
Benyújtandó az eladó által egy eredeti és egy másolati példányban a kifüggesztésre irányuló 

kérelemmel együtt ! 

 

VÉTELI AJÁNLAT 

termőföldre (tanyára) 

 

Alulírott …………………………..(név)…………………………….(helység) 

………………….u…...hsz.(lakcím) vételi ajánlatot teszek az alábbi ingatlanra: 

 

Tulajdonos(ok): 

………..…………..(név)……………………,…………………u…..hsz.(lakcím) 

………..…………..(név)……………………,…………………u…..hsz.(lakcím) 

………..…………..(név)……………………,…………………u…..hsz.(lakcím) 

………..…………..(név)……………………,…………………u…..hsz.(lakcím) 

 

Jánossomorja .……...…..hrsz………..…..….m
2 
………..…AK 

……………………Ft/AK értékben ……………………………..………vételár 

 

Kijelentem, hogy elővásárlásra jogosult vagyok – nem vagyok jogosult.
1
 

 

Jogosultságom jogcíme:……………………………………..……………
2
 

(a Ptk. szerinti jogosultságot is fel kell tüntetni!) 

 

Jánossomorja, 20…………..hó….nap 

        …….. ………………………

         a vevő aláírása 

 

Más jogszabályban meghatározott elővásárlási jog jogosultja:  

 

………………………………………………………………………………….. 

Nyilatkozom, hogy nincs ilyen jogosult. 

 

Jánossomorja, 20…………..hó….nap 

        …….. ………………………

         az eladó aláírása 

 

Az eladó az ajánlat egy eredeti példányát az ajánlatnak a jegyző részére 

történő megküldésével, illetve átadásával egyidejűleg köteles a Magyar 

Állam nevében elővásárlási jogot gyakorló Nemzeti Földalapkezelő 

Szervezet (a továbbiakban: NFA) részére postai úton, tértivevénnyel 

megküldeni ! (1149 Budapest, Bosnyák tér 5.) 

                                                 
1
 a nem kívánt rész törlendő! 

2
 lásd a tájékoztatást a túloldalon!  



Elővásárlási jogok   

10. §  (1)  Termőföld vagy tanya eladása esetén – ha törvény másként nem rendelkezik – az alábbi sorrendben 

elővásárlási jog illeti meg:  

a)  a Magyar Államot a Nemzeti Földalapról szóló törvényben foglaltak szerint;  

b)  a helyben lakó haszonbérlőt, felesbérlőt és részesművelőt;  

c)  a helyben lakó szomszédot;  

d)  a helyben lakót;  

e)  haszonbérlőt, felesbérlőt és részesművelőt.  

(2)  Az (1) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott jogosulti csoportokon belül az elővásárlási jog 

gyakorlásának sorrendje a következő:  

a)  a családi gazdálkodó;  

b)  nyilvántartási számmal rendelkező őstermelő, illetőleg egyéni mezőgazdasági vállalkozó.  

(3)  Az (1) bekezdés szerinti elővásárlási jog nem áll fenn a közeli hozzátartozók [Ptk. 685. § b) pont] közötti 

adásvétel esetén, a mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatása feltételeként megvalósuló termőföld 

eladása esetén, valamint olyan külterületi földrészlet eladása esetén, amely a törvény hatálybalépéséig 

zártkertinek minősült.  

(3a)  Az (1) bekezdés b)-e) pontja szerinti elővásárlási jog nem áll fenn a tulajdonostársak közötti adásvétel 

esetén.  

(4)  Az (1)-(2) bekezdés szerinti sorrend az elővásárlásra jogosultak egymás közötti viszonyában is irányadó.  

(5)  Az (1) bekezdés b) és e) pontja alapján az elővásárlási jogot akkor lehet gyakorolni, ha a haszonbérleti 

jogviszony (felesbérlet, részesművelés) legalább három éve fennáll.  

(6)  Termőföld vagy tanya eladása (haszonbérbe adása) esetén, amennyiben e törvény, valamint a Ptk. alapján 

törvényes elővásárlási (előhaszon bérleti) jog áll fenn, a termőföld, tanya tulajdonosának az ingatlanra vonatkozó 

vételi (haszonbérleti) ajánlatot hirdetményi úton kell az elővásárlásra (előhaszonbérletre) jogosulttal közölnie. A 

Nemzeti Földalapba tartozó termőföldek tekintetében a törvény elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezéseit a 

külön jogszabályban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A hirdetményi úton történő közléssel összefüggő 

igazgatási jellegű szolgáltatásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.  

(7)  A mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatása feltételeként megvalósuló termőföld értékesítése 

esetén a mezőgazdasági termelőtevékenységet folytató vásárló tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási 

bejegyzése iránti kérelméhez mellékelni kell a támogatás elnyerését igazoló okiratot is.  

 

m)  helyben lakó: az a családi gazdálkodó vagy nyilvántartási számmal rendelkező őstermelő, vagy egyéni 

mezőgazdasági vállalkozó magánszemély, akinek  

1.  lakóhelye legalább három éve azon a településen van, amelynek közigazgatási területén a termőföld vagy 

tanya fekszik;  

2.  lakóhelye legalább három éve olyan településen van, amelynek közigazgatási határa a termőföld vagy tanya 

fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton 

legfeljebb 15 km távolságra van;  

n)  helyben lakó szomszéd: az a helyben lakó, akinek a tulajdonában vagy használatában lévő termőföld vagy 

tanya közvetlenül, illetve önálló helyrajzi szám alatt nyilvántartott út, árok, csatorna közbeékelődésével 

szomszédos az adásvétel, illetve a haszonbérlet tárgyát képező termőfölddel vagy tanyával;  

 

Ptk. 145. § (1) Saját tulajdoni hányadával bármelyik tulajdonostárs rendelkezhet.  

(2) A tulajdonostárs tulajdoni hányadára a többi tulajdonostársat harmadik személlyel szemben elővásárlási, 

előbérleti, illetőleg előhaszonbérleti jog illeti meg.  

(3) A külön jogszabályokban más személy részére biztosított elővásárlási jog - ha törvény kivételt nem tesz - 

megelőzi a tulajdonostárs elővásárlási jogát.  

 

 


