
törvény" szövegrész helyébe az „az erdőről, azerdő védelméről és azerdögazdálkodásról
szóló2009. évi XXXVIÍ. törvény' szöveg .

;lép

	

.

3.4.
Hatályát veszti a földrendező és a földkiadó bigottságokról szóló ] 993 évi fi törvény 5B.

=a;_ 9 . * (1) bekezdése .és 12/E. (1) bekezelésében a

	

s az a tulajdonostársak nagy
számmál vagymás körillménynél fögva - aaexn vázható” szQveg "

2. A tSrvényjavaslat 33. alcíme a következ ő 45. §-sal -egészűÍ ki, egyidejűleg a
tőrvéynyjavaslat'további szerkezeti egységeinek számozása értelemszer űen változik:

.

	

4 $
A, bírösá . vé ehajtásról szóló 1994. évi LTiI . tőrvérig 138. & (1) bekezdésé helyébe. a

következő rendelkezés lén :

"la a végrehajtható okirat tartalmazza az ingatlan adatait, a végrehajtó a vég ehaitási
költség me előlegezését — ideértve áz inQatlán-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási
díjánalk :a végrehajtónak történő nnegtizetését —kővétó 3 munkánapon be1ú1 lefoglalja az
iatlant . Ha -a véglehajtást kérő a végojtási kérelianbcn úgy rendelkezett, hogy az adós
ingatlanát is vóniák végrehajtás alá., vagy az adós ingatlanának végrehajtás alá vonását nem

. zárta. ki de a végrehajtási kérelemben az ingatlan adatait nem jelölte meg. a végrehajtó a
éhajtási költség előlegezését . és az ingatlan adatainak beszerzését. valamint az ingatlan-

ny~lváátartási eljárás igazgatási szolgáltatási dnjának a végrehajtónak történő men?fizetését
kővető 3 munkanapon belül intézkedik az ingatlan lefoglalása iránt°"

3. A törvényjavaslat 34: alcíme a következő 46. §-sal egészül ld, egyidej űleg a
törvényjavaslat további szerkezeti egységeinek szi nwozása értelemszer űen változik:

.

	

»46-
.(1)_Á. ~földről szóló 1994. évi LV tőrvény 25/f3 § (2) és (3) bekezdésé helyébe a

kővetkező rendelkezés lép:
2 Aki termőföldet használ s annak területe -- a földrészletek számától M. . . etlex iil — az

egy hektárt me Haladja, köteles a használatot annak megkezdésétől számított harminc na on
belül az in atianü

	

hatbsá_ oz n "lv rantartásba vétel cél'ábót - a Kormán e törvén
felhatalmazása •alapján. .kiadott rendeletében meghatározott	 forznanyomtntványon (a
továbbiakban: bejelentési adatlap) —bejelenteni Ha a használó nem a tulajdonos illetve
haszonélvezet,	 fennállása esetén nem a haszonélvező, a bejelentési _ adatlapot a, földhasznál ó
mellett a tulajdonosnak, illetve a haszonélvez őnek is alá kell -írnia .

0) Ha a földhasználat olyan szerződés alapján keletkezett, amelyek érvényességéhez
jogszabály alapján kötelező írásba foglalás szükséges, a (2) bekezdést azzal az eltéréssel kel l
alkalmazni, hogy a bejelentési adatlapot a használatba adónak nem kell aláírnia. de a
bejelentési adatlanhoz a szerződés egy eredeti példányát vagy annak közjegyző által
hitelesített	 másolatát mellékelni kell."

(2) A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény25/C.& (3) bekezdése hegébe a következő
rendelkezés lép :

4
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Az inatl 1114 hatósé az általa vezetett földhaszna ati n vántartásból díif etés
ellenében na~ir alapon vagy elektronikus útoa a Kornzánv . e törvény felhatalmazása aFlaniáu

'adott - ndeletében me _

	

. zo a 25/B . • I ' ekezdésében • :lelt adótokat ' tartalmazó

bekezdésben .. m - határozott eset

kell megfizetnie.»
.!6).A. tennőfold.ről szóló 1994.. évi: LV. törvény 25/E. §-a a kővétkező (la) bekezdéssel

egészszl ki :
.„(la) •Ha a foldhassználat nyilvántartásbólvaló_ törlését a használatba adó kéri. a díjat a

használatba adónak kell rneafizetnie .""

földhasználati-lapot szolgáltat ."
!3} A termőföldtál szóló 1994 . évi LV. tőgy 25/C. &-a a kővetkező (3á)bekezdéssel,

egészül ki :

„(3a) A földhasználati nyilvántartásból díjmentes,
a) a hatóság megkeresésére annak hivatalból indított eljárásához

D)a közérdekű bejelentés és panasz elbírálásához, továbbá
c bírósá ű észsé n oxn•zá hatósá .. kő e

	

és bxrósá v- ha” ó részére
jogszabályban meghatározott feladatai ellátásához

s?űkségs_adatszolgáltatás ."

0	 A termófldrőrszóló 1994. évi L törvén 25/b . , 1 bekezdésé . hel . ébe a kővetkező
rendelkezés lépi

	

-
„ (1) Az elsó fokon kérelemre indult 'e1j rásért -- ha e tőzyénx-másként nem rendelkezik –

6 000 forint ősszegi” di'at kell fizetni . Ha a foldhagzn= ati b 'elentés vad a törlési kérelem 2(1
vagy annál több földrészletre vonatkozik, az eljárás dfia.12 000 forint."

