
A Kormány 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete

a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

módosításáról

A Kormány a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény

15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § (1) A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fönyr.)

2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) E rendelet alkalmazásában földhasználó: az érvényes földhasználati jogcím, illetve tulajdonjog, haszonélvezeti jog,

vagyonkezelõi jog alapján termõföldet használó, és a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tft.)

elõírása alapján földhasználati bejelentésre kötelezett magánszemély, illetõleg gazdálkodó szervezet.”

(2) A Fönyr. 2. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Ahol e rendelet adatlapra utal, ott a Tft. 25/B. § (2) bekezdése szerinti bejelentési adatlapot, valamint a Tft.

25/B. § (4a) bekezdésében meghatározott esetben benyújtott változás-bejelentési adatlapot is érteni kell.”

2. § A Fönyr. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4. § A földhasználati lap I. része a földhasználó következõ adatait tartalmazza:

a) magánszemély földhasználó

aa) természetes személyazonosító adatai,

ab) személyi azonosítója,

ac) állampolgársága,

ad) lakcíme,

ae) annak megjelölése, hogy a földhasználó családi gazdálkodónak minõsül, továbbá ez esetben a családi gazdaság

nyilvántartási száma;

b) gazdálkodó szervezet földhasználó

ba) megnevezése,

bb) székhelye (telephelye),

bc) statisztikai azonosítója (törzsszám),

bd) a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény hatálya alá tartozó cég esetében

a cégjegyzékszám.”

3. § A Fönyr. 6. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A földhasználati nyilvántartásba-vétel iránti eljárás (a továbbiakban: eljárás) az adatlapnak, a Tft. 25/B. §

(3) bekezdésében meghatározott esetben az adatlapnak és a hozzá csatolt szerzõdés eredeti példányának vagy

közjegyzõ által hitelesített másolatának (a továbbiakban együtt: szerzõdés) a földhivatalhoz történõ benyújtásával

(a továbbiakban: bejelentés) indul.

(2) A termõföld használatát az adatlap, valamint a hozzá csatolt szerzõdés alapján kell nyilvántartásba venni.

A bejelentési adatlap adattartalmát az 1. számú, a változás-bejelentési adatlap adattartalmát a 3. számú melléklet

határozza meg. Az e bekezdés szerinti adatlapokat a vidékfejlesztési miniszter rendszeresíti, és azokat közzé kell tenni

a Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a földhivatalok hivatalos honlapján.”

4. § A Fönyr. a 6. §-t követõen az alábbi 6/A. §-sal egészül ki:

„6/A. § (1) A földhasználati nyilvántartásba 2012. december 31-ig bejegyzett földhasználónak az 5. számú mellékletben

meghatározott azonosító adatközlési adatlap benyújtásával kell eleget tennie a Tft. 25/G. §-ában meghatározott

azonosító adatközlési kötelezettségének.

(2) Az azonosító adatközlési adatlaphoz magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítót és lakcímet

igazoló hatósági igazolvány másolatát, gazdálkodó szervezet földhasználó esetében a statisztikai azonosítót

tartalmazó okirat másolatát kell csatolni, azzal, hogy a gazdálkodó szervezet földhasználó esetében a 6. §

(3)–(5) bekezdésében foglaltakat is alkalmazni kell.

(3) Ha a földhivatal a bejelentett azonosító adatok ellenõrzése során hiányosságot, vagy ellentmondást tapasztal,

a földhasználót a bejelentéstõl számított 15 napon belül hiánypótlásra hívja fel, vagy a földhasználót adategyeztetés

céljából személyes meghallgatásra hívja be, aki ennek köteles eleget tenni.
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(4) A földhivatal a bejelentett azonosító adatokat nyilvántartásba veszi és errõl az azonosító adatközlési adatlap

másolatának „Az azonosító adatok nyilvántartásba vétele megtörtént” záradékkal ellátott példánya megküldésével

értesíti a földhasználót.

