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ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

A Nemzeti Földalapkezel ő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról
szóló 2010, évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv,) 18. * (1) bekezdés a) pontja,
valamint a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes
szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)
29. § (1) bekezdése alapján nyilvános árverés keretében értékesíti a Magyar Állam
tulajdonába ás a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó, Jelen hirdetmény
elválaszthatatlan mellékletét képez ő táb fá zatban szerepl ő földrészleteket.

I.

Árverés helyszíne és címe: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
5000 Szolnok, Kossuth L u. 2., Márvány terem
A regisztráció id őpontja: 2016. év május hó 24. nap 7:00-8:00 óra
Az árverés időpontja: 2016. év május hó 24. nap (regisztrációt követ ően)

II.

Az árverés nyilvános, melyet a Kiíró a f ővárosi és megyei kormányhivatalok és járási
(fővárosi kerületi) hivatal közrem ű ködésével folytat le. Az árverést az NFA részér ő l eljáró
személy ás közjegyző jelenlétében a kormányhivatal részér ő l eljáró személy (a
továbbiakban: Árverésvezet ő) bonyolítja le.

Ill.

A mez ő- ás erd őgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a
továbbiakban: Földforgami törvény) hatálya alá tartozó földrészlet (továbbiakban:
Földrészlet) értékesítésére irányuló árverési eljárásban árverez őként csak a Földforgalmi
törvény alapján földm ű vesnek min ő sülő természetes személy vehet részt, akinek a
lakóhelye vagy a mez őgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon a településen van,
amelynek közigazgatási határa az árverés tárgyát képez ő föld fekvése szerinti település
közigazgatási határától közúton vagy közforgalom el ő l el nem zárt magánúton legfeljebb
20 km távolságra van.

Az árverésen részt venni és vételi ajánlatot tenni személyesen vagy meghatalmazott jogi
képvisel ő útján lehet. Az árverésen árverez őként történ ő személyes részvétel esetén a
jogi képviselet kötelez ő. A jogi képviselő re a polgári perrendtartásról szóló törvény
szerinti Jogi képviseletre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelel ő en alkalmazni.

www. nfa,hu;

1i)

1. Az árverésre kerül ő Földrészletek adatait a jelen hirdetmény elválaszthatatlan
mellékletét képez ő táblázat tartalmazza a hatályos ingatlan-nyilvántartási állapottal
megegyező módon.
Az árverésre meghirdetett Földrészletekre vonatkozó, minden lényeges információ az
NFA-nak a föld fekvése szerint illetékes területi szervénél, ügyfélfogadási id őben
megtekinthető . Így különösen az ingatlan-nyilvántartásba az állam tulajdoni
illetőségére bejegyzett, illetve feljegyzett jogokkal, terhekkel, valamint az ingatlannyilvántartásba fel nem jegyzett, NFA által ismert terhekkel, továbbá az ingatlannyilvántartásba Jogi jellegként feljegyzett tényekkel és a Földrészletet terhel ő
haszonbérleti jogviszonnyal, szolgalmi jogokkal kapcsolatos információk. A
haszonbérleti díjak NFA által érvényesített, aktuális mértékét az adott Földrészlet
adatait tartalmazó táblázat tájékoztató jelleggel is ta,talmazza.

A Földrészlet természetbeni állapotának és ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett
művetési ágának egyez őségéről az árverező köteles meggyőződni az árverés
időpontja el őtt. Az árverező tudomásul veszi, hogy ennek elmaradása esetén
szavatossági, kártérítési, illetve egyéb igénnyel az NFA-val szemben nem élhet. Az
esetleges eltérésekért az NFA a felel ősségét kifejezetten kizárja.
2. Kizárólagos állami tulajdonban (1/1) álló erd ő alrészletet is tartalmazó Földrészlet
esetében a hirdetményben megjelölt, erd ővel nem érintett ingatlanrészre lehet
árverést folytatni. Mindezekre tekintettel az erd ő m űvelési ágú alrészletet is
tartalmazó Földrészletek esetében a kikiáltási ár meghatározása során az erd ő
művelési ágú alrészletek értéke nem került figyelem bevételre. Az eredményes
árverést követ ő en, az NFA kérelmére kerül sor a Földrészlet megosztására, melynek
költségeit az NFA viseli. Az adásvételi szerz ődés megkötésére csak a megosztást
követően kerülhet sor.
3. A Korm. rendelet 3. § (1)-(2) és (4) bekezdései értelmében Natura 2000 területnek
min ősülő Földrészlet tulajdonjogának átruházásához a természetvédelemért felel ős
miniszter, vízvédelmi terület eladásához a vízügyi igazgatási szervek irányításáért
felel ős miniszter, míg a védetté nyilvánított régészeti lel őhelyre és a régészeti
védőövezetre kiterjed ő Földrészlet értékesítéséhez a kulturális örökség védelméért
felel ős miniszter egyetértése szükséges. Ezekben az esetekben a szerz ődés csak a
szükséges miniszteri jóváhagyást követ ően kerül megkötésre. A miniszteri
nyilatkozat(ok) beszerzése iránt a Kiíró intézkedik.
4. A Natura 2000 területnek min ősülő Földrészletekre irányadó el őírásokat, a
hasznosításukra vonatkozó szabályokat a természet védelmér ől szóló 1996. évi LIII.
törvény 41/A. § (1) bekezdésében adott felhatalmazás alapján az európai közösségi
jelentőségű természetvédelmi rendeltetés ű területekr ől szóló 27512004. (X. 8.) Korm.
rendelet, valamint az európai közösségi jelent őség ű természetvédelmi rendeltetés ű
területekkel érintett földrészletekr ől szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet
tartalmazza,

5. Az árverésen értekesésre Kerül ő FöldrészTet vooatkczásaoan az áTTamot 2(7 éves
időtartarnía - a szerz ő dés szerinti véte1áron. - sszavásHási log Feti meg. A
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elő tt CSaK abban az esetcen iáuilhaz hozza, ha a Fo;drésziet ví'-;'-áiak Riegyenhitése
nem oénzugví ir táz.meny áita n.yjtOtt kölcsor feihaszn.áasáva ttén.t és a
Földrész!etre pénzcigyi intézmény Javára kíván a tuiadonos terhet iOitani.
izúgy intézmény
Abban az esetcen., ha a Földrészt iéteárának kiegye nitése nem
által nyútott kaicson fehaszn.áiásávai történt, az NFA K:Záróiag akkor e a
visszavásárlási jgai, ha tudomást szerez arról, l.ogy a tuiadonos a F őidreszlet
elidegenítése vagy megterhei.ése érdekében intézkedést tett.
Ha a visszavásariási íioggaT terheit ö!drészTet étetárának kiegyenlítése pénzügyi
intézméy áa nizott oicscn fehasznáásávai tténik, az NFA az alábbiak szerint
tan foglalt
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hagy a Koveteies riapcnta m.Hyen osszegge ína1 kamati emelkedik, tovabba azt a
banks a'' aszamc ahova a ae e e oszeget L alni er es
b) váiiaia, hogy ha a oveteese osszeget ez aiabbiakban fogaitak alapján a
bankszamiáián maradéktalan: jovairják, nyoic napor beiui kiadja a jelzálogjog
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az első értesítés kézihezvéteét ő számított 60 napon beiui megf!zet a pénzügyi
intézmény áitai az értestésben megacot! bankszámára törte-u- 3tutaas útján. A
visszavásáriási ár a véteiárrai egyez ő osszeg, meyee meghaladoan az NFA-t fízetes!
köteiezettsé nem terheihe!.
6. ha a nyertes árverez ő az átaia
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kolcso ge-be'e e eve o eo te es eenek mód a es haandejet, illetve a NFA
zaba ait, tovaá a'-'-aK
visszavasa as cgg ako asa,ak ende e ce' rő gz 'e
tényét, hogy az NFA a véteiár osszegérí. felül a banki. tartozásokért feleksségee nem
vállal.
A pénzügy intézmény átai nyiii j tott Kocson. fehasznaiásával kiegyenteni kívánt
véte i á rrész m egfi zetésének tárideje az aásée 5zerz ő és atáaásétoi
számított 90 nap.

