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Haszonbérleti Pályázati Felhívás 

A pályázat célja: 

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: DINPI) a Nemzeti Földalapba tartozó 

földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 43/C. § (2) bekezdése alapján, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi 

LXXXVII. törvény (a továbbiakban: NFA tv.) 1.§.(3) bekezdésében megfogalmazott 

rendeltetésének megfelelően, a 15.§. (2)-(3) bekezdésében foglalt birtokpolitikai irányelvek 

figyelembevételével, továbbá a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény célja 

értelmében, a természetvédelmi közcélok megvalósítása, az élő és élettelen természeti értékek 

megóvása, a tájképi, kultúrtörténeti értékek megőrzése, a természeti vagyon állagának és értékének 

megőrzése, védelme, értékének fenntartható módon való növelése érdekében, az NFA tv. 18.§.(1), 



 

 

(1a) és (2) bekezdése, valamint a Rendelet 43/D. § (1) bekezdése alapján nyilvános, egyfordulós 

haszonbérleti pályázatot hirdet. A haszonbérleti pályázati eljárás részletes feltételeit a 

haszonbérleti pályázati kiírás (a továbbiakban: Pályázati Kiírás) tartalmazza. 

A DINPI-nek jelen Pályázati Felhívás kiadásával az a célja, hogy a versenysemlegesség lehető 

legteljesebb biztosításával minden pályázónak lehetővé tegye a sikeres pályázatot.   

 

DINPI kifejezetten rögzíti, hogy a jelen eljárás célja: 

 

a) a DINPI vagyonkezelésében lévő védett természeti területek természetvédelmi értékeinek, 

természeti rendszereinek, biológiai sokféleségének védelme és megőrzése, 

b) a legeltetésre alapozott állattartási tevékenység ösztönzése, az állattenyésztés termőföld-

igényének biztosítása, 

c) a családi gazdaságok kialakítása és megerősítése, 

d) az állami vagyon hatékony hasznosításának megvalósítása. 

 

A Pályázati Felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Pályázati Kiírás rendelkezései az 

irányadóak és kötelezőek a pályázat összeállítására és benyújtására vonatkozóan. 

1. A DINPI felhívja a figyelmet arra, hogy a Rendelet 26. § (2) bekezdése alapján az eljárás tárgyát 

képező földrészlet(ek) haszonbérbe adására irányuló pályázati eljárásban pályázóként az a 

természetes személy, illetve gazdálkodó szervezet vehet részt, aki a mező- és erdőgazdasági 

földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) alapján 

földhasználati jogosultságot szerezhet. 

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:498. §-a alapján 

kötött szerződéssel létrejött polgári jogi társaság keretében pályázók esetében a gazdálkodók 

együttesen is tehetnek ajánlatot, ehhez megfelelő jogi keretek között egymás közötti viszonyukat az 

együttes ajánlat benyújtása előtt rögzíteniük kell. A pályázati feltételek teljesítését minden pályázó 

tekintetében egyenként bírálja el a DINPI, és a pályázat elnyerése esetén minden pályázóval külön 

történik a szerződéskötés. A közös ajánlattételre vonatkozó szabályokat a Pályázati Kiírás 3. 

melléklete tartalmazza. 

 

Pályázni csak a pályázati azonosítóval ellátott földrészletek összességét alkotó birtoktestre lehet, az 

annak megbontásával tett ajánlat érvénytelen. 

2. A haszonbérleti jogviszony kezdete és lejárata 
 

A haszonbérleti szerződés hatályba lépésének időpontja, a használat kezdete: a haszonbérleti 

szerződés aláírásának napja. 

 

A haszonbérleti szerződés megszűnésének időpontja, a használat befejező időpontja: 2025. 

augusztus 31. 

 

3. A haszonbérleti pályázati eljárás regisztrációs díja 

 
 A regisztráció helyének, módjának, határidejének és összegének meghatározása: 

  

3.1. A regisztráció, illetve a pályázati dokumentáció átvételének helye: 

 A DINPI ügyfélfogadási irodája: 1121 Budapest, Költő u. 21, földszinti tárgyaló.   

 

Regisztrálni keddi, szerdai és csütörtöki munkanapokon 09,00–14,00 óráig lehet. 

 

 

 



 

 

3.2. A regisztráció módja: 

 

A Pályázati Kiírás ellenértékeként [a Rendelet 9. § (1) bekezdése alapján] regisztrációs díjat kell 

fizetni. 

A regisztráció során a pályázó megadja azt a bankszámlaszámot, amelyre a Pályázati Felhívás 

visszavonása esetén a regisztrációs díj, illetve adott esetben a pályázati biztosíték összegének 

visszafizetését kéri. Bankszámlaszám hiányában a regisztráció során megadott címre (lakóhely, 

székhely), postai úton történik a visszafizetés. 

 

Pályázó a regisztrációs díj összegét a regisztráció helyén befizetéssel, postai csekken 

(készpénzátutalási megbízás), vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01711813-

00000000 számú számlára köteles átutalással megfizetni, az átutalás, illetőleg a csekk 

(készpénzátutalási megbízás) közleményében a „regisztrációs díj” szöveget, valamint a pályázati 

azonosító számot fel kell tüntetni. 

 

A DINPI által fontosnak tartott egyéb körülmények: 

 Banki átutalás esetében a regisztrálás és a Pályázati Kiírás átvétele legalább 3 munkanappal 

az átutalást követően lehetséges. 