(5) Ha a földhivatal az azonosító adatközlési adatlapon szereplõ adatoknak a nyilvántartásba való bejegyzésekor

azt észleli, hogy azok bejegyzésemás földhivatal részérõl már megtörtént, az adatlapmásolatát „Az azonosító adatok

nyilvántartásba vétele más földhivatal részérõl már megtörtént” záradékkal látja el. Errõl a földhasználót értesítenie

nem kell.”

5. § A Fönyr. 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„11. § (1) Ha a földhivatal megállapítja, hogy a földhasználati bejelentés hiányos, a földhasználót a bejelentés

benyújtásától számított 15 napon belül – határidõ megjelölésével – a hiányosság pótlására szólítja fel.

(2) A nyilvántartásbavétel iránti kérelmet el kell utasítani, ha a földhasználó amegadott határidõnbelül a hiányosságot

nem pótolta.”

6. § A Fönyr. 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„13. § (1) A földhasználó a földhasználati lap I. részében meghatározott adatainak a megváltozását – a Tft. 25/B. §

(4a) bekezdésébenmeghatározott határidõn belül – köteles a változás-bejelentési adatlap benyújtásával bejelenteni

a földhivatalnak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség kiterjed a cég végelszámolása, csõdeljárása, felszámolása és

kényszertörlése esetén a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény szerint a cég

nevében kötelezõen használandó toldat miatt a cég megnevezésében bekövetkezett változás bejelentésére is.

(3) Az 5. § (1) bekezdés c)–j) pontja szerinti adatokban bekövetkezett változásokat a földhasználó – a Tft. 25/B. §

(4a) bekezdésébenmeghatározott határidõn belül – köteles a változás-bejelentési adatlap vagy a változás-bejelentési

adatlap és a hozzá csatolt szerzõdés benyújtásával bejelenteni a földhivatalnak.

(4) Ha a használt területnek a – 8. § szerinti – földrészleten belüli elhelyezkedésében következett be változás,

a földhasználó a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelõen köteles a változást bejelenteni, azzal, hogy

a változás-bejelentési adatlaphoz mellékelni kell a 8. §-ban meghatározott vázlatot.

(5) A földhivatal a (3) bekezdés szerinti bejelentés hiányában a földhasználati nyilvántartásban hivatalból átvezeti

a földrészletnek az 5. § (1) bekezdés c), g), h) és i) pontja szerinti adataiban bekövetkezett és az

ingatlan-nyilvántartásban már átvezetett változásokat (a továbbiakban: adatváltozás), ha a földrészletnek

az adatváltozást megelõzõen bejegyzett földhasználója és az általa használt terület mértéke az adatváltozást

követõen nem változik.

(6) A földhivatal a változások átvezetését a földhasználati lapnak a változással érintett adatokat tartalmazó részleges

másolata megküldésével közli a földhasználóval és a használatba adóval.”

7. § A Fönyr. 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„14. § (1) A termõföld használatának nyilvántartásból való törlésére

a) hivatalból, vagy

b) a földhasználó, illetve a használatba adó kérelme alapján, a 4. számú melléklet szerinti törlés-bejelentési adatlap

benyújtásával

kerülhet sor.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja alapján a földhivatal hivatalból törli a termõföld használatának nyilvántartását, ha a

használat megszûnése kétségtelenül megállapítható. A használat megszûnése akkor állapítható meg kétségtelenül,

ha a bejegyzett használat idõtartama lejárt, vagy a tulajdonos, vagy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett

haszonélvezõ által bejelentett földhasználat esetén a tulajdonos, vagy a haszonélvezõ az ingatlan-nyilvántartás

alapján elhalálozott, illetve jogutód nélkül megszûnt.

(3) Ha a használat tulajdonjog, vagy törvényen alapuló vagyonkezelõi jog, illetve haszonélvezeti jog alapján került

bejegyzésre, a használat törlésére – a (2) bekezdésben meghatározott eset kivételével – a földhasználó kérelme

alapján kerülhet sor.