5 A termófóldról szóló 1994. évi LV. törvén 25/E. • 1 bekezdése hal ébe a következő
rendelkezés lép;

1 1 dí'at kérelenre indult e1"árásban – az l a
kivételével - a földhasználati nyilvántartási . eljárás lefolytatását kérelmező földhasználónak

4. A törvényjavaslat. 40. alcíme a következ ő 52. §-sal egészül ki, egyidejűleg a
törvényjavaslat további szerkezeti egységeinek számozása értelemszer űen váltózik:

, 5,2,&
A kc►rriyezet védelmének általános szabályairól szóló 1995 évi LIII . tőrvény á következő

96. &-sal egészül ki :
96 . ö A védett természeti területek természetvédelmikézéléséértfblelósszerveknek -- a

kőrnyezetvédelmí . tennészekyédelmi . valamint a, vizüavi hatósági eljárások igazgatási,
szolgáltatási díjairól szőlő rendeletben meghatározott tevékenységek esetében – nem kell
igazgatási szolgáltatási díjat fizetni'

5. A törvényjavaslat a következő 41. alcímmel egészül ki, egyidejűleg a törvényjavaslat
tóvábbi szerkezeti egységeinek számozása értelemszerűen változik:

„41 . A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVIx. törvény módosítása

54.
A, izgaxdálkodászM szóló 1995 . évi LVII. tőrvény akövet~ 31/A. -sal egészül ki :

5
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. ,311A . .& A vizűg. igazgatási : szexvelek a körnvezetvédehni, természetvédelmi ,

valamint a vízügy#. hatósági elirtások igazgai szoláltatási .dííairól szólótás

	

rendeletben

meghatározott tevéken é _ ek esetében _ nem kelti

	

sási szol tatősi dfat .fizetni .''

6. A törvényjavaslat a következő 55. álcímmel egóez űü ki, egyidejűleg a törvényjavaslat
további szerkezeti egységeinek számozása értelemszerűen változik:

55 . A földmérési étit térk ► észeti tevéken : é _ ;1 szóló 996. évi LXXVI. törvén.

módosítása

69.§

földmérési és térképészeti tevékenvsé x81 szóló 1996 évi LXXVI. törvénV7- §=a

következő (1a) bekezdéssel egészút ki :

„(láZAz atlan-n térképről elektronikus formában szolgáltatott másolat o1y_an
elektronikus- okirati amelyet hitelesítési záradékkal láttak el . és ornelyet a földmérési és
térinformatikai államigazgatási szerv fokozott biztonságú elektronikus intézményi aláírással

és időbélvegaővel hitelesített.'

7. A törvényjavaslat a következő 55. alcímmel égészeil ki, egyidejűleg a törvényjavaslat

további szerkezeti egységeinek számozása értelemszer űen változik:

..55 . Az illetékekrSlszóló 1990.éviXCIII.törvény módosításáról, valamint a hiteles

	

tula'donila ► másolat i _ Í

	

i szoláltatási dí "áról szóló 1996. évi LXXXV. törvén
módosítása

69.§

1 Az -illetékekről . szóló 1990. évi XCIiL törvén módosításáról -valamint a hitele s
tulajdontanmásolat igazgatási szolgáltatási díiáról szóló 1996 . évi LXXXV. törvény 30. (1)
bekezdés ó) pontfa helyébe a következő rendelkezés léa:

(Terjes személves díjmentességben részesül

..b1 az ágyház, a lelkiismereti és vallásszabadság Toltáról. valamint az e házak

vallásfelekezetek és vallási közösségek jozállásáról szóló törvény szerint nyilvántartásba vett
belső 	 egyháziíogi_személy;"

(Z) Azilletékekrőlszóló .1994 . évi XCIII, törvény módosításáról, valamint a hitele s
tulajdonilag másolat igazs~atási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. tőrvény 31 . (2)
bekezdése helyébe á következő rendelkezés lép:

2 Tár : ► ái fo _ a dí'mentes az elektronikus dokumentumként szol _ áltatott hiteles
tulaidónilap-másolat lekérdezése, ha_az_ igazolhatóan birtok-összevonási célú önkéntes
földcseré rxYe szervezése iránt indított eltáráshoz szükséges .”

i3) .Az illetékekről . szóló 1990 . évi XCII1. tőrvény módosításáról, valamint a hiteles
tulaidoniiap xxxFisvlat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV . törvény 32.
f	1) bekezdése helyébe akövetkező rendelkezés lép :

„(1)A íogorvoslatieljárásbanmelzfizetett díjataz ügyfélnek vissza kell téríteni, haa

tulajdonilag-másolat kiállítása iránti kérelmet elutasító döntés az ügyfél hátráuy_ara
jogszabálysértőnek bizonyalt”

6
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	 Az ületékekrőlszóló1990. évt XCIlI . törvény módosításáról valamint a hiteles
tulajdonnal)másolat igazgatási szolgáltatásidíjáról szóló1996. éviLXXXV.tőrvér
l2) bekezdéssé helyébe a következő rendelkezés lép:

. 2 A 'eb= .

	

• e'e yt ése valamint—ide .-,,• értve a "élzál btörlés• ~~ o _
módosítása iránti eljárás di'a változással érintett in tlanónk' t 12 600 forint." :

.Az '1 etékekrgl . 616 1990. évi XC 1. örvén módo tásáról -val int a hit - les
tulajdonilag másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV . tőrvény32/A. $-
a a kővetkező (9aabekezdéssel egészül XCi :

9a ' Az in tlan kőzi _az _ ; tási címének közterület-név változás miatt történ ő

	

ezetése

e az e ház ' a lelkiismereti és- vallásszabadsá ., .1 valamint az e házak
villásfelekezetek és vallási fizössé k o állásáról szóló törvén szerint n 'lvántartásba vet t
belső egyházi jogi szeiriély:" ,

