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A Nógrád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztálya 

mezőgazdasági igazgatási szervként végrehajtási, felszámolási és önkormányzati 

adósságrendezési feladatkörében eljárva (a továbbiakban: mezőgazdasági igazgatási szerv) az 

582/2022. azonosító számú árverés ügyében (adós: Igliczi Attila) az NO/FMO/00582-4/2022. 

ügyiratszámú árverési hirdetményét 

az alábbiak szerint módosítja: 

Az árverésen való részvétel feltételei: 

A földre az árverezhet: 

– aki a föld becsértékének 10%-át árverési előlegként legkésőbb az árverés megkezdése 

előtt a kormányhivatalnál letétbe helyezte, a licitdíjat megfizette, és az előleg, illetve 

licitdíj átutalásáról szóló igazolást a licit megkezdése előtt az eljáró mezőgazdasági 

igazgatási szerv árverezést lebonyolító képviselőjének (a továbbiakban: kikiáltó) be-

mutatja, annak másolatát pedig részére átadja. Az előleg és a licitdíj összegét olyan 

időpontban kell átutalni, hogy az árverés időpontját megelőzően megérkezzen az 

a kormányhivatal számlájára. Az internetről kinyomtatott tranzakció banki jó-

váhagyás nélkül nem megfelelő. 

– aki a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a 

továbbiakban: Földforgalmi törvény) 35. § (3) bekezdés harmadik mondata szerinti 

körülmények fennállásáról szóló (tulajdonszerzési képesség) hatósági bizonyítványt 

csatolja, 

– aki a Földforgalmi törvény 13–15. §-aiban előírt – az alakszerűségi előírásoknak meg-

felelő – köz-, vagy magánokiratba foglalt nyilatkozatokat csatolja. 

Tulajdonszerzési képességről hatósági bizonyítványt – az ügyfél kérelmére – a Nógrád 

Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya állít ki. A hatósági bizonyítvány csak a 

hatósági bizonyítványban megjelölt föld végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati 

adósságrendezési eljárással összefüggő árverésén való részvételhez szükséges feltétel 

fennállását igazolja. A hatósági bizonyítványt a Földhivatali Főosztály 15 napon belül állítja 

ki.  

Az eljáró mezőgazdasági igazgatási szerv felhívja az előárverezésre és elővásárlásra 

jogosultak figyelmét, hogy az elővásárlási jogosultságuk gyakorlásának feltétele az árverésen 

történő részvétel! Az elővásárlási jog jogosultjának a jogosultságát bizonyító okiratokat a 

licit megkezdése előtt a kikiáltónak személyesen kell átadnia. 
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Az érintett hirdetmény egyéb adatainak változatlanul hagyása mellet az eljáró mezőgazdasági 

igazgatási szerv kéri a fentiek tudomásul vételét. 

 

Jelen döntés a Kormányhivatal elektronikus aláírásával van ellátva. Az elektronikus aláírással 

ellátott elektronikus dokumentum joghatás kiváltására való alkalmassága a papíralapú 

dokumentuméval megegyező az elektronikus aláírásról rendelkező hatályos jogszabályok, az 

elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. 

(XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés b) pontja alapján. 

 

 

Salgótarján, 2022. június 14. 

 

dr. Szabó Sándor kormánymegbízott nevében és megbízásából: 
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osztályvezető 

 

 


		2022-06-14T12:45:14+0200
	Nógrád Megyei Kormányhivatal