(4) Ha a használat felmondással vagy a felek közös megegyezésével szûnik meg, a földhasználó, vagy a használatba

adó által benyújtott törlés-bejelentési adatlaphoz az írásbeli felmondást és annak elfogadásáról szóló nyilatkozatot

vagy a közös megegyezést tartalmazó okiratot is mellékelni kell. A felmondást elfogadó nyilatkozat hiányában
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a törlés-bejelentési adatlaphoz mellékelni kell azt a jogerõs bírói ítéletet, amely bizonyítja, hogy a szerzõdéses

jogviszony jogszerûen került felmondásra, vagy a felmondás a szerzõdéses jogviszonyt megszüntette.”

8. § (1) A Fönyr. 17. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A földhasználati nyilvántartás számítógépes adatbázisából – lekérdezés útján megjelenített – földhasználati lap

másolatával, valamint a 17/A. §-ban meghatározott földhasználati összesítõ kiadásával teljesíthetõ adatszolgáltatás.”

(2) A Fönyr. 17. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A földhasználati lap másolat nem tartalmazza a magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítót,

állampolgárságot, és a születési hónapot, napot, a gazdálkodó szervezet földhasználó esetében a statisztikai

azonosítót”.

9. § A Fönyr. a következõ 17/A. §-sal egészül ki:

„17/A. § (1) A Tft. 25/C. § (3b) bekezdésében meghatározott földhasználati összesítõt az érintett földhivatalok útján

a Földmérési és Távérzékelési Intézet elektronikus formában, adatátviteli vonalon keresztülszolgáltatja.

(2) A földhasználati összesítõ tartalmazza:

a) a földhasználónak a földhasználati lap I. részében foglalt adatait, kivéve a magánszemély földhasználó esetében

a személyi azonosítót, az állampolgárságot, és a születési hónapot, napot, a gazdálkodó szervezet földhasználó

esetében a statisztikai azonosítót (törzsszám);

b) a földhasználati nyilvántartás szerint a földhasználó által használt valamennyi földterület területét hektárban

(tízezred pontossággal) és aranykorona értékét (AK) (két tizedes pontossággal) jogcímenkénti bontásban, valamint

összesítve;

c) a földhasználati nyilvántartás szerint a földhasználó által használt földterületek fekvése szerint illetékes

földhivatalok megnevezését.

(3) A földhasználati összesítõt a Tft. 25/C. § (3c) bekezdés a) pontjában meghatározott személy papír alapon a

földhivatalban igényelheti.

(4) A földhasználati összesítõ a Tft. 25/C. § (3c) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott szervek részére kizárólag

adatátviteli vonalon keresztül, elektronikus formában szolgáltatható.

(5) ATft. 25/C. § (3c) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott szervnek a szolgáltatás igénybevételekor meg kell

jelölnie a feladata ellátására vonatkozó pontos jogszabályhelyet és annak az ügyiratnak a számát, amely elintézéséhez

az adatszolgáltatást kéri.

(6) A földhasználati összesítõt a következõ szöveget tartalmazó záradékkal kell ellátni: „A földhasználati összesítõ

a megadott adatok alapján azonosított földhasználónak a kiadást megelõzõ napig a földhasználati nyilvántartásba

bejegyzett használatainak országosan összesített adatait tartalmazza”.

(7) Ha a földhasználati összesítõ lekérdezése a lekérdezõ által megadott adatok alapján eredménytelen volt, errõl

a lekérdezéshez felhasznált adatokat és a lekérdezés eredményét tartalmazó, „A megadott adatok alapján

földhasználati összesítõ nem készíthetõ” szövegû záradékkal ellátott igazolást kell kiadni.”

10. § A Fönyr. 19/B. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A személyi és a statisztikai azonosító kizárólag a földhasználati összesítõ készítésére használható fel.”

11. § A Fönyr. a következõ 21. §-sal egészül ki:

„21. § (1) E rendeletnek a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

módosításáról szóló 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mr.)

a) 1. § (2) bekezdésével megállapított 2. § (1a) bekezdését,

b) 3. §-ával megállapított 6. § (1) bekezdését,

c) 5. §-ával megállapított 11. §-át,

az Mr. hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben, és a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) E rendeletnek az Mr. 6. §-ával megállapított 13. §-át az Mr. hatályba lépését követõen indult eljárásokban kell

alkalmazni.”

