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A Nemzeti Földalapkezelô Szervezet (to-
vábbiakban NFA) a 255/2002. (XII.13.)
Korm. rendelet 2.§-ában kapott felhatal-
mazás alapján pályázatot hirdet a termô-
föld állam által életjáradék fizetése elle-
nében történô megvásárlására. A pályá-
zat részletes feltételei:

I. Életjáradékra jogosult: az a 60. élet-
évet betöltött természetes személy, aki a tulaj-
donában álló termôföld tulajdonjogát vagy
tulajdoni hányadát, illetôleg részarány-tulaj-
donát életjáradék ellenében kívánja a Magyar
Államra átruházni. 

II. A pályázat szempontjából termôföld-
nek minôsül: az a földrészlet, amelyet a tele-
pülés külterületén, szántó, szôlô, gyümöl-
csös, kert, rét, legelô (gyep), nádas, erdô, fá-
sított terület mûvelési ágban vagy halastóként
tartanak nyilván.

III. A földterület nagysága: Életjáradék
ellenében felajánlható az 1 hektárnál na-
gyobb, de 20 hektárnál kisebb földterület.
Különösen indokolt esetben az NFA egy hek-
tárnál kisebb termôföldet is megvásárolhat,
az NFA elnökének méltányossági jogkörben
hozott döntése alapján. 

IV. A földterület értéke: Életjáradék elle-
nében felajánlható földterület értéke nem le-
het kevesebb 100 000 forintnál és nem halad-
hatja meg a 3 000 000 forintot. Amennyiben a
pályázó tulajdoni hányadot vagy aranykoro-
na részarányt ajánlott fel, ezek értékének is el
kell érnie a 100 000 forintot. 

V. A hatályos jogszabályok értelmében az
NFA életjáradék ellenében nem vásárolhat-
ja meg azt a földterületet, amely 

– védett, illetve védelemre tervezett ter-
mészeti területnek, illetôleg

– korábbi jogszabályok szerint zártkert-
nek minôsül.

VI. A jelen pályázat keretei között a tulaj-
donos védett vagy védelemre tervezett terület-
re vonatkozóan is tehet ajánlatot, az NFA ré-
szére. Az ilyen felajánlások elbírálására a
mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezé-
seknek megfelelôen a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztériummal egyeztetett, külön
eljárásban kerül sor. 

VII. Aranykorona részarány felajánlá-

sa: Az NFA részarány-tulajdon felajánlását ab-
ban az esetben fogadja el:

– ha a részarány-tulajdonos a földrendezô
és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II.

törvény 5. § (1)-(3) bekezdésének rendelke-
zése szerinti határidôben benyújtotta a még
kiadatlan részarány-tulajdona önálló ingat-
lanként vagy osztatlan közös tulajdonban tör-
ténô kiadása iránti kérelmét az illetékes föld-
mûvelésügyi hivatalhoz, és 

– ezáltal a birtokegyesítés elérhetô. 
A kérelemhez csatolni kell a Földmûvelés-

ügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium illetékes
Megyei Földmûvelésügyi Hivatalának igazo-
lását a kérelem benyújtásáról illetôleg arról,
hogy a részarány-tulajdonnak megfelelô
aranykorona értékû termôföld melyik telepü-
lésen, melyik földrészlet terhére adható ki. 

VIII. Tulajdonostársak tulajdoni há-
nyadának felajánlása: Amennyiben az
életjáradékra jogosult pályázó tulajdoni há-
nyadot ajánl fel, tulajdonostársa - aki egyéb-
ként életjáradékra nem jogosult - a jogosult
személy pályázatához csatolt nyilatkozatban
szintén felajánlhatja termôföldjét. Ebben az
esetben a tulajdonostárs a vételárnak kész-
pénzben történô kifizetését kérheti, vagy a
vételárat az életjáradékra jogosult pályázóra
engedményezheti. 

IX. A pályázathoz csatolni kell: 

a. az illetékes települési önkormányzat
jegyzôje által - valamennyi földrészletrôl kü-
lön-külön - kiállított adó-és értékbizonyít-
ványt, 

b. amennyiben a felajánlott termôföldet
korábban haszonbérbe vagy más jogcímen
használatba adták, a hatályos haszonbérleti
szerzôdés vagy a jogszerû földhasználatot
igazoló egyéb megállapodás másolatát,

c. amennyiben életjáradékát bankszámlá-
ra utalással fogja kérni, a bankszámlát vezetô
pénzintézet nyilatkozatát (igazolását) a bank-
számlaszámáról. 

