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A földre az árverezhet, 
1. aki előlegként a föld becsértékének 10%-át legkésőbb az árverés 
megkezdése előtt a kormányhivatalnál letétbe helyezte, a licitdíjat 
megfizette. 

2. A letétbe helyező akkor árverezhet, ha az előleg és a licitdíj össze-
ge a letéti számlán jóváírásra került és az átutalásról szóló igazolást 
legkésőbb a licit megkezdése előtt a kikiáltónak bemutatja, annak má-
solatát pedig részére átadja. 

3. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CX-
XII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi törvény) 35. § (3) bekezdés
harmadik mondata szerinti körülmények fennállásáról szóló hatósági 
bizonyítványt és 

4. a Földforgalmi törvény 13–15. §-a szerinti – az ott előírt alakszerű-
ségi előírásoknak megfelelő – nyilatkozatokat csatolja. 

Ügyintézés illetéke, 
igazgatási 
szolgáltatási díj

Illetékmentes

Ügyintézési határidő -

Eljárást megindító 
irat (kérelem) 
benyújtásának módja

A végrehajtó, a felszámoló, vagy a pénzügyi gondnok (a továbbiak-
ban együtt: megkereső) az értékesítés feltételeinek bekövetkeztétől 
számított 60 napon belül az árverés kitűzése, az árverési vagy értéke-
sítési hirdetmény (a továbbiakban együtt: árverési hirdetmény) közzé-
tétele, továbbá az árverés vagy értékesítés (a továbbiakban együtt: 
árverés) lefolytatása érdekében megkeresi a föld fekvése szerint ille-
tékes mezőgazdasági igazgatási szervként végrehajtási, felszámolási 
és önkormányzati adósságrendezési feladatkörében eljáró megyei 
kormányhivatalt (a továbbiakban: mezőgazdasági igazgatási szerv).

Alapvető eljárási 
szabályok, 
ügymenetre 
vonatkozó 
tájékoztatás

Földművelésügyi Osztály földárverést folytat le a végrehajtó, a felszá-
moló, vagy a pénzügyi gondnok (megkereső) kérésére, ha a végre-
hajtási, felszámolási, vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás-
ban mező – és erdőgazdasági hasznosítású föld értékesítése iránt 
kell intézkedni. A megkeresés alapján a Földművelésügyi Osztály a 
megkeresés kézhezvételétől számított 45 napon belül, az árverést ár-
verési hirdetménnyel tűzi ki. 
Az árverező személyesen vagy megbízottja, illetve képviselője útján
árverezhet,  viszont  az  elővásárlási  jog  csak  személyesen



gyakorolható.  A  föld  árverési  vevője  a  legmagasabb  összegű
érvényes  ajánlatot  tevő  árverező.  Az  a  vételi  ajánlat  érvényes,
amelynek összege – legalább a licitküszöb összegével – meghaladja
az előzőleg tett érvényes vételi ajánlat összegét. Az árverező a vételi
ajánlatot nem vonhatja vissza. Ha a felajánlott legmagasabb összegű
vételi  ajánlatra  vonatkozóan  elővásárlásra  jogosult  tesz  elfogadó
nyilatkozatot, az elővásárlásra jogosult lesz az árverési vevő.

Ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok 
jegyzéke

- a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 
törvény, 

- az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. 
( XII.2.) Korm. rendelet 27. §-a (hatósági bizonyítvány 

Ügyintézéshez 
használt, letölthető 
nyomtatványok

Nógrád Megyei Kormányhivatal honlapja

Időpontfoglalás nincs

Igénybe vehető 
elektronikus 
programok elérése

nincs

Tájékoztatás az 
ügyfelet megillető 
jogokról és 
kötelezettségekről

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
alapján
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