12. § A Fönyr. 6. § (3) és (4) bekezdésében a „jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet” szövegrész helyébe

a „gazdálkodó szervezet” szöveg lép.
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13. § (1) A Fönyr. 1. és 2. számúmelléklete az 1. és 2. melléklet szerint módosul.

(2) A Fönyr. a 3–5. melléklet szerinti 3–5. számúmelléklettel egészül ki.

14. § Hatályát veszti a Fönyr.

a) 2. § (4) bekezdésében a „bejelentési” szövegrész;

b) 6/A. §-a;

c) 5. számúmelléklete.

15. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 12. § 2013. február 2-án lép hatályba.

(3) A 8. § (1) bekezdése, a 9. és 10. §, valamint a 14. § b) és c) pontja 2013. július 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. A Fönyr. 1. számúmelléklet I. pont 1.1. és 1.2. alpontja helyébe a következõ alpont lép:

[A kérelem benyújtására szolgáló nyomtatványon a kérelmezõ által megadandó tartalmi elemek:

A kérelmezõ adatai:]

„1.1. a magánszemély kérelmezõ

a) természetes személyazonosító adatai,

b) személyi azonosítója,

c) állampolgársága,

d) lakcíme,

e) családi gazdaságának nyilvántartási száma (ha a bejelentõ családi gazdálkodó);

1.2. a gazdálkodó szervezet kérelmezõ

a) megnevezése,

b) statisztikai azonosítója (törzsszám),

c) cég esetében a cégjegyzékszám,

d) székhelye (telephelye),

e) képviseletében eljáró személy családi és utóneve, lakcíme,

f) bélyegzõlenyomata.”

2. A Fönyr. 1. számúmelléklet I. pont 2. b) alpontja helyébe a következõ alpont lép:

[ A használt földterületekre vonatkozó következõ adatok földrészletenkénti bontásban:]

„b) a földrészlet fekvése, helyrajzi száma,”

3. A Fönyr. 1. számúmelléklet I. pont 3. pontja helyébe a következõ alpont lép:

„3. A használatba adó adatai (kivéve, ha a használat tulajdonjogon, vagy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett

haszonélvezeti jogon, alapul):

a) a magánszemély használatba adó természetes személyazonosító adatai és lakcíme;

b) a gazdálkodó szervezet használatba adó megnevezése, székhelye (telephelye) és statisztikai azonosítója, továbbá

a képviseletében eljáró személy családi és utóneve, valamint lakcíme.”

4. A Fönyr. 1. számúmelléklet I. pont 4. pontja a következõ d) és e) alponttal egészül ki:

[ A földhasználó nyilatkozata]

„d) arról, hogy családi gazdálkodónak minõsül;

e) cég esetén arra vonatkozóan, hogy az aláírási címpéldányt, illetve az aláírás mintát a cégnyilvántartás

tartalmazza-e.”

5. A Fönyr. 1. számúmelléklet I. pont 5. alpontja helyébe a következõ alpont lép:

„5. A használatba adó aláírása és az aláírás dátuma (kivéve, ha a használat tulajdonjogon, vagy az

ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezeti jogon alapul).”

6. A Fönyr. 1. számúmelléklet II. pont 5. alpontja helyébe a következõ alpont lép:

„5. Mellékelt okiratok, szerzõdések száma.”
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2. melléklet a 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Fönyr. 2. számúmelléklet I. pont 1.2. alpontja helyébe a következõ alpont lép:

[ A kérelem benyújtására szolgáló nyomtatványon a kérelmezõ által megadandó tartalmi elemek:

A kérelmezõ adatai:]

„1.2. a gazdálkodó szervezet kérelmezõ

a) megnevezése,

b) székhelye (telephelye),

c) statisztikai azonosítója (törzsszám),

d) képviseletében eljáró személy családi és utóneve, lakcíme,

e) bélyegzõlenyomata.”

