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A mez6- 6s erd6gazdasagi foldek forgalmer6t sz6l6 2019. 6vj CXX[. t6rveny (Fotdforgalmi tv.) azon
rendelkezdseit, amelyek a fdldon fennell6 kdziis {ulajdon m€gEz0ntet6s6rc vonatkoznak, a
Foldmgveles0gyi [4in;szterium Fd{dtigyi F6oszHtyb szflken erlelmezi. Aminlsztedum Allaspodtja szedni a
jogugylet kizarobg akkor min6s0l kozos tuiajdon megsz0ntetesenek, ha azzat a t! ajdonkdzossdg teljes
eg€szeben m€gsziinik, teh6i az ingattan egyetlen szernely tulajdonaba kemt. A Borsod-Abaij-Zemplen
Megyei Kormanyhivatal Fdldhivatata ezt a - jddsi f6ldhivatatok reszefe is iranyadovd tett -
jog6rielmez6st kOvette.

A l4iskolci Kdzigazgatdsi 6s Munka0gyi Birosag azonban a 7.Kpk.27.O3gDOIEl4. sz6m( vegz6s6b€n
ezzel ellent-Ates jogertelmez6s alapjSn hozolt ddni6st A blr66ag d6nt6s€ben elvi 6llel kimondta, hogy
6 tulajdonosldrsak kdzdtti, a kdzds tulajdon megszi]ntetes€t eredm€nyez6 ad6svetelnek min6s0l az is,

ha az egyik tulajdonost*rs megvas6rolja egy rndsjk tutajdonost6rs tutajdoni hanyadat m6g akkor is, ha
ezdlial nem lesz a term6fdld 1/1 a€nyU tllajdonosa, ugyanis ezen addsvdfellet 6dntett
tulajdonosdEak kdzdti a kiir6s tulaidon az adasv6teti Szer2 6d6s reven megsziinik.

A F6ldhivatali F6oszt6ly a tovabbiakban ezt a Hgabb jogerbtmezest tekintj irdnyad6nak, melynek
alapjdn a szez6dessel efintetl tulajdonostercak kdzdlt a kozos tutajdont megsz0ntet6 jog0gylet eset6n
egy€szt nem dll fenn a Fdldforgalmi tv. szetnti el6vasadAsijog, mesdszt nem kell a mezogazdasegl
igazgat6si szerv j6vdhagyesa. Az ilyen - biztonsagi oknrenyon elk€szitett - szezodest tehAt
kiftggesztesi 6s j6vehagy&i eijdds nelk0l a jogi k6pviset6 kozveitenut kotdheti meg az i et€kes je.6si

h vatal fO dhivatali osztAlye r6sz€re a tu ajdorjog bejegyz6se 6roek6ben.
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