
Földhivatal neve:  Érkezési idő: ..................................................... 
  

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

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

 Mellékelt okiratok1 száma:  .................................................... 

FÖLDHASZNÁLATI TÖRLÉS-BEJELENTÉSI ADATLAP I.2 

I. A kérelmező adatai 
 

I/I. Ha a használat törlését a földhasználó kérelmezi 

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:…………………………………………………………………………………………………................. 

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 
I/II. Ha a használat törlését a használatba adó kérelmezi 

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:……………………………………………………………………………………...………..…. 
 

…………………………………………… 
gazdálkodó szervezet bélyegzőlenyomata 

                                              
1 A benyújtandó okirat: írásbeli felmondás és az elfogadásáról szóló nyilatkozat; közös megegyezést 

tartalmazó okirat vagy jogerős bírói ítélet. 
2 A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) 

bekezdés b) pontjában és a 14. § (4) bekezdésében foglalt esetekben kell alkalmazni. 
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II. A megszűnt használattal érintett földterületre vonatkozó adatok 

1. Földterület adatai: 

Település neve 
Fekvése 

(belterület, külterület, zártkert) 

Helyrajzi száma  

(alap/alátörés) 

  
 

   

 
Ha a használt földrészlet az ingatlan-nyilvántartás szerint alrészletekre bontott, és a használat megszűnése 
kizárólag alrészletet érint, a megszűnt használattal érintett alrészlet adatai: 
 

Alrészlet jele Művelési ága Minőségi osztálya 
Terület nagysága 

(ha, m2) 

Aranykorona 

értéke (AK) 

          

          

          

          

          

          

 
2. Földterület adatai: 

 

Település neve 
Fekvése 

(belterület, külterület, zártkert) 

Helyrajzi száma 

(alap/alátörés) 

  
 

   

 
Ha a használt földrészlet az ingatlan-nyilvántartás szerint alrészletekre bontott, és a használat megszűnése 
kizárólag alrészletet érint, a megszűnt használattal érintett alrészlet adatai: 
 

Alrészlet jele Művelési ága Minőségi osztálya 
Terület nagysága 

(ha, m2) 
Aranykorona 
értéke (AK) 

 
 

        

          

          

          

          

          

 

 
 
 

Kelt: …………………….20….év ………..hó …..nap 
 
 

.......................................................................... 
kérelmező használatba adó magánszemély / 

gazdálkodó szervezet használatba adó képviselőjének 
aláírása  

 
 
 

Kelt: …………………….20….év ………..hó …..nap 
 
 

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

gazdálkodó szervezet földhasználó képviselőjének 
aláírása 
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III. Gazdálkodó szervezet földhasználó/használatba adó nyilatkozatai 

 

Nyilatkozat 
 

………………………………......................... (földhasználó gazdálkodó szervezet megnevezése) képviseletében 

………………………………………….(név) nyilatkozom, hogy a gazdálkodó szervezetnek a bejelentésben 

feltüntetett adatai a valóságnak megfelelnek. 

 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 

 
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 

 

IV. Magánszemély földhasználó/használatba adó nyilatkozatai 

 

Nyilatkozat 
 

………………………………................................. (név) nyilatkozom, hogy a bejelentésben feltüntetett adataim 

a valóságnak megfelelnek. 

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

        …………………………………. 
               aláírás 

A földhasználat nyilvántartásból való törlése megtörtént. 

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

        .......................................................................... 
ügyintéző aláírása (bélyegzőlenyomat)  

 