Számla minden esetben a befizető (utalás, készpénzes teljesítés) nevére kerül kiállításra 

 

 A regisztrációs díj pályázati azonosítószáma: DINPI 10/2015  

 

A DINPI képviseletében eljáró személy a Pályázati Kiírást a regisztrációs díj befizetésének hitelt 

érdemlő igazolását követően, valamint az aláírt titoktartási nyilatkozat ellenében adja át.  

 

A Pályázati Kiírás munkanapokon keddi, szerdai és csütörtöki munkanapokon 09,00–14,00 

óráig vehető át. 

 

3.3. A regisztrációs díj összege: 

  

A jelen eljárás esetében [a Rendelet 9. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével] a 

regisztrációs díj összege:  

40.000.-Ft, azaz Negyvenezer forint + áfa. 

 

Amennyiben a pályázó a DINPI által közzétett haszonbérleti Pályázati Felhívásra regisztrál, úgy 

abban az esetben az első (bármely pályázati felhívás vonatkozásában történt) regisztráció napjától 

számított 90 nap időtartamon belül, legfeljebb további három alkalommal kedvezményesen (amely 

kedvezmény kizárólag az első regisztrációt követően érvényes) 8000 Ft + áfa ellenében jogosult a 

regisztrációra. Minden további esetben (azaz az első regisztrációt követő 90. napon túli, valamint 

az első regisztrációt követő 4. és azon túli regisztráció esetében) a regisztrációs díj összege 40 000 

Ft + áfa. 

 

A polgári jogi társaság keretében pályázatot benyújtó magánszemélyek egyenként, önállóan 

kötelesek megfizetni a regisztrációs díjat a fentiekben foglaltak szerint. 

 

A pályázó a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártáig módosíthatja, vagy 

visszavonhatja a pályázatát. Abban az esetben, ha a pályázó visszavonja pályázatát, számára a 

befizetett regisztrációs díj nem jár vissza. 

 

3.4. A regisztrációs díj rendelkezésre bocsátásának határideje: 

 

A pályázaton regisztrálni a pályázat beadási határidejét megelőző 15 naptári napig 

lehetséges. Amennyiben ez a nap munkaszüneti napra esik, a regisztrációra rendelkezésre álló 

határidő utolsó napja a munkaszüneti napot követő hét első munkanapja. 



 

 

A pályázó a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártáig módosíthatja vagy 

visszavonhatja a pályázatát. Abban az esetben, ha a pályázó visszavonja pályázatát, számára a 

befizetett regisztrációs díj nem jár vissza. 

 

4. A pályázat benyújtásának helye, módja és határideje 
 

Felhívjuk a pályázaton résztvevők figyelmét, hogy az alábbiakban részletezett dokumentumok a 

benyújtott pályázat részét kell, hogy képezzék. Az alábbiakban részletezett bármely 

dokumentum hiánya a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. 

- Pályázati Adatlap (Pályázati Kiírás 3. melléklete) 

- Gazdálkodási terv (Pályázati Kiírás 8. melléklete) 

- Nyilatkozat a pályázaton történő részvétel érvényességi feltételeinek történő megfelelőségéről és 

az azokat alátámasztó igazolások (Pályázati Kiírás 6. melléklete) 

- A pályázó státuszára vonatkozó kiegészítő nyilatkozat (Pályázati Kiírás 7. melléklete) 

 

A pályázó az DINPI külön felhívására, a megjelölt határidőig köteles a pályázatában foglaltakat 

igazolni. 

 

4.1. A pályázat benyújtásának helye: 

 

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, 1121 Budapest, Költő u. 21., földszinti tárgyaló 

    

4.2. A pályázat benyújtásának módja:  

 

A pályázó a pályázatát 1 darab zárt borítékban, 2 példányban köteles a pályázat benyújtására 

nyitva álló határidőben, a megadott helyen, az adott pályázati azonosítószám feltüntetésével, 

személyesen vagy meghatalmazott útján benyújtani.  

 

Felhívjuk a pályázaton résztvevők figyelmét, hogy a postai úton, vagy elektronikusan benyújtott 

pályázat a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. 

  

A pályázó a pályázatát zárt borítékban, 2 példányban – ebből egy példányt minden oldalon 

eredetiben cégszerű aláírással, természetes személyeknél eredeti aláírással, illetve a 

meghatalmazott aláírásával ellátva – köteles a pályázat benyújtására nyitva álló határidőben, a 

megadott helyen, az adott pályázati azonosítószám feltüntetésével, személyesen vagy 

meghatalmazott útján benyújtani. 

 

Az eredeti pályázati példány fedőlapját az „Eredeti” megjelöléssel szükséges ellátni. 

A fentiektől való eltérés a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. 

  

A pályázatokat a fentieken túl, folyamatos oldalszámozással és a pályázó oldalankénti 

aláírásával ellátva, összetűzve vagy összefűzve köteles benyújtani a pályázó. 

 

A folyamatos oldalszámozás, valamint az összetűzés vagy az összefűzés hiánya nem teszi 

érvénytelenné a pályázatot, de az abból eredő vita esetén a DINPI a pályázat tartalmáért nem vállal 

felelősséget. 

 

A pályázó meghatalmazottja köteles közokirattal vagy ügyvéd által ellenjegyzett 

magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak terjedelmét. 

