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Tisztelt Képviselő-testület! 

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel 

összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 

(Fétv.) 103/A. §-a szerint:   

„103/A. § (1) A helyi földbizottság az állásfoglalását a települési önkormányzat jegyzője 

annak kézhezvételét követő 3 napon belül a települési önkormányzat polgármesteri hivatala, 

illetve közös önkormányzati hivatal esetében a közös önkormányzati hivatal hirdetőtábláján 

5 napra kifüggeszti. Az állásfoglalás ellen - a hirdetőtáblán való kifüggesztést követő 5 

napon belül - az eladó, a vevő, illetve a határidőben elfogadó nyilatkozatot tevő 

elővásárlásra jogosult kifogást terjeszthet elő a települési önkormányzat képviselő-

testületénél. A kifogást a jegyzőhöz kell benyújtani. A kifogás benyújtásáról és annak 

időpontjáról a jegyző haladéktalanul értesíti a mezőgazdasági igazgatási szervet. 

(2) A képviselő-testület megváltoztatja a kifogással érintett állásfoglalást, ha annak 

kiadására a Földforgalmi törvény 23-25. §-a megsértésével került sor, egyébként a kifogást 

elutasítja. Az elkésett kifogást a képviselő-testület érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A 

képviselő-testület a kifogást 15 napon belül zárt ülésen bírálja el. A képviselő-testület a 

döntését jegyző útján közli a helyi földbizottsággal, a kifogást tevővel és a mezőgazdasági 

igazgatási szervvel. 

(3) Kifogás benyújtása esetén e törvény és a Földforgalmi törvény alkalmazásában a helyi 

földbizottság állásfoglalásának közlésétől számított határidők a képviselő-testület döntése 

közlésétől számítandók.” 
 

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi 

törvény) a szerződés tartalmáról az alábbiak szerint rendelkezik: 
 

„23. § (1) A mezőgazdasági igazgatási szerv a részére jóváhagyás céljából megküldött 

okiratok közül az adás-vételi szerződést és az elfogadó jognyilatkozatokat először - kizárólag 

azok tartalma és alaki kellékei alapján - az érvényességi és hatályosulási feltételeknek való 

megfelelőség szempontjából vizsgálja meg, illetve ellenőrzi. A mezőgazdasági igazgatási 

szerv az okiratok beérkezésétől számított 15 napon belül döntést hoz az adás-vételi szerződés 

jóváhagyásának a megtagadásáról, ha megállapítja, hogy 

a) az adás-vételi szerződés a jogszabályi előírások megsértése miatt létre nem jött 

szerződésnek, vagy semmis szerződésnek minősül, 

b) az adás-vételi szerződés nem tartalmazza a vevőnek a 13-15. §-ban előírt tartalmú 

nyilatkozatait, vagy azok önállóan, a 13-15. §-ban előírt alakszerűségi előírásoknak 

megfelelően nem kerültek csatolásra, vagy 

c) az elfogadó jognyilatkozat 

ca) az alakszerűségi előírásoknak nem felel meg, 

cb) nem az elővásárlásra jogosulttól származik, 

cc) az elővásárlásra jogosulttól származik, de nem állapítható meg belőle az elővásárlási 

jogosultság jogalapja, vagy az, hogy az elővásárlási jog mely törvényen alapul, illetve az 

elővásárlási jog nem a megjelölt törvényen, vagy a törvényben meghatározott sorrend 

szerinti ranghelyen alapul, vagy 

cd) az elővásárlásra jogosulttól származik, de nem tartalmazza az elővásárlásra jogosultnak 

a 13-15. §-ban előírt tartalmú nyilatkozatait, vagy azok önállóan, a 13-15. §-ban előírt 

alakszerűségi előírásoknak megfelelően nem kerültek csatolásra. 

(2) A mezőgazdasági igazgatási szerv - az (1) bekezdésben foglaltakon túl - az okiratok 

beérkezésétől számított 15 napon belül döntést hoz az adás-vételi szerződés jóváhagyásának 

a megtagadásáról akkor is, ha a jegyző által megküldött okiratok alapján megállapítja az 

elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó eljárási szabályok megsértését. 



(3) Ha az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott előzetes vizsgálat eredményeként a 

mezőgazdasági igazgatási szerv nem tagadja meg az adás-vételi szerződés jóváhagyását, és 

több elővásárlásra jogosult nyújtott be elfogadó jognyilatkozatot, a mezőgazdasági 

igazgatási szerv - a (4) bekezdésben meghatározott eset kivételével - az elővásárlásra 

jogosultakat a törvény által meghatározott sorrend alapján rangsorolja, és arról jegyzéket 

készít. 

(4) A mezőgazdasági igazgatási szerv nem készít az elővásárlásra jogosultak rangsoráról 

szóló jegyzéket (a továbbiakban: jegyzék), ha megállapítja, hogy a hirdetményi úton közölt 

adás-vételi szerződésre 

a) kizárólag határidőn túl érkezett a jegyzőhöz elfogadó jognyilatkozat, vagy 

b) a határidőn belül beérkezett valamennyi elfogadó jognyilatkozat hiányos, vagy valótlan 

tartalmú, és ezáltal egyik sem felel meg az (1) bekezdés c)pontjában foglaltaknak. 