7 Az illetékekről szóló . .19 0 :évi XCIIL törvén módosításáról- valamint a hiteles
túlid i a . másolat i áz átásí szol áltatási dí' 1 szóló 1996: évi LXXXV: törvény 32/B.§
(1) bekezdés.k)ponja helyébe akővetkező rendelkezés lép;

(Azingatlan-nvilvdntartási eljárás díja alól teljes személyis dánmentessé bg n részesül;

, ;k)	 az Észak-atlanti . Szerződés Szervezet- továbbá az Észak-atlanti Szerződés
tag. államainak és az Észak-atlanti Szerződés Szervezetével aláírt „Békepartnerség” pro
Keretdokumentumának törvén ~ e iktatásáról é annak a Ma : . Kőztársásá által történő
végreliájtásáról szóló törvényben kihirdetett Békepartncrséa másrészt 'vevő államainak
Magyarországon tartózkodó fegyveres erői — ideértve azazok alkalmazásában álló nem
magvar állainuolgársási .. hivatásos._ szolgálatban lévő és polgári állományú személyeketis,
kizárölag a szolgálati kötelezettségükkél összefüggő ingatlanügyek teleíntetében ."

8 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII . tőrvér mód•sítasárál valamint a hiteles
tulajdonilag másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996 . . évi LXXXV. törvény 32/D. $-
a helyébe a következő rendelkezés lép: ,

32/D. Ha az

	

tlanű hatósá ál u

irántimegkeresés alapjánindulteljárás díja köztetűletenként 2 600 fotnt."

Az illetékekről szóló .1990. évi XCIII.' . rvén
tula'donila másolat i . ,az atási szol tatás" diáról szóló 1 6
(1) bekezdés e). hónt a helyébe . a kővetkező rendelkez

Az in: atlan-n ilvántartási el órás di'a alól tel "es zernél es df "mentessé_ beri részesül :

esmódosításáról valamint a hite
évi =V törvén 328.

anazon in atlanra vonatkozóan a kérelinez8
ástól különböző t' usú "o tén keletkezésének módosulásának vavaet; . bféle

me szüntetésének a be'e ését fele ésé va a be-e ett il en o _ va fele tt
il éri tén törlését e e1"árásban kéri a dí"at csak e zer a te a asabb ditételfiek
megfelelő összegben kellrnzetni"

9 Az illetékekrő l szóló 1990. évi XCIII. törvén módosításáról valamint a hiteles
tulaldonilaA másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 196. évi LXXXV. tőrvény
IAARMADIK RÉSZE a következő 32/G. §-sal egészül ki:

. .32/G. § Az Inytv. 75. $ (l bekezdése szerinti TAKARNET engedélyezési eljárásért 3 000
forint összegű díjat kell megfizetni."

(10) AzilletékekrSl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles
tolódónila . másolat i az . tási szol áltatási dí'áról szóló 19 6. évi LXXXV . törvén. 33. 7
bekezdése helyébe a következő rendelkezés léz

7
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(71 Felhatalmazást kap a földügyért felelős nzíniszter hogy a dr és az elektronikus
. adátszolgaltatáisi dl* meésére. kezelésére, nyilvántartására és ;felhasználásár valamint a
fővárosi és megyei kormányhivatalon belőli elszámólásra vonatkozó részletes szabályokét a

ffivárosi rneavei kormányhivatal iráuyitásáxa kijelölt miniszterrel és az adó litűdért felelős
miniszterrel egvetértésber,rendeletben állapítsa meg ."

71 . . E

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIn. tőrvény mödosftásáról. valamint a hiteles tulajdonil
másolat i

	

atási szolgáltatási díiáról szóló 1996. évi .LXX ~. törvény

á) 28 . .	 (1) bekezdéségen a kiállított" szőve rész helyébe a . .kiállítottpapír alapé°'szőve'

1212_9.29.II,. bekezdésétien az. „az eljárás rne 'ndításával” szövegrész. helyébe az .,a kérelem
előtejesztésével" . szöveg, az i;átutalási megbízással" szövegész helyébe a , .készpénz-átutalási
megbízássall vá átutálási m bízással" szöveg:

, 29. (3) bekezdésében az . átutalási megbfzással" szövegész helyébe a .,késznénz-
átutaZ. ási meóbízással vagy árutalási z~negbfzással" szöveg_ az .okiratos" szövegrész helyébe a
„bizónylatot” szöveg, .

	

.

dZ 31' & (iZ Bekezdés a) pontjában az eljáráshoz" szövegrész belébe az eljárás
lefolytatásához"szóveg,,

é 31.

	

1 . ekezdés

	

• . nt fa al . • n 'áb an . a kő gaz • . tási" szőve ~. ~. bel ébe a
„kőzigázgátási hatósági” szöveg;

. tD	 328. (21 áic 3) bekezdésében a „naptáli évben” szövegrész herébe az „adóévben”
szöveg,

	

.

gl 32Jz

	

(61. .és (13 bekezdésében az „okiratot” szövegrész helyébe a ,;bizonylatot"
szÖVC2.

h) 32/E.___& (9) , bekezdésében á tíz munkanapon" szövegrész helyébe a „tizenöt napon”
szöveg..

"2/F- .~ (2) bekezdősében az ,.okiratok» szövegrész helyébe a „bizonylatok” szöveg

Iép.'"'

8. A törvényjavaslat a kővetkező 70. .alrímmeí egészül ki, egyidejűleg a törvényjavaslat
további szerkezeti egységeinek számozása értelemszerűen változik;

„70.Az.ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997 . évi_CXLI . törvény módosítás a

86.§
(1)_Az ingaatlannvylvántattásról szóló 1997, évi CXLI . .tőrvény 4. (2 bekezdése helyébe a

következő rendelkezés lép :

,1(2) Az ingatlan-n *véntartási tulajdoni lap tartalma korlátozás nélkiil megismerhető , azt
bárki me t* ekintheti . arról feIjegyzést készíthet, hiteles másolatot kérhet .”