A közzétett Pályázati Felhívás alapján megindult eljárásban a pályázó csak egy pályázatot nyújthat 

be. 

 

 



 

 

4.3. A pályázat benyújtására nyitva álló határidő utolsó napja: 

 

A Pályázati Felhívást tartalmazó hirdetmény a földrészlet fekvése szerinti települési önkormányzat 

polgármesteri hivatala, illetve a közös önkormányzati hivatal székhelyén lévő hirdetőtáblán való 

kifüggesztés napjától számított 45. nap 13 óra 00 perc. 

 

5. A pályázati eljárás, valamint a pályázat hivatalos nyelvének megjelölése 
 

Az eljárás, valamint a pályázat nyelve magyar. 

 

Erre való tekintettel a pályázóknak valamennyi iratot, nyilatkozatot, igazolást és okiratot magyar 

nyelven kell csatolni.  

A nem magyar nyelvű iratok, nyilatkozatok, igazolások és egyéb okiratok vonatkozásában, azok 

hiteles fordítását kell csatolni a pályázathoz. 

 

6. Az eljárás tárgyát képező földrészlet(ek) vonatkozásában a Rendelet 7. § (2) 

bekezdés 2. pontja szerinti terhek, jogok 

 
6.1. Az ingatlan-nyilvántartásba a Magyar Állam tulajdoni 

illetőségére bejegyzett, illetve feljegyzett jogok és terhek, 

továbbá az ingatlan-nyilvántartásba fel nem jegyzett, az 

DINPI által ismert terhek: 

 

  

6.2. Az ingatlan-nyilvántartásba jogi jellegként feljegyzett 

tények: 
Natura 2000 terület 

6.3. A földrészletet terhelő szolgalmi jog: -  

6.4. A ingatlan-nyilvántartásba a Magyar Állam tulajdoni 

illetőségére feljegyzett elidegenítési és terhelési tilalom: 

-  

6.5. A földhasználati nyilvántartásba a Magyar Állam 

tulajdoni illetőségét érintően bejegyzett földhasználat 

jogcíme és a földhasználat időtartama, vagy bejegyzés 

hiányában, a DINPI által ismert fennálló földhasználat 

jogcíme és a földhasználat időtartama: 

 

 

 - 

6.6. A földrészletet érintően a földhasználó javára megítélt, 

egy éven túli kötelezettségvállaláson alapuló, európai uniós 

vagy nemzeti terület alapú támogatás jogcíme és a 

kötelezettségvállalás időtartama: 

 

 - 

 

7. Az ajánlati kötöttség határideje és az annak esetleges meghosszabbítására 

vonatkozó előírások 
 

7.1. Az ajánlati kötöttség határideje: 

 

A Rendelet 13. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az ajánlati kötöttség a pályázat 

benyújtási határidejének lejártától számított legalább 90. naptári nap. 

 

A Haszonbérbe adó ajánlati kötöttségének határidejébe nem számít bele a valamely szerv (Állami 

Számvevőszék, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal vagy nyomozó hatóság) olyan, a haszonbérleti 

pályázati eljárásával kapcsolatos vizsgálatának időtartama, amely a haszonbérleti szerződés 

megkötését átmenetileg akadályozza. 

 



 

 

A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor a pályázatok benyújtására nyitva álló 

határidő lejárt. 

A DINPI felhívja a figyelmet arra, hogy a pályázó a pályázatában foglaltakhoz kötve van, kivéve 

ha az DINPI ezen időtartam alatt a nyertes pályázóval szerződést köt, a Pályázati Felhívást 

visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek minősíti. 

 

7.2. Az ajánlati kötöttség meghosszabbítása: 

 

A DINPI külön felhívása alapján a pályázó köteles az ajánlati kötöttségének időtartamát 

meghosszabbítani úgy, hogy az erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatát – az eredeti ajánlati 

kötöttség időtartama alatt –  megküldi az DINPI részére. Az DINPI az ajánlati kötöttség 

meghosszabbítására - indokolás megadásával - posta, fax, illetve elektronikus levél útján hívja fel 

az ügyfelet. Amennyiben a pályázó a DINPI felhívásának ellenére nem hosszabbítja meg benyújtott 

pályázatával kapcsolatosan az ajánlati kötöttség időtartamát – a DINPI által meghatározottak 

szerint –, úgy a pályázó ajánlata érvénytelennek minősül. 

 

8. A pályázatok nyilvános bontásának helye és időpontja 

 
8.1. A pályázatok bontásának helye:  

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, 1121 Budapest, Költő u. 21., földszinti tárgyaló 

 

8.2. A pályázatok bontásának kezdő időpontja: a pályázat benyújtására nyitva álló határidő utolsó 

napját követő 5 naptári napon belül. 

  

A pályázók, vagy meghatalmazottaik a pályázatok nyilvános bontásának helyéről és idejéről a  

DINPI honlapján, továbbá a megbízott ügyvédnél (Dr. Fazekas Róbert Ügyvédi Iroda, 1055 

Budapest, Falk Miksa u. 28. II/2A., e-mail: iroda@drfazekasrobert.t-online.hu, Tel: 1-302-55-25; 

30-619-73-91) tájékozódhatnak. 

 

A Rendelet 15.§-a szerint a határidőben beérkezett zárt borítékokat az DINPI képviselői bontják 

fel. A pályázatok felbontásánál a pályázók, illetve a meghatalmazottaik, az NFA által kijelölt 

ügyvéd, a közjegyző és a DINPI képviselői lehetnek jelen. 

