
Tárgy: Versenyeztetési hirdetmény jóváhagyása 
 

119/2021. (V.31.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 
Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedé-
sek hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre 
való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításá-
ról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljár-
va az alábbi határozatot hozom: 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzata jóváhagyja a Halasi Városgazda Zrt. által 2021. 
május 28. napján kelt, a Kiskunhalas, 0651/25 hrsz-ú, természetben a Sóstói tó és a Ha-
tár utca között lévő 130443 m2 területű ingatlan haszonbérbeadására vonatkozó, nyílt 
versenyeztetési pályázati felhívást a melléklet szerinti tartalommal. 
Döntésemről az első rendes Képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-
testületnek. 
 

INDOKOLÁS 
 

A Kiskunhalas, 0651/25 hrsz-ú, természetben a Sóstói tó és a Határ utca között lévő 130443 
m2 területű ingatlan (továbbiakban: tárgyi ingatlan) Kiskunhalas Város Önkormányzatának 
tulajdona.  

A jelen módosításra azért van szükség, mert 2021. május 13. napján egy kiskunhalasi lakos 
azzal a kéréssel kereste fel a Halasi Városgazda Zrt-t, hogy a 0651/25 hrsz-ú területet ha-
szonbérbe kívánja venni, így a területet művelné, elvégezné a tisztító kaszálást, a nád vissza-
szorító munkálatokat, villanypásztort építene. Így a terület művelés alatt állna, amelyre tá-
mogatást is igénybe venne. 

A Halasi Városgazda Zrt. 2021. május 13. napján azzal a kéréssel fordult Kiskunhalas Város 
Önkormányzatához, hogy fent említett ingatlant nyílt versenytárgyaláson történő haszonbér-
be adását javasolja. Indoklásban kifejtette, hogy az ingatlan művelésével a terület folyamato-
san rendezett lenne, így egy szép városkép fogadná az északi városkapuból a városba érke-
zőket, és az éves bérleti díj összege is támogatást jelentene a Városnak. 

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiak-
ban: Földtv.) 38. § (1) bekezdése szerint „a föld tulajdonosa, haszonélvezeti jog fennállása 

esetén a haszonélvező (e fejezetben a továbbiakban együtt: használatba adó) a föld használa-

tát, hasznosítását az e törvényben meghatározott módon és mértékben az e törvényben meg-

határozott természetes személy, valamint jogi személy javára haszonbérlet, szívességi föld-

használat, továbbá az (1a) bekezdésben meghatározott rekreációs célú földhasználat, vala-

mint erdőnek minősülő föld esetében a Fétv.-ben meghatározott jogcímen engedheti át.” 

A fentiek alapján a haszonbérleti jogviszonyt kizárólag a tulajdonos, vagyis az Önkor-
mányzat létesítheti, ezért ezen terület hasznosítását az Önkormányzat visszavonta a Ha-
lasi Városgazda Zrt-től. 

A terület haszonbérbe adására versenyeztetési eljárás folytat le az Önkormányzat, 
amely feladat ellátásával megbízta a Halasi Városgazda Zrt-t. 



A sikeres eljárás lefolytatása után a haszonbérleti szerződést az Önkormányzat, mint 
tulajdonos köti meg a haszonbérlővel. 

A Földtv. 59. § (1) bekezdése szerint nem kell a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyá-
sa az állam, illetve az önkormányzat tulajdonában álló föld földhasználati jogosultságának az 
átengedéséhez. 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata a 111/2021. (V.20.) Polgármesteri határozatával döntött a 
Kiskunhalas, 0651/25 hrsz-ú, természetben a Sóstói tó és a Határ utca között lévő 130443 m2 
területű ingatlan haszonbérbeadásáról és megbízta a Halasi Városgazda Zrt.-t a nyílt verse-
nyeztetés útján történő értékesítés érdekében a pályázati kiírás jóváhagyásra történő benyújtá-
sára és annak jóváhagyását követően az eljárás lebonyolítására. 
 