(2) Az ingatlannYilyántartásröl szóló 1997 évi CXLI. tőrvény 4. -a a kővetkező (2a) és
(2))bekezdéssel egészül ki_

2a A tula'doni la ról a következd . a . fr ala .ú másolatok állíthatók ki valamint – az e
törvényben meghatározottakszerint	 elektronikus dokumentumként a következő másolatok
szolgáltathatók:

a) teljes másolaJaamely valamennyi bejegyzést szó szerint tartalmaz,

8



ésére módosítás
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illetve törlésére valamint: az inatlan n 'Ivántartá
tlart adataiban bekövetkezett váltózások átvezetésére irán

sba
ló

kiadott
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3 Az . in

zteri rendeletben f

'lvántartásrál sz

altak szerinti – részadat-szo l

1997. évi C F. tőrvén ' 9

	

a .következő 3

b

	

' e amel kizáróla a – másolat kiállításának ill e elektronikus úton történ
lekérdezésének időpontjában fennálló beiegyzéseket tartalmazza szó szerint.
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bekezdéssel egészfixi ki -
,L3.IA7' ingatlanügyi hatósán az fin tga lan-nyilvántartással kapatos ~adatfeldol gozási

feladatok: ellátásával cs . állami az atási .szérvet va kizárólaos állami la'do ú
gazdálkodó szervezetet bízhat meg."

(41 Az .ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997 évi-:CXLI. .tdivénX .25. : &(1bekezdése helyóbe
a következő rendelkezés lép :

Az . in tlan-n vántartási. e1'árás 'az in atlánn.al

	

. Iatos 'o ok bee ésére és

közigazgatási.ktatóái eljárás °'
5

	

'n • atlan-ri vántartásról szóló 1997 . évi CXLI. törvén 26. • 8 bekezdése hel ébe
a következő rendelkezés lép :

8 Az el'áró `hatósé. - ideértve a bírósá o
ett

jogosult és az ingatlan, adataiban bekövetkezett változásokra. vonatkozó; végzeháitható
határozataálapján megkeresi az fin	 tga lanűgvi hatóságot az átvezetés irónt.. A vagyonszerzést

ű '1 étrehözó' me• álla • ító hatósé határozat • t két eredeti ► éldán ad kell áz fin • tlan
hatóság_ részére megküldeni-"

(6)Áz'ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997 . évi CXLI. törvény 27 (11 bekezdése helyébe
& következő rendelkezés lép :

nyilvántartásban.
(71 Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1,997 ., évi CXLI. törvény 27: $-a a . következő (la)

bekezdéssel egészül ki :

	

.
la Hivatálbő vezeti át az 5 bekezdésben és a 28 .

	

1 bekezdésében foglaltakra
figyelemmel –az ingátlanűgyi hatóság

a az iná ari 2 bekezdés a •on 'óban mehatározott adatában továbbá a földrészlet
művelési áában – ide nem értve a művelés alól kivett területet – és a föld minőségiében
bekövetkezett, helyszíni ellenőrzés alapján megállapított,

b) a hatósági nyilvántartásból, különösen a szemétadat- és lakcímnyilvántartásból va gv a
cégyilyázatattásból történő adatátvétellel ajogosult adatában bekövetkezett

azon változásokat; amelyeket eljárása során észlel ."
(S) Az in atlan-nyilvántartásról szóló 1 97 . évi CXf.. . törvény 27. (51 bekezdése helyébe

a következő rendelkezés lép : .

téri 'ék fel "e
be e ett "o osnit és

ezhetg ..tén 'lletve

,.(l) Az ingatlan adatainak, valamint az in atlan a 'lvántartásbá • - 'eett ' • .osult nevének
{céhek) és lékciniének (székhelyének vagy telephelYLnek) a rizeaváltozását az
fin agxttanűgyi hatQ az érdekelt bejelentése vagy megkeresés alapfán vezeti át az ingatlan-

9
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:

	

.az

	

'o mit be'

	

.ést

	

edő

(51 Az ingatlan adatéiban hátóságihatározattal a település kőzi~az atási belterületi
határán

	

továbbá . a . közterület nevének módosításával ka•csolatban bekövetkezet t
változások átvezetése iránt az erről szóló döntést hozó	 szerv keresi meg az ingatlaníiavi
hatóságot."

~9~ Az ingatlannyilvántartásról szóló 1997 . évi CXLI. tőrvény 32. & . (11 bekezdés fl Honfia
helyébe 'a következő rendelkezés lép :

	

. .

(A okiratnak – ahhoz, horgatlan-nyilvánáartási bejeQVzés alaniául szolgálhasson --

visszavonhatatlan – nyilatkozatát ."
(1 .0) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló í997. évi CXY.1. törvériy 39. _ &-a _ a következő _(S~

bekezdéssel egészül ki :
. ;J5) ::Azigazgatási. szolgáltatási díj r eg . nem . fizetése esetén – a (3) és (4)bekezdéstől

eltérően	 az. ingatlanügyi hatóság d díj megfizetésére irányuló pián pótlási felhívást bocsát ki
á (3) és (4) :bekezdés szerinti döntés meghoaa alát megelőzően, de legkésőbb a kérelem
benyújtását követő tizenöt napon belül ."

. (111 Az izé atlaa-nyilyázatartásmől szóló 1997. évi .CXLI : törvény 52. &-a a következő (2á)
bekezdéssel egészül ld ;

2a) A . döntést a jó í kiviselővel eliárö ügyfél részére - a kérelmet elutasító hatarozat,
valamint az el ' árást xn e. ziliz-tető vé yés kivételével – a 'ó .:

k' .viselő 'e út"án kell
kézbesíteni ."

