
 
Termıföld eladásakor a vételi ajánlat hirdetményi úton való közlése során az 
eladó az elfogadó nyilatkozat jogszabályban foglalt kötelezı alaki és tartalmi 
feltételeihez képest egyoldalúan nem szabhat az elıvásárlási jog gyakorlására 
szigorúbb feltételeket.  
 
Alkalmazott jogszabályok: 1994. évi LV. tv. (Tft.),10. § (1), (2) és (5) bek., 16/2002. 

(II. 18.) Korm. rendelet 3. § (1)–(4)  

 
Gyıri Ítélıtábla Pf.III.20.307/2008/4. szám 
 
A megyei bíróság fellebbezéssel támadott ítéletében a felperes keresetét elutasította.  
Határozata indokolásában megállapította, hogy a Magyar Állam tulajdonában lévı O. 
055/40. hrsz. alatti szántó, erdı mővelési ágú termıföld értékesítésére a Nemzeti 
Földalapkezelı Szervezet pályázatot hirdetett, a pályázatok elbírálása során a felperes 
és a II. r. alperes ajánlata közül a II. r. alperes ajánlatát fogadta el.  
Az O.-i Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláján 2006. július 17-én került kifüggesztésre 
az elfogadott vételi ajánlat. A közlemény tartalmazta a 8.450.000,- Ft összegő 
vételárat, felhívta az  
A közleményben az I. r. alperes elıírta, hogy a jogosult köteles a nyilatkozatot 
legalább teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalni. A nyilatkozatnak tartalmaznia 
kell, hogy a Tft. 10. §-ában felsorolt, illetve a Ptk. szabályaiban meghatározott mely 
jogcímen gyakorolja az elıvásárlási jogot. Felhívta a jogosultakat, hogy az elıvásárlási 
jog gyakorlásának jogcímét igazoló okirat eredeti példányát vagy közjegyzı által 
hitelesített másolatát csatolják a nyilatkozatukhoz, csatolják továbbá a banki igazolást 
a 630.000,- Ft összegő ajánlati biztosíték átutalásáról.  
A felperes 2006. július 27. napján kelt és érkeztetett nyilatkozatával bejelentette, hogy 
az elıvásárlási jogával, mint családi gazdálkodó kíván élni. A vételi ajánlatot minden 
tekintetben elfogadó nyilatkozatot tett. Igazolta az ajánlati biztosíték utalással való 
megfizetését. Csatolta egyebek mellett a családi gazdálkodói igazolványt eredetiben, a 
személyi igazolvány közjegyzı által hitelesített másolatát, a lakhelyet igazoló - 
közjegyzı által hitelesített – okiratot.  
A bíróság megállapította, hogy a 2004. október 28-án kiállított lakcímet igazoló 
hatósági igazolvány alapján a felperes bejelentett lakóhelye 2004. október 12. napjától 
2852 K. község, L.farm címen volt. A Komárom-Esztergom Megyei FM Hivatal 05-
8/106/2002. számú, 2002. március 11. napján kelt határozata szerint a 2840 O. 
településen, T. I. u. 66. szám alatt lakó felperest, mint családi gazdálkodót 
nyilvántartásba vették. A határozatra vezetett - 2006. május 15. napján kelt - 
feljegyzésével az FVM Komárom-Esztergom Megyei Földmővelésügyi Hivatala 
igazolta, hogy a felperes 2840 O., T.I. u. 66. szám alatti lakos családi gazdálkodóként 
tevékenykedik. 
 
A Földalapkezelı Szervezet bíráló bizottsága úgy foglalt állást, hogy a felperes által 
csatolt okiratok nem igazolják megfelelıen az elıvásárlási jogosultságát, ezért 2006. 
november 21-én a perbeli ingatlan tekintetében – 8.450.000,- Ft-os vételárat 
megállapítva – a II. r. alperessel került megkötésre az adásvételi szerzıdés.  



