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Tájékoztató növénytermesztés
Új területek bejelentése
A területek átállása minden esetben a területek tanúsító szervezethez történő bejelentésével indul.
Kérjük, hogy az új területek bejelentéséhez minden esetben használják K0422HU_HOG
formanyomtatványunkat. A formanyomtatványhoz kérjük, minden esetben mellékeljék a
földhasználatot igazoló dokumentumokat.
A jogszerű földhasználat a következő dokumentumokkal igazolható (a 2007. évi XVII. törvény
(Földtörvény) 44. § (7) alapján):
Általánosságban véve a jogszerű földhasználat igazolása földhasználati lappal történik.
Igazolható továbbá:
• tulajdoni lappal,
• a földhasználóval kötött írásbeli szerződéssel,
• haszonbérleti szerződéssel,
• alhaszonbérleti szerződéssel,
• felesbérleti szerződéssel,
• részesművelési szerződéssel,
• szívességi földhasználati szerződéssel,
• rekreációs földhasználati szerződéssel,
• vagyonkezelővel kötött szerződéssel,
• vagyonkezelő által kiállított nyilatkozattal,
• az ingatlan-nyilvántartásban vagyonkezelőként, haszonélvezőként, vagy használat jogának
jogosultjaként bejegyzett használó, földhivatal általi igazolásával,
• az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, közeli hozzátartozók közötti haszonélvezeti jogot alapító
szerződéssel,
• özvegyi haszonélvezeti jogot megállapító jogerős közjegyzői hagyatékátadó végzéssel,
• osztatlan közös tulajdon esetében továbbá használati rendről szóló megállapodással,
• osztatlan közös tulajdon esetében igazolható ezen felül közös tulajdonban álló zártkert esetében
a földhasználati jogosultságot igazoló, a földhasználat időtartamát, a területazonosító adatait és
nagyságát tartalmazó egyéb okirattal,
• családi gazdálkodó esetében továbbá családi gazdaság alapításáról szóló megállapodással.
• jegyző által kiállított adott terület használatának tényét igazoló hatósági bizonyítvánnyal.
Más ökológiai üzemektől átvett földterületek:
Amennyiben már ökológiai művelés alatt álló területek átvételére kerül sor más bio üzemektől,
azok státusza természetesen megőrizhető és továbbvihető.
-

Amennyiben egy szintén a HÖG által tanúsított üzemtől kerül sor a területek átvételére,
kérjük, jelezze felénk, hogy korábban ki művelte a területet.
Amennyiben más tanúsító szervezet által tanúsított üzemtől kerül átvételre a terület,
szükség van egy a korábbi tanúsító szervezet által kiállított státuszigazolásra, mely
tartalmazza a terület pontos átállási idejét.
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