(12)Az

	

vántartásról szólóan

	

1997. évi CXLI. tői vény'52/A. &-a a kővetkező (4)
bekezdéssel egészül ki : .

	

.
..(4) A. határozatot az ingatlan közigazgatási címének kőzterűlet-név változás miatt tőrténő

átvezetése_ ixántieliarásbad a megkereső részére a (3) bekezdésben foglalták szerint, az5
(1) és (2). bekezdés szerinti jogosultak részére hirdetményi úton kell kézbesítni ."

(13) Az ingatlan-nyilván#artásról szótó 1997 . évi CXLI. törvény 68. (5)' és (6) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép : .

5) Tulajdóm iáiról másolatot meghatározott formában lehet kiadni . Ha a hiteles
trrlaj_dvnilav-másolat szolgáltatása elektronikus dokumentumként történik, e tényrea
hitelesítési záradókban utalni kell .

(» A tulajdoni lapról elektronikus formában szolgáltatóit hiteles másolat olyan elektronikus
okirat, amelyet hitelesítési záradékkal. láttak el, és amelyet a földmérési és térinfözmátikai
állaraű aatási • "szerv	 fokozott	 biztonságú	 elel~4vnikus	 intézményi	 aláírással	 és
idóbélyega ővél hiteÍesített. Az ilyen ivódon hitelesített tulajdoni lan kizárólag elektronikus
formában rendelkezik a 69 . § szerinti tanúsító erővel."

(14)Az ingatlan-n~ilyáutartásról szóló 1997 . évi CXLI . tőrvény '68 . =a a következő (6a)
bekezdéssel egészül ki :

„(6a) A tulajdoni lapról elektronikus formában szolgáltatott nem hiteles másolat a 69.
szerinti tanúsító erővel nem rendelkezi hivatalos célra nem használható kizáról a
tájékoztatásul szolgál .”

(15)Az inatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI tőrvény 74. (11 bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép :

tartalmaznia kell:)

;tlen és

10
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„(1) Azingaflanügvi .hatóság

	

.
g, a 72-73/A. hatálya alá tartozó személyekszámára szerződés alapfánbiztosítja;

k) az a) vontba netn tartozó személyek számára szerz ődés alapján biztosíthatj a

. szánnítógépes inatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait.”

f16) , Áz ingatlan-nvilvántartásrólszóló.1997. éviCXLL törvény 75. 4-a. a kővetkező . . 1C ,
bekezdéssel elészülkis

1 a) z• inf tlanil. hatóságiaz (1) bekezdés szerinti határózátálían - állapi 'a meg—a
kérelmező által -- a kérelemben megjelölt joszabáilyok alapján – igémbe vehető
dí'mentessé ekkőrét."

(17 . Az irigátlannyilvántartásról szóló 1997 évi CXI.I törvény 75 §-a a . következő (2a)
bekezdéssel' égészűÍ ki :

2a A na	 1$nak minden esetben tairtalmaz7a, a lekérdezés idó~pointját ; a lekérdezést' vég_
személy nevét. a lekérdezett .ingatlan fontos meg'erőlését (telépűlés néne. helyrajzi szám).
díjmentes lekérdezés esetén a lekérdezés célját: valamint a díjmentességet megalapozó
jogszabályi rendélkezés~re yalfr hiuátkozást."

f1 S) Az« irt ag~rnvilyáiitsról szóló 1997 évi CXLY törvény 9Q .& 1) bekezdése helyébe

bekezdéssel egészül ki:
.(3aZ Felhatalmazást kap . a miniszter hogy a részadat-szolgáltatás igénybevételére

jogosultakkörére díjának mértékére. valamint annak az ingatlanizgyi hatóságok és a
tldmérési és térinformatikai államigazgatási szerv közötti megosztására.. a díjfizetés és a dí j
visszatéiítésének _módjára vonatkozó szabályokat a fővárosi megyei kormányhivatal
irányítására lci'el~ ölt miniszterrel és az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben
rendeletben állapítsa meg."

87.§
,Azingátlan-nyilvántartá_gról szóló 1997 . évi CXLI. törvény
aL (2) bekezdésében á szervezet" szővegrésy:helv

	

. .

	

g„ébe a szerv" szöve
b 17. .§ 3)' bekezdésében á , .fenntartással történ$" szövegrész helyébe a . .fenntartással

a kővetkező rendelkezés lép :

	

.
u fl Felhatalmazást. kap a miniszter hogy rendeletben hitárazza rneg az in a

nyilvántartás tartalmára, részeire módjára, az ingatlaruial kapcsolatős 'o ok beiégyzés ere
tények' feljegyzésére ésazingatlan adataiban bekövetkezett változások ' veretésére, a
jogorvoslatokra és a különleges ellárásokr valamint az ion atg lara-nyilvántgrtásból történő
adatszolgáltatásra : és részadat-szolgáltatásra vonatkozó részletes szabályokat." -

. (19) `Az: inaatlan-nyilvántartásról szóló 1997 . évi CXLI. törvény 90. -a a következő (M

történt" szöveg,
c 25.

	

(3) bekezdésében az .,elektroniletts kapcsolattartás" szövegész helyébe az
,.elektronikus kapcsolattartás, valamint az elektronikus iig,yiintézés" szöveg.

d) 26.	 (1) bekezdésében a „bejegyezni” szövegrész helyébe az átvezetni"szövi
e 6 .

