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Földhasználati bejelentések ■

2013. február 27-vel változtak a földhasz-
nálati bejelentésre vonatkozó szabályok. 
A legfontosabb változás, hogy a föld-
használati nyilvántartási eljárás mentes 
az igazgatási szolgáltatási díj- és illeték-
fizetési kötelezettség alól. A változás azt 
jelenti, hogy annak a földhasználónak, 
aki 2013. február 27-e után nyújtja be a 
földhasználati bejelentését a földhivatal-
hoz, az igazgatási szolgáltatási díjat már 
nem kell megfizetnie, illetve annak a föld-
használónak, aki 2013. január 1-je után 
és a fenti időpontot megelőzően tette 
meg a bejelentést és a díjat is megfizette, 
a díjat hivatalból 90 napon belül a kor-
mányhivatal visszatéríti. A másik fontos 
változás, hogy a közös tulajdonban álló 
földrészletek használatára vonatkozó sza-
bályokat nem kell alkalmazni a zártkerti 
fekvésű ingatlanok esetében. A családi 
gazdaságok speciális helyzetére és önálló 
nyilvántartására tekintettel mind a ter-
mőföldről szóló 1994. évi LV. törvényből, 
mind a földhasználati nyilvántartás rész-
letes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) 
korm. rendeletből hatályon kívül helye-
zésre kerültek az erre vonatkozó rendel-
kezések.

Olvasóktól érkezett kérdések 
a témával kapcsolatban:

1. Olvastam a legfrissebb AgrárUnióban 
a cikkét a földhasználat bejelentésének 
változásáról. Van a cikkben egy fogalom, 
a „személyi azonosító”. A sorolt törvény-
ben és rendeletekben nem nézetem meg, 
hogy a fogalom meghatározási részben is 
ez a kifejezés áll-e, vagy csak ön használta 
a cikkben? Ez a kifejezés szerintem nem 
jó: mert létezik személyi azonosító igazol-
vány szám és személyi azonosító kártya 
szám, de a “személyi azonosító” kifejezés 
nem elegendő, ha egy tárgyat (elvont 
tárgyat) akarunk megnevezni.

Válasz: A vonatkozó Termőföld törvény 
25/G. § (1) bekezdésében szó szerint a követ-
kező szerepel előírásként: „2013. március 30. 
napjáig a földhasználati nyilvántartásba 
bejegyzett

a)  magánszemély földhasználó a sze-
mélyi azonosítóját és az állampolgár-
ságát”.

A személyi azonosító számot korábban 
„személyi azonosító számnak” hívták, ma 

már a hivatalos neve személyi azonosító, 
amely mindenkinek a lakcímkártya másik 
oldalán található 11 számjegyű azonosító 
számsor.

2. (…) A cikkel kapcsolatban jegyezte 
meg az egyik erdőmérnök jóismerősöm, 
hogy az osztatlan közös erdőterület erdő-
gazdálkodó személyét a jelenlegi szabá-
lyok miatt nehezebb lesz kijelölni a tulaj-
donközösségnek, mert nem lesz elég az 
51%-os többségi tulajdoni hányaddal ren-
delkezők közös akarata közös erdőgaz-
dálkodó személy állítását illetően, hanem 
a passzívak két csoportjába tartozó sze-
mélyek kivételével minden résztulajdo-
nos elfogadó nyilatkozata szükséges. (…) 
Jól értelmezi a változott szabályozást az 
erdőmérnök úr?

Válasz: igen, jól értelmezi.
3. (…) Az AgrárUnió 2013. februári szá-

mában olvastam, hogy „a gazdálkodó 
a gazdasági év végére felmondhatja a 
haszonbérletet”. Édesapám 2009–2010-
ben vásárolt termőföldet osztatlan közös 
tulajdonból. Elhalálozása miatt én 2011. 
márciusában megörököltem, majd 2011. 
júniusában osztatlan közös tulajdonból 
kimérve, önálló helyrajzi számot kaptam 
e területre és ugyanez időben a Termelő 
Szövetkezettel 2014. 12. 31-ig haszonbér-
leti szerződést kötöttem. A régi tulajdo-
nosoknak már volt érvényes haszonbér-
leti szerződésük 2014. december 31-ig, 
én csak a saját nevemre átírva folyta-
tólagosan maradtam a már megkötött 
dátumnál! A kérdésem az, hogy az én 
esetemben a haszonbérleti szerződés a 
gazdasági év végén (2013. aratás ) fel-
mondható-e, vagy csak ott alkalmazható 
a törvény, ahol mindezekre 2013. január 
1-jét követően kerül sor? (vásárlás, kimé-
rés stb.). A területet magam kívánom 
használni!

Válasz: A változások a korábban már 
megszűnt, önálló helyrajzi számmal rendel-
kező termőföldekre nem vonatkozik, csak 
azokra, amelyek jelenleg még nincsenek 
kimérve, hanem az osztatlan közös tulaj-
don megszüntetése és a kimérések még 
folyamatban vannak.