Az Önkormányzat gazdasági stabilitásának megőrzése érdekében mielőbb gondoskodni szük-
séges az Önkormányzat saját bevételeinek növeléséről, valamint a magánszférában tervezett 
fejlesztések elősegítéséről. A fentiek alapján határoztam a pályázati kiírás elfogadásáról. 
 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben 
a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 
Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszünteté-
séről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. Magyarország 
Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről 
szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt Képviselő-testületi 
ülés nem tartható, továbbá nem belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor szűnik meg. 

A fentiekben meghatározottakra tekintettel, valamint a Kat. 46. § (4) bekezdésében biztosított 
hatáskörömben eljárva határoztam a fenti tárgyban. 
 
Kiskunhalas, 2021. május 31. 
 

 
 
Fülöp Róbert s.k. 
polgármester 
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A Halasi Városgazda Zrt. (Kiskunhalas, Bem u. 1.)  
Kiskunhalas Város Önkormányzata megbízásából nyílt versenytárgyalást ír ki a  

 
0651/25 Hrsz (rét, közösségi mintatér megjelölésű) 13.0443 ha területű 

ingatlan  

haszonbérleti jogának (min. 5 év) elnyerése érdekében.  

A kikiáltási ár: 750.000 Ft / év. 

 

A versenytárgyaláson részt vehetnek mindazok, akik a bérelni kívánt ingatlan éves bérleti 
díjának 10%-át 2021. jún. 09. napján 16 óráig „bánatpénz” címén átutalják Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának OTP Banknál vezetett számlájára:  
11732064-15338806-08660000, közlemény rovatban kérjük feltűntetni: 

 0651/25 Hrsz bánatpénz 
Bánatpénz összege: 75.000 Ft, fizetendő átutalással  

 

A versenytárgyaláson részt vevő a részvételével kijelenti, hogy tudomással bír arról, miszerint az 

ingatlan különösen a fölforgalmi tv., a természet védelméről szóló tv. hatálya alá tartozik.  

Részvételével kijelenti továbbá, hogy tudomásul veszi, miszerint a felhívás mellékletében szereplő 

jogszabályi rendelkezések tájékoztató jellegűek, nem kimerítő jelleggel kerültek feltüntetésre, így az 

ingatlan haszonbérletére vonatkozó jogszabályok teljes körű megismerése a versenytárgyaláson részt 

vevő feladata és kötelessége. A versenytárgyalás nyertese tudomással bír arról, miszerint a 

haszonbérleti szerződés alapján az esetleges előhaszonbérleti jogosult a haszonbérlő helyébe léphet. 

 

 

Versenytárgyalás időpontja: 2021. június 11. péntek 09 óra  

Helye: Kiskunhalas, Bem u.1. Halasi Városgazda Zrt. iroda 
A versenytárgyalás sikeressége esetén a nyertes pályázó a szerződéskötéssel egyidőben két havi bérleti 

díjnak megfelelő óvadékot köteles fizetni.   

 
 
 
 
     Molnár Ferenc 
Kiskunhalas, 2021. május 28.     vezérigazgató 
 
 
Mellékletek: 
 
- Kivonat a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényből 
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- Kivonat a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényből 
 
