A niezó-

és erdögazdasági haszrrosítású föidre vot:tatkozó \.éleli a3ánlat esetón az a.;árrlat részeként mellékelten
csatolni szükséges a íbidmtives rninőségének igazolására a íöldnrűves nyilvántanásba vételról szóIó lratározat
másoiatát, ennekhiányábana2a13. ór,i CXXil. (Földforgalrni törv-ény) I0. § (3) atapján a vóteli ajánlatot tevő
Iegalább teljes bizonyító erejü rnagárrokiratba fogialt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy flol<iművesnek nem
rninősül, é§ a birtokában álló i'öld területnagysága a megszÉrez§i kívánt íold tertiletnagy,ságával eg1,,ütt nem
haladja nlfg az

l

hcktárt.

Az ].{FK felhívja a íigyelmet, hogy arnennyiben a véteii ajánlat nem az EPR rendszeren keresztiil érkezik be.
vagy egy dokumentum löbb ingatlan adatait tartirirnazza, illetve amerinyibeir a véteii ajanlat kötelezően
kitoltendő mezóinek kitöltóse e]nrarad. az lriányosan, rlern rnegfele lően kerül kitöltesre, úgy liánlpótlási felhívás
kibocsátására nem kerüi sor, abenyujtott vételi ajarrlat nrérlegelésnélkil órvénytelcnnek nrinősül.
Ug,vancsak érvénytelen a vételi ajánlat, ha az iogszabályban rőgzitett tulajdonszerzési korlátozásba iitközik.

Á vételi ajántatok benyrijtására nyitva álló határidó: 2020, április hónap

1.

napja 23 Óra 59 perc.

A

beérkezett vételi a.jánlatok éru,ényességénekbirálatát az l.,lFK a benyújtásra nyitva álIó határidő lejá*át követő
60 rrapon belül megte§zi, arrnak eredményéről a kérelmezőket postai úlon értesíti.

A Ptk.

6:74. § (3) bekezdésére tekintettel az NFK felhír,ja a figyelmet, hogy a vételi ajániatok benyújtására
nyitva álIó határidő lejártáig feilrívását bánnelyik ingatlan tekintelében visszavonhatja, Az ajánlattevő vételi
ajánlatát a f'enti határidő vísszavonlratja és a módosított tartalommal újra beadlratia, vagy akár véglegesen ís
visszavonhatja.

A

Rendelet 3. § aiapján az

NFK

fetlrívja a figyelnret, hogy Natura 20ü0 területnek nrinősülő ftldrészlet

tulajdonjoganak átruházá§ához a természetvédeleinértfelelös miniszter, vízvédelrniteriilet eladásához a vízügyi
igazgatási szervek irányításáért felelös rninisáer, raíg a védettérryilvánítolt régészeti lelőhelyre és a régészeti
védőövezetre kiterjedő floldrészlet értékesítéséhez
a kulturális örökség védelméértFelelős rniniszter egyetértése
seülc;éges. Ezekben az esetekben a szerződés csak a szükséges miniszteri jóvahagyást kövelően kerül
nregkötésre, annak hiányában a szerződés rnegkötésének jogszabályi akadálya van. A miniszteri n5lilatkozat
beszerzése iránt az NFk intézkedik-

Az NFK fethívja

a figyelmet arra is, hogy jelen értékesítésieljára-s során kiaárólag az alátlbi listában szereplő

fiildrészletekre vonatkozó véteü ajánlatokat veszi figyelembe.

A

listában fel nem tüntetett ingatlanokra

vonatkozó véteii ajánlatokat, kérelmeket az NFK érdernben nem vizsgálja.
-lelen felhívás nenr minósúl a Ptk. szerinti szerződéses aiánlatnak,
Kelt: Budapest, 2020. 03, 02.
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