A pályázat további kötelezô mellékle-
teit a pályázat benyújtásakor az illetékes kör-
zeti földhivatal térítésmentesen biztosítja, ille-
tôleg közremûködik azok elkészítésénél: 

• valamennyi életjáradékért felajánlott
földrészlet tulajdoni lap másolata, 

• a földhasználati nyilvántartás adatlapja, 
• a pályázó személyazonosítására szol-

gáló igazolványok (személyazonosító iga-
zolvány, lakcímet igazoló hatósági igazol-
vány, hatósági igazolvány a társadalombiz-
tosítási azonosító jelrôl, adóigazolvány)
fénymásolata. 

A pályázó által közölt személyes adatok
védelmérôl az NFA a vonatkozó jogszabályok
elôírásai szerint gondoskodik. 

X. A pályázat elbírálása során elônyben
részesül: 

a. az a pályázó, aki a felajánlott földrészlet
tulajdonjogát 2002. augusztus 1. napja elôtt sze-
rezte meg (tulajdonszerzés idôpontjának meg-
határozásánál az ingatlan-nyilvántartási bejegy-
zés alapjául szolgáló okirat kelte irányadó);

b. tulajdoni hányad illetve aranykorona
részarány felajánlása esetén azok a pályázók,
akinek felajánlott tulajdoni hányadaik külön-
külön vagy együttesen elérik az adott föld-
részlet 25%-át vagy meghaladja a 3 hektárt. 

XI. Pályázat elbírálása során kizáró
feltétel: 

a. A földrészletre vonatkozó tulajdoni la-
pon el nem bírált széljegy található;

b. A földrészletre vonatkozó tulajdoni lap
III. részében jelzálogjog, elidegenítési és terhe-
lési tilalom, perfeljegyzés, vételi jog, haszonél-
vezeti jog, visszavásárlási jog, tartási és életjá-
radéki jog, végrehajtási jog van bejegyezve; 

c. A földrészleten környezetszennyezés
(idegen anyag, szemét, törmelék) található a
helyszíni szemle alapján;

d. A földrészlet eróziónak (víz, szél, szike-
sedés, savanyodás) fokozottan kitett;

e. A földrészleten valamilyen épület, épít-
mény található;

f. A helyszíni szemle során megállapításra
kerül, hogy a szolgalmi vagy használati jog a
földterület mûvelését jelentôs mértékben
akadályozza.

XII. A pályázat benyújtása: A pályázati
nyomtatvány a felajánlott földrészlet fekvése
szerint illetékes körzeti földhivatal ügyfél-
szolgálatán vehetô át, és az ügyfélszolgálat
munkatársának segítségével az ügyfélszolgá-
laton személyesen vagy meghatalmazott út-
ján tölthetô ki. Több földrészlet felajánlása
esetén, bármely földrészlet fekvése szerint il-
letékes körzeti földhivatalhoz benyújtható a
pályázat. A pályázatokat a Nemzeti Földalap-
kezelô Szervezet nyilvántartásba veszi. 

XIII. A pályázattal kapcsolatban további
felvilágosítás:

- az NFA 06-80 204-266 ingyenes zöldszá-
mán, illetve a (1) 301-59-17 telefonszámon; 

- az info@nfa.hu e-mail címen kapható.
A pályázattal kapcsolatos jogszabályi ren-

delkezések, valamint egyéb nyomtatványok
megtekinthetôek a www.nfa.hu internetes
honlapon.

Budapest; 2003. augusztus
Benedek Fülöp sk.

elnök, címzetes államtitkár

A Nemzeti Földalapkezelô Szervezet pályázati felhívása 
Termôföld állam által életjáradék fizetése ellenében történô megvásárlására

* A pályázat 2003. augusztus 22 és október 21 között hatályos.
A pályázati felhívásnak megfelelôen, a pályázatot a földrészlet fekvése szerint illetékes körzeti földhivatalnál kell benyújtani. A pályázati nyom-
tatványokat minden esetben a körzeti földhivatal munkatársa tölti ki. Önnek a pályázat benyújtásához csak a felhívásban megjelölt mel-
lékleteket kell magával vinnie.