 

9. A pályázatok elbírálása során a pályázatok rangsorolására alkalmazandó 

értékelési szempontok 
 

A pályázatokat a Pályázati Kiírás 5. mellékletét képező értékelési szempontrendszer 

alkalmazásával kell elbírálni. 

 

10. A pályázatok elbírálásának időpontja vagy határideje 
 

A DINPI a pályázatok értékelését a pályázatok bontását követően haladéktalanul megkezdi. A 

pályázatok elbírálásának határideje a pályázatok benyújtási határidejétől számított 90. nap. 

 

11. A pályázat érvényességének feltételei 
 

11.1. A pályázatnak minden esetben tartalmaznia kell a pályázó által: 

 

a) vállalt szolgáltatásokat és kötelezettségeket; 

b) ajánlott ellenszolgáltatást. 
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11.2. A pályázatnak minden esetben tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát arról, hogy: 

 

a) a Pályázati Felhívásban és Kiírásban foglalt feltételeket elfogadja; 

b) nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás 

alatt; 

c) tevékenységét nem függesztette fel, vagy nem függesztették fel; 

d) nincs az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 20. pontja szerinti, 60 napnál 

régebben lejárt esedékességű köztartozása, helyiadó-tartozása; 

e) hamis adat szolgáltatása miatt nem zárták ki állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi - 

három évnél nem régebben lezárult - eljárásból; 

f) a birtokba lépés időpontjában nem lépi túl Földforgalmi tv.-ben meghatározott 

birtokmaximumot, továbbá 1200 hektárnál nagyobb területet sem a Magyar Államtól, sem mástól 

nem bérel és/vagy nem tulajdonol; a pályázó által különböző jogcímeken használt (saját tulajdon, 

haszonbérlet, szívességi földhasználat stb.) földrészletek összeszámításánál figyelembe kell venni a 

Ptk. 4:96. § (1) bekezdése szerinti egyenesági rokonok, valamint különböző gazdasági 

érdekeltségek földhasználatát, földtulajdonát is; 

g) a haszonbérleti díj meghatározott éves mértékét, valamint a haszonbérleti szerződés tervezetben 

a haszonbérleti díjra vonatkozó rendelkezéseket elfogadja; 

h) a pályázó bejelentett lakóhelye, székhelye azon a településen van, amelynek közigazgatási 

területén a haszonbérlet tárgyát képező föld fekszik, illetve bejelentett lakóhelye, székhelye olyan 

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. 

i) a Földforgalmi tv. alapján természetes személy esetén földművesnek, gazdálkodó szervezet 

esetében nyilvántartásba vett tagállami székhelyű jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet mezőgazdasági termelőszervezetnek minősül; 

j) a pályázaton részt vevő jogi személyt vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot a 

pályázati kiírás közzététele előtt alapították. 

 

A DINPI felhívja a pályázók figyelmét, hogy a fenti nyilatkozatokat alátámasztó 

dokumentumokat, igazolásokat a jelen Pályázati Kiírásban foglaltak szerint kell a 

pályázatához csatolnia. 

A pályázó az eredeti mellett a kiállító hatóság által hitelesített másolati dokumentumot is 

csatolhat pályázatához. 

 

A 11.1. és 11.2. pontban meghatározott bármely feltétel vagy nyilatkozat hiánya 

szerződéskötést kizáró ok, ezért a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. 

 

 

11.3. A Rendelet 14. §-a és 43/D. § (7) bekezdése alapján érvénytelen a pályázat, ha: 

 

a) nem felel meg a Pályázati Felhívásban és Kiírásban foglaltaknak; 

b) nem tartalmazza a Rendelet 11. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat; 

c) a pályázó a pályázatát egy másik pályázathoz kötötte; 

d) a pályázó a pályázat szerinti szerződés megkötésére jogszabály alapján nem jogosult; 

e) a közölt tények, adatok, információk részben vagy egészben nem felelnek meg a valóságnak; 

f) a pályázóval szemben a pályáztatási eljárás alatt az NFA tv. 19. § (1) bekezdésében 

meghatározott eljárás indult vagy döntés született; 

g) a pályázóval szemben a Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet hasznosításával kapcsolatos 

jogsértő magatartása miatt a pályázat meghirdetését megelőző két évben jogerős hatósági 

elmarasztaló, illetve bírságot kiszabó jogerős döntés született; 

h) a DINPI-vel szemben 120 napot meghaladó lejárt tartozása van a pályázónak vagy egyenesági 

rokonának, házastársának, illetve élettársának vagy annak a gazdasági társaságnak, amelyben a 

pályázó vagy egyenesági rokona, házastársa, illetve élettársa többségi befolyással rendelkezik; 



 

 

i) ha a pályázati eljárás kezdő napját megelőző 3 éven belül a pályázóval szemben 

természetvédelmi bírság került kiszabásra; 

j) ha a pályázati eljárás kezdő napját megelőző 3 éven belül a pályázó felelőssége természetvédelmi 

szabálysértési eljárásban jogerősen megállapításra került; 

k) ha a pályázati eljárás kezdő napját megelőző 7 éven belül a pályázónak természetkárosítás 

bűntette miatti büntetőjogi felelősségét jogerős ítélet megállapította; 

l) ha a pályázóval szemben megállapításra kerül a Földforgalmi tv.-ben foglalt szerzési korlátok 

megsértése. 