 
A megyei bíróság ítélete jogi indokolásában kiemelte, hogy a Tft. 10. §-ában foglalt 
rendelkezések önmagában a családi gazdálkodót elıvásárlási joggal nem ruházzák fel. 
A 10. § (1) bekezdés b) és c) pontja által meghatározott jogosulti csoportokon (a 
helyben lakó szomszéd, illetve a helyben lakó) belül az elıvásárlási jog gyakorlásának 
sorrendjét befolyásolja a családi gazdálkodói minıség. Önmagában tehát az erre való 
hivatkozás alapján az elıvásárlási jog fennállását megállapítani nem lehetett.  
A felperes nyilatkozatában bejelentette ugyan, hogy helybenlakó szomszédként is élni 
kíván elıvásárlási jogával, a tulajdonában álló ingatlanok azonban nem határosak a 
perbeli ingatlannal, így a Tft. 3. § n) pontja értelmében helybenlakó szomszédnak nem 
minısül.  
A fentiekre figyelemmel a felperesnek a vételi ajánlat elfogadása tárgyában 
elıterjesztett nyilatkozata a kifüggesztett vételi ajánlatban foglalt közlési feltételeknek 
nem felelt meg. Nem lehetett megállapítani, hogy milyen jogcímen kívánta gyakorolni 
elıvásárlási jogát.  
A felperes ugyan kifejezetten erre nem hivatkozott, a Nemzeti Földalapkezelı 
Szervezet mégis vizsgálta, hogy a Tft. 10. § (1) bekezdés c) pontja alapján, mint 
helybenlakót megilleti-e az elıvásárlási jog. A lakcímet igazoló hatósági igazolvány a 
helybenlakói minıséghez szükséges 3 éves idıtartamot nem igazolta, eszerint ugyanis 
2004. október 12-étıl a k.-i címen lakott már a felperes. A helybenlakói minıségét az 
FVM Földmővelésügyi Hivatalának igazolása sem volt képes igazolni, mert ezen a 
2006. május 15-i záradék is még az o.-i lakcímet tartalmazza a tényleges adatokkal 
ellentétben. Az elsıfokú bíróság álláspontja szerint ezeket a körülményeket 
megfelelıen értékelte a Nemzeti Földalapkezelı Szervezet bíráló bizottsága, amikor 
úgy döntött, hogy a II. r. alperessel köti meg a szerzıdést. A felperes csak ezt követıen 
terjesztett elı olyan igazolásokat, melybıl megállapítható volt, hogy 1986. január 17-
étıl 2004. október 12-éig az O.-i, T. I. u. 66. szám alatti címen lakott.  
 
Az elsıfokú bíróság kifejtette, hogy a felperesnek az elfogadott vételi ajánlat 
közzétételét szolgáló hirdetményben megjelölt határidı alatt kellett volna mindazon 
nyilatkozatokat és okiratokat elıterjeszteni, melyek elıvásárlási jogát igazolják. A 
rendelkezésre álló határidı elmulasztása azt eredményezi, hogy az eladó jogszerően 
kötötte meg a szerzıdést a II. r. alperessel. A fentiekre figyelemmel a kereseti kérelem 
elbírálása szempontjából irreleváns az a körülmény, hogy a felperesnek vagy a II. r. 
alperesnek állt-e fenn elıvásárlási joga, hiszen ezt a vételi ajánlat közzétételében 
foglaltaknak megfelelıen nem gyakorolták, az abban foglaltaknak megfelelıen nem 
igazolták. 
 
A felperes fellebbezésében kérte, hogy az ítélıtábla az elsıfokú bíróság ítéletét 
változtassa meg, keresetének adjon helyt.  
Álláspontja szerint az elsıfokú bíróság téves jogértelmezés eredményeképpen 
utasította el a keresetét. Elıvásárlási jogát a Tft. 10. §-a, valamint a Rendelet szerint 
gyakorolta. Családi gazdálkodóként 2002. március 21-én az FVM Megyei Hivatala a 
326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a felperest nyilvántartásba vette. A Tft. 3. 
§ értelmében családi gazdálkodónak minısül. Ezt a minıségét lakcímváltoztatása sem 



érinti, hisz ez csak azzal járt, hogy O. település egyik végébıl a másik végébe 
költözött. 
Az elıvásárlási jog gyakorlásának határideje a vételi ajánlat polgármesteri hivatal 
hirdetıtábláján való kifüggesztésével kezdıdött. Elıvásárlási joggal kapcsolatos 
nyilatkozatát határidıben és a megfelelı tartalommal terjesztette elı. 
 
Az alperesek fellebbezési ellenkérelmet nem terjesztettek elı. 
 
A felperes fellebbezése az alábbiak szerint érdemben alapos. 
 
A megyei bíróság a per eldöntéséhez szükséges körülményeket feltárta, de az ítéletben 
kifejtett jogi álláspontja, ennek következtében döntése – az ingatlan birtokbaadásra 
kötelezése iránti kereseti kérelmet I. r. alperessel szemben elutasító rendelkezését 
leszámítva - téves. 
 