 
Kivonat a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 

törvényből 

  
42. § (1) *  A földhasználati jogosultság megszerzésének feltétele - ide nem értve a 40. 
§ (2)-(5) bekezdésében foglalt eseteket -, hogy a földhasználati jogosultságot szerző fél 
a földhasználati jogosultság átengedéséről szóló szerződésben (a továbbiakban együtt: 
földhasználati szerződés) vállalja, hogy a földhasználati szerződés fennállása alatt 
megfelel a 40. § (1)-(4) bekezdésében, valamint a 41. §-ban foglalt feltételeknek, a föld 
használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és ennek során eleget tesz a 
földhasznosítási kötelezettségének.   
(2) *  Az (1) bekezdés alkalmazásában nem minősül a használat átengedésének az, ha a 
földhasználati jogosultságot szerző fél 
a) a föld használatát valamely érvényes jogcímen 
aa) földművesnek minősülő közeli hozzátartozója, 
ab) a legalább 25%-ban a tulajdonában, vagy a közeli hozzátartozójának legalább 25%-
ban a tulajdonában álló mezőgazdasági termelőszervezet, vagy 
ac) olyan családi mezőgazdasági társaság, amelyben tag 
javára engedi át, 
b) társult erdőgazdálkodást folytat vagy az erdőnek minősülő földet erdőkezelésbe adja, 
vagy 
c) vetőmagtermeléshez szükséges terület biztosítása céljából valamely érvényes 
jogcímen engedi át a használatot más személy részére. 
(3) A földhasználati jogosultság további feltétele, hogy a szerző fél a földhasználati 
jogosultság átengedéséről szóló szerződésben, illetve teljes bizonyító erejű 
magánokiratba vagy közokiratba foglaltan nyilatkozzon arról, hogy nincs jogerősen 
megállapított és fennálló földhasználati díjtartozása. 
(4) A pályakezdő gazdálkodónak az (1)-(3) bekezdésben meghatározottakon túl 
kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy 
a) a földhasználati jogosultság megszerzésétől számított 1 éven belül a föld helye 
szerinti településen állandó bejelentett lakosként életvitelszerűen fog tartózkodni, vagy 
a földhasználati jogosultság megszerzésétől számított 1 éven belül a föld helye szerinti 
településen mezőgazdasági üzemközpontot létesít, és 
b) mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet folytat. 
(5) Újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetnek az (1)-(3) bekezdésben 
meghatározottakon túl kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a földhasználati 
jogosultság megszerzésétől számított 1 éven belül a föld helye szerinti településen 
mezőgazdasági üzemközpontot létesít. 
42/A. § *  A szerző fél tekintetében a 42. §-ban jogosultsági feltételként előírt 
kötelezettségvállalásokat és nyilatkozatokat a földhasználati jogosultság átengedéséről 
szóló szerződésnek kell tartalmaznia. 
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43. § (1) A földhasználati jogosultság megszerzésének megengedett mértékére - a (2)-
(3) bekezdésben meghatározott eltérésekkel - a 16. § (2)-(5) bekezdésében foglaltak az 
irányadók. 
(2) A birtokmaximum 1800 hektár területnagyság mértékig meghaladható a 
mezőgazdasági termelőszervezet legalább 1 éve tagjának tulajdonában álló föld 
használatával. 
(3) A különválással, kiválással létrejött mezőgazdasági termelőszervezet esetében - a 
létrejöttétől számított 5 évig - a megengedett birtokméretbe a jogelőd birtokában lévő 
összes föld területnagyságát be kell számítani. 
45. § (1) Az erdőnek minősülő föld haszonbérbe adása esetén előhaszonbérleti jog illeti 
meg a volt haszonbérlő olyan földművest, illetve mezőgazdasági termelőszervezetet   