11.4. Az NFA tv. 19. § (3) bekezdésének rendelkezései szerint a DINPI a fentieken túli kizárási 

okokat is meghatározhat a szerződéskötésre vonatkozóan. Ennek megfelelően nem köthető 

érvényes szerződés a nyertes pályázóval, ha: 

 

a) a pályázó a Pályázati Kiírás 11.2. pont f) alpontjában meghatározott területi korlátot a birtokba 

lépés időpontjában túllépi, 

b) a pályázó bejelentett lakóhelye, székhelye nem azon a településen van, amelynek közigazgatási 

területén a haszonbérlet tárgyát képező föld fekszik, illetve akinek bejelentett lakóhelye, székhelye 

nem olyan 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, 

c) a pályázónak az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 20. pontja szerinti, 60 

napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása, helyiadó-tartozása van. 

 

A DINPI érvénytelennek nyilváníthatja a pályázatot, ha pályázó vagy az érdekkörébe tartozó más 

személy a Rendelet 12. §-ában foglalt titoktartási kötelezettségét megsértette. 

Ebben az esetben csak az adott pályázat válik érvénytelenné, nem pedig a teljes pályázati eljárás. 

Az érvénytelen vagy érvénytelennek nyilvánított pályázatot benyújtó pályázó a pályázati 

eljárásban, illetve annak további szakaszában nem vehet részt. Erről – az érvénytelenség okának 

megjelölésével – a DINPI írásban értesíti a pályázót. 

 

12. Az elő-haszonbérleti jog gyakorlásának módja 
 

Az NFA tv. 18. § (1a) bekezdése alapján föld vagy tanya haszonbérbe adása során a jogszabály 

alapján fennálló elő-haszonbérleti jog nem gyakorolható. 

 

13. Az ellenszolgáltatás, amelynél kedvezőtlenebb ajánlat nem tehető 
 

Az ajánlattevő kizárólag 1.250.-Ft/AK/év mértékű éves haszonbérleti díjra tehet ajánlatot. 

Az ajánlattevő az itt rögzített díj mértékét, valamint a Pályázati Kiírás mellékletét képező 

haszonbérleti szerződés tervezet haszonbérleti díjra vonatkozó rendelkezéseit elfogadja. 

 

Jelen haszonbérleti pályázat esetében az ellenszolgáltatás díja: 254 588,- Ft/év. 

 

A DINPI felhívja a figyelmet arra, hogy a pályázó a fentiekben rögzítettől eltérő mértékű díjra nem 

tehet ajánlatot. Az a pályázat, amely a fentiekben rögzítetteknél kedvezőtlenebb ellenszolgáltatás 

megajánlását tartalmazza, érvénytelennek minősül. 

Használatba adás esetén a kötelezően alkalmazandó haszonbérleti díj összege 1250 Ft/AK/év. Az 

1250 Ft/AK/év mértékű díjnál magasabb mértékű haszonbérleti díj kizárólag abban az esetben 

alkalmazható, ha a haszonbérleti pályázattal érintett terület kiterjedése pontosan megegyezik a 

lejáró haszonbérleti szerződéssel érintett terület kiterjedésével. Ebben az esetben az Igazgatóság 

kizárólag a lejáró szerződésben szereplő haszonbérleti díjat állapíthat meg a pályázati kiírásban. 

 

 



 

 

14. Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó előírások 
 

Nyertes pályázó a Pályázati Kiírás 1. mellékletében meghatározott földterület után a haszonbérlet 

gyakorlásáért éves díjat köteles fizetni. 

 

A haszonbérlet gyakorlásáért fizetendő éves díj tárgyévre vonatkozik. A haszonbérleti díj összegét 

Haszonbérlő köteles minden év minden év április 30. napjáig megfizetni a DINPI által kiadott 

számla ellenében. 

 

A további években a DINPI felülvizsgálja a haszonbérleti díj mértékét és azt a Központi 

Statisztikai Hivatal által közzétett inflációs ráta mértékével egyoldalúan megemeli. A megemelt 

haszonbérleti díj mértékét - legkésőbb a számla kiküldésével egyidejűleg - írásban közli 

Haszonbérlővel. 

 

A DINPI fenntartja azon jogát, hogy kétévente felülvizsgálja a szerződésben meghatározott 

haszonbérleti díjat és a felülvizsgálat eredményeként, valamint a piaci érték figyelembevételével a 

haszonbérleti díj összegének megváltozása miatt a szerződés módosítását kezdeményezheti. Ha a 

szerződés fennállása alatt a díj felülvizsgált összegében a felek az újólag megállapított 

haszonbérleti díj Haszonbérlő általi értesítésének kézhezvételétől számított harminc napon belül 

nem tudnak megállapodni, a DINPI a haszonbérleti szerződést a gazdasági év végére felmondhatja. 

 

15. Az eredményhirdetés módja, helye és várható időpontja 
 

A DINPI a pályázati eljárás eredményét az elbírálást követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 

munkanapon belül írásban közli valamennyi pályázóval, illetve a Rendelet 22.§-a szerint 

gondoskodik az eljárás eredményének kihirdetésével kapcsolatos egyéb teendőkről. 

 

16. A szerződéskötésre vonatkozó lényeges feltételek, kötelezettségek és jogok 

meghatározása 

 
Az NFA tv. 26.§. (3) bekezdésben foglaltak szerint a DINPI – a pályázat nyertesével – a 

pályázatok elbírálásától számított 30 napon belül haszonbérleti szerződést köt. 

