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Összegző módosító javaslat

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 
10/2014. (II. 24.) OGY határozat 46. § (5) bekezdése alapján – a mezőgazdasági, agrár-
vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás 
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 
szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról 
szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról szóló T/12727. számú törvényjavaslathoz az alábbi
összegző módosító javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
A javaslat érintett rendelkezése: 4. § új (3) és (4) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

4. §

(1) A Fétv. 71. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közös tulajdonban álló földön a 70.  § szerinti  használati  rend kialakításához az e §-ban
meghatározottak  szerint  a  tulajdonostársak  tulajdoni  hányad  alapján  számított  többségi  döntése
szükséges azzal, hogy ha a tulajdonostársak tulajdoni hányad alapján számított legalább egytizede a
használati megosztásról szóló (5) bekezdés szerinti ajánlatban foglaltakkal nem ért egyet, akkor a
használati rend kialakításához a tulajdonostársak tulajdoni hányad alapján számított kétharmados
döntése  szükséges.  A használati  rendet  a  használati  megosztásról  szóló  megállapodásban  kell
rögzíteni.”
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(2) A Fétv. 71. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Mellőzhető a használati megosztásáról szóló megállapodás, ha a földrészlet teljes területét
egyetlen személy használatába adják.”

(3) A Fétv. 71. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„  (2a) A használati megosztásról szóló megállapodásban a használati rend meghatározása során több
tulajdonostárs  tulajdoni  hányadának  megfelelő  mértékű  terület  egyben  is  kijelölhető,  ha  annak
használatát egységesen egy harmadik személy részére kívánják átengedni.”

(4) A Fétv. 71. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„  (6)  A  használati  megosztásról  szóló  megállapodást  egységes  okiratba  kell  foglalni.  A
megállapodást legalább azoknak a tulajdonostársaknak alá kell írnia, akik az (1) bekezdés szerinti
döntést  jóváhagyták,  ide  nem  értve  azt  a  tulajdonostársat,  akinek  esetében  a  használati
megosztáshoz  való  hozzájárulást  –  a  (3)  bekezdésben  foglaltak  alapján,  az  ott  meghatározott
valamely  körülmény  miatt  –  megadottnak  kell  tekinteni.  A  használati  megosztásról  szóló
megállapodás valamennyi tulajdonostársra kiterjed.”

Indokolás

1. Lásd a T/12727/3/1. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat-pont(ok) 
indokolását.
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