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T 6rgy : Ertesitds hat6rszemldrdl

Ezfton tffiekoztatom, hogy a Foldmuveldsiigyi Minisztdrium elrendelte a2016.6vi komolex
hat6rszemle ellenorzdseket, melynek nyomiin az alftbbrakroltftiekoztatom.

A P6pai J6r6si Hivatal Fcjldhivatali Osztiiya riltal tervezett bejtrdsok m6jus h6napt61

okt6ber vegeig, bdrmely id6pontban, b6rmely, a piryai jSrftshoz tartozo szfnt6. sz6lo.

gyiimolcsds, kert, r6t, 1egel6, n6das, vagy f6sitott teriilet mriveldsi 6gban nyilv6ntartott

termofcjldet drinthetik. Emellett a Foldhivatal hatd,skor6b e tartozb iigytipusokkal

osszefliggdsben 6116, de nem termoftild besoroliisri ingatlanok is k6pezheti ellenorz6sek

targydt.

A komplex hat6rszemle r6szletes vizsgfiati szempontjait az alabbiakban krizotjtik 6s k6rjrik,

hogy a lakoss6got, ill. az 6rintetteket a helyben szok6sos m6don tllekoztatni sziveskedjen
jelen levehink tartalm6r6l, tov6bb6 kdrjiik, jelezze, amennyiben rcszt kfv6nna venni a

helyszini bej 6r6sokon.
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A term6fiild v6delm6r6l sz6l6 2007.6vi CXXIX. Tv. eldfr6sai alapjrin a kiivetkez6
hasznf l6i, tulaj donosi kiitelezetts 6gek telj esiil6s 6t ellen6rizziik:

1.) Hasznositfsi kiitelezetts69 betartds6t:

5' $ (1): A foldhasznillo, vilasztdsa szerint: krjteles a termofdidet muvel6si 6g6nak
megfelel6 termeldssel hasznositani, vagy termel6s folytat6sa ndlkril a gyomndvdnyek

megtelepeddsdt 6s terj ed6s6t megakad6l y ozni,

Az 5' $ (1) bekezddsben foglalt, vagylagos m6don teljesithet6 hasznosit6si kotelezettsdg
nem drvdnyesiil szol6 ds gyiimolcsos mrivel6si 6giL ftldr6szletek esetdn, merr ezen
term6fdldeketkizfirolag a mrivel6si 6guknak megfelel6 termeldssei kell hasznositani.

2.) Ideiglenes hasznositfsi ktitele zettslg betartfsrit :

Az 5' $ (3) bekezdds alapjrin, ha az ingatlantigyi hat6s6g engeddlyezte a term6fold m6s c61ir

hasznositds6t, a foldhasznril6 vagy az ig6nybevev6 kciteles a term6foldet az elso
ig6nybevdteli g hasznositani.

3.) Mell6khasznositisi kiitelezetts6g betartfs6t:
Az 5; $ (4) bekezdes kimondja; hogy-a-ftldhasznAl6kotefe-s a t-rmdfoldnek nem minosiil6

ingatlanon a ndvdnyzet gondoz6s6t rendszeresen elv6gezni, ha ez az rngatlan mds cdlir
hasznositds6nak megfelel6 teriiletfelhaszntifust nem akad(iyozza, illetoleg nemkoitfiozza.

4') A term6szetbeni dllapot 6s az ingatlan-nyilvfntartfs tartalmdnak egyez6s6g6t:

A term6fold helyszinen tapasztalt hasznosft6si c61j6nak 6s a tulajdoni lapon szereplo
mriveldsi 6gnak egyeznie kell.

5.) A mds c6hi hasznosftfsok szab6lyszeriis6g6t:

T erm6 fo 1 d ek mezo gazdrilko d6s i felhasznillils 6t6 1 eltdr6 c 61r a tort6n6

igdnybevetele esetdn, a munk6latok megkezddse el6tt be kell szereznj

hasznosit6si engeddly6t.

id6leges vagy vdgleges

a foldhivatal m6s c6hi
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6.) A mfs c6hi hasznosit:is megkezd6se napj6nak el6zetes bejelent6s6t.

7') A term6ftld eredeti dllapotba tdrt6n6 helyre:illit 6sit: azon esetekben, amelyekndl az
idoleges miis cdhi hasznosit6sra kiadott engeddly mir lejirt, vagy ha a foldhivatal engeddly
ndlktili m6s c6lir hasznositiis eset6n elrendelte az eredetirillapot helyredllit6srit.

8.) Az rij rahasznosftriss al kapcsolatos kiitelezetts6gek telj esiil6s6t:
A mris cdlf hasznositas megsziintetdsdt kcjvet 5en az igdnybevevo kdteles a teriiletet mezo-

vagy erd6gazdasagi mtiveldsre alkalmass6 tenni. A m6s c61f hasznositiis megsztinte teset az
igdnybevev6 koteles az ingatlamigyi hat6s6gnak bejelenteni ds benyrijtani az ijrahasznosit6s
6rdekdben elvdgzend6 munk6kra kdszitett tervet.

9) Kiemelt figyelemmel kell lenni a mezlgazdasdgi teriiletek megkii zelit6s6t biztosftri
diil6utak, illet6leg a belviz megel6z6s6t szolgril6 vizelvezetij {rkok, csatorndk
karb antar t6s6ra, tartrisan me gfelel6 6llap otban tartitsir a.

10') A parlagftivel fertdzdtt teriiletek felderft6se 6s szankcionfl:isa 2016.07.0L-t6l v6lik
esed6kess6.

Papa,2016.05.26.

Horv6thnd Farkas Andrea hivatalvezeto mes

\ 5'l
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