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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

3. §

(1)  A földnek  minősülő  ingatlanon  fennálló  osztatlan  közös  tulajdonnak  az  e  törvény  szerinti
megosztással  történő  megszüntetése  (a  továbbiakban:  osztatlan  közös  tulajdon  megszüntetése)
magában foglalja

b) a tulajdonostársak tulajdoni hányadainak önálló ingatlanként történő kialakítására vonatkozó
[egyezség ]többségi döntés létrehozását;
c)  [az egyezségben ]a többségi  döntésben  foglaltak szerinti  megosztás  térképi  megjelenítését
szolgáló elektronikus dokumentum (a továbbiakban: térképvázlat) elkészítését;

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (3) bekezdés d) pont
Módosítás jellege: módosítás

(3) A bejelentést vissza kell utasítani, ha
d) ha az ingatlant érintően a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény
szerinti részarány földkiadás eredményeként keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésére

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. 



vonatkozó eljárásban a kiosztás sorrendjének megállapítása érdekében már a sorsolás megtörtént
vagy [az egyezség ]a többségi döntés befogadásra került; vagy

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. §
Módosítás jellege: módosítás

(2)  A  tulajdonostársak  között  létrejött,  az  e  törvény  végrehajtására  kiadott  rendeletben
meghatározottak szerinti  [egyezségben ]többségi  döntésben  meg kell  határozni  a kiosztás  során
kialakított ingatlanokat és azok tulajdonosait.

(3)  [Az egyezség ]A többségi döntés  érvényességéhez a tulajdonostársak tulajdoni hányad szerint
számított  egyszerű  többségének  döntése  szükséges  azzal,  hogy  [az  egyezséghez  ]a  többségi
döntéshez  történő  hozzájárulást  megadottnak  kell  tekinteni  az  5.  §  (2)  bekezdése  szerinti
tulajdonostárs,  valamint  az  5.  §  (4)  bekezdése  szerinti  értesítettnek  tekintendő  tulajdonostárs
esetében, ha az [egyezségi ]a többségi döntésben nem vesz részt. [Az egyezség ]A többségi döntés
hatálya az összes tulajdonostársra kiterjed.

(4) [Az egyezségben ]A többségi döntés közös tulajdonban álló ingatlan nem alakítható ki, kivéve
ha az abban érintett tulajdonostársak abba kifejezetten beleegyeznek.

(5)  [Az  egyezség  ]A  többségi  döntés  eredményeként  kialakítandó  új  ingatlanoknak  a
rendeltetésszerű mező- és erdőgazdasági művelésre alkalmasnak kell lenniük.

(6) Az osztatlan közös tulajdon megszüntetése során egyik tulajdonosnak sem juthat a megosztás
alapjául szolgáló ingatlanban fennálló tulajdoni hányada alapján a földnek aranykorona értékben
kifejezett kataszteri tiszta jövedelme szerint – a 8. § (1) bekezdésben foglaltak figyelembe vétele
alapján  – számított  értékűnél  kisebb értékű ingatlan,  kivéve,  ha  abba  [az egyezség ]a  többségi
döntés részeként kifejezetten beleegyezik.

(7) Az osztóprogram által  létrehozott  térképvázlat  és területkimutatás  [az egyezségi  ]a többségi
döntés  okirat  elválaszthatatlan  mellékletét  képezi.  E  térképvázlat  kizárólag  az  osztatlan  közös
tulajdon megszüntetése során használható fel.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. §
Módosítás jellege: módosítás

7. §

(1)  [Az egyezség ]A többségi döntés  keretében a tulajdonostársak a megosztás alapjául szolgáló
ingatlanban fennálló  tulajdoni  hányadoktól  eltérő  megosztásban is  megállapodhatnak.  Ebben az
esetben a tulajdonjog változás jogcíme az osztatlan közös tulajdon megszüntetése.
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(2)  Ha  ugyanazon  tulajdonostársak  több  –  azonos,  vagy  egymással  szomszédos  település
közigazgatási  területéhez  tartozó  –  ingatlan  megosztásában  érintettek,  [az  egyezségben
megállapodhatnak]a többségi döntésmegállapodhatnak az egyes tulajdonostársak több ingatlanban
fennálló  tulajdoni  hányadainak egy ingatlanként  történő  kijelölésében  is.  Ebben az  esetben  [az
egyezségben ]a többségi döntés foglaltaknak nem kell megfelelnie a Földforgalmi törvény cserére
vonatkozó rendelkezéseinek.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

