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Ügyintézéshez szükséges
dokumentumok

- Bejelentés
- Talajvédelmi terv és kiviteli terv
- Amennyiben a bejelentő az érintett termőföldnek 

 nem tulajdonosa, de földhasználója, úgy a tulajdonos,
 nem tulajdonosa és nem földhasználója, úgy mindkettő,
 tulajdonosa, de nem földhasználója, úgy a földhasználó

hozzájáruló  nyilatkozata is  szükséges  a  tevékenység
engedélyezéséhez.

Ügyintézés illetéke, 
igazgatási szolgáltatási 
díj

- nincs

Ügyintézési határidő 8 nap

Eljárást megindító irat 
(kérelem) benyújtásának 
módja

Személyesen, postai úton, elektronikusan

Alapvető eljárási 
szabályok, ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás

A  termőföld  védelméről szóló  2007.  évi  CXXIX  törvény  (a
továbbiakban:  Tfvtv.)  36.§-a  értelmében  a  földhasználó
védekezni  köteles  a  szél-  és  vízerózió  ellen.  Amennyiben  a
törvényben  részletezett  termesztéstechnológiai  megoldások
erre már nem alkalmasak, úgy köteles  talajvédelmi műszaki
beavatkozásokat, létesítményeket alkalmazni. 
A talajvédelmi létesítmények a tervezett mezőgazdasági célú
földhasználat megvalósításához szükségesek és a termeszteni
kívánt kultúrák igényét kielégítő, tartós felszíni formák
kialakításával hozzájárulnak a talaj termékenységének
megóvásához és optimális feltételeket teremtenek a korszerű
termesztéstechnológia gazdaságos alkalmazásához.

A talajvédelmi  hatóság a bejelentés  beérkezésekor  vizsgálja  a
bejelentés  jogszabályban  előírt  követelményeinek
megfelelőségét,  és  amennyiben a bejelentés  nem felel  meg a
jogszabályban meghatározott  követelményeknek, a talajvédelmi
hatóság a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti
a  bejelentőt  a  tevékenység  bejelentés  nélküli  folytatásának
jogkövetkezményeire.  Ha  a  bejelentés  megfelel  a  jogszabályi
követelményeknek,  a  talajvédelmi  hatóság a  bejelentőt  erről  a
tényről igazolás megküldésével értesíti.

Ügytípushoz kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke

• 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről (Tfvtv.),
49. § (2) c) 

• 2016.  évi  CL.  törvény  az  általános  közigazgatási
rendtartásról

http://www.csmkh.hu/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=110&Itemid=406


• 383/2016.  (XII.  2.)  Korm.  rendelet  a  földművelésügyi
hatósági  és  igazgatási  feladatokat  ellátó  szervek
kijelöléséről

• 2009.  évi  LXXVI.  törvény  a  szolgáltatási  tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

• 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról

• 186/2009.  (IX.  10.)  Korm.  rendelet  a  bejelentésköteles
szolgáltatási  tevékenységek  tekintetében  a  bejelentés
elmulasztása  esetén  fizetendő  bírságról,  továbbá  a
szolgáltatás  felügyeletét  ellátó  hatóságok  általános
kijelöléséről

• 90/2008.  (VII.  18.)  FVM  rendelet  a  talajvédelmi  terv
készítésének részletes szabályairól 2.7. melléklete

• 27/2006.  (II.  7.)  Korm. rendelet  a vizek mezőgazdasági
eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről

• 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet  a vizek mezőgazdasági
eredetű  nitrátszennyezéssel  szembeni  védelméhez
szükséges  cselekvési  program  részletes  szabályairól,
valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről

Ügyintézéshez használt, 
letölthető nyomtatványok

nincs

Időpontfoglalás nincs

Igény bevehető 
elektronikus programok 
elérése

nincs

Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és 
kötelezettségekről 

• A 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási 
rendtartásról

• 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység 
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól


