Földhivatal neve:

Érkezési idő:

.....................................................

Iktatószám:

....................................................

Pótlapok száma:

....................................................

Mellékelt okiratok, szerződések száma:

....................................................

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP
I. Földhasználó adatai
1. Magánszemély földhasználó adatai:
Természetes személyazonosító adatai:
Családi- és utónév:………………………………………………………………………………………...
Születési családi- és utónév:…………………………………………………………………………….....
Születési hely és idő (év, hó, nap):………………………………………………………………………...
Anyja születési családi- és utóneve:……………………………………………………………………….
Személyi azonosítója: ……………………………………………….……………………………………………
Állampolgársága: ………………………………………………………………………………………………..
Lakcíme:………………………………………………………………………………………………….................
Ha a földhasználó családi gazdálkodó, a családi gazdaságának nyilvántartási száma:……………………………..

2. Gazdálkodó szervezet földhasználó adatai:
Megnevezése……………………………………………………………………………………………………...
Statisztikai azonosítója (törzsszám):……..…………………………………………………………………………
Cégjegyzékszám (cég esetében): …………………………………………………………………………………...
Székhelye (telephelye):……………………………………………………………………………………..…….
Gazdálkodó szervezet képviseletében eljáró személy:…………...…………………………………………………
Családi- és utóneve:……………………………………………………………………………………….
Lakcíme:…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………….
gazdálkodó szervezet bélyegzőlenyomata
II. A használt földterületre vonatkozó adatok
1. Földterület adatai:
Település neve

Fekvése

Helyrajzi száma (alap/alátörés)

A használat jogcíme: ……………………………………………………………………………………..
A teljes földrészletet/alrészletet használja-e?
ha nem, vázlatot mellékelt-e?

Igen □
Igen □

²
A használt terület nagysága (ha, m ): ………………………………………….
A használt terület aranykorona-értéke (AK):.………………………………….
Használat kezdő időpontja (év, hó, nap):………………év………hó..……nap
Használat lejárati időpontja (év, hó, nap):…………… év………..hó…….nap

Nem □
Nem □

Ha a földrészlet az ingatlan-nyilvántartás szerint alrészletekre bontott:
Alrészlet jele

Művelési ága

Minőségi osztálya

Terület nagysága
²
(ha, m )

Aranykorona
értéke (AK)

2. Földterület adatai:
Település neve

Fekvése

Helyrajzi száma (alap/alátörés)

A használat jogcíme: …………………………………………………………………………………..
A teljes földrészletet/alrészletet használja-e?
Igen □
Nem □
ha nem, vázlatot mellékelt-e?
Igen □
Nem □
2
A használt terület nagysága (ha, m ):………………………………………………………………….
A használt terület aranykorona-értéke (AK): ………………………………………………………….
Használat kezdő időpontja (év, hó, nap):………………………………………………………………
Használat lejárati időpontja (év, hó, nap):……………………………………………………………..
Művelési ága

Minőségi Osztálya

Alrészlet jele

Terület nagysága
2
(ha, m )

Aranykorona-értéke
(AK)

3. Összes használatba vett földterület:
2
Terület nagysága (ha, m )

2

Aranykorona-értéke (AK)

III. Használatba adó adatai1
1. Magánszemély használatba adó adatai:
Természetes személyazonosító adatai:
Családi- és utónév:………………………………………………………………………………………...
Születési családi- és utónév:……………………………………………………………...……………......
Születési hely és idő (év, hó, nap):………………………………………………………………………...
Anyja születési családi- és utóneve:……………………………………………………………………….
Lakcíme:………………………………………………………………………………………………….................
2. Gazdálkodó szervezet) használatba adó adatai:
Gazdálkodó szervezet megnevezése:...………………………………………………………………………......
Székhelye (telephelye):…………………………………………………………………………………………...
Statisztikai azonosítója (törzsszám):…………………………………………………………….……..…………
Képviseletében eljáró személy:………...…………………………………………………………………………
Családi- és utóneve:……………………………………………………………………………………….
Lakcíme:…………………………………………………………………………………………………..

