
FELHÍVÁS 

 

Tőketerebesi Kerületi Hivatal, föld- és erdészeti főosztálya, mint az állami 

közigazgatás illetékes közigazgatási szerve a mezőgazdasági földvédelem 

területén a T. t.  219/2008 számú törvénye alapján, amellyel módosul és bővül a 

T. t. 220/2004 számú törvénye a mezőgazdasági földterület védelméről és 

használatáról és a T. t. 245/2003 számú törvényének változása a 

környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről és egyes törvényi 

módosítások és kiegészítések ill. későbbi előírások értelmében, biztosítja az 

államigazgatási tevékenységet az idézett törvény 23. §-a alapján. 

Az mezőgazdasági területeken végzett államiigazgatási tevékenység során 

szerzett ismeretek alapján a helyi hatóság megállapítja, hogy a megműveletlen 

mezőgazdasági földterületek és a gyomterületek folyamatosan nőnek, ezért 

felszólítanak minden földtulajdonost, bérlőt és földgazdálkodót, hogy 

mezőgazdasági és nem mezőgazdasági földjeiket tartsák gyom mentes állapotban 

a gyomok rendszeres, következetes és mindenekelőtt időben történő 

eltávolításával, hogy ne terjedjenek a szomszédos földterületekre. 

 

a mostani időszakban aktuális a gyom terjedésének és irtásának kérdése, ezért a 

Tőketerebesi Kerületi Hivatal, föld- és erdészeti főosztálya 

figyelmeztet  

minden mezőgazdasági földtulajdonost, bérlőt és földgazdálkodót, hogy kötelező 

számukra: 

- Az agrotechnikai intézkedések végrehajtása, amelyek célja a 

mezőgazdasági földterületek minőségi jellemzőinek és funkcióinak védelme és 

megőrzése, valamint a károsodásoktól és a degradációtól való védelem. 

- A gyomnövények előfordulásának és elterjedésének megakadályozása a 

megműveletlen földeken. 

- A mezőgazdasági területek használatának biztosítása annak érdekében, 

hogy a terület ökológiai stabilitása ne kerüljön veszélybe, és a táj természetes 

folyamatainak funkcionális visszajelzése megmaradjon. 

- A mezőgazdasági típusú földterületek rendezése és összehangolása a 

kataszteri nyilvántartással. 

 



Aki tétlenségével mezőgazdasági földterület vagy nem mezőgazdasági 

földterület, amely a mezőgazdasági földterület közelében helyezkedik el, 

gyomosodását okozza, vagy nem tesz eleget a mezőgazdasági földvédelmi 

hatóság által előírt kötelezettségnek, szabálysértést követ el (fizikai személy) 

vagy közigazgatási szabálysértést (jogi személy vagy fizikai személy - vállalkozó) 

a T. t.  220/2004 a mezőgazdasági földterületek védelméről és használatáról szóló 

törvényének 25. § és 26. § értelmében. Az a személy, aki szabálysértést követ 

el a közigazgatási szerv 330 euró büntetést szabhat ki, a közigazgatási 

szabálysértést elkövető személy esetében pedig 33 200 euróig terjedő bírságot 

szabhat ki. 

A törvény szerinti kötelezettségek teljesítése a T. t. 220/2004 a 

mezőgazdasági földterületek védelméről és használatáról szóló törvényének 

értelmében és a T. t. 245/2003 számú törvényének változása a 

környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről és egyes törvényi 

módosítások és kiegészítések ill. későbbi előírások értelmében az állami 

közigazgatás szerv mezőgazdasági földvédelmi területen az idén is 

ellenőrzéseket fog tartani. 