Az elıvásárlási jog megsértése miatt az adásvételi szerzıdés hatálytalanságának 
megállapítása iránti perben abban a kérdésben kell a bíróságnak állást foglalnia, hogy 
a felperes  
a) rendelkezik-e elıvásárlási joggal, 
b) az eladó által elfogadott vételi ajánlatról megfelelı tartalommal tudomást szerzett-e,  
c) az elıvásárlási jog gyakorlására – az ajánlat elfogadására – irányuló nyilatkozatát 
megfelelı tartalommal és formában, a megszabott határidıben tette-e meg, 
d) nyilatkozata mögött fennáll-e tényleges vételi szándék, 
e) a vételár megfizetése tekintetében teljesítıképességgel rendelkezik-e. 
 
A felperes elıvásárlási jogosultságának fennállásával kapcsolatosan mindenekelıtt 
kiemeli az ítélıtábla, hogy a 215/2007. (VIII. 14.) Korm. rendelet 2007. augusztus 22-i 
hatálybalépését megelızıen a Nemzeti Földalapkezelı Szervezet általi termıföld 
értékesítés során az elıvásárlási jog nem a 254/2002. (XII. 13.) Korm. rendelet 
jelenleg hatályos 8. §-ában írtak, hanem a 16/2002. (II. 18.) Korm. rendeletben 
foglaltak szerint volt gyakorolható (BH.2008.239.). 
 
A Tft. 3. § m) pontjának 2. alpontja és a 10. § (1) bekezdés c) pontja alapján 
egyértelmően megállapítható, hogy a felperest a vételi ajánlatot elfogadó 
nyilatkozatának megtételekor a szerzıdés tárgyát képezı ingatlan tekintetében 
elıvásárlási jog illeti meg, hiszen 1986-tól O.-ban, 2004. október 12-étıl pedig K.-n – 
utóbbi település közigazgatásilag határos a termıföld fekvése szerinti településsel – 
lakott.  
 
A 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés d) pontja szerint a családi 
gazdaság nyilvántartásba vételének egyik feltétele az, ha a családi gazdálkodó 
nyilatkozik arról, hogy lakóhelye legalább 3 éve a családi gazdaság központjaként 
megjelölt településen van. Az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint – egyebek mellett – 
akkor kerül a családi gazdaság törlésére a nyilvántartásból, ha a 4. § (2) bekezdés d) 
pontjában foglaltak kivételével nem állnak fenn a nyilvántartásba vétel feltételei.  



A fenti jogszabályi rendelkezésekkel összhangban értelmezve a Tft. jogszabályi 
elıírásait, megállapítható, hogy helyes a családi gazdálkodói minıségével kapcsolatos 
felperesi jogértelmezés. A családi gazdálkodói jellegét nem érinti, hogy a 
mezıgazdasági termelıtevékenységét azonos helyen, azonos keretek között folytatva a 
korábbi lakóhelyétıl néhány km-rel arrébb kialakított farmjára költözött, de a családi 
gazdaság központjaként – a Tft. 3. § i) pontjának 4. pontjában foglaltakkal ellentétben 
– nem jelentette be új lakóhelyét. A családi gazdálkodói minıségének regisztrálása 
után a fentiek szerinti lakcímváltozás nem fosztja meg a felperest a családi 
gazdálkodói minıségtıl. 
 
A II. r. alperes – figyelemmel a csatolt hatósági igazolásra és a Tft. 3. § m) pontjának 
2. alpontjában írtakra – ugyancsak helybenlakónak minısül, így neki is elıvásárlási 
joga áll fenn az ingatlan tekintetében. A felperes azonban családi gazdálkodóként 
elıvásárlási jogát a Tft. 10. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a helybenlakók 
jogosulti csoportján belül mindenkit, így a b) pont szerinti ıstermelıket is megelızve 
gyakorolhatja. Erre figyelemmel a továbbiakban nincs a per eldöntésére kihatással a II. 
r. alperes azon nyilatkozata, hogy elıvásárlási joggal rendelkezı ıstermelınek 
minısül. 
 
A fentiekre tekintettel tehát megállapítható, hogy az elfogadó nyilatkozat megtételekor 
a felperest – sorrendjében a II. r. alperest megelızı – elıvásárlási jog illette meg a 
perbeli ingatlan tekintetében. 
 
A Rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében az elıvásárlásra jogosult a kifüggesztés 
kezdınapját követı 15 napon belül teheti meg az ajánlatot elfogadó nyilatkozatát. A 
hirdetmény 2006. július 17-én került kifüggesztésre, a felperes július 27-én nyújtotta 
be nyilatkozatát, tehát a jogszabályban elıírt határidıt betartotta.  
 
Nyilatkozatát teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalta. Megjelölte lakcímét, 
csatolta ennek igazolására a lakcímigazolvány másolatát. Ezek alkalmasak voltak 
annak megállapítására, hogy a felperes lakóhelye olyan településen van, amelynek 
közigazgatási határa O. közigazgatási határától legfeljebb 15 km távolságra van.  
A felperes nyilatkozatában a családi gazdálkodói minıségét is megjelölte.  
Az elfogadó nyilatkozatot, mint szerzıdéses nyilatkozatot a Ptk. 207. § (1) 
bekezdésének megfelelıen értelmezve kétséget kizáróan megállapítható, hogy a 
felperes helyben lakóként, illetve helyben lakó szomszédként, ezen belül az 
elıvásárlási jog gyakorlásának sorrendjében elsıbbséget biztosító családi 
gazdálkodóként kívánta jogát gyakorolni.  
Kinyilvánította, hogy a vételi ajánlatot teljes terjedelmében elfogadja, ennek 
alátámasztására az ajánlati biztosítékot átutalással megfizette és igazolta. A fentiekre 
figyelemmel az elfogadó nyilatkozat megfelel a jogszabály által támasztott alaki és 
tartalmi feltételeknek.  
 
Rámutat az ítélıtábla arra, hogy az eladó az elfogadó nyilatkozat jogszabályban 
(Rendelet 3. § (1)–(4) bekezdés) foglalt kötelezı alaki és tartalmi feltételeihez képest 
egyoldalúan nem szabhat az elıvásárlási jog gyakorlására szigorúbb feltételeket.  



Az ajánlat hirdetményi úton való közlése során az elıvásárlási jogosult elfogadó 
nyilatkozatával szemben az eladó által a jogszabályban foglaltakat meghaladóan 
támasztott követelmények (adatok igazolása stb.) a szerzıdéskötést segítı technikai 
körülményeknek minısülnek (elvárásoknak), de ezek részbeni elmulasztása nem 
képezi az elıvásárlási jog érvényesítésének akadályát, az eladót ez esetben is köti az 
elıvásárlási jog jogosultjának elfogadó nyilatkozata.  
 
Az az alperesi védekezés, hogy a felperes a szerzıdésben foglaltakkal ellentétben nem 
utalta át 30 napon belül az eladónak a vételárat, a felperes tényleges vételi 
szándékának fennállását, illetve a teljesítıképességét nem cáfolja. Utóbbit a felperes 
bankszámlakivonata igazolta, elıbbivel kapcsolatosan pedig kiemeli az ítélıtábla, 
hogy az I. r. alperes a maga részérıl megtagadta a szerzıdés megkötését, a már átutalt 
elıleget is visszautalta a felperesnek. 
 
A fentebb kifejtettek és a Ptk. 373. § (6) bekezdése folytán alkalmazandó (2) bekezdés 
rendelkezései, továbbá a Legfelsıbb Bíróság PK. 9. számú polgári kollégiumi 
állásfoglalása alapján az ítélıtábla - az elsıfokú ítéletet a Pp. 253. § (2) bekezdése 
alapján megváltoztatva - megállapította, hogy az alperesek között létrejött szerzıdés a 
felperes elıvásárlási jogát sérti, a felperesnek a megfelelı határidıben, a megkívánt 
alakban és tartalommal megtett elfogadó nyilatkozata folytán a szerzıdés közte és az 
eladó között jött létre. Ennek alapján kötelezte a felperest a vételár megfizetésére és 
rendelkezett a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésérıl, s az ingatlan 
birtokba adásáról.   
Utóbbi tekintetében figyelemmel volt arra, hogy a felperes keresetében mindkét 
alperest kérte az ingatlan birtokba adására kötelezni, az alperesek által kötött szerzıdés 
alapján azonban megállapítható, hogy II. r. alperes az ingatlant 2006. november 21. 
napján birtokba vette, így a Ptk. 196. §. (1) bekezdésére figyelemmel ı köteles azt a 
felperes birtokába adni. Az I. r. alperessel szemben a felperesi keresetet ebben a 
körben elutasító elsıfokú ítéleti rendelkezés erre tekintettel megalapozott.  
 


