
1. SZÁMÚ PÓTLAP  
A FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAPHOZ, ILLETVE 

A TÖRLÉSI ADATLAPHOZ 
A HASZNÁLATTAL, ILLETVE A MEGSZŰNT HASZNÁLATTAL ÉRINTETT 

FÖLDRÉSZLETEK ADATAINAK BEJELENTÉSÉRE,  
HA A FÖLDHASZNÁLATI SZERZŐDÉS TÁRGYÁT TÖBB FÖLDRÉSZLET KÉPEZI, 

VAGY A HASZNÁLAT TÖBB FÖLDRÉSZLETEN SZŰNT MEG1  
 
I. A földhasználati szerződés tárgyát képező további földre vonatkozó adatok földrészletenkénti 
bontásban:  

1. A használattal érintett földrészlet adatai 

1.1. Ha a földhasználó  
a) a földrészlet egészét használja, vagy  
b) a földrészlet egy meghatározott részét használja, és a földrészletnek ingatlan-nyilvántartás szerint nincsenek 
alrészletei: 
 

Település neve 

Fekvése  
(belterület, 
külterület, 
zártkert) 

Helyrajzi száma 
(alap/alátörés) 

Terület-
nagysága 
(ha, m2) 

Művelési 
ága 

Minőségi 
osztálya 

Aranykorona 
értéke (AK) 

       

 
1.2. Ha a földhasználó a földrészlet egy meghatározott részét használja, és a használattal érintett földrészlet az 
ingatlan-nyilvántartás szerint alrészletekre bontott: 
 

Település neve Fekvése  
(belterület, külterület, zártkert) 

Helyrajzi száma 
(alap/alátörés) 

   

 
 

Alrészlet jele Művelési ága Terület nagysága 
(ha, m2) Minőségi osztálya Aranykorona 

értéke (AK) 
          

          

          

          

          

          

     

     

A térképi kimutatás csatolva  Igen   Nem   

                                            
1 A pótlap a földhasználati bejelentési adatlapon, illetve a törlési adatlapon fel nem tüntethető több földrészlet adatainak a 
bejelentésére szolgál, amely a földhasználati bejelentési adatlap, illetve törlési adatlap elválaszthatatlan részét képezi. A 
földrészletek számának megfelelően a pótlap 2. oldala  – a megfelelő sorszámozással ellátva – sokszorosítható. 
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2. A használattal érintett földrészlet adatai 

2.1. Ha a földhasználó  
a) a földrészlet egészét használja, vagy  
b) a földrészlet egy meghatározott részét használja, és a földrészletnek ingatlan-nyilvántartás szerint nincsenek 
alrészletei: 
 

Település neve 

Fekvése  
(belterület, 
külterület, 
zártkert) 

Helyrajzi száma 
(alap/alátörés) 

Terület-
nagysága 
(ha, m2) 

Művelési 
ága 

Minőségi 
osztálya 

Aranykorona 
értéke (AK) 

       

 
2.2. Ha a földhasználó a földrészlet egy meghatározott részét használja, és a használattal érintett földrészlet az 
ingatlan-nyilvántartás szerint alrészletekre bontott: 
 

Település neve Fekvése  
(belterület, külterület, zártkert) 

Helyrajzi száma 
(alap/alátörés) 

   

 

Alrészlet jele Művelési ága Terület nagysága 
(ha, m2) Minőségi osztálya Aranykorona 

értéke (AK) 
          

          

          

          

          

          

     

     

A térképi kimutatás csatolva  Igen   Nem   

A földhasználati bejelentéssel érintett összes földterület: 
Terület-nagysága 

(ha, m2) 
Aranykorona értéke 

(AK) 

  

 
II. Nyilatkozom, hogy a pótlapon feltüntetett adatok a szerződésben foglaltaknak megfelelnek.  
 
 
Kelt: .........................................., 20.........év................hó.........nap.  
 
 

  …………………………………........................................................................... 
a kérelmező  

természetes személy/gazdálkodó szervezet képviselőjének 
aláírása 


