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NEMZETT

tulajdonos nev6ben ds kdpviselet€ben eljrir6 Ncmzcti F6tdtlgyi Kdzpont (NFK) a
Nemzeii F0ldatapr6l sz6l6 2010. €vi L XVII. tttrvdny Nfatv.) 21. $ (3a) bckezdds b) pontja alapjdn a jelcn
hirdetmfuyben megieliilt, Nemzeti F0ldalapba tartoz6, l0 ha tdrnrdrtiket meg nern halad6 nagys6gtl
ftildrCszleteket nyilvdnos pdly6ztat6s, illetve drvcrCs melldzCsdvel drtdkesfteni kivrinja.

A Magyar Allam, mint

Az ingatlanok drtikcsitCsdhez az NFK elvdgeaene az ingallanok drtCkbecsldseit, amelyek minden esetb€n
megfelelnek a Nemz,eti Ftildalapba tarl'rlzb f0ldreszletek hasmosit6sdnak rdszletes szab.ilyair6l sa6l6 26212010.
(){I, 17.) Korm. rendelet (a tovibbiakban: Rcndelet) 4. $ (2) bekezddsdben foglaltaknak, arnely szerint a
fijldrdszletnek eladds vagy csere 6tj6n t6rtdn6 basznosidsrira vonatkoz6 diintds rnegalapozfsdhoz - a 4/8. $-hn
foglaltak kivdtelivel - el kell vCgexetni az drintett ftildrdsdet forgalmi drtdkbecsldsdt (a tovibbiakban;
CrtdkbecslCs)" Az eladdsra vagr cscrdre vonatkoz6 datntis drtdkbecsldsi kiitelezettsCg esetdn az drtdkbEcslesben
riigzitctt 6rvdnyessigi id6n betDl

hoz.ha16

nree. Ertdkb€csldsi ktitelezetts6g esetdn az

rncgdllapftott forgalmi drtdknil alacsonyabb ellendrtdka az adisvCteli

is

drtdkbecsl6sben
a csereszcrz6d€sben nnegdllapitani nent

lehet"

A listriban senepl6 ingatlanok minim6lis ellen#tike (minimum qianlati 6r), az NFK riltal rneghatdroz6sra keriilt
az Crtdkbecsldsi szakvilemdny ds az NFK vagyon-nyilvdnhrrisiban rdgzitelt k6nyv szerinti €ridk figyelcmbe
vdteldvel. Ezcn nrinim6lis ellen€rtCk alatli tnszegben tett vdteli ajdnlat drvdnytelen.

Az irtCkb€csles elkdszitCsdnek dij6t a Nenrzei Fiildalapha iartozd Fdldriszletek haszrositiMr6! szold 26212010.
(Xl.l1.) Korrn. rend. (Rendelet) 4. $ (2h) bekezddsiben foglaltak alapj6n az I ha tinndrtikcl meg nemhalad6
ingallanok esetiben az NFK, az azt mestalad6 tdrmdrtdkfi ingatlanok esetdben a szerzffids rnegk6tesdrc jogoault
v€teli ajdnlatot tev6 viseli.

Az NFK felhivja a figyelmet ara, hogy amennyiben egy adotl ingatlan vonatkozis6ban t0bb vdteli ajdnlat is
€rkezik, akkor a legmagasabb 6rv6nyes iraj6nlatot tev6 szemdllyel kiit addsvCteli szerz6ddst. Amennyibcn a
legmagasabb drajAnlatot lev6 szemdly visszaldp, akkor a sorban k$vetkezd legmagasabb draj6nlatd tevii
szemdf fyef

kdt adisvdteli srszod6st.

Azonos aj6nlati 6rak esetdn az elovdsarldsi rangsorban eldrdbb

6116

szem€ly lesz az NI.K 6llal t6mogatott vev6,

Az NFK felhivja a figyclmct arra, bogy amennfben a v€teli aj6nlatot tev6 rendelkezik a viteli

aj6nlat

formanyorntatvdnydn nreghat6rozott el6v6s6rldsi ranghellyel, ae ennek igazol6s6ra alkalmas dokumenturnok
csalol6sa is sztiksdges a vdtcli aj6nlat melli,
Az el6v6srirldsi jog gyakorl6sa Crdekdben az adiisvdteli szerzdd6s hirdetmoryi riton tdrtdnti kdzl6ser6l a mez3- ds
erd6gazdasdgi fUldek forgalnrri,r6l sz6l6 2013. dvi CXXIL tiirv€ny (Fdldforgalmi tv.) d.s az ad6s-v6leli ds a
haszonbdrfeti szerzhd*s hirdetmeiyi riton tdrtCn6 kiizld#re vonatkoz6 eljirisi szab6lyokr6l sz6l6 4?412013.
(XIl. 12.) Korrn, rerrdelct el6irasai atapj6n az NFK gondoskodik, A ldtrej6v6 szerziid€s hirdetnrenyi rlton tdrtdnd
k0zl6se az elelrtronikus t6jikoztat6si rendsz*r keretdben rniikddd kormanyzati honlapon t&ten6 kdzzdtdtellel
val6sul meg, el6v6$rl6si jog gyakorhisdra az ir6nyad6 tdrvinyi rendelkezdsekben rbgzitett feltetelekkel nyilik
lchet6sdg.

