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K I V O N A T  

Parád Nagyközség Önkormányzatának 2015. november 30-án megtartott  

zárt képviselőtestületi ülésén készült jegyzőkönyvből 
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 

163/2015. számú határozata: 

Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Petrov László 2000 

Szentendre, Gyöngyvirág utca 21. szám alatti lakos és Osztafin Ádám 3245 Recsk, Dózsa 

György u. 61. szám alatti lakos részéről - a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és 

Vidékfejlesztési Kamara Heves Megyei Elnökségének (továbbiakban: Agrárkamara) - a Parádi 

0112/64, a 0112/72 és a 0112/75 hrsz-ú földrészletek adásvételi szerződésére vonatkozó – 

HEV01-02631-3/2015. sz. állásfoglalása ellen – benyújtott kifogását. 

A Képviselő-testület Petrov László (vevő) és Osztafin Ádám (eladó) kifogásának nem ad 

helyt. A Képviselő-testület az Agrárkamara állásfoglalását nem változtatta meg, és a fenti hrsz-

ú erdő művelési ágú földrészletek tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés jóváhagyását 

nem támogatja.  
 

E döntés ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, de a közléstől számított 30 

napon belül az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (3300 Eger, Barkóczi u. 

1.sz.) címzett, azonban a Parádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez benyújtandó 

keresettel lehet kérni annak bírósági felülvizsgálatát.  
 

 

INDOKOLÁS 
 

A Parádi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblájára 60 napra kifüggesztésre került a Parádi 

0112/64, a 0112/72 és a 0112/75 helyrajzi számon nyilvántartott földrészlet adásvételi 

szerződése.  

A szerződés adatai szerint Osztafin Ádám 3245 Recsk, Dózsa György u. 61. szám alatti lakos 

eladó, és Petrov László 2000 Szentendre, Gyöngyvirág utca 21. szám alatti lakos, mint 

elővásárlásra jogosult földműves vevő között jött létre visszterhes jogügylet.  

A kifüggesztésre rendelkezésre álló 60 napos határidőn belül nem érkezett vételi ajánlat az 

érintett földterületekre.  

Ezt követően az iratok továbbításra kerültek a területileg illetékes mezőgazdasági igazgatási 

szervhez. 

A mezőgazdasági igazgatási szervként eljáró Heves Megyei Földhivatal, az adás-vételi 

szerződés jóváhagyása iránti eljárásban, a becsatolt okiratok tartalma és alaki kellékei alapján 

nem emelt kifogást az ügylet ellen, nem tagadta meg a jóváhagyást, és - a Földforgalmi tv. 23. 

§ (5)-(6) bekezdései szerint eljárva - megkereste a helyi földbizottságként működő Magyar 

Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Heves Megyei Szervezetét 

állásfoglalása kiadása céljából.   
 

A Kamara a Földforgalmi törvény 24. §. (2) bekezdésében rögzített szempontok szerint 

értékelte a Parádi 0112/64, a 0112/72 és a 0112/75 hrsz-ú földrészletek adásvételi szerződését.  



A föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés jóváhagyását az Agrárkamara: az 

adásvételi szerződésben szereplő Petrov László vevővel nem támogatta. 
 

Az Agrárkamara a következők szerint indokolta állásfoglalását: 

„A helyi földbizottságként eljáró szerv a Földforgalmi törvény 24. § (2) bekezdés szerinti 

értékelése során arra a következtetésre jutott, hogy az érintett személy indokolható gazdasági 

szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a föld tulajdonjogát.” 
 

Az Agrárkamara állásfoglalása ellen – a rendelkezésre álló határidőben - a Képviselő-

testületnek címzett kifogást nyújtott be az adásvételi szerződésben eladóként megjelölt Osztafin 

Ádám recski és vevőként érintett Petrov László szentendrei lakos.  

Mindketten sérelmezve, a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 

Megyei Elnökségének állásfoglalását, amely megakadályozta a szerződés ingatlan 

nyilvántartáson való átvezetését.  

A vevő kifogásában részletesen feltárta, hogy Magyarországon nyilvántartásba vett belföldi 

természetes személy, aki a törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott 

mezőgazdasági szakirányú képesítéssel rendelkezik, a szomszédos 3243 Bodony, Árpád u. 14. 

szám alatti üzemközponttal. 

A hivatkozott törvény célja, hogy élet- és versenyképes mezőgazdasági termelés folytatására 

alkalmas méretű földbirtokok jöjjenek létre 

Ezt a célt szolgálja a Parád külterületén található 0112/64, a 0112/72 és a 0112/75 helyrajzi 

számú Várhegynek nevezett részen lévő mintegy 27 hektár, már meglévő közös osztatlan 

tulajdonban lévő tulajdon bővítése a szerződésben szereplő 1,4 hektár területtel. 
 

A képviselő-testület zárt ülés keretében foglalkozott a kifogás elbírálásával. 

A kifogást benyújtó vevőt, a szerzés jogszerűségét alátámasztó dokumentumok (földműves 

nyilvántartás, aranykalászos gazda bizonyítvány, mezőgazdasági üzemközpont nyilvántartása, 

önjáró mezőgazdasági betakarító gép jogosítvány) bemutatására hívta fel, amelynek vevő 

eleget tett. 

A kiegészítő dokumentumok bemutatását követően a képviselő-testület, mint a benyújtott 

kifogás elbírálására jogosult szervezet kisebbségben lévő tagjai támogatták a kamarai 

állásfoglalás megváltoztatását, helyt adva a kifogásnak. 

A döntés hozatalban résztvevők többsége, tartózkodott a kifogás elbírálásában való 

megnyilvánulástól. 

Ezért a rendelkező részben megjelölt tartalmú döntés született. 

A Képviselő-testület hatásköre a mezőgazdasági és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 

2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 

2013. évi CXXII. törvény 103/A. § (2) bekezdésén alapul. 

      

A bírósági felülvizsgálat lehetőségéről szóló tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72.§. (1) bek. da) pontja 

alapján adtam meg. 
 

Határidő: 15 nap 

Felelős: továbbításért jegyző 

 
 

Dr. Nagy István Gyula sk.                                             Varró Gyula sk. 

                        alpolgármester                                                         címzetes főjegyző 
 

 

A kivonat hiteléül: Lázár Éva  

Parád, 2015. december 8. 


