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A

N{agYar Áilum, rnint tulajdonos nevébetr és képviseletébeneljáró Nerneeti Föltliigyi
Központ (JriFK} a
Nerrrzeti FÖldalaprÓl szillÓ 2010. évi LXXXV1i. törvény Zr.
§ (:a) bekezdés b) lontja
aiapján a ieieri
hirdetménYberr megjelölt. Nenrzeti Földatapba tartozó, 3 ha térmér,{ékeirneg nem "
hataJÓ nag}ságii
_,
firldreszleteket nyilvános pályáztatás^ illetve árverés rrrellózésével értékegítenikívánja.

A

listában szerePlÓ ingailalroklroz taítozó minimáIis ellenérték az eljárás során,, a r,óteji
ajánlatok beérkezésér
NFK vagyonnyilváníafiásában rti§zített könyv sz.erinti

kÖvetően elkészítendő értókbecslési szakvélemény és az
értékfi gyelembe vételével-kerül rneghatarozásra.

Az értékbecsléselkészítésénekdíiát a Nenzet Földalapba tartozó Földrészletek hasznosírásáról szólo
262l2a10.
(XL17,) Korm, rend. (Rendelet) 4. § (2h) bekezdéséberr fbglaltakat kivéve a szerződés
megkötésére jogosu}t

vételi aiánIatot tevő viseli.

A1 N}:K felhívja a figYelrnet arra, hcrgy an,lennyiben egy adott ingatlan r.onatkozásábari
tóbb r,ételi a.lániar is
érkezik, akkor a legntagasabb érr,,ényesárajánlatot tevő személlyJ kot adásveteli
szerzőclést, anrennyiben

az
ajánlati ár a mininrális ellenértéketeléri. Amennyiben a legmagasabb ajánlati ar
a mininrális elienérték összegót
nem éri el, az N}'K megnYÍlatkoáatja a legnagasabb árajánlatoí tevő személyt visszalépéseesetén a sorban

kÖvetkező legmagasabb áraiánlatot tevő szeÁélyt
el

}enértéknek me gfelel ő véte láron is fenatartj a-e.

- arra

vonatkozóan, lrogy vételi Úrrlatát

a

rninimális

Azonos ajánlati árak esetén ,haaz ajánlati ár eléri a minimáljs ellenértéket az
elővásárlási rangsorban előrébb

álió személY |,esz, az NFK által támogatott vevő. Ha azonos ajánlati árak- esetérr -,
a. nem éri el
minimális ellerrértéket, az NFK az. e\ővásárlási rangsorban eloieou álló szeniélyt
";á"iá*
nl,itátkoztatja
meg, hogy
minirrrális eiienértókrrek nregfelelő vételifu:on vételi ajiniatát í'enntartja-e, az Npx jerrivja
a iigyelmet arra.

a

a

hogy
amennyiben a véteii ajáníatot tevő rendelkezik a vóteli ajánlat formanyoJntatványán
máglataiozofi elővásárlási
ranghellYel, az ennek igazoiására alkalmas ciokurnentumok csatolása is srúkséges
a veteli"ajanlat meltré,

Az elŐvásárlási jog gYakorlása érdekébenaz adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő
közléséről a mezö_
és erdőgazdasági ftldek forgalrnáról szólő20!3. evi CXXll, törvérry es aaiqtzotg. (X{I.
12.) Korm. rendelet
elŐirásai alaP-ián az NTK. gondoskodik. Az elővásárlási jog gyakoríáráru u.
irányadó jogszabalyot alaplán az
adásvételi szerzódés közzétételétől számított 60 napon bétŰ- tett elfogadó jognyilatkoiat
benyújtiisával r.,an
lehetőség a kifiiggesztés lrelye szerinti Önkormányzatnál.

A..Poigári TÓrvénYkÖnyvről szóió 2013, évi V. törvény (Ptk.) ó:74. (2) bekezdése
alapján az NFK mint
§
Íblhivást tevő fél fenntartja magának a
-jogot, hogy a jelen reúrivaslan'ro§tattatnat, nregreiálá, legkedvezőbb

ajánlatot benyújtó ajárrlattevővel tönénö szerződéskotési rnegtagadja.

Ai NFK

az értékesítés
során ElektroniL,us Pályázati Rendszert (a rovábbiakban: EpR) alkalmaz,
amely az alábbi
elektronikus felületen érhető el;
https :1/epr.nfk.gov
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Az EFfi,

rendszer lrasznáiatához a vételi ajánlatot tel,ő szenlély,ek.nek a Korinátt1,
á]tal bizti:sított azoriosítási
szclgáitatási regisztrációval ke1l rendeikeznie,

Az

a-jánlattevÖk

a

KözPonti Azonositási Ügyrrök rendszeren (KAü-ri) keresztiil. eg5.edi azonosítással

{Ügi''fétkaPu igérrl'bevéteióvel) tudnak belépni az §FR. l'elületére. Ajánlat beadása a belépéstkövetőeil
lelretséges,
az adatkezel,ési nyilatkozat elfogadása után.

