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Az előadás vázlata (GYIK) 

• Mi a teendő, ha a szomszéd elszántja a földem? 

• Hogyan áll az osztatlan közös tulajdon 
megszüntetése a megyében? 

• Rájelentkezzek-e, vagy sem? 

• Mikor adómentes az 1 ha alatti belterületi 
földem? 

• NFA földvásárlás/földbérlet… 



Földrészlet kitűzése 

• PTK Ötödik könyv 
Első rész 

 



Földrészlet kitűzése 

• Törekedjünk a békés 
megoldásra! 

• Keressünk 
ingatlanrendező 
földmérő minősítéssel 
rendelkező földmérőt! 

 



Földrészlet kitűzése 

• Készüljön a földhivatal 
által levizsgált Kitűzési 
vázrajz. 

• Kérjünk a jegyzőtől 
birtokvédelmet. 

• Végső megoldás: bíróság. 

 



OKTM projekt 

gazdász 
helyszínelés 

keretmérés ftt hiba javítása 
osztásirány és 

kezdőpont 
meghatározása 

egyezség vagy 
sorsolás 

munkarészek 
vizsgálata, 

záradékolás 

kitűzés, 
bemutatás 

ingatlan-
nyilvántartási 

átvezetés 



OKTM projekt 
I. Csongrád – 190 fr. (NFA 18 fr.) 
II. Szentes – 519 fr. (NFA 82 fr.) 
III. Hódmezővásárhely – 294 fr. 

(NFA 45 fr.) 
IV. és Szeged – 14 fr. 
V. Szeged – 311 fr. – 2017 
VI. Nincs – 2018 
VII. Mórahalom – 215 fr. – 2019 
VIII. Makó – 300 fr. - 2020 



Elővásárlói, előhaszonbérlői esetek 
Ranghely Elővásárlásra jogosult 

I. A Magyar Állam nevében eljáró Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA); 

II. A földműves tulajdonostárs (ha nem egy másik tulajdonostárs a vevő); 

III. A legalább 3 éve a földrészleten gazdálkodó földművesek közül: 
a legalább 3 éve helyben lakó szomszéd, 
a legalább 3 éve helyben lakó, 
a legalább 3 éve 20 km-en belül bejelentett lakóhellyel vagy üzemközponttal rendelkező; 

IV. Művelési ág szerinti megosztásban: 
szántó, rét, legelő esetén a helyi állattartó telepet legalább 1 éve üzemeltető földműves, ha az 
állatsűrűsége > 0,5 ÁE/ha és takarmány-előállítás a célja; 
szántó, kert, szőlő és gyümölcsös esetén az eredet-megjelöléssel ellátott mezőgazdasági terméket 
előállító, vagy ökológiai gazdálkodást folytató helyi termelő; 

V. A legalább 3 éve a közelben gazdálkodó földművesek közül: 
legalább 3 éve helyben lakó szomszéd, 
legalább 3 éve helyben lakó, 
legalább 3 éve 20 km-en belül bejelentett lakóhellyel vagy üzemközponttal rendelkezik. 



Elővásárlói, előhaszonbérlői esetek 
Ranghely Előhaszonbérletre jogosult 

I. Művelési ág szerinti megosztásban: 
• szántó, rét, legelő esetén a helyi állattartó telepet legalább 1 éve üzemeltető földműves, ha az állatsűrűsége 

> 0,5 ÁE/ha és takarmány-előállítás a célja; 
• szántó, kert, szőlő és gyümölcsös esetén az eredet-megjelöléssel ellátott mezőgazdasági terméket előállító, 

vagy ökológiai gazdálkodó. 

II. A földterület volt haszonbérlője, amennyiben legalább 3 éve helyben lakó földműves, vagy helybéli 
MgTSz, melynek haszonbérlete legalább 3 éve fennállt. 

III. Közös tulajdonban álló föld esetén a földműves tulajdonostárs, ha a bérbeadás külső személy javára 
történik. 

IV. A földrészlet közelében lakó földműves gazdálkodók közül a legalább 3 éve: 
• helyben lakó szomszéd, 
• helyben lakó, 
• 20 km-es távolságon belül lakóhellyel vagy üzemközponttal rendelkező. 

V. A legalább 3 éve helyben gazdálkodó MgTSz, amely: 
• a szomszédos földön gazdálkodik és a településen van az üzemközpontja, 
• a településen gazdálkodik és a településen van az üzemközpontja, 
• a föld 20 km-es körzetében gazdálkodik és a körzetben van az üzemközpontja. 



Belterületi föld adómentes, ha 
• művelési ága legalább 1 éve kivett az ingatlan-nyilvántartásban, 

• területe kisebb, mint 1 ha, 

• egész évben folyamatosan mezőgazdasági művelés alatt áll, 

• amelynek teljes területe szántó, szőlő, kert vagy gyümölcsös művelési ágnak 
megfelelően van művelve, 

• az adóalany a naptári év június 09. és szeptember 30. között kérelmezi és a NAK 
helyszíni szemle alapján a fentieket igazolja, 

• amellyel határos területen létesített ivóvíz, szennyvíz és villamosenergia vezetékre 
való csatlakozásra nincs lehetőség, vagy amelynek az adóalany a mezőgazdasági 
támogatásokról szóló tv. szerinti jogszerű földhasználója és azt a tárgyévben 
kérelmezett, vagy nem kérelmezett területként jelöli meg. 



NFA – Földet a gazdáknak 
• NFA földvásárlással/földbérlettel kapcsolatos ügyekben keresse meg földügyi 
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Köszönöm megtisztelő a figyelmet! 

csongrad@nak.hu 

+36-62-423-360 

mailto:csongrad@nak.hu
mailto:csongrad@nak.hu
mailto:csongrad@nak.hu