	

1) bekezdésében a .,4 . (2) bekezdés" szövegrés

	

ébeat,4 .	 (2a1
békezdése"szöveg
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9 . . A törvényjavaslat a következő 90. .alcímmel egészűl lá és -egyidejűleg a további
szerkezeti egységek számozása értelemszerűen változik:

,90. A hulladékgazdálkodásrólszóló 2000 . évi - XLIII.törvénymódosítás a
113. §

. A Itulladékgazdálkodásrál szóló 2000. évi XLIII. tőrvéIIV Hatályba léntetá és átmeneti
rendelkezésék álcinié a következő 57. §-sal egészül ki:
• , :57 . (11 A hulladékkezelési közszolgáltatási dxj lemagasabb mértéke 2012. évben . nem
hal 'á 'mes a telepúlési őnkornránvzat képviseld-fesfűlete á1tai rendeletben 2011 évre
meállapltott hulladékkezelési kőzszolQáltatási dii legmagasabb mértékét.

(21 Ha az • egységnyi diitétel . xléértéke nem éri él 2011. évre a telepillési őnkormán zat
képvisélő-tesíülete által rendéletben megállapított kőzszolgaáltatási dii legmagasabb mértéké
A. közszolgáltatási díi . legmagasabb mértéke 2012 . évben na;n haladhatja mea 2011 .
december31-én alkalmazott dílat.°"

10. A törvényjavaslat a . kővetkező .195: alcímmel egészül . ki, egyidejűleg " a
törvényjavaslat további szerkezeti egységeinek számozása értelemszer űen változik:

„195. A Nemzeti Fő lalanról szóló 2010 . évi LXXXVTI. törvény módosítása
247.§

A Nemzeti Fölalavról szóló 2010. évi

	

XVII. tőrvény a kővetkező 24/A. sal eeészűl
kí :

Kisajátítást ybtló adásvétel •esetébén az NFA lesfeljebb a f_őldrészlea víaci
értékének I50%-áii teriedő összegben vállalhaaa vételármzetését_:”

Indokolás

Az 1. pontho

z Az. (1} bekezdés 'az Fkbt. 9/C. . fát módosítja a .még kiadatlan részaránytulajdonokkal
kapcsolatos eljárás újraszabályozásával. A módosítás arra irányul, hogy a jövőben ne
keletkezzenek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett közös tulajdonok, a földkiadási határozat
— lehetőség szerint, a törvényi keretek kőzött — már önálló ingatlanokat tartalmazzon. Ezen
eljárás két államigazgatási szerv — a mezőgazdasági 'igazgatási szerv és az ingatlanagyi
hatóság = feladata. A mezőgazdasági igazgatási szerv sorsolással rendeli konkrét
földrészletekhez a részáránytulajdonosokat (ez eddig is így történt), az őnálló ingatlanok
helyének meghatározásáról, az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésrő l, a keletkező földrészletek
kitűzésétő l és azok birtokbaadásáról pedig az ingatlanügyi hatóság gondoskodik, alapvet ően
az Fkbt.-nek a -közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó külön szabályai, illetve az ahho z
kapcsolódó kormányrendelet szabályai szerint . Ezzel összefüggésben az Fkbt. 5B. fát ,
valamint a 9 . § (1) bekezdését hatályon kívül kell helyezni .

A (2) bekezdés jogvesztő határidőt állapít meg az önálló ingatlan kialakítása iránti igénye k
benyújtása vonatkozásában annak érdekében, hogy tervezhet ően, belátható időn belül
befejezhető legyen a közös tulajdonok megszüntetése. Ugyanakkor célszerű , illetve jogos ,
hogy anaindén, jelenleg tulajdoni hányaddal rendelkez ő tulajdonostársnak legyen lehetősége a
kérelem benyújtására.
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A költségviselés kezdő időpontjának meghatározása csak 2003 ban volt . releváns és
szukséges, .mext akkor a feladat végrehajtásának törvényi kötelezettsége f-nnállt ugyan, de az
Országgyűlés forrást nem biztosított hozzá. Az elsöbbségi kritériumnak csak a munka
megkezdésekor (20Q5-ben) volt relevanciája, azóta, hogy ezek lezá ultak, nem. Ezért mind az

állami költségviselés kezdő időpontjára, mind pedig az elsőbbségre vonatkozó rendelkezések
törlésre kerülnek,. továbbá megszűnik a megelőlegezéssel történő megosztás lehetősége, amit
a somnkfvüliséggel kapcsolatos rendelkezés vált fel .

A módosítás soron kívüli eljárás lefolytatását teszi lehetővé, ennek feltétele azonban az,
hogy az ezt igénylő hilajdonóstfiis viselje a költségeket ..

Az hatályos jogszabályok szerint a .megosztás kintdúlási helyét és az osztás irányát
tartalmazó. határozatot minden érintettnek . kézbesíteni kell. Tekintettel arra, hogy az
igazolható kézbesítésnek igézi Magas a költségvonzata, valamint arra, hogy a tapasztalatok
szerint a határozattal kapcsolatbán csekély a jogorvoslati igény, célszerű volna a hirdetményi
közlés lehetővé tételes ami : az eljárás: költségei mellett annak id őszükségletét is
nagymértékben csökkentené •[(3) bekezdésj .

A (3) , és -(4) 'bekezdések' e szerint pontosított tartalommal -és új beiktatásával -kerülnek
feltüntetésre 'a 12/F. korábbi (5). és -(6)~ bekezdéseiben foglalt rendelkezések, továbbá az új
12/H. § (2) bekezdése arról rendelkezik,' hogy . a sorsolást a f ldhivatal által . létrehozott
sorsólási bizottság-bonyolítja le .

