
Földhivatal neve:  Érkezési idı: ..................................................... 
  

 Iktatószám:  .................................................... 
  

 Pótlapok száma:  .................................................... 
  

 Mellékelt szerzıdések száma:  .................................................... 

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP  

I. Földhasználó adatai 

1. Magánszemély földhasználó adatai: 

Természetes személyazonosító adatai: 

Családi- és utónév:………………………………………………………………………………………... 

Születési családi- és utónév:……………………………………………………………………………..... 

Születési hely és idı (év, hó, nap):………………………………………………………………………... 

Anyja születési családi- és utóneve:………………………………………………………………………. 

Lakcíme:…………………………………………………………………………………………………................. 

Ha a földhasználó családi gazdálkodó, a családi gazdaságának nyilvántartási száma:…………………………….. 

 

2. Jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet (a továbbiakban: gazdálkodó 

szervezet) földhasználó adatai: 

Gazdálkodó szervezet megnevezése……………………………………………………………………………...... 

Gazdálkodó szervezet statisztikai számjele………………………………………………………………………… 

Gazdálkodó szervezet képviseletében eljáró személy:…………...………………………………………………… 

Családi- és utóneve:………………………………………………………………………………………. 

Lakcíme:………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

…………………………………………………. 
gazdálkodó szervezet bélyegzılenyomata 

  II. A használt földterületre vonatkozó adatok 

1. Földterület adatai: 

Település neve Fekvése Helyrajzi száma  (alap/alátörés) 
  
 
 

   

A használat jogcíme: …………………………………………………………………………………….. 

A teljes földrészletet használja?  Igen □  Nem □ 
 ha nem, vázlatot mellékelt-e?  Igen □  Nem □ 

A használt terület nagysága (ha, m²): …………………………………………. 

A használt terület aranykorona-értéke (AK):.…………………………………. 

Használat kezdı idıpontja (év, hó, nap):………………év………hó..……nap 

Használat lejárati idıpontja (év, hó, nap):…………… év………..hó…….nap 
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Ha a földrészlet az ingatlan-nyilvántartás szerint alrészletekre bontott: 
 

 Alrészlet jele  Mővelési ága  Minıségi osztálya  Terület nagysága  

(ha, m²) 

 Aranykorona 
értéke (AK) 

          

          

          

          

          

          

 
2. Földterület adatai: 
 

Település neve Fekvése Helyrajzi száma  (alap/alátörés) 
  
 
 

   

A használat jogcíme: ………………………………………………………………………………….. 

 A teljes földrészletet használja?  Igen □  Nem □ 
 ha nem, vázlatot mellékelt-e?  Igen □  Nem □ 

A használt terület nagysága (ha, m2):…………………………………………………………………. 

A használt terület aranykorona-értéke (AK): …………………………………………………………. 

Használat kezdı idıpontja (év, hó, nap):……………………………………………………………… 

Használat lejárati idıpontja (év, hó, nap):…………………………………………………………….. 
 

 
 Alrészlet jele 

 Mővelési ága  Minıségi 
Osztálya 

 Terület nagysága 

 (ha, m2) 

 Aranykorona-
értéke (AK) 

          

          

          

          

          

          

3. Összes használatba vett földterület: 

Terület nagysága  (ha, m2) Aranykorona-értéke (AK) 
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III. Használatba adó adatai 

 

1. Magánszemély használatba adó adatai: 

Természetes személyazonosító adatai: 

Családi- és utónév:………………………………………………………………………………………... 

Születési családi- és utónév:……………………………………………………………...……………...... 

Születési hely és idı (év, hó, nap):………………………………………………………………………... 

Anyja születési családi- és utóneve:………………………………………………………………………. 

Lakcíme:…………………………………………………………………………………………………................. 

2. Jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet (a továbbiakban: gazdálkodó 

szervezet) használatba adó adatai: 

Gazdálkodó szervezet megnevezése……………………………………………………………………………...... 

