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határozat 40. § (1) bekezdés
Törvényjavaslat címe: Az egykori Rozmaring Mezőgazdasági Termelőszövetkezet működési
területén kárpótlásra váró személyek helyzetének rendezéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Mezőgazdasági bizottság

Módosító javaslat 1

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § a) pont
Módosítás jellege: módosítás
2. §
E törvény alkalmazásában kompenzációra jogosult az a természetes személy, aki
a) a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában
igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény (a
továbbiakban: [Kpt.)]Kpt1.), a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az
állampolgárok tulajdonában az 1939. május 1-jétől 1949. június 8-ig terjedő időben alkotott
jogszabályok alkalmazásával igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1992.
évi XXIV. törvény (a továbbiakban: Kpt2.) vagy az életüktől és szabadságuktól politikai
okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény szerinti
kárpótlási ügyben hozott jogerős közigazgatási határozat alapján kárpótlásra jogosult és
kárpótlási jeggyel, a mezőgazdasági vállalkozási támogatás összegéről kiállított kárpótlási
utalvánnyal vagy a kárrendezési hivatal által kiállított, kárpótlási árverésen felhasználásra
nem került maradványértéket igazoló földlicit kárpótlási jegy (utalvány) átadás-átvételi
bizonylattal rendelkezik, és
aa) korábban a tulajdonában álló föld a [Kpt]Kpt1. 1. vagy 2. számú mellékletében
felsorolt jogszabályok alapján került a Szövetkezet tulajdonába vagy földhasználatába,
[ vagy]
ab) korábban a tulajdonában álló, a Kpt2. hatálya alá tartozó ingatlana Solymár vagy
Pilisszentiván településen feküdt, vagy
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.

ab) 1991. június 1. napján vagy 2021. október 26. napján Solymár vagy Pilisszentiván
településen bejelentett állandó lakcímmel rendelkezett;
Indokolás

1.
Indokolt annak biztosítása, hogy az államosítással kárt szenvedett személyek teljes köre
bekerülhessen a jogosultak közé, hiszen az nem csupán földet, hanem más ingatlanokat egyaránt
érintett (pl. üzlet, kisipari műhely, lakóház).
A földalapkijelölés elmaradása Solymár település mellett Pilisszentiván községet is érintette, így
annak szerepeltetése szükséges.
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