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FÃ¶ldhasznÃ¡lati bejelentÃ©s szept. 30-ig
2013. September 18.

Az alÃ¡bbi bejelentÃ©si kÃ¶telezettsÃ©geket a fÃ¶ldhasznÃ¡lÃ³knak 2013. szeptember 30-ig kell teljesÃ-teni a fÃ¶ldhasznÃ¡lati
nyilvÃ¡ntartÃ¡st vezetÅ‘ jÃ¡rÃ¡si fÃ¶ldhivataloknÃ¡l.
- AzonosÃ-tÃ³ adatok bejelentÃ©se.
- Az 1 hektÃ¡r vagy annÃ¡l kisebb nagysÃ¡gÃº termÅ‘fÃ¶ld, illetve mezÅ‘- vagy erdÅ‘gazdasÃ¡gi mÅ±velÃ©s alatt Ã¡llÃ³ belterÃ¼
fÃ¶ld (a tovÃ¡bbiakban egyÃ¼tt: termÅ‘fÃ¶ld) hasznÃ¡latÃ¡nak a bejelentÃ©se.

1. AzonosÃ-tÃ³ adatok bejelentÃ©se:2013. februÃ¡r 1-jÃ©vel tÃ¶rvÃ©nyi elÅ‘Ã-rÃ¡s az azonosÃ-tÃ³ adatok bejelentÃ©se a
fÃ¶ldhasznÃ¡lati nyilvÃ¡ntartÃ¡sba [a termÅ‘fÃ¶ldrÅ‘l szÃ³lÃ³ 1994. Ã©vi LV. tÃ¶rvÃ©ny (Tft.) 25/G. § (1) bek.; a fÃ¶ldhasznÃ¡lati
nyilvÃ¡ntartÃ¡s rÃ©szletes szabÃ¡lyairÃ³l szÃ³lÃ³ 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (R.) 6/A. § (1) bek.]. Ez a kÃ¶telezettsÃ©g
azokat a fÃ¶ldhasznÃ¡lÃ³kat terheli, akik 2012. december 31-ig a fÃ¶ldhasznÃ¡lati nyilvÃ¡ntartÃ¡sba bejegyzÃ©sre kerÃ¼ltek. A
fÃ¶ldhasznÃ¡lati nyilvÃ¡ntartÃ¡sba bejegyzett magÃ¡nszemÃ©ly fÃ¶ldhasznÃ¡lÃ³nak a szemÃ©lyi azonosÃ-tÃ³jÃ¡t (szemÃ©lyi sz
Ã©s az Ã¡llampolgÃ¡rsÃ¡gÃ¡t, gazdÃ¡lkodÃ³ szervezet fÃ¶ldhasznÃ¡lÃ³nak pedig a statisztikai azonosÃ-tÃ³jÃ¡t kellett
bejelentenie.A bejelentÃ©si hatÃ¡ridÅ‘ eredetileg 2013. mÃ¡rcius 30-a volt. Mivel az azonosÃ-tÃ³ adatkÃ¶zlÃ©si
kÃ¶telezettsÃ©gÃ¼knek a fenti hatÃ¡ridÅ‘ig a bejegyzett fÃ¶ldhasznÃ¡lÃ³k jelentÅ‘s szÃ¡ma nem tett eleget, ezÃ©rt az azonosÃ
adatokra vonatkozÃ³ bejelentÃ©si kÃ¶telezettsÃ©g teljesÃ-tÃ©si hatÃ¡rideje 2013. szeptember 30-ra mÃ³dosult.