 

A haszonbérleti szerződést az NFA által kijelölt ügyvéd készíti el.  

 

A Haszonbérlő kötelezettsége, hogy a földhasználat tényét az illetékes járási földhivatalnál 

bejelentse. A Rendelet 23. § (1) bekezdése szerint a pályázat eredményeként megkötendő 

szerződéssel kapcsolatos költségek a DINPI-vel szerződő felet terhelik. 

A nyertes pályázó által befizetett regisztrációs díjat a DINPI nem fizeti vissza, és nem számítja be a 

haszonbérleti szerződés ellenértékébe. 

A haszonbérleti szerződés a Pályázati Felhívás, a Pályázati Kiírás, illetve a nyertes pályázatnak 

megfelelő tartalommal kerül aláírásra. azzal, hogy a pályázati eljárás alatt hatályba lépő, kötelező 

érvényű jogszabályi rendelkezések a haszonbérleti szerződés részévé válnak. 

 

A szerződő felek a birtokba adás időpontjáról a megkötendő haszonbérleti szerződésben 

rendelkeznek. 

 

A Rendelet 23. § (2) bekezdése szerint a DINPI jogosult a következő legjobb pályázatot benyújtó 

pályázóval szerződést kötni, ha: 

a) a pályázat nyertesével a szerződéskötés meghiúsult; 

b) a haszonbérleti szerződés megkötése után a szerződő fél nem teljesítése miatt az DINPI a 

szerződéstől elállt; 



 

 

c) a haszonbérleti szerződés a megkötésétől számított hat hónapon belül - a felek közös akaratából 

vagy az egyik fél által gyakorolt felmondási jog gyakorlása következtében - megszűnt. 

 

17. A szerződést biztosító mellékkötelezettség megjelölése 
 

Késedelmi kamat: késedelmes teljesítés esetén a hátralékos összeg után a nyertes pályázó, 

amennyiben természetes személy, a Ptk. 6:48. §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatot, 

amennyiben pedig gazdálkodó szervezet, úgy a Ptk. 6:155. §-ában meghatározott mértékű 

késedelmi kamatot köteles a DINPI-nek megfizetni. 

 

18. A haszonbérleti szerződés közzétételére vonatkozó rendelkezések 
 

A DINPI a Szervezetén belül alkalmazott közzétételi rendszere útján, a Rendelet 22. §-a alapján 

biztosítja, hogy nyilvánosságra legyenek hozva a tervezett szerződésnek az NFA tv. 30. § (1) 

bekezdésében meghatározott közérdekből nyilvános adatai. 

 

19.  Hiánypótlás  

 
A pályázatok tartalmi és formai megfelelőségét, hiánytalanságát a DINPI a pályázatok nyilvános 

bontásakor nem köteles ellenőrizni. A hiánypótlás lehetőségét a DINPI jelen eljárásban a 

következő módon biztosítja: a pályázatok nyilvános bontásakor személyesen jelenlévő pályázó 

pótolhatja a pályázatok tételes ellenőrzése nélkül is egyértelműen azonosítható formai 

hiányosságokat, illetve pótolhat esetlegesen hiányzó okiratot. További hiánypótlásra a DINPI nem 

biztosít lehetőséget. 

 

20. A hasznosításra vonatkozó jogszabályi, valamint egyéb lényeges előírások 
 

A Pályázati Kiírás mellékletét képező szerződéstervezet 2.3. pontjában meghatározottak szerint. 

 

21. Egyéb rendelkezések 
 

- A DINPI felhívja a figyelmet arra, hogy a pályázat elkészítésével és a pályázaton való részvétellel 

kapcsolatos költségek - a pályázat érvényességétől, illetve eredményességétől függetlenül - a 

pályázót terhelik. 

- A DINPI felhívja a figyelmet arra, hogy a pályázaton a természetes személyeken és polgári jogi 

társaságokon kívül csak a pályázati kiírás közzétételét megelőzően alapított gazdasági társaságok 

vehetnek részt. 

- A pályázó a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártáig módosíthatja vagy 

visszavonhatja a pályázatát. 

Amennyiben a pályázó pályázatát visszavonja, úgy abban az esetben a pályázó újabb pályázatot 

nem nyújthat be. 

- DINPI fenntartja azon jogát, hogy a pályázati felhívást a pályázat benyújtására nyitva álló 

határidő lejárta előtt – indokolás nélkül – visszavonja.    

- A DINPI fenntartja azon jogát, hogy a pályázati eljárást a Rendeletben meghatározott esetekben 

eredménytelennek nyilvánítsa.  

- A pályázati eljárás eredményeként megkötött szerződés aláírásának dátumától számított öt 

munkanapon belül a DINPI – a DINPI-vel szerződést kötő pályázó kivételével - valamennyi 

pályázó részére postai úton visszaküldi az általuk benyújtott pályázati dokumentációt. 

- A DINPI megtévesztése vagy a pályázóra vonatkozó valótlan, hamis adatok szolgáltatása a 

haszonbérleti szerződés azonnali felmondásával jár. 

- A pályázatban vállalt kötelezettségek teljesítésének a Haszonbérlőnek felróható okból történő 

elmaradása azonnali szerződés-felmondási ok. 