(5) A (3) bekezdésben meghatározott esetben a mezőgazdasági igazgatási szerv a 

rendelkezésére álló okiratok és az általa készített jegyzék másolatának megküldésével 

haladéktalanul megkeresi a helyi földbizottságot az állásfoglalásának beszerzése céljából. 

(6) Ha a (4) bekezdésben foglalt esetek valamelyike áll fenn, az (5) bekezdésben foglaltakat 

kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a mezőgazdasági igazgatási szerv jegyzék nélkül 

keresi meg a helyi földbizottságot. 

24. § (1) A helyi földbizottság - a mezőgazdasági igazgatási szerv megkeresésének a 

beérkezésétől számított - 15 napon belül adja ki az adás-vételi szerződés jóváhagyásának 

megtagadásához, vagy a jóváhagyás megadásához szükséges állásfoglalását. 

(2) A helyi földbizottság az adás-vételi szerződést a köztudomású tények és legjobb ismeretei 

alapján, különösen a következő szempontok szerint értékeli: 

a) az adás-vételi szerződés alkalmas-e a tulajdonszerzési korlátozás megkerülésére; 

b) megállapítható-e, hogy a felek már e törvény hatálybalépése előtt megállapodtak a 

tulajdonjog átruházásában, de az adás-vételi szerződést csak a jelen eljárás keretében 

léptetnék egyikük nyilatkozatával, illetve harmadik személy jognyilatkozatának megtételével 

hatályba; 

c) az adás-vételi szerződés jóváhagyása esetén az adás-vételi szerződés szerinti vevő, illetve 

a jegyzék szerinti, az első helyen álló elővásárlásra jogosult, vagy ha több elővásárlásra 

jogosult áll az első helyen, akkor valamennyi első helyen álló elvásárlásra jogosult 

ca) alkalmas-e az adás-vételi szerződés és a 13. §-ban, illetve a 15. §-ban meghatározott 

kötelezettségvállalások teljesítésére, 

cb) elnyer-e olyan jogi helyzetet, amelynek révén a jövőben az elővásárlási jogát 

visszaélésszerűen gyakorolhatja, vagy 

cc) indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a föld 

tulajdonjogát; 

d) az ellenérték a föld forgalmi értékével arányban áll-e, s ha nem, az aránytalansággal a 

vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától. 

25. § (1) A helyi földbizottság a 24. § (2) bekezdése szerinti értékelést köteles azonos 

szempontok szerint, a jegyzékben szereplő összes elővásárlásra jogosult, és az adás-vételi 

szerződés szerinti vevő vonatkozásában elvégezni. 

(2) A 24. § (2) bekezdése szerinti értékelés során a helyi földbizottság több elővásásra 

jogosultat támogathat. 

(3) Ha a helyi földbizottság az értékelés alapján egyik elővásásra jogosult esetében sem 

támogatja az adás-vételi szerződés jóváhagyását, állást kell foglalnia abban, hogy az adás-

vételi szerződés szerinti vevővel támogatja-e az adás-vételi szerződés jóváhagyását. 

26. § Ha a helyi földbizottság a 24. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül az 

állásfoglalását nem adja ki, a mezőgazdasági igazgatási szerv egy alkalommal - újabb 15 

napos határidő kitűzésével - felhívja az állásfoglalásának kiadására. 

27. § (1) A mezőgazdasági igazgatási szerv - a 23. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott 

eseteken túl - az adás-vételi szerződés jóváhagyását megtagadja 

a) ha a helyi földbizottság 

aa) állásfoglalása alapján egyik elővásárlásra jogosulttal és az adás-vételi szerződés szerinti 

vevővel sem támogatja az adás-vételi szerződés jóváhagyását, 



ab) a 26. §-ban foglalt felhívás ellenére nem adja ki az állásfoglalását; 

b) a (2) bekezdésben meghatározott esetekben. 

(2) A mezőgazdasági igazgatási szervnek - az adás-vételi szerződés jóváhagyását támogató 

helyi földbizottsági állásfoglalás ellenére - meg kell tagadnia az adás-vételi szerződés 

jóváhagyását, ha 

a) utóbb megállapítja, hogy a 23. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján az adásvételi 

szerződés jóváhagyása megtagadásának lett volna helye, vagy 

b) a helyi földbizottság által támogatott elővásárlásra jogosulttal vagy jogosultakkal, illetve 

az adás-vételi szerződés szerinti vevővel szemben megállapítja, hogy 

ba) a 24. § (2) bekezdésének a)-b) pontjában, valamint c) pont ca)-cb) alpontjában foglaltak 

alapján a helyi földbizottság értékelésével ellenkező következtetésre jut; 

bb) a birtokában álló föld jogellenes más célú hasznosítása, vagy a hasznosítási 

kötelezettség megsértése miatt az ingatlanügyi hatóság - az adás-vételi szerződés közlését 

megelőző 5 éven belül - jogerősen földvédelmi bírságot szabott ki; 

bc) jogerősen megállapított földhasználati díjtartozása áll fenn. 