4. Amennyiben osztatlan közös tulaj-
donban lévő termőföldünket haszonbér-
be adtuk, de a haszonbérlő nem fizette 
meg a haszonbérletet, fel lehet-e monda-
ni a szerződést?

Válasz: Amennyiben a bérlő nem vagy 
nem teljes mértékben fizette meg a bérleti 
díjat, akkor írásban fel kell szólítani arra, 
hogy a teljes összeget megadott határidőig 
fizesse meg. Amennyiben ennek a haszon-
bérlő nem tesz eleget, akkor azonnali 
hatállyal fel lehet mondani a haszonbérleti 
szerződést, akkor is, ha határozott idejű volt 
a szerződés. Viszont az azonnali felmondást 
is írásban kell megküldeni a haszonbérlő 
részére.

5. Haszonbérlő a földtulajdonos hozzá-
járulása és tudta nélkül jogosult-e meg-
változtatni a termőföld művelési ágát? 
Amennyiben ez megtörténik, mivel tar-
tozik a haszonbérlő a földtulajdonosnak 
elszámolni?

Válasz: Termőföld művelési ágát kizáró-
lag a földtulajdonos jogosult megváltoztat-
ni. Amennyiben a haszonbérlő valamilyen 
oknál fogva szeretné az általa bérelt terület 
művelési ágát megváltoztatni, ahhoz min-
denképpen szükséges a tulajdonos írásbeli 
hozzájárulása is, anélkül a földhivatal a 
művelési ág módosítását nem vezetheti át 
a földhivatali nyilvántartáson. Amennyiben 
erre mégis sor kerülne, akkor a haszonbérlő 
teljes kárpótlással tartozik a földtulajdonos 
felé a megváltoztatott művelési ág miatt. 

A vízitársulatoknak fizetendő  ■
hozzájárulásról
A vízitársulatoknak fizetendő korábbi cik-
kem nagy vihart kavart az olvasók köré-
ben. Rengeteg megkeresést és kérdést 
kaptam az üggyel kapcsolatban. Ezek 
közül nagyon sokra nem tudok érdemben 
válaszolni, mert mint ahogyan a cikkben 
is leírtam, nem tisztem megítélni egyes ví-
zitársulatok által kiszabott hozzájárulásért 
milyen mennyiségű és minőségű munkát 
végeztek el az adott területen, és azt sem 
tudom megítélni, hogy ez, ha vitatott, 
jogos vagy sem. Egyetlen ok miatt írtam a 
cikket, hogy objektív képet nyújthassak az 
olvasóknak erről a témáról, mert rengeteg 
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tévhit terjengett ezzel kapcsolatban. Mint 
az előbb említettem nagyon sok visszajel-
zést kaptam mindkét oldalról. Igen mind-
két oldalról, mert nem egy, hanem több 
vízitársulattól is érkezett hozzám vissza-
jelzés. A cikk megjelenése óta módosult 
a vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. 
törvény is 2012. 12. 28. napjától. Esze-
rint megszűnt a 41. § (1) bekezdésében 
korábban meghatározott „egyéb támoga-
tás”, helyette az „önkéntes támogatások” 
léptek életbe. Ez azt jelenti, hogy 2013. 
01. 01-től nem lehet kötelezni a tagokat 
„egyéb támogatás” jogcímén hozzájárulás 
megfizetésére. De! Ez nem jelent azt, hogy 
azok a közgyűlési határozatok, amelyeket 
ebben az ügyben tavaly meghoztak, ne 
lennének érvényben. Érvényben vannak, 
jogszerűek, és sajnos az alapján a kisza-
bott egyéb támogatás jogcímen a hozzá-
járulásokat be kell fizetni, vagy egyébként 
ennek polgári úton szerezhetnek érvényt 
a vízitársulatok.

Az olvasóktól érkezett kérdések:
1. Nagy érdeklődéssel olvastuk az Agrár-

gazdaság rovatban megjelent „Kötelező-e 
a vízi társulatoknak egyéb támogatás 
jogcímen hozzájárulást fizetni?”. Tökéle-
tesen, részletesen le van írva minden a 
vízi társulatokról szóló 2009. évi CXLIV. tv. 
alapján. (Egyéb támogatást a küldöttgyű-
lés meghatározhatja és fizetési megha-
gyással behajtható.) 2012 decemberében 
módosította a Kormány az előbbi tör-
vényt, olyan formán, hogy egyéb támo-
gatás helyett az Önkéntes támogatás jött 
be, és a KÖZGYŰLÉS hatáskörébe rendeli a 
megállapítását 2/3-os többséggel. Viszont 
a térségünkben levő vízi társulat a múlt 
évben megtartott évi rendes küldöttgyű-
lésén elfogadta a 2013. évre kivetendő 
egyéb támogatás mértékét: (…)

Kérdésem annyi, hogy ebben az évben 
jogos-e a vízi társulat által kiküldött, 2012-
ben a mostani évre előre megállapított 
egyéb támogatás? Vagy nem kell befi-

zetni, mert a tavaly decemberi törvény-
módosítás, ezt a 2012. évi küldöttgyűlési 
határozatot FELÜLÍRJA?