A (4) bekezdés . az . eljárási szabályok lényegi Változtatását is tartalmazza j12/H§• (5)-(6)
bekezdés . Á hatályos szabályozás a megosztást az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogok
jogosúltjáinak hozzájárulásához köti . Ugyanakkor a bejegyzett jogok (és feljegyzett tények is)
egyéxtehi üexi köthetők a-tulajdoni 'háxtyadókhoz, illetve egzakt térbeli elhelyezkedésük révén
a keletkező új föfdrészletekhéz; 'ezért ezek . ággályméntesen visszajegyezhetők az érintett új
földrészlétek tulajdoni lapjára . A módosítás nagyban megkönnyíti az eljárás lefolytatását ,
emellett- jelentős postaköltség is megtakaríthatóa Indokolja a változtatást továbbá az is, hogy
egy-egy - a megosztás szempontjából indifferens -- személy (vagy jogi személy) a
hózzájárálás megtagadásával megakadályozhatta . a megosztás' végrehajtását, ami a kérelmező
tulajdonostársak érdeksérelmét okozta. Ezek *á rendelkezések a folyamatban lévő eljárásokban
csak akkor alkalmazhatóak, ha a megosztás kiindulási helyét és az ösztás irányát meghatároz ó
határozat 'még nem vált.

A (4) bekezdés további technikai jellegű módosításokat tartalmaz. Az új rendelkezés
egyrészt nevesíti a bejegyzés alapját képez ő egyezségi okiratot, másrészt nem . teszi az
ingatlanügyi hátóság kizárólagos feladatává a megosztási vázrajz készítését.

A hatályos szabályozás felhatalmazó rendelkezései kiegészülnek a soronkívüliségr e
vonatkozó szabályok megalkotására adandó felhatalmazással [(S) bekezdés] .

A (6) bekezdés a folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatban szükséges átmeneti rendelkezést
tartalmaz.

A 33. § b) pontja technikai jellegűmódosítást tartalmaz, ugyanis 2009-ben új „erdőtörvény”
lépett hatályba. Ugyanitt technikai módosítást jelent - a 9/C . § bekezdés-számainak változása
miatt - a szövegcserés módosítás . *

A 34. §baxa foglalt rendelkezés hatályon kívül helyezi az Fkbt. 58. . §-át és a 9 . § (1)
bekezdését A megosztás azon feltételét, miszerint [a közös tulajdon megszüntetése] „ a
tulajdonostársak nagy számánál vagy más körülménynél fogva nem várható”, az ingatlanügyi
hatáság eddig sem vizsgálta, mert a kérelmez ők „nagy száma” nem meghatározott, s a z
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,egyéb körülmény" figyelembevétele egyrészt magában hordozza a szubjektivitás veszélyét,
másrészt könnyen . teljesíthető azzal a nyilatkozottal, hogy - a tulajdonostársak nem tudtak
megegyezni a megosztásröl . . Ezért indokolt ezen kiüresedett rendelkezés kiiktatása a
törvényből.

A 2. ponthoz

A bírósági végrehajtásról szóló törvény módosítása egyértelművé teszi, hogy az íngatlan .-
nyilvántarkási eljárás díja abban az esetben.is .a végrehajtási költség része, ha a végrehajtható
okirat tartalmazza át ingatlan adatait : Továbbá a végrehajtó csak abban az esetben intézkedik
a .foglalss ..(a végrehajtási jog tulajdoni lapra történ ő bejegyzése) iránt, ha annak költségeit a
hitelező (végrehajtást kérő) előzetesenmegftzette. .

A 3. ponthoz .

A termófőldrgi szóló 1994. évi LV. tőrvény (a továbbiakban: ) hatályős 25lB. § (2)
bekezdése. alapján a földhasználati bejelartési . kőtelezettségnek — főszabály szerint . — a
kötelezően meghatározott adattartalmú. bejelentési adatlapon (a továbbiakban: adatlap) kéll
eleget. tenni. Ezzel szemben a Tfl. 258. § (3) békezdése kivételesen . megengedi, hogy a
földhasználati nyilvántartásba vételi eljárást a földhasználó pusztán a szerz ődés becsatolásával
kezdeményezze. A kivételes lehetőség kizárólag a jogszabály alapján kötelez ően írásba
foglalandó . földhasználati. :szerződések — vagyis a Ptk. 452.. .§ (3) bekezdésére . figyelemmel
egyedül a haszonbérlet esetén áll fenn. Jelen módosítás a bejelentők díjfizetési
kötelezettségének megkerülésére kialakult gyakorlatot kívánja megszüntetni, mely szerint a
haszonbérlők 'egy egyszerű a földhivatalhoz címzett „átipiktns” kérelemmel jelentik be a
földhasználatot, melyhez mellékelik a haszonbérleti szez-ződésekét. Az egységes joggyakorlat
kialakításé érdekében, a közigazgatási hatósági eljárási törvény (Ket .) 2 . .§ (1) bekezdésében
rögzített . ügyfélegyenlőség alapelvére, valamint a 29 . .§ (l) bekezdésében foglaltakra
tekintettel, továbbá a bírói gyakorlattal összhangban ezért a jövőben kizárólag a bejelentési
adatlappal lepet a földhasználati nyilvántartásba vételi eljárást megindítani, továbbá ha a
.földhasználat olyan szerződés alapján keletkezett, amelyet jogszabály alapján kötelez ő írásba
foglalni, akkor a bejelentési adatlapot a használatba adónak nem kell aláírni, de a bejelentés i
adatlaphoz a szerződés egy eredeti példányát vagy annak közjegyző által hitelesített másolatát
csatolni kell.

