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Parád Nagyközség Önkormányzatának 

17/2016. számú határozata: 

Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Petrov László 2000 

Szentendre, Gyöngyvirág utca 21. szám alatti lakos részéről - a Magyar Agrár-, 

Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Heves Megyei Elnökségének (továbbiakban: 

Agrárkamara) - a Parádi 0114/1 hrsz-ú földrészlet adásvételi szerződésére vonatkozó – HEV01-

02800-4/2015. sz. állásfoglalása ellen – benyújtott kifogását. 

A Képviselő-testület Petrov László (vevő) kifogását érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.  

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 

0114/1 helyrajzi számon nyilvántartott földrészlet adásvételi szerződése.  

A szerződés adatai szerint Szlovencsák Jánosné 3240. Parád, Kristály u. 75. 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 0114/1 hrsz-ú földrészlet 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 a szerződés alkalmas a törvény céljainak, 

rendelkezéseinek megkerülésére.” 

Az Agrárkamara állásfoglalása ellen – a rendelkezésre álló határidőn túl - a Képviselő-

testületnek címzett kifogást nyújtott be az adásvételi szerződésben vevőként érintett Petrov 

László szentendrei lakos.  

Petrov László részére az agrárkamara HEV01-02800-4/2015. sz. állásfoglalását 2015. 

december 30.-i hivatalunkhoz érkezését követően 2016. év január 04. napján megküldtük, 

melyet a visszaérkezett tértivevény adatai alapján 2016. január 11. napján vett át. Így a kifogás 

benyújtására rendelkezésre álló idő a kézhezvételtől számított 5 nap, melynek jogvesztő 

határnapja 2016. január 16. Petrov László hivatalunkhoz postai úton benyújtott kifogását a 

rendelkezésére álló határnapon túl a borítékon lévő postai pecsét szerint 2016. január 18.-án 

adta fel.      

A mezőgazdasági és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel 

összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 

103/A. § (2)”A képviselő-testület megváltoztatja a kifogással érintett állásfoglalást, ha annak 

kiadására a Földforgalmi törvény 23-25. §-a megsértésével került sor, egyébként a kifogást 

elutasítja. Az elkésett kifogást a képviselő-testület érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A 

képviselő-testület a kifogást 15 napon belül zárt ülésen bírálja el. A képviselő-testület a döntését 

jegyző útján közli a helyi földbizottsággal, a kifogást tevővel és a mezőgazdasági igazgatási 

szervvel.” 

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

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

2013. évi CCXII. 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: 20 nap 

Felelős: továbbításért jegyző 
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