3

V

AZ ADOTT FÖLDRÉSZLETEKRE LEFOLYTATANDÓ ÁRVERÉS MENETE

t Regisztráció és az árverési biztosíték befizetése
1.l .Az árverésen történ ő részvétel feltétele az árverést megel ő z ő regisztráció, melynek
során az árverez ő az árverés helyszínén:
a)

igazolja részvételi jogosultságát a mez őgazdasági igazgatási szervi hatáskörben
eijáró kormányhivatal által
aa) a Földrészlet tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerzési képesség
fenn áll á sá r ől kiállított hatósági bizonyítvány
ab) a fcldm űvesként történt nyilvántartásba-vételér ől a földm(ívesnyilvá ntartásbót ki II ított adatlap-másolat
- harminc napnál nem régebbi - eredeti példányának bemutatásával;

b)

igazolja a Korm. rendelet 29. * (3) bekezdése szerinti helyben lakást
ba) a lakóhely tekintetében a jegyz ő által kiállított, az életvtelszerü Ott lakást
bizonyító hatósági bizonyítvánnyal,
bb) a mez őgazdasági üzemközpont tekintetében a földm ű vesek, a mez ő gazdasági
termelőszervezetek és a mez őgazdasági üze rnközponto k nyilvántartása alapján
kiállított igazolással,
bc) a Földforgalmi tv, 18
(1) bekezdés e) pontja szerinti legfeljebb 20 km-es
távolságot a föld fekvése szerint illetékes mez ő gazdasági igazgatási szervi
hatáskörében eljáró kormányhivatal által kiállított igazolással;

c) árverési naponként 30 000 forint összeg ű regisztrációs díjat készpénzben befizeti;
dl írásban hozzájárul személyes adatai kezeléséhez ás ezen nyilatkozatának az
árverési jegyz ő könyvhöz mellékletben történ ő csatolásához.
Az a)-b) pontokban meghatározott okiratok csak eredetben, vagy közjegyz ő által
hitelesített másolatban fogadhatóak el.

12. Az árverési biztosíték összege a Földrészlet kikiáltási árának a 10%-a, amit az
árverésen való licitálás feltételeként az árverez ő nek legkésőbb az árverést megel őző
munkanapon 22 óráig kell a letétkezel ő pénzintézet (Budapest Bank Zrt.) bármely
fiókjának pénztárába egy összegben befizetni, vagy magyarországi pénzintézetnél
vezetett forint fizetési számláról egy összegben történ ő utalással teljesíteni, azzal,
hogy az összeg a fenti id ő pontig a letéti számlán jóváírásra kell kerüljön. A befizetést,
vagy utalást az árverezend ő Fő idrészlethez rendelt, a jelen hirdetmény mellékletében
feltüntetett letéti számlára lehet teljesíteni.
1.3. Készpénzes befizetés esetén a befizet ő tudomásul veszi, hogy a 4, pontban
meghatározott visszafizetési el j árás során a letétkezef ő pénzintézet a befizet ő
számára postai kifizetés útján fizeti vissza az árverési biztosítékot. A letétkezel ő
pénzintézet a visszafizetés NFA-t terhel ő költségeit a visszafizetésre kerül ő árverési

biztosíték összegéb ő ! vora 'e és a befizet ő az

- ‚erési biztosíték ezen költ gel

csökkenetett osszegét kapja vssza.
Az árverési biztosftekot nem lene
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Belföi.d cérizintézetnél vezetett deviza számiárói torténő utalással