a) aki helyben lakó szomszédnak, illetve amely helybeli illetőségű szomszédnak 
minősül, 
b) aki helyben lakónak minősül, illetve amely helybeli illetőségűnek minősül, vagy 
c) akinek a lakóhelye illetve akinek, vagy amelynek a mezőgazdasági üzemközpontja 
legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási határa a haszonbérlet 
tárgyát képező föld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy 
közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van. 
(2) Ha az erdőnek minősülő föld közös tulajdonban áll, a tulajdonostárs tulajdoni 
hányadának megfelelő terület harmadik személy javára történő haszonbérbe adása 
esetén az (1) bekezdésben meghatározott előhaszonbérletre jogosultakat követően 
előhaszonbérleti jog illeti meg a földműves tulajdonostársat. 
46. § (1) Az erdőnek nem minősülő föld haszonbérbe adása esetén az alábbi sorrendben 
előhaszonbérleti jog illeti meg: 
a) a volt haszonbérlő olyan földművest, illetve mezőgazdasági termelőszervezetet, aki 
helyben lakónak minősül, illetve amely helybeli illetőségűnek minősül, vagy akinek a 
lakóhelye, illetve akinek, vagy amelynek a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 
éve azon a településen van, amelynek közigazgatási határa a haszonbérlet tárgyát 
képező föld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy 
közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van; 
b) az olyan földművest, aki helyben lakó szomszédnak minősül; 
c) az olyan földművest, aki helyben lakónak minősül; 
d) az olyan földművest, akinek a lakóhelye vagy a mezőgazdasági üzemközpontja 
legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási határa a haszonbérlet 
tárgyát képező föld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy 
közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van; 
e) az olyan mezőgazdasági termelőszervezetet, amely helybeli illetőségű szomszédnak 
minősül; 
f) az olyan mezőgazdasági termelőszervezetet, amely helybeli illetőségűnek minősül; 
g) az olyan mezőgazdasági termelőszervezetet, amelynek a mezőgazdasági 
üzemközpontja legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási határa a 
haszonbérlet tárgyát képező föld fekvése szerinti település közigazgatási határától 
közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van. 
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(2) A közös tulajdonban álló föld esetében a tulajdonostárs tulajdoni hányadának 
megfelelő területnek harmadik személy javára történő haszonbérbe adása esetén az (1) 
bekezdés b)-g) pontjában meghatározott előhaszonbérletre jogosultakat - az 
előhaszonbérletre jogosultak sorrendjében - megelőzi a földműves tulajdonostárs. 
(3) *  Az (1) bekezdés a) pontjával megegyező ranghelyen illeti meg előhaszonbérleti 
jog 
a) a föld fekvése szerinti településen az előhaszonbérleti joga gyakorlását megelőzően 
legalább 3 éve állattartó telepet üzemeltető azon helyben lakó földművest vagy helybeli 
illetőségű mezőgazdasági termelőszervezetet, aki, illetve amely haszonbérletének a célja 
az állattartáshoz szükséges és azzal arányban álló takarmányszükséglet biztosítása és 
rendelkezik az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott 
állatsűrűséggel 
aa) rét, legelő (gyep), vagy fásított terület művelési ágban nyilvántartott föld 
haszonbérbe adása esetén szarvasmarhafélék, ló, szamár, öszvér, juh, kecske vagy méh 
állatfajok vonatkozásában, 
ab) *  szántó művelési ágban nyilvántartott föld haszonbérbe adása esetén az aa) 
