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Alulírott (név): 

Születési név: 

Lakcím: 

Születési hely, idő: 

Személyi azonosító jele: 

Állampolgársága: 

Anyja neve: 

Árverési azonosító: 

Település, hrsz.: 

 

 

A 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, 

felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő 

értékesítésén árverezőként való részvételemhez, a Földforgalmi törvény 13-15. §-a szerinti 

nyilatkozatomat az alábbiakban teszem meg: 

 

 

- 13.§ vállalom, hogy a fold, használatát másnak nem engedem át, azt magam használom, es ennek 

során eleget teszek a földhasznosítási kötelezettségemnek, továbbá vállalom, hogy a földet a 

tulajdonszerzés időpontjától számított 5 évig - a (3) bekezdésben meghatározott esetek kivételével - más 

célra nem hasznosítom. Ha a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződés tárgyát képező föld harmadik 

személy használatában van, kötelezettséget vállalok, hogy a fennálló földhasználati jogviszony időtartamát 

nem hosszabbítom meg, megszűnését követő időre a fentiekben foglalt kötelezettségeket vállalom. 

 

- 14.§ Nincs a földhasználatért járó ellenszolgáltatásának teljesítéséből eredő bármilyen Korábbi 

földhasználattal kapcsolatos jogerősen megállapított es fennálló díj-, vagy egyéb Tartozásom (a 

továbbiakban együtt: földhasználati díjtartozás), a szerzést megelőző 5 éven Belül nem állapítottak meg, 

hogy a szerzési korlátozások megkerülésére irányuló jogügyletet kötöttem. 

 

- 15.§ Amennyiben pályakezdő gazdálkodónak minősülök, a 13. es 14. §-ban meghatározottakon túl 

kötelezettséget vállalok arra, hogy 

 

a)  a tulajdonszerzéstől számított 1 éven belül a fold helye szerinti településen állandó 

bejelentett lakosként életvitelszerűen fogok tartózkodni, vagy a tulajdonszerzéstől számított 1 éven 

belül a fold helye szerinti településen mezőgazdasági üzemközpontot létesítek, és  

 

b) mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet folytatok. 

 

 

 

 

 

 



 

Továbbá, nyilatkozom arról, hogy a 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése alapján,  

 

a) a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi törvény (Vht.) 123. § (2),   

 

b) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi tv.) 9. §-a, és  

 

c) a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló a 1991. évi IL. törvény (Cstv.) 49. § (3) és (3b), és  

 

d) a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati 

adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 

31.) Korm. rendelet 5. § (4) d) bekezdése szerint. 

 

nem minősülök az árverezésből kizártnak. 

 

 

Kelt:  

 

_____________________________ 

aláírás 

 

 

 

--------------------------------------------------    -------------------------------------------------- 

Tanú        Tanú 

 

Neve:        Neve: 

Lakcíme:       Lakcíme: 

Sz. igazolvány száma:      Sz. igazolvány száma: 

 

 

 

Az árverésen készítendő kép- és hangfelvétel készítéséhez hozzájárulok:  igen  nem 

          (a megfelelőt kérem aláhúzni)  

Kelt:  

 

 

_____________________________ 

aláírás 

 

 