';i binsfték befIzeté
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Afent res2etezezt ki72r
a befizeté aital be-fiz, e t e'z összeg árverés .ztosita...nt nem. ehető fivelembe, így a
befizető nem vehet részz z árverésen.. Az iven módon oezetetz osszeg a befizető ne
visszajár azzal, hogy ebben az esetben a befizet őnek szemvesen kell a letétkezel ő
enyet es
valamely caikfic< abar 'egje er e es e 11 ~Le ce rní, be i gaza nia be
személyazonosságá ahhoz, hogy a pénzt számára a ietétkezo visszaf:esse.
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A nyees árverező a fennmaradó véte!árrésziel:ez is az é
tt ingatlanra vonatkozó és
az árveíési hirdetméybe megadott etet! szaoara otees teTjestenii
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A befizetéskor, illetve az utaláskor a közleményben kötelez ő
feltüntetni:
az árverez ő nevét
az árverező adóazonosító jelét
Egyéb adatot feltüntetni nem leheti
-

Amennyiben az utalás vagy a befizetés során a fenti adatok
bármelyike a közleményrovatban nem kerül hiánytalanul és hibátlanul
feltüntetésre, az á rverésen nem lehet részt venni!
Az árverési biztosíték befizetésével kapcsolatban a licitálók az alábbi honlapon is
tájékozódhatna www.foIdetethu
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2. Licitálás
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2.2. Az árverés megkezdésekor az árveeLóe!. közölni kell az árve'esre kerülő FöldrészTet
kk1átás árát, a meghircetett Fö!drész!etet érint ő - a
o rendelkezésé-e áo enyeges normácókat az akam.azásra ker ő cítlé,xst. Az ávereek során
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o
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..
11l.

23 A cte résztvev ő árverez ő a licirás beejezéség armÉkor (bármelyik lictépcsón.él)
renet érvényes alániatot. Az a vételi ajánat érvényes, ameynek összege - 3 Hctktsz5b
osszegéve - meghaiadja az előzőleg tett érvényes wÁÉle
sszeg 6-t.. Az arverező a
eteli ajánlatát 'em vonhatja ss:a
k-,

24. Az adott Földrészletrt olytatoct Qcitálást addig kell folytatni, amíg az árverez ő k
(licitálók) ajánlatot tesznek, be?•eértve, ha valamely licitáló egyedüli licitálóként tesz
korábbi ajánlatánál magasabb ajánlatot.

3. Arros ezárãs4 szerződé~'
31. Az árverés addig tart, amg az Á.erésvezet ő a liczálást — az egyetlen és Tegmagasabb
ajánathiiromszoh kikiatásat KoIeten - e nem zár j a.

