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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 110. § (1) bekezdés - Foktftv. 12. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„(4)  Az  (1)  bekezdés  szerinti  esetben  a  területi  minimumot  el  nem  érő  tulajdoni  hányaddal
rendelkező  tulajdonostárs  részére  a  bekebelező  tulajdonostársnak  ellenértékként  legalább  az
ingatlan – e törvény végrehajtására kiadott rendelet szerinti értékbecslési ajánlatban megállapított –
értékének megfelelő összeget kell megfizetnie. Ha a bekebelező tulajdonostárs nem ért egyet az
értékbecslési  ajánlatban  foglalt  összeggel,  vagy  a  területi  minimumot  el  nem  érő  tulajdoni
hányaddal rendelkező tulajdonostárs nem ért egyet a bekebelező tulajdonostárs által az értékbecslési
ajánlat  figyelembevételével  ajánlott  összeggel,  úgy  igazságügyi  szakértővel  új  értékbecslési
szakvéleményt  készíttethet.  Az  új  értékbecslési  szakvélemény  elkészítésének  költségeit  a
bekebelező tulajdonostárs abban az esetben viseli, ha annak elkészíttetését ő kezdeményezte, vagy
ha az új értékbecslési szakvéleményben foglalt összeg legalább 20%-kal meghaladja a bekebelező
tulajdonostárs  által  ajánlott  összeget.  Ha  az  új  értékbecslési  szakvéleményben  foglalt  összeg
meghaladja  a  bekebelező  tulajdonostárs  által  ajánlott  összeget,  a  bekebelező  tulajdonostársnak
ellenértékként  legalább  az  új  értékbecslési  szakvéleményben  meghatározott  összeget  kell
megfizetnie.[  Ha  az  új  értékbecslési  szakvéleményben  foglalt  összeg  kevesebb,  mint  a
bekebelező tulajdonostárs által ajánlott összeg, a bekebelező tulajdonostársnak ellenértékként
legalább az új értékbecslési szakvéleményben meghatározott összeget kell megfizetnie.]”

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. 



Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 113. § (3) bekezdés - Foktftv. 16. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„(4)  A többi  tulajdonostárs  részére  a  bekebelező  tulajdonostársnak  ellenértékként  legalább  az
ingatlan – e törvény végrehajtására kiadott rendelet szerinti értékbecslési ajánlatban megállapított –
értékének megfelelő összeget kell megfizetnie. Ha a bekebelező tulajdonostárs nem ért egyet az
értékbecslési ajánlatban foglalt összeggel, vagy a többi tulajdonostárs nem ért egyet a bekebelező
tulajdonostárs által az értékbecslési ajánlat figyelembevételével ajánlott összeggel, úgy igazságügyi
szakértővel  új  értékbecslési  szakvéleményt  készíttethet.  Az  új  értékbecslési  szakvélemény
elkészítésének  költségeit  a  bekebelező  tulajdonostárs  abban  az  esetben  viseli,  ha  annak
elkészíttetését  ő  kezdeményezte,  vagy  ha  az  új  értékbecslési  szakvéleményben  foglalt  összeg
legalább  20%-kal  meghaladja  a  bekebelező  tulajdonostárs  által  ajánlott  összeget.  Ha  az  új
értékbecslési szakvéleményben foglalt összeg meghaladja a bekebelező tulajdonostárs által ajánlott
összeget,  a  bekebelező  tulajdonostársnak  ellenértékként  legalább  az  új  értékbecslési
szakvéleményben  meghatározott  összeget  kell  megfizetnie.[  Ha  az  új  értékbecslési
szakvéleményben  foglalt  összeg  kevesebb,  mint  a  bekebelező  tulajdonostárs  által  ajánlott
összeg,  a  bekebelező  tulajdonostársnak  ellenértékként  legalább  az  új  értékbecslési
szakvéleményben meghatározott összeget kell megfizetnie.]”

Indokolás 

1-2. 

A bekebelezővel szemben a többi tulajdonostárs érdekének a védelmét szükséges a törvényben
biztosítani. A bekebelező letehet a szándékáról, amennyiben az értékbecslési ajánlatban vagy az
új  értékbecslési  szakvéleményben  megállapított  árat  túl  magasnak  tartja,  azonban  a  többi
tulajdonostársat kizárólag a törvényben megszabott minimum ár védi a bekebelezővel szemben.
Amennyiben ennél alacsonyabb áron is megtörténhet a bekebelezés, akkor egyértelműen sérül a
többi tulajdonostárs érdeke.
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