 

 

- A haszonbérelt földeket tilos alhaszonbérletbe adni vagy más használatába továbbadni. 

- A DINPI minden benyújtott dokumentumot és igazolást – azok tartalmának ellenőrzése céljából – 

a rendelkezésére álló hatósági és egyéb nyilvántartások adataival jogosult összevetni.  

- Jelen pályázati eljárás során a haszonbérleti Pályázati Felhívás és Kiírás együttesen kezelendő. 

- A haszonbérleti pályázattal kapcsolatos további információ a megbízott ügyvédnél (Dr. Fazekas 

Róbert Ügyvédi Iroda, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 28. II/2A., e-mail: iroda@drfazekasrobert.t-

online.hu, Tel: 1-302-55-25; 30-619-73-91) kérhető. 

 

 

Mellékletek a jelen Pályázati Felhíváshoz:  

1. melléklet: A haszonbérleti pályázati eljárás keretében meghirdetett birtoktest adatai   

2. melléklet: Áttekintő térkép   

3. melléklet: kezelési előírások 

 

 

Mellékletek a Pályázati Kiíráshoz: 

1. melléklet: A haszonbérleti pályázati eljárás keretében meghirdetett birtoktest adatai   

2. melléklet: Áttekintő térkép   

3. melléklet: Pályázati adatlap 

4. melléklet: A megkötésre kerülő haszonbérleti szerződés tervezete   

5. melléklet: A pályázatok elbírálása során a pályázatok rangsorolására alkalmazandó értékelési 

szempontok 

6. melléklet: A pályázók kötelező nyilatkozata 

7. melléklet: A pályázó státuszára vonatkozó kiegészítő nyilatkozat 

8. melléklet: A gazdálkodási terv formai és tartalmi követelményei 
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Pályázati felhívás 

1. számú melléklete 

 

Pályázati azonosító: DINPI 10/2015  

 

 

Haszonbérleti pályázat tárgyát képező földrészletek 

 

 

Település Fekvés 
Hrsz., 

alrészlet 

Tulaj-

doni 

hányad 

Művelési 
ág 

Hasznosítás 
Teljes 

terület (ha) 

Teljes 

terület 

(AK) 

Haszonbérbe 

adni 
tervezett 

terület (ha) 

Haszonbérbe 

adni 
tervezett 

terület (AK) 

Natura 

2000 
Védett 

Birtokbalépés 

Év, hó,nap 

Táborfalva külterület 0219/1 1/1 

kivett 

Állami 
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I. 

legeltetés 133,3387 0 88,1699 203,67 * x - 2015.09.01. 

 

*A 12/2012 VM utasítás 1. mellékletének 3.3.2. pontja alapján a kivett művelési ágú ingatlanok szerződéssel érintett 

részének aranykorona értéke „a környező, a kivett terület valós használatával megegyező művelési ágú ingatlanok AK 

értékének átlagát alapul véve” került meghatározásra. 

 

 

Az ingatlan valós művelési ágba sorolása folyamatban van, így a haszonbérleti díj mértéke a 

művelési ág változás során a földhivatal által meghatározott AK értékek alapján változhat! 

 

Éves haszonbérleti díj összege:  203,67  AK X 1250.-Ft/AK/év = 254.588,- Ft/év. 

  

Haszonbérbe adandó terület mindösszesen: 88,1699 ha 

Haszonbérbe adandó AK mindösszesen: 203,67 AK 

Éves haszonbérleti díj mindösszesen: 254.588, - Ft. 

 

NATURA 2000: az X-el jelölt területek a NATURA 2000 hálózat részét képezik 

Védett: az X-el jelölt földrészlet védett természeti területnek minősül 

Birtokba lépés: a birtoktestben található földrészletek vonatkozásában a birtokba lépés várható 

időpontja 

 

 

 



 

 

Pályázati felhívás 

2. számú melléklete 

 

Áttekintő térkép 

 



 

 

 

Pályázati felhívás 

3. számú melléklete 

Birtoktest azonosító: DINPI 10/2015 

 

Kezelési utasítás 
 

Területi kapcsolattartó: Verő György tv. őr (tel.: 30/6634638) 

A területet a DINPI-vel egyeztetett módon, éves terv szerint további legeltetési egységekre kell 

bontani.  

Legeltethető állatfajok: juh vagy kistestű, húshasznú szarvasmarha, ezen felül szamár vagy 

kistestű lófajta, illetve kecske. A legelőnyomás legalább 90%-át juhval vagy húshasznú 

szarvasmarhával kell biztosítani.  

Legeltetési nyomás: 0,05-0,1 állategység/ha, a teljes legeltetési időszakra vonatkozóan. A gyepek 

túllegeltetése tilos. Egy időben legfeljebb 30 szarvasmarha vagy 150 juh legeltethető a 

Gyakorlótéren. A legelőnyomás számítása során a hatályos agrár jogszabályok állategységre 

vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 

Legeltetési időszak: október 1. – június 30. Két hét érdemi csapadéktól mentes időjárás után a 

legeltetés a következő érdemi csapadékig nem folytatható. Egy adott, éves legeltetési terv szerinti 

egység nem legeltethető két egymást követő legeltetési időszakban. A visszatérés idejét az időjárási 

viszonyok függvényében a DINPI határozza meg. A téli legeltetés (október 31. és április 23. 

között) csak Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának 

engedélyével lehetséges. 

