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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § (1) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

18. §

(1)  Az  ingatlan  bármely  tulajdonosa  kezdeményezheti  a  Nemzeti  Földalap  kezeléséért  felelős
szervnél az ingatlan egészének az állam általi, optimális birtokszerkezet kialakítása céljából történő
kisajátítását, ha

a)  az  osztatlan  közös  tulajdonnak  megosztását  a  4.  §  (1)  bekezdése  szerint  legalább  három
alkalommal  úgy kezdeményezték,  hogy a 4.  § (3) bekezdése alapján a  bejelentés  nem került
visszautasításra, azonban az osztatlan közös tulajdon megszüntetésére e törvény hatálybalépésétől
számított 2 éven belül nem került sor, [és]vagy

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. §
Módosítás jellege: módosítás

30. §

(1) E törvény – a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel – 2021. január 1-jén lép hatályba.

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



(2) A 18. § (1) bekezdés b) pontja 2023. január 1-jén lép hatályba.

Indokolás 

1-2. 

A  két  eset  egymástól  függetlenül  is  bekövetkezhet.  Olyan  esetekben,  ahol  már  legalább
háromszor megkísérelték az egyezség kialakítását, de ez valamiért nem vezetett eredményre, ott
az állami kisajátítás lehetőségét a tulajdonostársak számától függetlenül lehetővé kell tenni.

A tulajdonostársak magas száma önmagában is indokolhatja, hogy annak reménytelensége miatt
senki nem kezdeményezi az eljárás megindítását. Ilyen esetekben két év elteltével lehetőséget
kell  biztosítani  az állami kisajátításnak,  akkor  is,  ha a  megosztásra korábban senki  nem tett
kísérletet.
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