MAGYAR
AG~RKAMARA

OSZTATLAN KOZOS FOLDEK
EGYSZERUS~TETTMEGOSZTASA!
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Mar csak 2012. junius 1-ig igenyelheto ingyenesen, egyszerusitett eljir6sban
az osztatlan kozosfoldtulajdonok megosztisa!
2012. januar 1-to1 az Orsz6ggyul6s modositotta a reszariny foldkiadds soran keletkezett
osztatlan kozos tulajdon megszuntetesenek szabilyait. 0nd110 ingatlan kialakitisa i r i n t i
kerelmet utoljira 2012. jljnius 1-ig lehet benyljjtani a korzeti foldhivatalokhoz. E hataridb
jogveszto, igy ezt kovetoen a kozos tulajdon megsziintetesere csak jbval bonyolultabb es
koltsegesebb eljarisban, a PolgariTorvenykonyv (Ptk.) rendelkezesei alapjdn keriilhet sor!
2012. jljnius 1-igazonban mega foldhivataloknal lehet kezdemenyezni az ona116 sajit ingatlanok
kialakitdsit, egyedi kerelem vagy tobb tulajdonos egyuttes kerelme alapjan. Ez esetben a
megosztis koltsegeit mkg az allam viseli, t o v i b b i az eljaris lefolytatasa is lenyegesen
egyszerubb: nem sziikseges az osszes tulajdonos hozzijarulisa, szemben a Ptk. szerinti
megosztassal.
Az egyszerusitett eljaras kereteben a megoszdst a korzeti foldhivatal telepulesei kozott
megtartott sorsol6s sorrendjeben vegzik el . Soron kiviili eljirasra is van lehetoskg, am ez
esetben a megosztas koltsegeit a kerelmezoknek kell viselniuk.
A jogveszto hatirido kozelsegere tekintettel, akik elni kivannak az egyszerubb eljaris
Iehetdsegevel, mihamarabb n y l j j t d k be kerelmeiket!

A benylijtds rdszleteir6l a tQloldalon taldl rbszletes utmutatdt, valamint a
MAGYAR AGRARKAMARA Gazddlkoddi Inform~cidsSzolg5latBnak tanacsaddi
is ingyenesensegitenek a kkrelem ossze~llitasaban(www.agrarkamara.hu).
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I.Elsll lhpeskent be kellszerezniea kkrelem benyrijtasahozszukseges firlapot.
Amennyiben egyeduli tulajdonoskent kivinja kimkretni reszet az osztatlan kozos foldtulajdonbol, akkor az
,,A-tipusli" firlapot, ha tobb tulajdonossal egyutt, kozos tulajdonkknt igenylik a kimerest, Lgy a ,,B-tipusli"
Brlapot kell hasznglnia.
Utobbi megoldasra akkor lehet szukseg, ha egy resztulajdonos tulajdonhanyada nem 6ri el a legkisebb
kialakithato 6n6116 foldreszlet nagysigit, a torveny altal el6irt 3 000 ml-es minimumot. llyenkor lehetoseg
van arra, hogy tobb rCsztulajdonos ossze5llva1 kozosen teljesitse a mbrethat5rt. Ez esetben egyutt kell
kerelmezniuk tulajdonrbszeik egy helyrajzi szhm alB torten6 kimereset. (Ilyenkor tehat a ,,B-tipusd" urlapot
kell kitolteni.)
A megfelelll firlapot beszerezheti szemelyesen az illetekes korzeti foldhivatal ugyf~lszolgalat6n(cimlista:
http://foldhivatalok.geod.hu) vagy a Magyar Agrarkamara Gazdalkodoi Informacios Szolgalatinak teruleti
irodhiban (cimlista: http://umvp. agrarkamara.hu/lrod%C3%Alk/tabid/54/Defau/t. aspx).
Az Grlapokat sajit maga is kinyomtathatja, amennyiben letolti a Foldhivatal honlapjarol
(http://www.foldhivatal. hu/images/nyomta~any/nyilatkoza~reszarany~kiadashoz.pdfl
vagy a
Magyar Agrarkarnara honlapjirbl (www.agrarkomaro.hu).
2. Az Brlap kitoltese
Szijksege lesz a kimerend6 osztatlan kozos ingatlan adataira (telepules, fekves, helyrajzi szim) valamint sajat
tulajdoni henyadinak pontos mertekere. (Ezeket az ingatlan tulajdoni lapjan talilja meg.) Meg kell adnia
tovabbh szemelyes adatait.

Az urlapok kezzel vagy sz8mit6geppel egyardnt kitolthetok, ill. az ,,A-tipusLV firlapnil lehetdsig van online
kitoltesrees a kesz urlap kinyomtatisara (ahttp://www.foldhivatal.hu/ci/eurlap/nyrk
linkalatt).
3. A kimeresi koltsegekviselese
A 2012, jLnius 1-ig beadott kerelmek eseteben a kimeres koltsegeit m6g az allam vallalja. A foldhivatalok
azonban minden evben csaka koltsegvetesbenbiztositottfedezet erejeigfolytathatjaka munkat.

4. Soron kivuli eljaris klrese
2005-ben minden foldhivatali korzetben sorsolassal meghatiroztak a megosztas telepulesek szerinti
sorrendjet. A hivatalok ebben a sorrendben, telepulesen belul pedig a helyrajzi szhmok sorrendjeben
teljesitik a kerelmeket. Ha azonban egy kerelmez6 nyilatkozik arrol, hogy BtvAllalja az allamtol a kimeres
koltsegeit, ligy kerelmet az adott korzetben soron kivuli eljarisban azaz a kisorsolt sorrendtlll elt6rllen
teljesitik.
Aki elni kivin a soron kivijli eljaras lehettisegevel, annak kiilon nyilatkozatot kell csatolnia err61 a
kerelmehez. A nyilatkozatot letoltheti a Magyar Agrarkamara honlapjarol:
http://www,agrarkamaro. hu/AMagyarAgrarkamarahirei/tabid/118/Defaultaspx?udt~495~param~detoi/=23428
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5.A kkrelem beadasa
A szabalyosan kitoltott kerelmeket szemelyesen vagy tertivevenyes levklben kell eljuttatnia az illetekes
korzeti foldhivatalhoz (cimlista: http://foldhivatalok.geod.hu/telepules~kereso.php),L E G K ~ S ~ B2012.
B
J~NIUS1-ig (level eseteben ez a postai feladas utols6 dituma, elektronikus beadasra nincs lehetoseg!).
A hatarid6 jogveszt6, tehat ezt kovetllen m6r nem lesz IehetosCgazegyszerasitetteljaris igenybevetelere!
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Ha problemaba utkijzik, kerje a MAGYAR AGRARKAMARA szaktanicsadoinak ingyenes
segitseget a kkrelem osszeillitisihoz (m yrarkamara.hu), vagy irjon az
osztatlandq karr
.hu e-mail cimre!