alpontban fel nem sorolt állatfajok, valamint szarvasmarha vonatkozásában, továbbá 
engedély vagy bejelentés alapján nyilvántartásba vett takarmány-vállalkozásnak 
minősül; 
b) a szántó, kert, szőlő, gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott föld haszonbérbe 
adása esetén azt a helyben lakó földművest, vagy helybeli illetőségű mezőgazdasági 
termelőszervezetet, aki vagy amely számára a haszonbérlet célja földrajzi árujelzéssel, 
továbbá eredetmegjelöléssel ellátott termék előállítása és feldolgozása, vagy ökológiai 
gazdálkodás folytatása; 
c) kert, szőlő, gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott föld haszonbérbe adása esetén 
azt a helyben lakó földművest, vagy helybeli illetőségű mezőgazdasági 
termelőszervezetet, aki vagy amely számára a haszonbérlet célja kertészeti tevékenység 
folytatásához szükséges terület biztosítása; 
d) szántó művelési ágban nyilvántartott föld haszonbérbe adása esetén azt a helyben 
lakó földművest, vagy helybeli illetőségű mezőgazdasági termelőszervezetet, aki vagy 
amely számára a haszonbérlet célja szaporítóanyag-előállításhoz szükséges terület 
biztosítása; 
e) *  szántó, szőlő, gyümölcsös, kert művelési ágban nyilvántartott föld haszonbérbe 
adása esetén a föld területe legalább fele részének öntözhetőségét biztosító és a földdel 
alkotórész kapcsolatba kerülő öntözésfejlesztési beruházást végrehajtó földművest vagy 
mezőgazdasági termelőszervezetet, ha a haszonbérleti szerződés időtartamának legalább 
fele részében a végrehajtott öntözésfejlesztési beruházás a számvitelről szóló törvény 
rendelkezései szerint még értékkel bír. 
(4) *  Az (1) bekezdés b)-d) pontjában, valamint a (2)-(3) bekezdésben meghatározott 
földműves jogosulti csoportokon belül az előhaszonbérletre jogosultak sorrendje a 
következő: 
a) családi mezőgazdasági társaság tagja vagy őstermelők családi gazdaságának tagja, 
b) fiatal földműves, 
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c) pályakezdő gazdálkodó. 
(5) *  Földre előhaszonbérleti jog szerződéssel nem alapítható. Az e rendelkezés 
megsértésével megkötött szerződés semmis. 
47. § (1) *  A 45. § (1) bekezdése, a 46. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 46. § (4) 
bekezdés szerinti volt haszonbérlőnek az a természetes személy, illetve mezőgazdasági 
termelőszervezet minősül, aki, illetve amely a haszonbérleti szerződés tárgyát képező 
földet a haszonbérleti szerződés közlését közvetlenül megelőző legalább 3 éven 
keresztül haszonbérli vagy haszonbérelte, feltéve, hogy a haszonbérleti szerződés nem a 
felek egyoldalú felmondása vagy kölcsönös megállapodása miatt szűnt meg, illetve a 
föld kényszerhasznosításba adására sem került sor a haszonbérlet szerződés 
fennállásának időtartama alatt. 
(2) *  A földön volt részesművelőt, illetve a volt feles bérlőt is a 45. § (1) bekezdése, a 
46. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 46. § (4) bekezdése szerinti előhaszonbérleti jog 
illeti meg, ha az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállnak. A volt 
részesművelő, illetve a volt feles bérlő esetében az (1) bekezdést azzal az eltéréssel kell 
alkalmazni, hogy a legalább 3 éven keresztül haszonbérelt föld alatt az olyan földet kell 
érteni, amelyet a részesművelő, illetve a feles bérlő legalább 3 éven keresztül a 
részesművelési, illetve a feles bérleti szerződés alapján használt. 
(2a) *  A földön az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény 13. § (4) 