9. §

(1)  A  tulajdonostársak  [az  egyezség  ]a  többségi  döntés  keretében  kötelesek  rendelkezni  a
megosztásra kerülő ingatlant érintő jogoknak és tényeknek a megosztás eredményeként létrejövő új
ingatlanokra történő átjegyzéséről.

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. §
Módosítás jellege: módosítás

10. §

(1) A megosztás eredményeként létrejövő új ingatlanok megközelítésére szolgáló út kialakításáról a
tulajdonostársak  [az  egyezségben  ]a  többségi  döntés  rendelkezhetnek.  Ebben  az  esetben
rendelkezni kell az út tulajdonjogának rendezéséről is.

(2) Ha az (1) bekezdésben foglaltak szerint út kialakítására nem kerül sor, úgy [az egyezségben ]a
többségi döntés rendelkezni kell a megközelítésüket biztosító szolgalmi jog alapításáról.

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

12. §

(1) Ha egy vagy több tulajdonostársnak a megosztás alapjául szolgáló ingatlanban fennálló tulajdoni
hányada alapján kialakítható ingatlan – sem önállóan, sem a 6. § (4) bekezdésében foglalt esetben,
sem a  7.  §  (1)  vagy (2)  bekezdésében foglalt  esetben –  nem éri  el  a  területi  minimumot,  [az
egyezségben ]a többségi  döntésben  rendelkezni  kell  a  területi  minimumot el  nem érő tulajdoni
hányadok  valamely  másik  tulajdonostárs  tulajdoni  hányadához  történő  hozzászámításáról  (a
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továbbiakban: bekebelezés). Ebben az esetben a megosztás eredményeként a másik tulajdonostárs
részére az ingatlant – a 6. § (6) bekezdésében foglaltak megfelelő alkalmazásával – a megosztás
alapjául szolgáló ingatlanban fennálló tulajdoni hányada és a bekebelezett tulajdoni hányad együttes
mértékének megfelelően kell kialakítani.

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5)  Az ellenérték  megfizetését  [az egyezségi]a  többségi döntésben részt  nem vevő,  az  5.  §  (2)
bekezdése szerinti tulajdonostárs, valamint az 5. § (4) bekezdése szerinti értesítettnek tekintendő
tulajdonostárs részére bírósági letétbe helyezéssel kell teljesíteni.

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

14. §

Semmis [az egyezség]a többségi döntés, ha

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

15. §

(1) Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével bekövetkező változást – ideértve [az egyezségben
]a  többségi  döntésben  foglalt  tulajdonváltozást  is  –  az  ingatlanügyi  hatóság  az  ügyvédi
ellenjegyzéssel ellátott  [egyezségi ]többségi döntési  okirat és annak elválaszthatatlan mellékletét
képező,  az  osztóprogram  által  elkészített  és  külön  azonosítóval  rendelkező  –  e  törvény
végrehajtására  kiadott  rendelet  szerinti  –  térképvázlat  és  területkimutatás  alapján  vezeti  át.  [Az
egyezségi  ]A többségi  döntési  megállapodást,  valamint  a  térképvázlatot  és  a  területkimutatást
mindazoknak alá kell írniuk, akik a 6. § (3) bekezdése szerinti megállapodásban részt vesznek. A
térképvázlatot és a területkimutatást az ingatlanügyi hatóság záradékkal nem látja el.

Indokolás 

Az egyezség szó nem tükrözi a valóságot, hiszen az 50+1 nem egyezség, csupán többségi döntés.
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