
HIRDETMENY 

A FIORA.CS Kft., mint az Als6pel Foldtulajdonosok Tarsult Vadaszati Kozossege kepviseloje 
(torvenyes kepviseleteben eljarva Nagy Tibor iigyvezeto), a vad vedelmerol, a vadgazdalkodasr61, 
valamint a vadaszatr6l sz6l6 1996. evi LV. tv. (Vtv.) vegrehajtasara kiadott 79/2004. (V.4.) FVM 
rendelet (Vhr.) 10. § (2) bek.-ben szabalyozott kotelezettsegiinknek eleget teve a haszonberleti 
dijaknak a mellekelt terkep szerinti, 17-452950-408 k6dszamu ,,Als6pel" vadaszterillet 
foldtulajdonosai reszere torteno kifizetesere vonatkoz6an az alabbiakat teszem kozze: 

Kifizetes idopontja: 2021. aprilis 26-t61 - 2021. aprilis 29-ig terjedo idoszakban. 

Kifizetes helve: a Kormany altal a COVID-19 neven ismerte valt, koronavirus okozta jarvanyhelyzet 
folytan kihirdetett veszelyhelyzetre, tovabba ezzel osszefiiggesben fennall6 kijarasi korlatozasra 
tekintettel a rendkiviili helyzetben a kifizeteseket kizar61ag banki atutalas utjan tudjuk biztositani. 
Bankszamlaval nem rendelkezo tulajdonosok reszere a kifizetest a veszelyhelyzet (iarvanyhelyzet) 
megsziineset kovetoen tudjuk biztositani. 

Igenyelni a kifizetest postai uton tovabba elektronikus level utjan lehet az alabbi cimeken: 
- FIORA.CS Kft. 2941 A.cs, Fo u. 43. 
- eva.vaczinebiloracky@dalmand.bonafarm.hu 

Igenyelheto a 2018-2019. evekre jar6 meg fel nem vett es a 2020. evre jar6 haszonberleti dij. Kerjiik 
az igenylesben sziveskedjenek megadni a tulajdonukban levo foldteriiletek helyrajzi szamait, 
nagysagat, tovabba a bankszamlaszamot, melyre az atutalast kerik! 

A kifizeteshez az ingatlan-nyilvantartasba bejegyzett tulajdonjogot igazolni kell. A FIORA.CS Kft. a 
Vhr. 9. § (3) bek. alapjan a tulajdonjog igazolasakent elfogadja: 
a) az ingatlan tulajdoni lapjanak hiteles masolatat; 
b) az ingatlan tulajdonjoganak foldhivatali bejegyzeserol sz616 hatarozat eredeti vagy kozjegyzo altal 
hitelesitett masolati pe!danyat; 
c) az ingatlaniigyi hat6sag altal papiralapon vagy elektronikus adathordoz6n kiadott foldkonyvet vagy 
tulajdonosi adatokkal kiegeszitett foldkonyv kivonatot; 
d) az ingatlaniigyi hat6sag altal papiralapon vagy elektronikus adathordoz6n kiadott, a tulajdonosok 
nevet, tuiajdoni hanyadat, a foidreszletek heiyrajzi szamait, vaiamint azok teriiletet hektarban 
tartalmazo osszesitot; 
e) az ingatlan-nyilvantartasi adatbazishoz adatatviteli vonalon val6 csatlakozassal szamit6gepes 
hal6zaton torteno adatlekeressel torteno helyszini adatbemutatast, vagy a tul~idoni lapr61 elektronikus 
formaban szolgaltatott nem hiteles masolat helyszini bemutatasat. 

A FIORA.CS Kft. a haszonberleti dijat a tulajdonos reszere fizeti ki. Mas szemely a tulajdonos 
kcpvise!eteben teljes bizonyft6ercjii maganokiratba foglalt meghatalmazassal jarhat el. 
Ilyennek minosiil a ket tanuval alairt haszonberleti szerzodes is, amennyiben a vadaszati haszonberleti 
dij felvetelcre feljogosito kifejezett (konkret) rendelkezcst ta11almaz. 
A kifizeteshez az eredeti okiratot be kell mutatni, masolatat a kifizetonek a Foldtulajdonosi Kozosseg 
irataihoz csatolas erdekeben at kell adni. 

Acs, 2021. marcius 31. 

Nagy Tibor iigyvezeto 
FIORAcs KFT. r., 

A t..!:J 2941 cs, F6 u. 43. 
Ad6szam: 10529467-4-11 

Csoport azonosit6sz.: 17781767·5·06 
Bank: 12029004-00183333-00100006 