(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl, a mezőgazdasági igazgatási szerv - az adásvételi 

szerződés jóváhagyását támogató helyi földbizottsági állásfoglalás ellenére - megtagadhatja 

az adás-vételi szerződés jóváhagyását, különösen, ha 

a) a helyi földbizottság által támogatott elővásárlásra jogosulttal vagy jogosultakkal, illetve 

az adás-vételi szerződés szerinti vevővel szemben megállapítja, hogy a 24. § (2) 

bekezdésének c) pont cc) alpontjában, valamint a 24. § (2) bekezdésének d) pontjában 

foglaltak alapján a helyi földbizottság értékelésével ellenkező következtetésre jut, vagy 

b) az adás-vétel ésszerűtlen birtokszerkezetet eredményezne. 

 

A Csabdi külterületi 0100/39 helyrajzi számú szántó és 0100/46 helyrajzi számú erdőre 

vonatkozó, Molnár János eladó és Polgár-Laczkó Viktória vevő közötti adásvételi szerződést 

a földbizottsági feladatkörében eljáró Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési 

Kamara Fejér Megyei Elnöksége FE01-01504-4/2015. számú állásfoglalásában nem 

támogatta a Földforgalmi törvény 24.§ (2) bekezdése alapján, arra hivatkozva, hogy a vételár  

a köztudomású tények és a helyi földbizottsági szerv legjobb ismeretei alapján nem áll 

arányban a föld forgalmi értékével. Ez a körülmény a hivatkozott jogszabályhely alapján 

alkalmas lehet arra, hogy más elővásárlásra jogosultat tartson távol elővásárlási jogának 

gyakorlásától. 
 

Az állásfoglalással szemben előterjesztett kifogásában a vevő, Polgár-Laczkó Viktória 

előadta, hogy a kialkudott vételár megállapításakor figyelemmel volt a környéken kialakult 

átlagárakra, továbbá leírta, hogy a fent megjelölt földterületek a saját tulajdonú ingatlanai 

szomszédságában állnak és a megvásárolni kívánt területeket jelenleg is családja műveli. 

 

Fenti két álláspontra tekintettel kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy az előterjesztéshez csatolt 

földbizottsági állásfoglalás, valamint a kifogás alapján szíveskedjenek álláspontjukat 

kialakítani, és döntésüket meghozni. 

 

 

Csabdi, 2015. augusztus 12. 

     Tisztelettel: 

 

Huszárovics Antal 

                                                                                                  polgármester 

 

 



 

 

Határozati javaslat : 

A.,  

 

Csabdi Község Önkormányzata  

Képviselő- testületének 

……/2015. (VIII.18. ) számú határozata 

Polgár-Laczkó Vktória kifogásának elbírálása a Csabdi 0100/39 hrsz-ú szántó és a 0100/46 

hrsz-ú erdő adásvétele földbizottsági jóváhagyásának elutasítása ügyében 

 

Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt a földbizottsági feladatkörében 

eljáró Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Fejér Megyei 

Elnöksége FE01-01504-4/2015. számú állásfoglalásával szemben Polgár-Laczkó Viktória, 

2060 Bicske, Előhegy 7058 hrsz. alatti lakos vevő kifogását elutasítja, és megállapítja, hogy 

az ellenérték a föld forgalmi értékével nem áll arányban és ezzel az aránytalansággal a vevő 

elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától. 

 

Határidő:  a döntést követő 15 nap 

Felelős: polgármester  

 

 

B.,  

 

Csabdi Község Önkormányzata  

Képviselő- testületének 

……/2015. (VIII.18. ) számú határozata 

Polgár-Laczkó Vktória kifogásának elbírálása a Csabdi 0100/39 hrsz-ú szántó és a 0100/46 

hrsz-ú erdő adásvétele földbizottsági jóváhagyásának elutasítása ügyében 

 

Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt a földbizottsági feladatkörében 

eljáró Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Fejér Megyei 

Elnöksége FE01-01504-4/2015. számú állásfoglalását megváltoztatja és Polgár-Laczkó 

Viktória, 2060 Bicske, 7058 hrsz. alatti vevővel Molnár János 2064 Csabdi, Béke u. 33. szám 

alatti eladónak, annak kizárólagos tulajdonát képező, a Csabdi külterületi 0100/39. hrsz-ú 

szántó, valamint 0100/46 helyrajzi számú erdő ingatlanokra vonatkozó adásvételi szerződés 

jóváhagyását támogatja. 

A Képviselő-testület megállapítja, hogy az ellenérték a föld forgalmi értékével arányban áll és 

ezzel a vételárral a vevő elővásárlásra jogosultat nem tartott távol az elővásárlási jogának 

gyakorlásától. 

 

Határidő:  a döntést követő 15 nap 

Felelős: polgármester  
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