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FELHÍVÁS 
 
 
A Bonyhádi Körzeti Földhívatal felhívja a termőföldet használók figyelmét a termőföldről 
szóló 1994. évi LV. Törvény 25/B-25/F-aiban foglaltakra, azaz: 
 
 

„25/B. § (1) Az ingatlanügyi hatóság az illetékességi területéhez tartozó termőföldekről, 
valamint a mező- vagy erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földek használatáról - 
ide nem értve az erdőművelési ágban nyilvántartott földrészleteket - önálló nyilvántartást 
vezet, amelynek alapja a közhiteles ingatlan-nyilvántartás…  

(2) Aki termőföldet használ, s annak területe - a földrészletek számától függetlenül - az 
egy hektárt meghaladja, köteles a használatot annak megkezdésétől számított harminc 
napon belül az ingatlanügyi hatósághoz nyilvántartásba vétel céljából - a Kormány e 
törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletében meghatározott formanyomtatványon 
(bejelentési adatlapon) – bejelenteni... 

(5) A bejelentést elmulasztó földhasználót az ingatlanügyi hatóság bírsággal sújtja, 
aminek mértéke a termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti AK értékének ezerszerese, 
azzal, hogy nem lehet kevesebb a behajtható köztartozás minimális összegénél. A meg 
nem fizetett bírság, adók módjára behajtandó köztartozás. 

(6) A bírság kiszabásával egyidejűleg az ingatlanügyi hatóság - határidő megjelölésével 
- a bejelentés pótlására szólítja fel a mulasztó földhasználót. A határozatban előírt határidő 
elmulasztása esetén - újabb határidő megjelölésével - a bírságot ismételten ki kell szabni. 

(7) Ha a földhasználó személyére vonatkozó bejelentés nem érkezett, a termőföld 
használójának a tulajdonost, illetőleg haszonélvezet fennállása esetén a haszonélvezőt kell 
tekinteni. 

(8) Közös használat esetén, vagy közös tulajdonban álló ingatlan esetében az (5) 
bekezdés szerinti bírság megfizetésére a mulasztó földhasználók, illetőleg a tulajdonosok 
egyetemlegesen kötelezhetők. 

… 
25/D. § (1) Az első fokon kérelemre indult eljárásért - ha e törvény másként nem 

rendelkezik - 6000 forint összegű díjat kell fizetni. Ha a földhasználati bejelentés 20 vagy 
annál több földrészletre vonatkozik, az eljárás díja 12 000 forint. 

(2) A földhasználati nyilvántartási eljárásban igénybe vehető valamennyi jogorvoslatért 
10 000 forint díjat kell fizetni…” 

 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Földhasználókat, hogy 
2010. november 1-től kezdődően 

a földhivatal ismét ellenőrizni fogja 
a bejelentési kötelezettség teljesítését. 

A bírság elkerülése érdekében javasoljuk, hogy 
vizsgálják felül irataikat, nyilvántartásaikat 

és az elmaradt bejelentéseiket a fenti időpontig tegyék meg! 
 


