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Tisztelt Kollégák! 

 
Az alábbiakban a Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatalának hivatali osztályvezetői értekezletén 
kívüli – a másodfok szakmai álláspontját tartalmazó - hírlevelét olvashatják a T. Kollégák olyan 
információkkal, amelyek az Önök munkájának végzéséhez nyújthat segítséget. 
 

I. 
 

A 2013. évi CXXII. tv. 70. § (3-4) bekezdései alapján az elővásárlási jog gyakorlása céljából 2014. 
február 28-ig közölt (közzétett) vételi ajánlatokra az ajánlat közlésének időpontjában hatályos 
rendelkezéseket kell alkalmazni. 
A (3) bekezdés szerinti határnapig közölt vételi ajánlat esetében az adás-vételi szerződés 
ingatlanügyi hatósághoz történő benyújtásakor a beadványt a vételi ajánlat közlésének 
időpontjában hatályos rendelkezések szerint kell elintézni. 
 
A fenti jogszabály egyértelművé teszi, hogy a 2014. március 1-ét megelőzően megindított mező 
és erdőgazdasági célt szolgáló földet érintő adásvételi szerződésekhez kapcsolódó előzetes 
önkormányzati kifüggesztés esetén akkor is a kifüggesztés megkezdésekor hatályos 
normák alapján kell elbírálni a beadványt, ha a kifüggesztett vételi ajánlaton alapuló 
szerződés csak 2014. február 28-át követően, a 60 napos határidő lejárta után kerül 
megkötésre.  
 
Fontos, hogy nem a vételi ajánlat önkormányzathoz való megküldésének dátuma, hanem a 
kifüggesztés kezdőnapja tekintendő irányadónak a hatályos norma megállapítása során. 
 
A zártkerti ingatlanok vonatkozásában viszont – mivel ezek tekintetében március 1-ét 
megelőzően nem volt kifüggesztési kötelezettség – az ingatlan-nyilvántartási hatósághoz való 
beérkezés napja lesz irányadó az alkalmazandó jogszabályokkal kapcsolatban. /lényegében 
a március 1-től április 30-ig beérkező, zártkerti ingatlant érintő adásvételi szerződések 
kifüggesztés hiányában felhívás kibocsátása nélkül elutasítandók lesznek!/ 
 

II. 
 

2./ A 2013. évi CXXII. tv. 8. § szerint a  föld tulajdonjogának átruházására vagy a föld tulajdonjogát 
érintő más jogügylet írásba foglalására csak olyan papír alapú okmányon kerülhet sor, amely az e 
törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott biztonsági kellékekkel rendelkezik. 
 
2014. Február 28-át követően minden egyes, mező és erdőgazdasági föld tulajdonjogát 
érintő beadványnak – még akkor is, ha nem esik kifüggesztési, vagy engedélyeztetési 
kötelezettség alá – tartalmaznia kell legalább egy példányban a biztonsági kellékekkel 
rendelkező papír alapon kiállított szerződést.  
 
Kivétel az előző pontban megjelölt, korábban indult kifüggesztésen alapuló, esetlegesen március 1-
ét követően szerkesztett bejegyzés alapjául szolgáló okiratot tartalmazó beadvány. 
 
Ezen biztonsági kellékekkel rendelkező papír a Járási Földhivatalokban szerezhetőek be, 60 Ft,- + 
Áfa / lap összegért. 
 
Budapest, 2014. március 17. 
 

Dr. Boros Andrea ügyvéd 
                        - szerkesztette -  