2013. szeptember 30-ig azoknak a fÃ¶ldhasznÃ¡lati nyilvÃ¡ntartÃ¡sba mÃ¡r bejegyzett fÃ¶ldhasznÃ¡lÃ³knak kell bejelenteni a
fenti azonosÃ-tÃ³ adataikat, akik a 2013. mÃ¡rcius 30-i hatÃ¡ridÅ‘t elmulasztottÃ¡k, Ã©s egyÃ©bkÃ©nt 2013. szeptember 30-ig
nem tesznek fÃ¶ldhasznÃ¡lati bejelentÃ©st. Az a fÃ¶ldhasznÃ¡lÃ³, aki a 2013. szeptember 30-i hatÃ¡ridÅ‘ig sem teljesÃ-ti
azonosÃ-tÃ³ adatkÃ¶zlÃ©si kÃ¶telezettsÃ©gÃ©t, a hatÃ¡ridÅ‘ letelte utÃ¡n 20.000 forint Ã¶sszegÅ± bÃ-rsÃ¡ggal sÃºjthatÃ³. 2. A
hektÃ¡r vagy annÃ¡l kisebb nagysÃ¡gÃº fÃ¶ld hasznÃ¡latÃ¡nak bejelentÃ©se:ÁltalÃ¡nos elÅ‘Ã-rÃ¡s, hogy az a fÃ¶ldhasznÃ¡lÃ³, a
termÅ‘fÃ¶ldet hasznÃ¡l, kÃ¶teles a hasznÃ¡latot annak megkezdÃ©sÃ©tÅ‘l szÃ¡mÃ-tott 30 napon belÃ¼l az ingatlanÃ¼gyi
hatÃ³sÃ¡ghoz bejelenteni [Tft. 25/B. § (2) bek.].

A fÃ¶ldhasznÃ¡lÃ³nak 2013. januÃ¡r 1-jÃ©vel terÃ¼letnagysÃ¡gtÃ³l fÃ¼ggetlenÃ¼l minden termÅ‘fÃ¶ld hasznÃ¡latÃ¡t be kell
jelentenie. Ez alÃ³l kivÃ©telt jelent az erdÅ‘ mÅ±velÃ©si Ã¡gÃº terÃ¼letek hasznÃ¡lata, illetve zÃ¡rtkerti ingatlan hasznÃ¡lata,
feltÃ©ve, ha azt a tulajdonos maga hasznÃ¡lja. (Ha a zÃ¡rtkerti ingatlant a haszonÃ©lvezeti jogÃ¡nÃ¡l fogva a haszonÃ©lvezÅ‘
hasznÃ¡lja, vagy a tulajdonossal, illetve a haszonÃ©lvezÅ‘vel valÃ³ megÃ¡llapodÃ¡s alapjÃ¡n kÃ-vÃ¼lÃ¡llÃ³ harmadik szemÃ©ly
hasznÃ¡lja, Ãºgy a haszonÃ©lvezÅ‘t, illetve a kÃ-vÃ¼lÃ¡llÃ³ harmadik szemÃ©lyt a fÃ¶ldhasznÃ¡lati bejelentÃ©si kÃ¶telezettsÃ
terheli.) Az 1 hektÃ¡r, illetve az alatti tÃ©rmÃ©rtÃ©kÅ± termÅ‘fÃ¶ld hasznÃ¡lata esetÃ©ben a hasznÃ¡lat bejelentÃ©si hatÃ¡ride
Ã¡prilis 30-a volt, ha a fÃ¶ldhasznÃ¡lÃ³ a hasznÃ¡latot 2012. december 31-ig mÃ¡r megkezdte. A bejelentÃ©st a
&bdquo;fÃ¶ldhasznÃ¡lati bejelentÃ©si adatlap&rdquo; kÃ¶telezÅ‘ hasznÃ¡lata mellett kellett megtenni. A gyakorlati
tapasztalatok e bejelentÃ©si kÃ¶telezettsÃ©g esetÃ©ben is azt mutattÃ¡k, hogy a fÃ¶ldrÃ©szletek hasznÃ¡latÃ¡nak bejelentÃ©
