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Balatonfüredi Járási Hivatal a termóföld Védelméról szó|ó 2oo7. éVi cXXlX,
törvényben (továbbiakban; TfVt,), meghatározott el|enórzési kötelezettsége keretében a
település külterületén határszemlét tart 2017, május 18. - 2017, október 31. napjáig
terjedó időszakban,
Ezen feladattal kapcsolatban a legszükségesebb ismeretek aZ alábbiak:
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a földhaszná|ó

- ha e törvény másként nem rendelkezik, választása szerint

köteles a termöföldet

-

múVelésiáoának meofelelö termeléssel hasznositani, Vagy
termelés folytatása nélkül
talajvédelmi elóírások betartása mellett a
ovomnöVénvek meotelepedését és teriedésétmeoakadálvozni (hasznosítási
köíelezeííség)(TM, 5,§ (1))
szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő terme|éssel kell hasznosítani

a

(TfVt. 5.§ (2))

ha a termóföld más célúhasznositását engedé|yezték, a földhasználó köteles a
termófóld engedélyezett célúfelhasználásáig a hasznosítási kötelezettséqét
teliesíteni, (ideiglenes hasznositás) (TfVt. 5,§ (3))
a földhasználó köteles a termóföldnek nem minósüló inoatlanon a növénvzet
oondozását rendszere§en elVéoezni, ha ez aZ ingatlan má§ célúhasznosításának
megfelelő terulelfelhasználást nem akadá|yozza, illetöleg nem korlálozza
(mellékhasznosítás) (TfVt, 5,§ (4))

A fent előírtakat az ingatlanügyi hatóság rendszeresen ellenórzi. Mulasztás esetén
az ingatlanügyi hatóság földvédelmi bírsáqqal súitia a földhasználót. Ha a
nvilvántariásban nin
ldhasználó. a fö
mt
bírsáoot a tulaidonossal szemben kell kiszabni. Ha az érintett földrészletnek a
földhasználati nyilvántartás szerint !öbb_íö![b§!!jl!ra van, illetőleg az érintett
földrészlet közös tulaidonban áll, a földvédelmi bírság a földhasználókat, illetőleg
tulaidonosokat eqVetemleqesen terheli.

zártkerti ingatlanokra Vonatkozó külön szabályok
Ha az ingatlanügyi hatóság zártkerti inqatlant érintően fóldVédelmi bírsáq megfizetésére
kötelezó határozatot hoz, a halálozat jogerőre emelkedésétkövetóen a határozat egy
példányát közli a zártkerti ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzattal,
(TfVt, 5/A. § (1))

FöLDl iVA aALl CSZrÁLY
82:]c 3?la|onii|ecj, j:€ sá köz 2,

ieieicn: E7i 531,190, iex: all195-':23,

e-r:,2:1: be]a!o]li'ured,]'c].ii]iVala

@Veszpi3]-::.goV,i-!

,).

A

településen szociális fóldprogramot, illeive mezőgazdasági tevékenység Végzese
céljából köZfoglalkoztatási programot (a továbbiakban együtt: földprogram) működtetó
önkormányzatnak a földvédelmi bírság megfizetésére kötelezett személyt, Valamint - ha
aZ nem azono§ a tu|ajdonossal - a tulajdonost (a továbbiakban együtt: kötelezett)
értesítenie kell arról, hogy amennyiben az értesítéskéZhezvételétől számított 30 napon
me9határozott kötelezettségének (hasznosítási-,
belül nem igazolja, hogy
mellékhasznosítási-, ideiglenes hasznosítási kötelezettség) eleget tett, az önkormányzai
a határidó lejártát köVetően a zártkerti ingatlant 1 éVre a földprogram múködtetése
céljából kijelölheti. (TfVt. 5/A. § (2))

a

A kötelezett a kötelezettséqének teliesítésétaz ingat|anügyi hatóság által - a kötelezett
kérelmére - kiál|ított hatósáqi bizonvítvánnval iqazolia.

Ha az önkormánizat a zártkerti ingatlannak a földprogram múködtetése céljából Való
kijelöléséról dönt, a zártkerti ingatlanon a földpro9ram céljából történó használat,
hasznosítás megkezdésének napján a fennálló földhasznáIati szerzódés megszűnik.
Parlagfú ellenórzésekre vonatkozó szabályok

A Balatonfüredi Járási Hivatal a parlagfú e|leni közérdekű Védekezés Végrehajtásának,
Valamint aZ állami, illetve a közérdekű Védekezésköltségei megállapításának és
igénylésénekrészletes szabályairó1 szóló 22112008, (Vll1,30,) Korm. rendeletben
meghatározott ellenórzési kötelezettsége keretében a település külterületén 20,17. iúliu§
1li!ól e|lenórzéseket tart,

AZ é!e|miszerláncról és hatósági felügyeletéró| szóló 2008. éVi XLVl, törvény

(a

továbbiakban: TV.) 17. § (4) bekezdéSébenfoglaltak szerint:

fö|dhasználó köteles az adott év iúnius 30, napiáiq az inqatlanon a Darlaqfű
viráqbimbóiának kialakulá§át meoakadálvozni, és ezt követően ezt az állaDotot a
veoetációs időszak véqéiqfolvamatosan fenntartani,

A

Növénvvédelmi birsáoot kell kiszabni azzal szemben, aki a parlaofű elleni védekezés
kötelezettséoét elmulasztia. (TV. 60. § (1) bekezdés c) pont)
Balatonfüred, 2017, május 2.

Dr. Ferencz Kornél
hivatalvezető nevében és megbízásából]
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