bekezdés a) pontja alapján, valamint az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi 
LIV. törvény hatálybalépését megelőzően megkötött megbízási szerződés alapján a volt 
erdőgazdálkodót a 45. § (1) bekezdése szerinti előhaszonbérleti jog illeti meg, ha az (1) 
bekezdésben és a 45. § (1) bekezdés a), b) vagy c) pontjában meghatározott feltételek 
fennállnak. A volt erdőgazdálkodó esetében az (1) bekezdést azzal az eltéréssel kell 
alkalmazni, hogy a legalább 3 éven keresztül haszonbérelt föld alatt az olyan földet kell 
érteni, amelyet az erdőgazdálkodó legalább 3 éven keresztül a megbízási szerződés 
alapján használt. 
(2b) *  Az (1), a (2) vagy a (2a) bekezdés szerinti feltétel teljesülését a földhasználati 
nyilvántartás vagy az erdőgazdálkodói nyilvántartás adatai szerint kell megállapítani. 
Olyan föld esetében, amely vonatkozásában a használatnak a földhasználati 
nyilvántartásban vagy az erdőgazdálkodói nyilvántartásban történő feltüntetése nem 
lehetséges, a volt haszonbérlő alatt azt kell érteni, aki vagy amely szerződéssel igazolja, 
hogy az (1), a (2) vagy a (2a) bekezdés szerinti feltételnek megfelel. 
(2c) *  Házastársi közös vagyon megszüntetése esetén a 3 évbe beszámít azon időtartam 
is, amely alatt a földet az előhaszonbérleti jogával élni kívánó természetes személy 
házastársa használta az (1)-(2a) bekezdésben foglaltaknak megfelelően. 
(3) Az olyan föld haszonbérbe adása esetén, amely a 46. § (3) bekezdésben 
meghatározott művelési ágak mellett az ingatlan-nyilvántartásban más művelési ágban 
is nyilván van tartva, a 46. § (3) bekezdése szerinti előhaszonbérleti jog abban az 
esetben áll fenn, ha a 46. § (3) bekezdésében meghatározott művelési ágak 
valamelyikének, vagy mindegyikének a területnagysága meghaladja a más művelési ágú 
területnek vagy területeknek a nagyságát. 
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(4) Az állattartó telep működtetését igazolni kell. Az igazolás céljára szolgáló hatósági 
bizonyítványt az üzemeltető kérelmére az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv adja ki. A 
hatósági bizonyítványban a tényleges állattartást és a nyilvántartás szerinti 
állatlétszámot is igazolni kell. 
(5) *  Több föld egybefoglalt haszonbér ellenében történő haszonbérbe adására akkor 
kerülhet sor, ha azok egymással szomszédosak, vagy a földhasználati nyilvántartásba 
bejegyzett földhasználója ugyanaz a személy. 
(6) *  Az olyan föld haszonbérbe adása esetén, amely földrészleten belül erdőnek 
minősülő és erdőnek nem minősülő alrészlet is található, a 45. § szerinti 
előhaszonbérleti jog abban az esetben áll fenn, ha az erdőnek minősülő föld 
területnagysága meghaladja az erdőnek nem minősülő föld területnagyságát. 
49. § (1) *  A föld haszonbérbe adása esetén a földre vonatkozó, és a haszonbérbeadó 
által elfogadott haszonbérleti ajánlatot egységes okiratba foglalt szerződésbe (a 
továbbiakban: haszonbérleti szerződés) kell foglalni, és azt a haszonbérbeadónak a föld 
fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője részére - az e törvény 
végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint - meg kell küldeni az e 
törvényen, valamint más törvényen alapuló előhaszonbérleti jog jogosultjaival 
hirdetményi úton történő közlés érdekében. 
(2) *  A haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlése a kormányzati 
portálon történő közzététellel valósul meg azzal, hogy a haszonbérleti szerződésben 
felismerhetetlenné kell tenni a haszonbérbeadó és a haszonbérlő nevén, lakcímén vagy 