3.2. Az án.eresrő az árverés ebonyotója ievz ő Konyve készít, amely tartamazza a
íctááson kaakult végeges sorrendet, ‚alamn.t az árverésse kaocso!atos minden
ényeges adatot, nformácót.
33. Az NFA a szerz ő dést az áverés nVertesévei. oti meg. A Korm. reneez 33. 5 (1)
e Le eoen az a'e es nye
az a ve e e re
<oz o er es es keznez e e etől
szám o 3 ziunkanapon oe
sze zoce<o e erae<eoe az \
nak a -b ci e iese
szerint eekes terülez szervénél kő teles jeentkezm. Amennyioen a Fő ídrészlet
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kizárólagos (111) állami tulajdonú erd ő művelési ágú alrészietet is tartalmaz, az
adásvéteh szerz ődés megkötésére csak a megosztást követ ően kerülhet sor, mely a fenti
kötelezettséget nem érinti. A szerz ődéskötés és a kapcsolódó eljárásokban a jogi
képviselet kötelez ő. A nyertes árverez ő kifejezetten elfogadja, hogy részére a szerz ődés
elkészítésével, jogi ellenjegyzésével, a kifüggesztési eljárás lebonyolításával és a
földhivatali eljárással kapcsolatos Jogi képviseletet az NFA biztosítja, melynek költségét
a nyertes árverez ő köteles viselni az alábbiak szerint. A szerzódéskötés és a teljes,
kötelez ő jogi képviselet díja a vételár 0,5%-a, de legalább 50.000 forint + ala,- legfeljebb
500.000,- forint + áfa, melyet a nyertes árverez ő a szerz ő déskötés napján az eljáró
ügyvédnek számla ellenében, készpénzben köteles megfizetni. A szerz ő déskötéssel,
kifüggesztéssel és tulajdonjogszerzéssel kapcsolatos díjakba, költségekbe nem tartozik
bele a pénzintézetek által nyújtott, külön szerz ődés alapján, a kölcsön biztosítékául
kikötóttjelzálogjog és a pénzintézetet javára alapított e[degenítési és terhelési tilalom
ingatlan-nyilvántartásba történ ő , önálló bejegyzésével kapcsolatos eljárási díj és költség,
továbbá a pénzintézetek által el ő írt egyéb költségek, közjegyz ői díjak.
A szerzödéskitéssel és a tulajdonjog megszerzésével ka pcsolatosan felmerül ő minden
költséget a nyertes árverez ő köteles megfizetni azzal, hogyel ővásárlásijoggyakarlása
esetén az általa megfizetett költségeket a végleges vev ő viseli
3.4. A vételárat az adásvételi szerz ő dés megkötését és a kfiggesztési eljárást követ ően a
Földrészlethez rendelt, a jelen hirdetmény mellékletében feltüntetett letéti számlára
kell megfizetni, az adásvételi szerz ődésben megjelölt határid ő ig és módon.

4. Árverési biztosíték etszámolása
A nyertes árverez ő által befizetett árverési biztosíték a vételárba beszámít. A nem nyertes
árverez ők részére a Kiíró az árverést követ ő S munkanapon belül a letétkezel ő pénzintézet
útján intézkedik a befizetett összegek visszafizetésér ől az alábbiak szerint:
Utalás esetén a letétkezel ő az árverési biztosítékot ugyanarra a fizetési számlára
teljesíti, ahonnan az utalás érkezett;
b) Készpénz befizetés esetén a letétkezel ő a fenti határid őn belül elindítja a postai
kifizetést a befizet ő által a befizetés során megadott címre.
Az árverési biztosíték felhasználása és visszafizetésére egyebekben a Korm. rendelet
rendelkezései az rányadóak.
Az árverési bztosíték után a letétkezel ő kamatot nem fizet.
a)

