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RDETM ÉttylrÁ; ÉxozTATÁs
A FÖLDHASZNÁLÓK SáMÁRA

A

termőfÖldről szóló 1994. évi LV. törvény és a földhasználati nyilvántartás
részletes szabályairól szóló 35612007 filÍ. 23.) Korm, rendelet módosítása
kÖvetkeztében megváltoztak a földhásználati nyilvántartásra vonatkozó
előírások, melYnek egyes rendelkezéseíreaz alábniatban hívjuk fel a

föld használók figyelmét:

Köteles

2013. március 30-ig:

a) bejelenleni magánszeméty földhaszn álő a személyi azonosítóját
(személYi számát) és.az állampolg?rságát, melyhez csatolni kell
a személyi
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági iga}olvány másolatát,
b) gazdálkodó szervezet földhaJználó pódig becsaiolni a statisztikai
azonosítót ta rta lmazó oki rat másolatát.
Az adatkÖzló lapot és a csatolt mellékleteket az illetékes járási földhivatalhoz
be kell nyújtani.
AmennYiben a földhasználó

családi gazdálkodónak minósül, a Korm, rendelet
alaPján a családi gazdaság nyilvántartási számát is be ten jelenteni,
valamint szükséges annak mégjelölése, hogy a fóldterület a családi
gazdasághoz tartozik, lAz. a földrészlet tartűk a családi gazdasághoz,
amelYet a megYeí Kormányhivatal Földművelésügyí lgazgatósíga a családi
gazdaság használatába regisztrálta. t
A fÖldhasználati azonosító adatközlési adatlap beszerezhető a járási
fÖld h ivata lokná l, vagy letölthetó a www.roia h ivatal. h u hon lairól.

A

bejelentést elmulasztó fötdhaszn álőt az földhivatal bírsággal sújtja,
amelYnek mértékea termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti nk-erterenex
ezerszerese, azzal, hogY nem lehet kevesebb a behajtható köztartozás
minimális összegénél.
A fÖldhasználati nyilvántartásba bejelentendő földhasználatok köre 2013. január
í-jévelkibővült azállal, hogy a földhasználóknak (az erdő műveéói ágú
terÜletek kivételével)területi mértéktől függetlenül minden termőfóld, valamint
T?=Ő-, és erdőgazdaság művelés alatt álló befterületi föld használatát be kell
jelenteniÜk
az Íngatlanügyi hatóság fiárási földhivatal) felé. A törvény
értelmében földhasználó az is, aki térmőföld tulajdonjogával rendelkezik és
annak használatát nem engedte át más személy rés2ére.
KérJÜk a fÖldhasználÓkat, hogy törvényi kötelezettségük teljesítése,
valamint a
fÖ_ld h aszn á lati nyi lvá nta rtás teljes körűvé
téte le e rdeiében'bejele ntés i
köte lezettség ü knek az előírt h atá rid őbe n tegye nek e leget.

Veszprém ,2013, január 21,
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