Gazdálkodó szervezet statisztikai számjele………………………………………………………………………… 
 
 
 

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

használatba adó magánszemély / 
gazdálkodó szervezet földhasználó képviselıjének 

aláírása 

 

……………………………………………….. 
dátum 

 

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

földhasználó magánszemély / 
gazdálkodó szervezet földhasználó képviselıjének 

aláírása 
 

    ………………………………………………… 

dátum 

 Nyilatkozom, hogy  
adataim a valóságnak  

megfelelnek és a földhasználat  
törvényben foglalt korlátozást nem sért 

 .......................................................................... 
földhasználó magánszemély / 

gazdálkodó szervezet földhasználó képviselıjének 
aláírása 

 
 

Nyilatkozat 

(Korábban benyújtott okiratban rögzített adatok változatlanságáról) 
 

…………………………………..…(jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı 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 ………………..számon iktatott – a 356/2007. (XII.23.) Korm. rendelet 6. § 

(3) bekezdésében foglalt - okiratokban szereplı adatok jelen kérelem benyújtásának idıpontjáig nem változtak 

meg. 

 
Kelt…………………………., 20…….. év………hó……..nap.                 ……………………………………….. 

                     aláírás 
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Nyilatkozat 
(Szívességi földhasználat bejelentéséhez) 

 

(Név) ………………………………... földhasználó nyilatkozom, hogy a jelen bejelentésemben szereplı, az 

általam használt (település, hrsz)…..………………………………………………földrészlet használatba 

adójának a Ptk. 685. § b) pontja szerint közeli hozzátartozója, ………………….……….* vagyok. 

 

Kelt ……………………………, 20……év..….hó …….. nap. 
                      .………………………………..

                  földhasználó aláírása 
 
*A Ptk. 685.§ b) pontja alapján közeli hozzátartozók: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az 

örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelıszülı, valamint a 
testvér. 

 
 
A földhivatal tölti ki! 

Az igazgatási szolgáltatási díj befizetésre került. 
……..................................... 

                                                                                                                               pénztáros 

 

A földhasználat nyilvántartásba vétele megtörtént. 

 
Kelt........................................, 20...........év ....….hó ….... nap. 

         .......................................................................... 
ügyintézı aláírása 
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Földhivatal neve:  Érkezési idı:  .................................................... 
  

 Iktatószám:  .................................................... 
  

 Pótlapok száma:  .................................................... 
  

 Mellékelt szerzıdések száma:  .................................................... 

 
FÖLDHASZNÁLATI LAP MÁSOLAT KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM  

I. A földhasználati lap másolatot kérelmezı adatai: 

1. Magánszemély kérelmezı adatai: 

Természetes személyazonosító adatai: 

Családi- és utónév:………………………………………………………………………………………... 

Születési családi- és utónév:……………………………………………………………………………..... 

Születési hely és idı (év, hó, nap):………………………………………………………………………... 

Anyja születési családi- és utóneve:………………………………………………………………………. 

Lakcíme:……………………………………………………………………………………………………………. 

2. Jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet (a továbbiakban: gazdálkodó 

szervezet) kérelmezı adatai: 

Gazdálkodó szervezet megnevezése……………………………………………………………………………...... 

Gazdálkodó szervezet statisztikai számjele………………………………………………………………………… 

Gazdálkodó szervezet képviseletében eljáró személy:…………...………………………………………………… 

Családi- és utóneve:………………………………………………………………………………………. 

Lakcíme:………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

…………………………………………………. 
gazdálkodó szervezet bélyegzılenyomata 

III. A kérelmet, mint bejegyzett földhasználó nyújtom be a földhasználati lapom másolatának kiadása 
iránt:         

IV. Az igényelt földhasználati lap másolat típusa:  
1teljes másolat    □ (Csak a bejegyzett földhasználó kérheti!) 
2teljes szemle-másolat  □ (Csak a bejegyzett földhasználó kérheti!) 
3részleges másolat  □   

V.  Az igényelt földhasználati lap másolat(ok) darab száma: ………….. db. 

VI. A részleges földhasználati lap másolat iránti kérelem esetében az érintett földrészlet(ek) 
megjelölése: 

 Település neve  Az ingatlan fekvése  Az ingatlan helyrajzi száma 
      
      
      
      
 
Kelt: .........................................., 20.........év................hó.........nap.  
         …………………………………. 
          kérelmezı aláírása 
A földhivatal tölti ki! 

Az igazgatási szolgáltatási díj befizetésre került.            
                                                       ……..................................... 

                 pénztáros 

                                              
1 Valamennyi nyilvántartott adatot (fennálló és törölt bejegyezéseket) tartalmazza. 
2 A fennálló bejegyzéseket tartalmazza. 
3 Csak a kívánt tételeket tartalmazza. 

Igen □  Nem □ 


