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Módosító javaslat 1

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
6. §
(1) A földterület-juttatással történő kompenzáció iránti [– a 3. melléklet szerinti adattartalmú
– ]kérelmet [a kompenzációra jogosult vagy annak örököse nyújthatja be]az ingatlanügyi
hatóság által továbbított jogosultságot megállapító határozattal a Nemzeti Földalap kezeléséért
felelős [szervhez. A földterület-juttatással történő kompenzáció iránti kérelemhez csatolni kell
az ingatlanügyi hatóság jogosultságot megállapító határozatát, továbbá – ha a földterületjuttatással történő kompenzáció iránti kérelmet a határozatban megállapított kompenzációra
jogosult örököse nyújtotta be – a jogerős hagyatékátadó végzés eredeti vagy közjegyző által
hitelesített másolati példányát is csatolni kell.]szerv bonyolítja le
Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet
Módosítás jellege: elhagyás
[3. melléklet
A földterület-juttatással történő kompenzáció iránti kérelem adattartalma
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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.

1. A földterület-juttatással történő kompenzációt igénylő személyazonosító adatai:
1.1. Családi és utónév,
1.2. Születési családi és utónév,
1.3. Születési hely,
1.4. Születési idő (év/hónap/nap),
1.5. Anyja születési családi és utóneve,
1.6. Állampolgárság,
1.7. Személyi igazolvány száma,
2. A földterület juttatással történő kompenzációt igénylő elérhetőségének az adatai:
2.1. Lakcím,
2.2. Levelezési cím, ha az igénylő a lakcímétől eltérő címen elérhető.
3. A kompenzációs jogosultságot megalapozó adatok és nyilatkozatok:
3.1. a kompenzációra való jogosultság megállapítását és a kompenzáció értékének
meghatározását tartalmazó közigazgatási határozat száma,
3.2. nyilatkozat arról, hogy a kérelmező a kompenzációra való jogosultság megállapítását és a
kompenzáció értékének meghatározását tartalmazó határozat szerinti jogosultnak minősül-e,
és ha nem, akkor a jogerős hagyatékátadó végzés eredeti vagy közjegyző által hitelesített
másolati példánya csatolásra került.
4. A földterület-juttatással történő kompenzációt megalapozó nyilatkozatok:
4.1. Nyilatkozat arról, hogy földterület juttatása esetén az igénylő
a) a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és ennek során eleget tesz a
földhasznosítási kötelezettségének;
b) a földet a tulajdonszerzés időpontjától számított 5 évig más célra nem hasznosítja;
c) az ingatlan tulajdonjogát – a 7. § (12) bekezdése szerinti eset kivételével – a szerzéstől
számított 5 évig nem ruházza át és nem terhelheti meg, egyidejűleg tudomásul veszi és
hozzájárul, hogy az ingatlan tulajdoni lapjára a szerzéstől számított 5 éves időtartamra
elidegenítési és terhelési tilalom ténye kerül feljegyzésre a Magyar Állam javára.
4.2. Ha a kompenzációs jogosultság aranykorona értékét megállapító határozata alapján az
igénylő jogosultsága a 15 aranykorona értéket nem éri el, nyilatkozat arról, hogy mely
kompenzációra jogosulttal vagy jogosultakkal kéri osztatlan közös tulajdonú ingatlan
kompenzációként történő juttatását.
5. A földterület-juttatással történő kompenzációt igénylő aláírása és a kérelem kelte.]
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Indokolás

Ne az ügyfél újabb kérelmére folytatódjon az eljárás, hanem az ingatlanügyi hatóság hivatalból
továbbítsa a jogosultságot megállapító határozatot a Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szervnek.
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