Válasz: Sajnos, a 2013. évre kiszabott 
fizetési kötelezettség is jogszerű, és meg kell 
fizetni, mert amikor a küldöttgyűlés meg-
hozta a határozatot, akkor az jogszerű volt. 
2013. január 1-től nem hozhat ilyen hatá-
rozatot a küldöttgyűlés és az alapján már 
nem lehet befizetést követelni Önöktől.

2. Talán mondhatom, hogy minden gaz-
datársam nevében köszönettel olvastam 
figyelem felhívó cikkét az AgrárUnió 2012. 
dec.–2013. januári számában a vízitársula-
toknak egyéb támogatás címén fizetendő 
hozzájárulásról. „ ” külterületén gazdál-
kodóként a „ ” székhelyű vízitársulatnak 
fizettem igen rendesen – amíg ez kötele-
ző volt – a földjeim után a hozzájárulást. 
Nagy örömömre szolgált, hogy ezt már 
2012-ben nem kellett tennem, mivel 
úgyis elég sok új címen köteleztek minket; 
gazdálkodókat fizetésekre (agrárkamarai 
regisztráció, kötelező biztosítás stb.), és 
az élet más területeken sem lett olcsóbb. 
Nem tudom, mi lett a „” vízitársulattal, ők 
eddig nem küldtek semmilyen fizetési 
felszólító levelet, pedig a nyilvántartásuk-
ba annak idején önként (!) jelentkeztem, 
és aztán fizettem éveken keresztül. (…) 
Ha jól értelmeztem a cikkében leírtakat, 
fizetnem akkor kell, ha kapok felszólítást. 
Amennyiben nem kapnék, újból önként 
biztosan nem fogok jelentkezni, így jog-
sértést biztosan nem követek el. Most 
már csak arra lennék kíváncsi, vajon visz-
szamenőlegesen mennyi időre köve-
telhetnének tőlem pénzt, ha mégis 
jelentkeznének fizetési felszólítással. 
(Azt gyanítom, hogy visszamenőleges 
hatállyal talán nem írhatnak fizetési fel-
szólítást!)

Válasz: Fizetni csak akkor kell, ha felszó-
lítják, de most már arra figyelni kell, hogy 
a felszólító levélben milyen küldöttgyűlési 
határozat számra hivatkoznak. Ha 2012. 
évben meghozott küldöttgyűlési határozat-

ra hivatkozik, akkor fizetni kell, de ha 2013. 
01. 01. után megtartott küldöttgyűlésre, 
akkor már nem, mert eltörölték az egyéb 
támogatás jogcímet, most már tényleg csak 
önkéntesen lehet támogatást fizetni. Min-
den fizetési kötelezettségből eredő tartozást 
5 évig (elévülésig) lehet követelni.

3. Teljesen Személyes Tájékoztatás a 
Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulat 
(Polgár) területén gazdálkodók részére 

Megdöbbenésemre a Hortobágymenti 
Vízgazdálkodási Társulat a tagjainak fize-
tési felszólítást küldött meg 2013. feb-
ruár hónap elején és közepén. A fizeté-
si felszólításhoz, az én megkeresésem, 
a beleegyezésem és a hozzájárulásom 
nélkül, az AgrárUnióban megjelent cik-
kemet lemásolva – azon a nevemet és 
a telefonszámomat feltüntetve – mellé-
kelték. Mivel nagyon sok telefonhívást 
kaptam, mert a gazdák jórésze azt hitte, 
hogy a felszólítást én küldtem a Társulat 
nevében. Minden érintett figyelmét fel-
hívom arra, hogy a fentiekben leírtakhoz 
semmi közöm sincs, a Hortobágymenti 
Vízgazdálkodási Társulatot nem ismerem, 
semmilyen kapcsolatban nem állok sem a 
Társulattal, sem annak vezetőivel. Szám-
talan minősíthetetlen hangú telefon után 
felhívtam a Társulat telefonszámát, ahol 
egy ügyintézővel tudtam csak beszélni, 
és kértem, hogy azonnal intézkedjenek 
ebben az ügyben, mert ez mind nekem, 
mind a gazdáknak rendkívül kellemet-
len, és álláspontom szerint tisztességtelen 
is. Ígéretet kaptam rá, de a nem éppen 
szép hangnemű telefonhívások azóta sem 
szűntek meg.

Ezúton is kérek minden gazdát az adott 
környékről és az adott témával kapcsolat-
ban, hogy ne hívjanak, mert mint ahogy 
leírtam, semmi közöm az egészhez! Érdek-
lődni az adott ügyben pedig az alábbi tele-
fonszámon lehet: (52) 391-411.
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