A Polgiri Ttirvdnykiinyvrdl sz6l6 2013. dvi V, tdrvdny (Ftk.) 6:74. $ (2) bekezddse alapjfn az NFK, mint
felbiv6st tev6 fdl fenntartja magdnak a jogo! hogy a jelan felhivdsban foglaltaknak megfclelti legkedvczdbb
ajrinlatot benyujt6 ajinlattev<ivel titrtdnd szerzriddsktitCst megtagadja.

Az NFK az drtdkesfrds sorfui Etekbcnikus P6lydzati Rendszert (a tovribbiakban: EPR) alkalmaz, amely az aldbbi
elektronikus feltllct€n &het6 el:
https ://epr. nlk4ov.hu/

Az EPR hasm6lalihoz a vdteli ajdnlarot tev6 szemilyeknek a Korminy 6ltal biztofitott azqrositisi szolgdlutAsi
regisardci6val kell rendelkcaniilk.
Azonositasi 0gyn6k (I(.lttQ rendszercn keresztiil, egyedi azonosltassal
gin feliiletdre. Az aj6nlai beadAsa a belepist k0vctden
lchctsdges, az adatkezeldsi nyilatkozat elfogaddsa ut{n.

A vdteli aj{nlato tevd< a Kdzponti
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meghattrrozott &tcsit€si hrt6rid6 megbosszabbodhat.

A Prk. 6:?4. g (3) bekezdcsere tekinteltel az NFK fclhlvja a figyelmet, hogy a v6teli aj6nlatok benyrrjtisAra
nyirva 6tl6 tratariiO leiArtAi1 felhivisit barmelyik ingatlan tekintetdben vi*vavorfiatja. Az si{nlattcv6 vdteli

ajrf,nlat6r a fenti hararii$ig isszavonhatja ds a m6dositott tartahxnmal rljra beadhatja, vagy ak6r vCglcgcsen is

visszavonhalja.

A Rcndelel 3. g alapjdn az NFK felhtvja a figrelmct, hogy vedett termeszeti terillehck ds Natura 2000lcrUletnek
min6s0l6 fbldrdszlii tulajdonjog6naf ahrhlzCsdhoz a ttrmdszetvddelemdrt felcl6s miniszta, vlzvddelmi ter0let
etad6s6'hoz a vdlzltgyi igazgatasi szervek iranltdsddrt felelda miniszter, mfg a vddettd nyilv6nltott r€gdszai
lel6helyrc ds a rdg*zcii r'{d6tivezetrc kitcrjedd lbtdrdszlet drtdkesltdsdhcz a kultur{lis 0r0ksCg vddelmddrt
felcl$s minisdcr egya€rtCse szgksdges. Ezekben az esetekben a szerzddCs csak a miniszteri j6vdhagy6sf
kdvet$en kcrulhct mcgkOtesre, annak hi6ny6ban a szerzddds megkittdsdnek jogszabilyi akad6lp van. A
miniszteri nllatkozat beszcrzise irAnt az Nf'K intdzkcdik.

Az NFK felhivja a figyelmA arr4 hogy a Nemzeti ln&astruklrira Fejlesa6 Zrt. (NIF ht.) in az NFK k0z0n
alapj6n az NFK kiltelczettsdgct vdllalt rrrc hogy a NLF Zn. 6ltal
ldtrejotr egynttmttodesi mcgdtlapodAs
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Az NFK felhivja az ajtinlattev6k figyelmdt ana" hogy eredm&ryes Crtdkesitds esetdn I heH6r vagy aa
meghalad6 tdm;ertdkfi ingatlan esetdn a vev61 terheli az 6rtdkesitdshez sztlks6ges forgalmi drt6kbeaslds
elkfuzitdsCnek dlja (az t hiktar idrmCrtdkei meg nsm halad6 ingatlanok esadbcn az drtekbccsldsi dtjat az NFK

szerz6dds-lr0tCsl rnpgel6z6cn szdmla ellendben kdzvetlenUl az drtikbecslCst kdszitd szakdrt6
satks6ges megfizrfri, valamint az 0gyvedi munkadlj vevdre es6 rdszc, amelyet szimla ellcndben
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kizArillag szAnt4 rdt, legel6 alrdszletet tartalmaz6 fiildreszler &trikesitdse
tdrtinik, anrelynek - | ha vagy azr rneghalad6 tdrm4rt€k esetdn vev6t
Ft + r{fa.
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Az ajfuilattevd aj6nlata nregt€teldvel elfogadja, hogy azadrisvcteli iigylerhez
kapcsolod6an felmeriil6 k6ltscgeket
megtdrfti, amennyiben a szerz6dds megkotdsdre I az ajinlata *lrdlrJjru
ellendre - neki felr6hat6 okb6l nem
kertil sor.

A listriban.szereplti ingattanok vonatkozdsdban erednrdrrycs drtdkesirCs
cscldn, a birtokba !dp6s pontos d6rumr{r6l
az ilgyletek lebonyolft6srira n:egbizott jogi kdpviseld t6j rkozratja
az a.iinlatrev6ket.
Fontos, h2ev az NFK jelen irt6kesftdsi eljrir6s sorin-.kizir6lag
sz al{bbi list6ban szerepl6 flildrGszletekre
A list6ban tetl n". tiintercn ingatlanokra vonatkozo vdtali
ajinlatokat, kdrelmeket, az NFK erdemben nern vizsg6lja,

voralkoz6 vdteli ajgnlatolst \cszi ligyelembe.

Jelen felhivris nem mindsiil a prk. szerinri szerz6deses aj6nratnak.
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