3. melléklet a 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

„3. számúmelléklet a 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A változás-bejelentési adatlap tartalma

I. A változás-bejelentési adatlapon a bejelentõ által megadandó tartalmi elemek:

1. A földhasználó adatai változás elõtt/változás után:

1.1. a magánszemély kérelmezõ

a) természetes személyazonosító adatai,

b) személyi azonosítója,

c) állampolgársága,

d) lakcíme,

e) családi gazdaságának nyilvántartási száma (ha a bejelentõ családi gazdálkodó);

1.2. a gazdálkodó szervezet kérelmezõ

a) megnevezése,

b) statisztikai azonosítója (törzsszám),

c) cég esetében a cégjegyzékszám,

d) székhelye (telephelye),

e) képviseletében eljáró személy családi és utóneve, lakcíme,

f) bélyegzõlenyomata.

2. A használt földterületekre vonatkozó adatok változás elõtt/változás után földrészletenkénti bontásban:

a) a település neve,

b) a földrészlet fekvése, helyrajzi száma,

c) a használat jogcíme,

d) annak megjelölése, hogy a bejelentõ a teljes földrészletet használja-e,

e) ha a bejelentõ nem a teljes földrészletet használja, nyilatkozat arról, hogy vázlatot mellékelt-e,

f) a használt terület nagysága (ha, m2),

g) a használt terület aranykorona-értéke (AK),

h) a használat kezdõ idõpontja (év, hó, nap),

i) a használat lejárati idõpontja (év, hó, nap),

j) ha a földrészlet az ingatlan-nyilvántartás szerint alrészletekre bontott, a használt alrészletek jelei, mûvelési ágai,

minõségi osztályai, valamint a használattal érintett terület nagysága (ha, m2) és aranykorona-értéke (AK).

3. A használatba adó adatai (kivéve, ha a használat tulajdonjogon, vagy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett

haszonélvezeti jogon alapul):

a) a magánszemély használatba adó természetes személyazonosító adatai és lakcíme;

b) a gazdálkodó szervezet használatba adómegnevezése, székhelye (telephelye) és statisztikai azonosítója, továbbá a

képviseletében eljáró személy családi és utóneve, valamint lakcíme.

4. A földhasználó nyilatkozata

a) arról, hogy adatai a valóságnak megfelelnek, és a földhasználat törvényben foglalt korlátozásba nem ütközik;

b) gazdálkodó szervezet földhasználó esetén arra vonatkozóan, hogy a korábban benyújtott okiratban rögzített

adatok változatlanok-e;
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c) szívességi földhasználat jogcímén bejelentett földhasználat esetén arról, hogy a földhasználó a használatba adó

közeli hozzátartozója;

d) arról, hogy családi gazdálkodónak minõsül,

e) cég esetén arra vonatkozóan, hogy az aláírási címpéldányt, illetve az aláírás mintát a cégnyilvántartás

tartalmazza-e.

5. A használatba adó aláírása és az aláírás dátuma (kivéve, ha a használat tulajdonjogon, vagy az ingatlan-nyilvántartásba

bejegyzett haszonélvezeti jogon alapul).

6. A földhasználómagánszemélynek, illetve a földhasználó gazdálkodó szervezet képviselõjének az aláírása és az aláírás

dátuma.

II. A változás-bejelentési adatlapon a földhivatal által feltüntetendõ tartalmi elemek:

1. A földhivatal bélyegzõje.

2. A változás-bejelentés érkezési ideje.

3. Iktatószám.

4. Benyújtott pótlapok száma.

5. Mellékelt okiratok, szerzõdések száma.

6. Annak megjelölése, hogy befizetésre került-e az igazgatási szolgáltatási díj.

7. Annak megállapítása, hogy a változás nyilvántartásba vétele megtörtént.

8. Az ügyintézõ aláírása.”

4. melléklet a 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

„4. számúmelléklet a 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A törlés-bejelentési adatlap tartalma

I. A törlés-bejelentési adatlapon a bejelentõ által megadandó tartalmi elemek:

1. A földhasználó adatai:

1.1. a magánszemély kérelmezõ

a) természetes személyazonosító adatai,

b) személyi azonosítója,

c) állampolgársága,

d) lakcíme,

e) családi gazdaságának nyilvántartási száma (ha a bejelentõ családi gazdálkodó);

1.2. a gazdálkodó szervezet kérelmezõ

a) megnevezése,

b) statisztikai azonosítója (törzsszám),

c) cég esetében a cégjegyzékszám,

d) székhelye (telephelye),

e) képviseletében eljáró személy családi és utóneve, lakcíme,

f) bélyegzõlenyomata.

