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Módosítás jellege: módosítás

13. §

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésének eredménye nem szünteti meg a megosztás alapjául
szolgáló  ingatlanra  létrejött,  és  a  megosztáskor  fennálló  földhasználati  szerződésen  alapuló
fölhasználatot[, ide nem értve a 10. § (1) bekezdése szerinti út kialakítására szolgáló területet].
Az  ingatlan  adatainak  az  osztatlan  közös  tulajdon  megszüntetése  eredményeként  bekövetkezett
módosulása  miatt  a  [szerződő  feleknek  gondoskodni  kell  a  földhasználati  szerződés
módosításáról  és  az  alapján  a  ]változásoknak  a  földhasználati  nyilvántartásba,  illetve  az
erdőgazdálkodói  nyilvántartásba  való  [bejelentéséről]átvezetése  hivatalból  indult  eljárásban
történik.

Indokolás 

A  módosító  javaslat  az  utak  tényleges  kialakításáig  e  területre  is  fenntartja  az  érvényes
földhasználati

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. 



szerződés hatályát, így gondoskodva arról, hogy a névleg kivett terület a kérdéses út kitűzéséig is
hasznosítva  legyen.  A  törvény  végrehajtásából  származó  adatváltozásokkal  kapcsolatos
szerződésmódosulás  a  törvény erejénél  fogva beáll,  a  felek  részéről  külön megerősítést  nem
igényel.
Az OKTM eljárást  szabályozó kormányrendelet  is tartalmazza a módosítani javasolt  előírást,
aminek
igen  kétes  értékű  gyakorlata  van.  Ha  a  tulajdonos  nem hajlandó  vagy  nem tudja  aláírni  a
szerződésmódosítást,  a föld tényleges használata meghiúsul,  mert  a hivatal a hrsz.  változásra
tekintettel  törli  a  korábbi  használatot,  az  újat  azonban a szerződésmódosítás  hiányában nem
jegyzi
be. Ezt a törvénysértő gyakorlatot szünteti meg a módosító javaslat.
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