nem tÃ¶rtÃ©nt meg teljes kÃ¶rÅ±en, ezÃ©rt a bejelentÃ©si kÃ¶telezettsÃ©g teljesÃ-tÃ©sÃ©nek Ãºj hatÃ¡rideje ebben az esetb
2013. szeptember 30. A bejelentÃ©si kÃ¶telezettsÃ©g megÃ¡llapÃ-tÃ¡sÃ¡hoz szÃ¼ksÃ©ges adatok a fÃ¶ldrÃ©szletek tulajdon
lapjainak mÃ¡solatÃ¡n talÃ¡lhatÃ³ak. A terÃ¼leti adatokon kÃ-vÃ¼l fontos informÃ¡ciÃ³ a fÃ¶ldrÃ©szlet mÅ±velÃ©si Ã¡ga. A
bejelentÃ©si kÃ¶telezettsÃ©g alÃ¡ az olyan fÃ¶ldrÃ©szletek esenek, melyek az ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡sban szÃ¡ntÃ³, szÅ‘lÅ‘,
gyÃ¼mÃ¶lcsÃ¶s, kert, rÃ©t, legelÅ‘ (gyep), nÃ¡das, Ã©s fÃ¡sÃ-tott terÃ¼let mÅ±velÃ©si Ã¡gban, vagy halastÃ³kÃ©nt tartanak n
A fÃ¶ldhasznÃ¡lati bejelentÃ©st elmulasztÃ³ fÃ¶ldhasznÃ¡lÃ³t legfeljebb 30 napos hatÃ¡ridÅ‘ megÃ¡llapÃ-tÃ¡sÃ¡val a fÃ¶ldhivat
Ã-rÃ¡sban felszÃ³lÃ-tja a bejelentÃ©si kÃ¶telezettsÃ©ge teljesÃ-tÃ©sÃ©re. Ha a fÃ¶ldhasznÃ¡lÃ³ hatÃ¡ridÅ‘ben nem tesz elege
felszÃ³lÃ-tÃ¡snak, az ingatlanÃ¼gyi hatÃ³sÃ¡g bÃ-rsÃ¡ggal sÃºjtja, aminek mÃ©rtÃ©ke a termÅ‘fÃ¶ld ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡s sz
aranykorona (AK) Ã©rtÃ©kÃ©nek ezerszerese, azzal, hogy nem lehet kevesebb a behajthatÃ³ kÃ¶ztartozÃ¡s minimÃ¡lis
Ã¶sszegÃ©nÃ©l.

KÃ¶zÃ¶s szabÃ¡lyok:A bejelentÃ©si kÃ¶telezettsÃ©gek teljesÃ-tÃ©se kapcsÃ¡n fontos annak hangsÃºlyozÃ¡sa, hogy a
fÃ¶ldhasznÃ¡lati nyilvÃ¡ntartÃ¡si eljÃ¡rÃ¡s mindkÃ©t esetben dÃ-j-, Ã©s illetÃ©kmentes [Tft. 25/D. §], azaz a bejelentÃ©s sorÃ¡n
fÃ¶ldhasznÃ¡lÃ³nak nem kell igazgatÃ¡si szolgÃ¡ltatÃ¡si dÃ-jat, vagy illetÃ©ket fizetnie. MindkÃ©t bejelentÃ©si kÃ¶telezettsÃ©g
teljesÃ-tÃ©sÃ©hez formanyomtatvÃ¡ny hasznÃ¡lata kÃ¶telezÅ‘. Az azonosÃ-tÃ³ adatokra vonatkozÃ³ bejelentÃ©si kÃ¶telezetts
az AzonosÃ-tÃ³ adatkÃ¶zlÃ©si adatlap , mÃ-g az 1 hektÃ¡r vagy az alatti termÅ‘fÃ¶ldek hasznÃ¡latÃ¡nak bejelentÃ©sÃ©hez a
FÃ¶ldhasznÃ¡lati bejelentÃ©si adatlap hasznÃ¡landÃ³. A formanyomtatvÃ¡nyok beszerezhetÅ‘ek a fÃ¶ldhivatalok
Ã¼gyfÃ©lszolgÃ¡latain is.
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