Kelt: …………………….20….év ………..hó …..nap

Kelt: …………………….20….év ………..hó …..nap

..........................................................................
használatba adó magánszemély /
gazdálkodó szervezet használatba adó képviselőjének
aláírása2

..........................................................................
földhasználó magánszemély /
gazdálkodó szervezet földhasználó képviselőjének
aláírása

IV. Gazdálkodó szervezet földhasználó nyilatkozatai
Nyilatkozat
………………………………......................... (földhasználó gazdálkodó szervezet megnevezése) képviseletében
………………………………………….(név) nyilatkozom, hogy a gazdálkodó szervezetnek a bejelentésben
feltüntetett adatai a valóságnak megfelelnek és a földhasználat törvényben foglalt korlátozásokba nem ütközik.
Kelt: ……………………………, 20…..év …………hó ………..nap
………………………………….
aláírás
Nyilatkozat
……………………………….............................................. (földhasználó gazdálkodó szervezet megnevezése)
cég képviseletében……………….………………….(név) nyilatkozom, hogy az aláírási címpéldányomat/
aláírás mintámat a cégbírósághoz benyújtottam és azt a cégnyilvántartás tartalmazza/nem tartalmazza.
Kelt: ……………………………, 20…..év …………hó ………..nap
………………………………….
aláírás
1

Csak akkor kell kitölteni, ha a használat nem tulajdonjogon, vagy az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyzett haszonélvezeti jogon alapul.
2
Csak akkor kell aláírni, ha a III/1. vagy 2. pontok kitöltésre kerültek.

3

Nyilatkozat
(Korábban benyújtott okiratban rögzített adatok változatlanságáról)
…………………………………..…(

gazdálkodó

szervezet

megnevezése)

képviseletében

………………………………(név) a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII.
23.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdése értelmében nyilatkozom, hogy a földhivatalhoz korábban benyújtott,
illetve a földhivatal által korábban beszerzett, ………………………..számon iktatott - a 356/2007. (XII.23.)
Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében foglalt - okiratokban szereplő adatok jelen bejelentés benyújtásának
időpontjáig nem változtak meg.
Kelt…………………………., 20…….. év………hó……..nap.
………………………………….
aláírás
V. Magánszemély földhasználó nyilatkozatai
Nyilatkozat
………………………………................................. (név) nyilatkozom, hogy a bejelentésben feltüntetett adataim
a valóságnak megfelelnek és a földhasználat törvényben foglalt korlátozásokba nem ütközik.
Kelt: ……………………………, 20…..év …………hó ………..nap
………………………………….
aláírás
Nyilatkozat
………………………………................................. (név) nyilatkozom, hogy családi gazdálkodónak minősülök.
Kelt: ……………………………, 20…..év …………hó ………..nap
………………………………….
aláírás
Nyilatkozat
(Szívességi földhasználat bejelentéséhez)
………………………………...(név) földhasználó nyilatkozom, hogy a jelen bejelentésemben szereplő, az
általam

használt

(település,

hrsz)…..………………………………………………földrészlet

használatba

adójának a Ptk. 685. § b) pontja szerint közeli hozzátartozója, ………………….……….* vagyok.
Kelt ……………………………, 20……év..….hó …….. nap.
.………………………………..
aláírás
*A Ptk. 685.§ b) pontja alapján közeli hozzátartozók: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az
egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a
nevelőszülő, valamint a testvér.
A földhivatal tölti ki!
Az igazgatási szolgáltatási díj befizetésre került.
…….....................................
pénztáros
A földhasználat nyilvántartásba vétele megtörtént.
Kelt........................................, 20...........év ....….hó ….... nap.
..........................................................................
ügyintéző aláírása
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