értesítési címén, valamint állampolgárságán kívül valamennyi természetes 
személyazonosító adatot. A haszonbérleti szerződés tájékoztató jelleggel a föld fekvése 
szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala hirdetőtábláján is 
kifüggeszthető az elektronikus közzététellel megegyező időtartamra. 
(3) *  Az előhaszonbérleti jog jogosultja a közlést kezdő napjától számított 15 napos 
jogvesztő határidőn belül tehet a haszonbérleti szerződésre elfogadó, vagy az 
előhaszonbérleti jogáról lemondó jognyilatkozatot. A nyilatkozattételi határidő a 
haszonbérleti szerződésnek a kormányzati portálon történő közzétételét követő napon 
kezdődik. Az előhaszonbérleti jogról való lemondásnak kell tekinteni, ha az 
előhaszonbérletre jogosult az e bekezdésben meghatározott határidőn belül nem 
nyilatkozik. 
(4) *  Az elfogadó jognyilatkozatot legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell 
foglalni. Az elfogadó jognyilatkozatban meg kell jelölni az előhaszonbérleti jogosultság 
jogalapját, továbbá ha az előhaszonbérleti jog törvényen alapul, akkor az elfogadó 
jognyilatkozatban azt is meg kell jelölni, hogy az előhaszonbérletre jogosult mely 
törvényen és az ott meghatározott sorrend melyik ranghelyén gyakorolja az 
előhaszonbérleti jogát. Az elfogadó jognyilatkozatnak tartalmaznia kell a 42. §-ban 
foglalt jogosultsági feltételként előírt nyilatkozatokat. Az elfogadó jognyilatkozathoz 
csatolni kell az előhaszonbérleti jogosultságot bizonyító okiratokat is. A 46. § (3) 
bekezdésében meghatározott előhaszonbérletre jogosultak esetében az elfogadó 
jognyilatkozatnak tartalmaznia kell azt is, hogy a 46. § (3) bekezdés melyik pontjában 
(alpontjában) meghatározott célból gyakorolják az előhaszonbérleti jogukat. 
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(4a) *  A más törvény alapján előhaszonbérletre jogosult is a (3) bekezdés szerinti 
határidőn belül és e §-ban foglaltak szerint tehet elfogadó jognyilatkozatot. 
(5) A haszonbérbeadót az olyan elfogadó jognyilatkozat köti, amelyet az 
előhaszonbérletre jogosult határidőn belül tesz meg, és a jognyilatkozatában a 
haszonbérleti szerződést magára nézve teljes körűen elfogadja. 
(6) A (3) és (4) bekezdésben foglaltak megsértése esetén az előhaszonbérleti 
jognyilatkozatot olyannak kell tekinteni, mintha az előhaszonbérleti jogát az arra 
jogosult nem gyakorolta volna. 
50. § (1) A jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belül 
a beérkezett jognyilatkozatokról iratjegyzéket készít, és azt a haszonbérleti szerződés 
eredeti példányával, valamint a jognyilatkozatokkal együtt megküldi 
a) a haszonbérbeadó részére, ha a haszonbérleti szerződés mentes a mezőgazdasági 
igazgatási szerv jóváhagyása alól, vagy 
b) a mezőgazdasági igazgatási szerv részére jóváhagyás céljából. 
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a haszonbérleti szerződés 
szerinti haszonbérlő helyébe az előhaszonbérletre jogosult az elfogadó 
jognyilatkozatának a haszonbérbeadóval történt közlése napján lép be. Több 
előhaszonbérletre jogosult elfogadó jognyilatkozata esetén a haszonbérleti szerződés 
szerinti haszonbérlő helyébe a sorrendben előrébb álló előhaszonbérletre jogosult, több, 
azonos ranghelyen álló előhaszonbérletre jogosult esetén pedig a haszonbérbeadó 
választása szerinti előhaszonbérletre jogosult lép. 
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Kivonat a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényből: 