2. A megszûnt használattal érintett földterületekre vonatkozó adatok földrészletenkénti bontásban:

a) a település neve,

b) a földrészlet fekvése, helyrajzi száma,

c) ha a földrészlet az ingatlan-nyilvántartás szerint alrészletekre bontott, és a használat megszûnése kizárólag

alrészletet érint, a megszûnt használattal érintett alrészlet jele, mûvelési ága, minõségi osztálya, valamint terület

nagysága (ha, m2) és aranykorona-értéke (AK).

3. A földhasználó nyilatkozata

a) arról, hogy adatai a valóságnak megfelelnek;

b) gazdálkodó szervezet földhasználó esetén arra vonatkozóan, hogy a korábban benyújtott okiratban rögzített

adatok változatlanok-e;

c) cég esetében arról, hogy az aláírási címpéldányt, illetve az aláírás mintát a cégnyilvántartás tartalmazza-e.

4. A használatba adó aláírása és az aláírás dátuma (kivéve, ha a használat tulajdonjogon, vagy az ingatlan-nyilvántartásba

bejegyzett haszonélvezeti jogon alapul).
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5. A földhasználómagánszemélynek, illetve a földhasználó gazdálkodó szervezet képviselõjének az aláírása és az aláírás

dátuma.

II. A törlés-bejelentési adatlapon a földhivatal által feltüntetendõ tartalmi elemek:

1. A földhivatal bélyegzõje.

2. A törlés-bejelentés érkezési ideje.

3. Iktatószám.

4. Benyújtott pótlapok száma.

5. Mellékelt okiratok, szerzõdések száma.

6. Annak megjelölése, hogy befizetésre került-e az igazgatási szolgáltatási díj.

7. Annak megállapítása, hogy a nyilvántartásból való törlés megtörtént.

8. Az ügyintézõ aláírása.”

5. melléklet a 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

„5. számúmelléklet a 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Azonosító adatközlési adatlap tartalma

I. Az azonosító adatközlési adatlapon a földhasználati nyilvántartásba 2012. december 31-ig bejegyzett földhasználó

által megadandó tartalmi elemek:

1.1. a magánszemély kérelmezõ

a) természetes személyazonosító adatai,

b) személyi azonosítója,

c) állampolgársága,

d) lakcíme,

e) családi gazdaságának nyilvántartási száma (ha a bejelentõ családi gazdálkodó);

1.2. a gazdálkodó szervezet kérelmezõ

a) megnevezése,

b) statisztikai azonosítója (törzsszám),

c) cég esetében a cégjegyzékszám,

d) székhelye (telephelye),

e) képviseletében eljáró személy családi és utóneve, lakcíme,

f) bélyegzõlenyomata.

2. A földhasználati nyilvántartásba 2012. december 31-ig bejegyzett földhasználó által használt és a földhasználati

nyilvántartásba bejegyzett földterületekre vonatkozó adatok földrészletenkénti bontásban:

a) a település neve,

b) a földrészlet fekvése, helyrajzi száma.

3. A földhasználó nyilatkozata arról, hogy adatai a valóságnak megfelelnek.

4. A földhasználómagánszemélynek, illetve a földhasználó gazdálkodó szervezet képviselõjének az aláírása és az aláírás

dátuma.

II. Az azonosító adatközlési adatlapon a földhivatal által feltüntetendõ tartalmi elemek:

1. A földhivatal bélyegzõje.

2. Az adatközlési bejelentés érkezési ideje.

3. Iktatószám.

4. Mellékelt okiratok száma.

5. Annak megállapítása, hogy az azonosító adatok nyilvántartásba vétele megtörtént.

6. Az ügyintézõ aláírása.”
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