Éves legeltetési terv: a DINPI-vel egyeztetve az adott év szeptember 15-ig legeltetési tervet kell 

készíteni az adott év október 31.-től a következő év június 30.-ig tartó időszakra vonatkozó éves 

legeltetési tervet. Az éves legeltetési tervben a jelen előírások között nem szabályozott kisebb 

léptékű területhasználati előírások szerepelnek, így különösen a legeltetett területek kisebb részekre 

(legeltetési egységekre) osztása, a legeltetési egységek legeltetésének sorrendje. 

Állatállás és itatás: A területen állás (éjszakázó-, delelő-, itatóhely) kialakítása kizárólag a DINPI 

által kijelölt helyeken lehetséges. A területen kutat fúrni tilos. A jószág itatását lajtos kocsival, 

vagy önitatóval kell megoldani. Az állásokon felhalmozódó trágyát a Haszonbérlő köteles legalább 

évente elszállítani, az ide vonatkozó jogszabályi előírások betartásával. Az álláshoz kapcsolódóan 

legfeljebb egy lakókocsit lehet kivinni a területre. 

A legeltetés módja:  

- A területen villanypásztorral és/vagy pásztoroló módon szabad legeltetni. 

- A legeltetést minden alkalommal a nagyobb fűhozamú területen kell kezdeni. 

- Legeltetni csak a buckaközi laposokban szabad. Buckákon csak a laposok közötti mozgás során 

szabad legeltetni, egyébként a legelő jószágot a buckaközökben kell tartani.  

- A legeltetési egységeket és/vagy a nagyobb kiterjedésű legeltethető területet (laposokat) 

villanypásztorral kell lehatárolni. Villanypásztor létesítésére csak az éves legeltetési tervben 



 

 

meghatározott módon és időben van lehetőség. A berendezés elbontását az adott egységben a 

legeltetés befejezését követő egy héten belül el kell végezni. 

- A buckaközi laposok közötti mozgás során a pásztoroló legeltetést a legkevésbé magas és 

leglankásabb buckákon kell végezni. 

- Meredek vagy déli kitettségű buckaoldalak legeltetése tilos. A legelésből kizárt területeket a 

DINPI-vel egyeztetve kell kijelölni. Nyílt gyepek legeltetése kizárólag a buckaközök közötti 

mozgás során megengedett. 

- A legelő állatok huzamosabb ideig történő összeterelése (összekutyáztatás), illetve az állatok 

együttes nagy sebességű (futásban történő) hajtása tilos. 

- Egy gulyánál vagy nyájnál legfeljebb két terelőkutya tartható. A terelési/legeltetési időn kívül a 

kutyákat megkötve, vagy elzárva kell tartani. 

- A ki- és behajtás során elszórtan elhelyezkedő útvonalakat kell használni. 

Őshonos cserjefajok irtása: Haszonbérlő köteles a területen felsarjadt és felsarjadó őshonos 

cserjefajok állományainak legfeljebb 75 %-át a haszonbérlet első 3 éve alatt a november 1.- február 

28. közötti időszakban, a DINPI-vel egyeztetett ütemezésben és mértékben, kézi mechanikus 

módszereket alkalmazva kiirtani. 

Özönnövények irtása: A Haszonbérlő köteles a felsarjadt és felsarjadó fás és lágyszárú 

özönnövények 99 %-át a haszonbérlet első 3 éve alatt a DINPI-vel egyeztetett ütemezésben és 

módszerrel teljes mértékben kiirtani, és köteles az így létrejövő állapotot fenntartani a haszonbérleti 

időszak teljes időtartama alatt.  

A fás szárú özönnövényeket (keskenylevelű ezüstfa, akác, bálványfa, nyugati ostorfa, zöldjuhar, 

gyalogakác) szeptember 1.- szeptember 30. között vegyszeres módszerrel (törzsinjektálás, 

háncskenés, kéregkenés, tuskókenés, hajtáspermetezés) kell kiirtani.  

A lágyszárú özönnövényfajok közül a selyemkórót május 1. - június 15. között, az amerikai 

aranyvessző fajokat július 1.-15. között kell a DINPI-vel egyeztetett ütemezésben és módszerrel 

teljes mértékben kiirtani. 

Egyéb előírások: 

- Tilos a gyepek kaszálása, beszántása, égetése, gyűrűshengerezése, szecskázás, trágyalepény 

simítás, kazlazás, talajlazítás, altalajlazítás, talajegyengetés, boronálás, simítózás, talajmarózás, 

réthasogatózás, tárcsázás, fogasolás, egyéb gyepszellőztető eszközök alkalmazása, a gyepfelület 

bárminemű rongálása. 

- Tilos a gyepek állatok hullatékán túli trágyázása, műtrágyázása, az özönnövények 

visszaszorításán túli vegyszerezése, felülvetése, öntözése, vízrendezése, új utak és csapások 

létesítése, hulladék hátrahagyása, tűzgyújtás. 

- A területen gépi tisztító kaszálás nem végezhető. A tisztító kaszálás csak kézi eszközökkel 

végezhető, a területileg illetékes természetvédelmi őrrel történt előzetes egyeztetés alapján, 

helyszíni jegyzőkönyvben rögzített feltételek szerint. 

- legeltetett területen gépjárművel a le nem zárt utakon kívül közlekedni tilos. 

- a gépi munkavégzés napnyugtától napkeltéig tilos. 

- Határjelek csak természetes anyagokból (fa) készülhetnek. 


