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KÉRELEM 
 

földhasználat igazolására 
 

(a kérelmet ingatlanonként vagy blokk azonosítóként kell kitölteni) 
 
 

Alulírott ………………………….………….. (születési név: …………………………………, 

születési hely, idő: ……………………………………, an.: …………………………………, lakcím: 

…………………………………………………, adószám: …………………………., MVH 

regisztrációs szám: ……………………………….) az alábbi kérelemmel fordulok a Kenyeri  

Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez: 

 

Kérem, hogy a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és 

egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 44. 

§ (7) bekezdés j) pontja alapján szíveskedjék részemre hatósági bizonyítványt kiadni az alábbi 

terület vonatkozásában a földhasználat tényéről.  

 

Kérelmemhez csatolom fentiek tárgyában tett nyilatkozatomat, a gazdálkodási naplót, továbbá 

kettő tanú aláírását. 

 

A hatósági bizonyítványban az alábbi megszövegezésű tény igazolását kérem: 

a terület művelésem alatt áll, azt ténylegesen használom, 

a hatósági bizonyítványt az alábbi időszakban történő művelés, használat tekintetében 

kérem kiállítani: ………………………………………………………………………………… 

 

Ingatlan megjelölése: 

- település: ……………………………………………………………………….……….. 

- helyrajzi szám: …………………………….……………………………………………. 

- a használt terület nagysága: ……………………………………………………………... 

- a használt terület blokk azonosítója: ……………………………………………………. 

- a használt terület művelési ága: …………………………………………………………. 

 
 
Kelt.: ……………………………… 
 
        ………………………………. 
            kérelmező 
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NYILATKOZAT 

 

Alulírott ………………………….………….. (születési név: …………………………………, 

születési hely, idő: ……………………………………, an.: …………………………………, lakcím: 

…………………………………………………, adószám: …………………………., MVH 

regisztrációs szám: ……………………………….) büntetőjogi felelősségem tudatában 

nyilatkozom, hogy az alábbi ingatlant jogszerűen, ténylegesen használom, a terület a 

művelésem alatt áll. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a nyilatkozatomban és a csatolt 

kérelemben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek. 

Tudomásul veszem, hogy a jegyző az általam közölt, és a két tanú által igazolt adatok alapján 
állítja ki a földhasználat igazolására szolgáló hatósági bizonyítványt. 
 

Tudomásul veszem, hogy a nem megfelelő adatok közléséből fakadó joghátrányok 
kizárólagosan kérelmezőt terhelik. 
 

Tudomásul veszem, hogy a jegyző által kiállított igazolás kizárólag a Magyar Államkincstár felé 
történő földhasználat igazolására használható fel, a területek tulajdonjogával, használatával 
kapcsolatos polgári peres ügyekben nem bír bizonyító erővel. 
 

Tudomásul veszem, hogy a kiállításra kerülő hatósági bizonyítvány a földhasználat 
jogszerűségének vizsgálata nélkül kizárólag a földhasználat tényére vonatkozik. 
 

Kijelentem, hogy a jelen kérelemben szereplő személyes adataimnak a hatósági bizonyítvány 
kiállításával összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárulok. 
 

Ingatlan megjelölése: 

- település: ……………………………………….. 

- helyrajzi szám: …………………………….……. 

- a használt terület nagysága: ………………………………….. 

- a használt terület blokk azonosítója: ………………………………………. 

- a használt terület művelési ága: …………………………………………………………. 

 

Kelt.: ……………………………… 
 
        ………………………………. 
            kérelmező 
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Alulírott a fenti nyilatkozatban és kérelemben foglaltakat megismertem, és büntetőjogi 

felelősségem tudatában kijelentem, hogy annak tartalma a valósággal mindenben 

megegyezik, valamint a tényleges földhasználat tényét aláírásommal igazolom: 

 
Tanúk: 
 
Teljes név: …………………………………  Teljes név: …………………………….…. 

Lakcím: ……………………………………. Lakcím: ………………………………….. 

Sz.ig. száma: ………………………………. Sz.ig. száma: …………………………….. 

Aláírás: …………………………………….  Aláírás: …………………………………... 
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NYILATKOZAT 

 

Alulírott ………………………….………….. (születési név: …………………………………, 

születési hely, idő: ……………………………………, an.: …………………………………, lakcím: 

…………………………………………………, adószám: …………………………., MVH 

regisztrációs szám: ……………………………….) nyilatkozom, hogy a hivatalos földhasználati 

bejelentés megtételének az alábbi akadályai vannak: 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Kelt.: ……………………………… 
 
 
        ………………………………. 
            kérelmező 

 