A, 4. ponthoz

A nemzeti park igazgatóságok, valamint a vízügyi igazgatási szervek állami alapfeladata &
ellátása során, illetve a *vonatkozó jogszabályi előírások alapján kötelesek több — igazgatás i

. szolgáltatási díjfizetéssel is járó --hatósági engedélyhez kötött tevékenységet végezni .
A nemzeti park igazgatóságok által végzend ő, jelenleg igazgatási szolgáltatási díjfizetéshez

kötött tevékenységek esetében a díjmentesség biztosítását a két területi természetvédelm i
szerv között létrejött speciális feladatmegosztás .indokolja. Ehhez hasonlóan, a
környezetvédelmei, természetvédelmi és vízügyi felügyel őségek, valamint a vízügyi igazgatási
szervek között létrejött speciális feladatmegosztás miatt — meghatározott tevékenységek
esetében — a vízügyi igazgatási szervek részére is indokolt a díjmentesség biztosítása .
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Á 6. ponthoz
A földmérési törvény módosításával – az egységes adatszolgáltatási struktúra biztosítása

érdekében az elektronikus tulajdoni lap másolattal azonós módon – kerül sor az elektronikus
formában szolgáltatott ingatlan-nyilvántartási térképmásolat jogszabályi meghatározásira.

A 7. ponthoz

Az illetékékrSl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles
ttilajdóniláp- ásokat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. tőrvény (a
továbbiakban: Dfj'törvény) módosítása a hélyi települési önkormányzatok által
kezdeményezett; köxtérüdetnévváltozásból adódó tömeges adatváltozás átvezetése iránti
eYjárásokra egy újfajta kedvezményes díjtételt (2600,- forint) vezet be. Az új szabály
értelmében ha az önkormányzat megkeresésére á földhivatal a régi megnevezés változását az
érintett tulajdoni lapokon átvezeti, azért – a főszabálytól eltérően – nem ingatlanonként,
hanem az adott eljárásban a megkéresőnek csak egyszer kell megfizetni a: csökkentett ősszeg'

díjat.

A módosítás fentieken túl számos. kisebb szövegpontosító jellegű rendelkezést tartalmaz,
elsősorban a jogszabályok közötti koheieztcia megteremtése (pl. a jelenleg is díjmentességet
élvező egyház, illetve á NATO „foganni” pontosítása), valamint a jogalkalmazók munkájának
megkönnyítése érdekében (pl . . egy kérelemben többféle, illetve azonos jogok bejegyzése,
tények feljegyzése) . . A TAKARNET rendszerhez történő rsatlakozáshóz szükséges
hozzáférési . jogosultság engedélyezéséről 2012. január lyétól már nem az ingatlan-
nyilvántartásért felelős miniszter, hanem a FQldmérésí és Távérzékelési intézet (TÖMI) dönt .
A hatásköri változásra 'tekintettel . indokolt; . hogy az engedélyezési eljárás során felmerülő
költségek:a FŐMI részére – a jelenlegi illetékbélyeg helyett – igazgatási szolgáltatási díj
formájában-kerüljenek „megtérítésre”.

Á 8. ponthoz

A Dijtőrvény módosításával összhangban el kell végezni az ingatlan-nyilvántartásról szóló
1997 . évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) módosítását is, továbbá a jogalkalmazók
részéről megfogalmazott észrevételek alapján több szövegpontosítás is szükségessé vált.
Többek között pontosításra kerül az .ingatlan-nyilvántartási eljárás, valamint az elektronikus
dokumentumként szolgáltatott hiteles tulajdoni lap fogalma, továbbá a díjfizetés elmulasztása
esetén követendő szabályok. Fontos változás, hogy a földhivatali döntést a jogi képviselettel
eljáró ügyfél részére – a kérelmet elutasító határozat, valamint az eljárást megszüntető végzés
kivételével – kizárólag jogi . képviselő útján kell kézbesíteni . A módosítás – egy korábbi
kodifikációs hibát orvosolva – újfent a nemzeti adatvagyon körébe sorolja a k őzhiteles
ingatlan-nyilvántartást. A TAKAl2NET felhasználók ellenőrzését végző földhivatalok
részérő l érkezett észrevételek alapján pontosan meghatározásra kerül a napló tartalma .

A módosítás ezen felül lehetőséget biztosít arra, hogy a miniszter rendeletben határozza
meg az ún. részadat-szolgaitatás részletes szabályait. Ezzel lényegében elhárul az akadálya
annak ; hogy meghatározott – els ősorban állami, ill . hatósági --- feladatokat ellátó szervek a
tulajdoni lapból a munkájukhoz kapcsolódóan célzott információkhoz jussanak, csökkentett
díjtétel ellenélien. (így például az építésügyi hatóság számára az ügyfélkör megállapítása ,
illetve a tervezett építkezéssel érintett főldrészlettel szomszédos ingatlanok tulajdonosainak
kiértesítése érdekében nem feltétlenül van szükség teljes tulajdoni lap másolatra, viszont sok
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érintett esetén előnyös lehet, ha a szükséges adatok . elektzonikus formában is rendelkezésre
állnak.) Fentieken túl az ingatlan közigazgatási címének közterület-név változás miatt történő
átvezetésé iránti eljárásban a módosítás a jogosultak . részére hirdetményi útón történő
kézbesítést ír elő .

Á 9. ponthoz
A . javaslat - annak érdekében, hogy az állampolgárok kiadásai .2012. évben . ezzel a

költséggel ne növekedjenek -- a hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét a
telepellésit önkormányzat képviselő-testülete által rendeletben 2011 . évre megállapított- díj
legmagasabb' mértékében állapítja meg. Ha az egységnyi : díjtétel mLKtéke , 2011 . Lesben nem
érte el a rendeletben megállapítgtt közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét, akkor sem lehet
magasabb, mint a 2011 .- décember, 31-én alkalmazott hulladékkezelési kőzszólgáltatásit díj .

'Budapest, 2011. december 13 .
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