 
38. § (1) Védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges 
különösen:   
a) *  kutatás, gyűjtés, kísérlet végzéséhez, kivéve, ha a kutatást országos jelentőségű védett 
természeti területen az igazgatóság végzi; 
b) a gyep feltöréséhez, felújításához, felülvetéséhez, öntözéséhez, legeltetéshez, kaszáláshoz; 
c) a terület helyreállításához, jellegének, használatának megváltoztatásához; 
d) termőföldnek nem minősülő földterület rendeltetésének, termőföld művelési ágának a 
megváltoztatásához; 
e) az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fasor, 
fás legelőn lévő fa kivágásához, telepítéséhez; 
f) *  nád és más vízinövényzet égetéséhez, irtásához, aratásához, gyep- és parlagterület, tarló és 
szalma égetéséhez, valamint - a kijelölt és kiépített tűzrakóhely kivételével - erdőterületen tűz 
gyújtásához; 
g) növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek, valamint a talaj termékenységét 
befolyásoló vegyi anyagok felhasználásához; 
h) horgászathoz; 
i) közösségi és tömegsportesemények rendezéséhez, sportversenyhez, technikai jellegű 
sporttevékenység folytatásához; 
j) *  járművel történő közlekedéshez, az arra kijelölt mezőgazdasági és erdészeti használatú 
utak, az engedélyezett tevékenységek végzéséhez szükséges munkagépek, valamint a 
feladatukat ellátó - külön jogszabályokban erre feljogosított - személyek járművei kivételével. 
(2) *  
(3) Növény- és állategészségügyi karantén fertőzés és járványhelyzet elhárítása során, az (1) 
bekezdés g) pontja szerinti eljárás lefolytatása helyett, a természetvédelmi hatóságnak 
egyidejűleg be kell jelenteni a felhasználandó készítmény fajtáját. 
(4) A kezelési terv meghatározhatja a védett természeti területen folytatandó tevékenységnek 
azokat a feltételeit, amelyek teljesítése a 38. § (1) bekezdésében meghatározott engedély 
beszerzése alól mentesít. 
38/A. § *  (1) A védett természeti területre közvetlen kihatással lévő vagy azt közvetlenül érintő 
eljárásokban a természetvédelmi szempontok érvényesülését szakhatósági eljárás keretében 
vagy szakkérdésként kell vizsgálni. 
(2) A hatóság a tervezett tevékenység elvégzéséhez nem járulhat hozzá, ha az (1) bekezdés 
szerinti vizsgálat alapján az természeti értéket vagy védett természeti területet veszélyeztetne 
vagy károsítana. 
39. § *  (1) *  Védett természeti területre közvetlen kihatással lévő vagy azt közvetlenül érintő 
hatósági eljárás során a természetvédelmi hatóság - kivéve, ha a tevékenység környezeti 
hatásvizsgálat- vagy egységes környezethasználati engedélyköteles -, ha a szakhatósági 
közreműködés törvényben meghatározott eljárási feltételei fennállnak, szakhatóságként 
működik közre: *    
a) földrészlet megosztása, alakjának, terjedelmének megváltoztatása; 
b) telekalakítás, építés, létesítés és használatbavétel; 
c) nyomvonalas létesítmény és földmű építése; 
d) ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges telep létesítésének 
engedélyezése során; 
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e) külön jogszabályban meghatározott esetben az erdészeti, vadászati, halászati hatósági 
eljárásokban; 
f) *  bányatelek megállapításának, módosításának, az ásványi nyersanyag feltárására, 
kitermelésére, valamint a meddőhányó hasznosítására, a kitermelés szünetelésére, a bánya 
bezárására vonatkozó műszak üzemi tervek és a tájrendezési terv jóváhagyásának, továbbá a 
bányászati létesítmények építésének és üzembe helyezésének engedélyezésekor; 
g) termőföld más célú hasznosításának; 
h) külön jogszabályban meghatározott veszélyes anyag átszállításának, tárolásának; 
i) *  kormányrendeletben meghatározott esetekben a vízgazdálkodási, vízvédelmi 
tevékenységek, létesítmények 
engedélyezésekor. 
(2) *  A természetvédelmi hatóság a Natura 2000 területre közvetlen kihatással lévő vagy azt 
közvetlenül érintő más hatósági eljárás során - kivéve, ha a tevékenység környezeti 
hatásvizsgálat- vagy egységes környezethasználati engedélyköteles - kormányrendeletben 
meghatározott esetekben szakhatóságként működik közre a vízgazdálkodási, vízvédelmi 
hatósági eljárásokban. 
40. § (1) *  Fokozottan védett természeti területre történő belépéshez - a jelzett turistautak és 
tanösvények kivételével - a természetvédelmi hatóságnak az igazgatóság szakértői 
véleményének figyelembevételével kiadott engedélye szükséges. A külön jogszabályok alapján 
erre feljogosított személyek - feladatuk ellátásához szükséges mértékben - engedély nélkül 
beléphetnek. 
(2) Fokozottan védett természeti területen csak természetvédelmi kezelés, a 38. § (1) bekezdése 
alapján engedélyezett tevékenység, továbbá - a lehetőséghez képest - a természetvédelmi 
hatósággal egyeztetett közvetlen élet- és vagyonvédelmi beavatkozás végezhető. 
41. § (1) *  A tulajdonos, vagyonkezelő, használó köteles tűrni a természetvédelmi hatóságnak, 
az igazgatóságnak, illetve a természetvédelmi kezelést ellátó szervnek a védett természeti érték, 
terület, valamint egyedi tájérték oltalma, tudományos megismerése, bemutatása érdekében 
végzett tevékenységét, így különösen a természetvédelmi érték vagy egyedi tájérték 
megközelítését, bemutatását, őrzését, állapotának ellenőrzését, és a hatósági tájékoztató, 
valamint eligazító táblák elhelyezését.   
(2) *  A tulajdonos, vagyonkezelő, használó köteles tűrni, hogy a természetvédelmi hatóság, az 
igazgatóság, illetve a természetvédelmi kezelést ellátó szerv a természeti érték oltalma, 
tudományos megismerése érdekében ingatlanát időlegesen használja, arra használati jogot 
szerezzen, vagy tulajdonjogát egyébként korlátozza. 
(3) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott tevékenységekkel okozott tényleges kárt meg kell 
téríteni. 