S. ElővásárlásijoggyaTorlása
A Földforgalmí törvény hatálya alá tartozó Földrészlet értékesítése esetén az el ő vásárlási
Jog gyakorlása érdekében az adásvételi szerz ődés hirdetményi úton történ ő közlésér ő l a
Földforgalmi törvény ás végrehajtási rendeletének el ő írásai alapján az NFA gondoskodik.
Amennyiben az adásvételi szerz ődés nem az els ő helyen álló el ő vásárlásra jogosult
személlyel kerül megkötésre, az el ővá sá rlási jog jogosultja a fenti jogsza bá lyo kba n foglaltak
szerint (jegyz ő i kifüggesztés alatt) az adásvételi szerz ődés közzétételét ől számított 60 napon
belül tett elfogadó nyilatkozattal, a vonatkozó jogszabályban foglalt módon gyakorolhatja
elő vásá rlási jogát.
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Az NFA a szerz ődést a60 napcs Jogves:r határid őn belül érvényes efogadó
Jognyilatkozatot benyújtó elővásarlásra ogosutak Közül a jog: ály szerint els6 heíyen áÓ
jogosulttal köti meg. Az el ővásárlásra j ogosutnak az I e-sítését kovet őer a
jogszabályban el őírt8 munkanapon oeukeH Jei.entkezn szerz ő déskötésre az NFA-nai. Több
azonos ranghelyen áJíd el ő asárasra jogost kozw sorsoássa ke kiválasztani a szerz ő d ő
felet. A sorsolást az T\A ívataos heyíségében, ozjegyz ő , az, NFA kéovise ője, és az azonos
a . E I eyen at'o eb aar*asra
ogosuta jeenee ebe
Kell reg ar ai A scrsoíasro
jegzdönyvet kei !észí:e!,
ása esn a nyertes árveezo részére az általa megfizetett
Az elõvásárilási, jog gva
árverési biztosítékot az elővásárlásra jogoslt tulajdonjogának ingat an-nyilvántartási
beJeyzését követő öt napon belül vissza keiltérítenL
Amennyiben a 60 napos jogvesztő atáridőn belül az e ő vásásra jogosultak nem
érvényes
cgadó nyilatkozatot, a nyertes árverez ővel megkötött adásvételi sz
jegyzői ki*ggesztésid őta rta mának íejá rtát követ ő napon hatáiyba lép.
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Az elfogadó nyilatkozatnak a szerz ő dés fetéteie :izüi a pénzögyi intézmény által nyújtott
kölcsön :ciális szaoáara nem kel kiterjednie abban az esetben, ha az el ő vásariásra
jogos it az eogaó nyiiatkzaIaan rögzít, hogy nem kivan pénzugv! ntézmén a vételár
törlesztéséhez igénybe venni.

VI. AZÁRVERÉ$SEL KAPCSOLATOS EGYÉB RENDELKEZÉ5EK:
L Az árverés eredménytelen, ha
a) nem te---k é , vénves véte aiánlatot
o) a reajaniott vetelar nem erte e' kIkIa ltasIaa

t

2.

A Kiíró fenntarti.a a ogct arra. rogy az árverési hirdetményt az árverés id ő ont
megelőző en vissza.vorhatia, amelyet a hirdetmény közlésével megegyez ő heeen ei
módon hrdetmenyformájában tesz közzé.

3.

Amennyiben a nyertes ásierez ő vagy az els ő helyi elő vásárlasr.a jogosult az NFA
értesítésétól számított8munkanapon belüla szerz ő déskötés érdekében az NFA-naka
földrészlet fekvése szerint ill~es területi szervénél neki felróható okból nem
jelentkezik, vagy a hirdetményben előírt határidő alatt a szerz ő dést neki felróható
okból nem kötf meg, wagyateljesvételáratnemfizetimeg,' ű gykell tekinteni, hogy a
jogügtt ő l vissza'épett. Ilyen esetben a befizetett árverési bfztosítékot eiveszti es
feleidsa szerz ő déskotés nghiúsulásából ai NFA-tértkákért, tov
ávisehH köteles
aZNFAebbő l fakadó költségeit. Az árverési jyzőkönyv átvétele értesitésnek min ő sl

4 A Kiíró fenrtartja azt a jogát hogy a nyertes ár erez ő viss:alépese esetén Hillet.Ve
a mennyiben
a) a nyertes árverez ővel a szer z ő déskoté s meghiúsult;
bazadásvételiszerz ő dés megkotése utána szerz őd ő fél nem teljesítése miatt azNFA
a szerz ődést ő !
a Következ ő legmagasabb véteiá rat aá
rverez ő el szerződést kössön.
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ábó köze;ekből nyilvános adatoknak
btott szerz ő '-s ta.rtaim
5. A nyertes
bekazaseen meghatározott adatok, valamint az Nfatv.
minősülnek az Nfatv. 30,
30. § (2) bekezdésében meghatározott ellenszo.gatatást tartalm3zz s:e::cs esetér a
szerződést közzé ke tenni

6 Az árveréssel kapcsolatosan további tájékotatas kérhet ő a: JFA terü'etileg Illetékes
te rü et. szervénél ügyfélfogadási id :
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