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A földhivatali ügyek intézéséhez szükséges nyomtatványok itt tölthetÅ‘k ki, illetve letölthetÅ‘k PDF vagy DOC formátumban, a
megfelelÅ‘ ikonra kattintva.On-line kitölthetÅ‘ nyomtatványok
A nyomtatványok elektronikus formában, itt a böngészÅ‘ben is kitölthetÅ‘k. Ennek az az elÅ‘nye, hogy a kitöltést programok
segítik. A szükséges adatokat folyamatosan haladva, mezÅ‘rÅ‘l mezÅ‘re kell megadni és a kötelezÅ‘en kitöltendÅ‘ &ndash;
csillaggal (*) megjelölt &ndash; mezÅ‘k nem maradhatnak üresen.
A kérelem kitöltését követÅ‘en a rendszer a kérelemben szereplÅ‘ adatok alapján ellenÅ‘rzést végez (például létezik-e a
megadott helyrajzi szám), kiszámítja az eljárásért fizetendÅ‘ díjat, majd a kitöltött kérelem kinyomtatható. A kérelmek
elektronikus elküldése egyelÅ‘re nem lehetséges. online DOC PDFINGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Kérelem tulajdoni lap
másolat szolgáltatása iránt Kérelem tulajdoni lapba történÅ‘ betekintésre * Iratmásolat megrendelÅ‘ lap (használata
ajánlott) TakarNet szolgáltatások igénybevétele iránti kérelem természetes
személyek (ügyvédek, közjegyzÅ‘k stb.) számára TakarNet szolgáltatások igénybevétele iránti kérelem jogi személyek
és jogi személyiség nélküli egyéb szervezetek számára
Ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítására irányuló
kérelem I-II. Ingatlan-nyilvántartási adatváltozási bejelentés I-II.
(használata ajánlott)
Ingatlan-nyilvántartási kérelem elektronikus ügyintézéshez
(természetes személyek számára) **
Ingatlan-nyilvántartási kérelem elektronikus ügyintézéshez
(jogi személyek számára) **
Ingatlantulajdon fennállásáról szóló hatósági bizonyítvány kiállítása
iránti kérelem természetes személyek számára A zártkerti mÅ±velés alól kivont területként történÅ‘ feltüntetés iránti
kérelem
A fent felsorolt nyomtatványok &mdash; két megjelölt nyomtatvány kivételével &mdash; az ingatlannyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény és a végrehajtásáról szóló 109/1999 (XII.29.) FVM rendelet elÅ‘írásai alapján
kötelezÅ‘en alkalmazandók!
* A szolgáltatás csak az ingatlan fekvése szerint illetékes körzeti földhivatalban vehetÅ‘ igénybe.
** Abban az esetben, ha a beadványhoz melléklet nem tartozik és az eljárás nem díjköteles. FÖLDMÉRÉS
térképészeti adatok igénylése Földmérési és térképészeti munkák bejelentése Kérelem térképmásolat
megrendelésére

Földmérési és

Kérelem telekalakítás-engedélyezési eljárás megindítására Kérelem részarány földkiadás során keletkezett
osztatlan
közös tulajdon önálló ingatlanná alakítása iránt
Pótlap részarány földkiadás során keletkezett osztatlan
közös tulajdon önálló ingatlanná alakítása iránt
több tulajdonos együttes kérelméhez
FÖLDHASZNÁLAT, FÖLDVÉDELEM Földhasználati lap másolat kiadása iránti kérel
Földhasználati összesítÅ‘ kiadása iránti kérelem
Földhasználati bejelentési adatlap
1. számú pótlap a földhasználati bejelentési adatlaphoz,
illetve a törlési adatlaphoz
2. számú pótlap a földhasználati bejelentési adatlaphoz,
illetve a változás-bejelentési adatlaphoz
Földhasználati változás-bejelentési adatlap
1v. számú pótlap a változás-bejelentési adatlaphoz
Földhasználati törlés-bejelentési adatlap

A parlagfÅ± elleni közérdekÅ± védekezéssel kapcsolatos helyszíni
ellenÅ‘rzésrÅ‘l felvett jegyzÅ‘könyv
HIRDETMÉNYI ÚTON TÖRTÉNÅ• KÖZLÉS

Adás-vételi szerzÅ‘dés hirdetményi úton történÅ‘ közlésére
irányuló közzétételi kérelem Haszonbérleti szerzÅ‘dés hirdetményi úton történÅ‘ közlésére
irányuló közzétételi kérelem
Tulajdonostársanként külön okiratba foglalt haszonbérleti szerzÅ‘dés
esetében kifüggesztendÅ‘ közzétételi közlemény
1. számú pótlap a tulajdonostársanként külön okiratba foglalt
haszonbérleti szerzÅ‘dés esetében kifüggesztendÅ‘ közzétételi
közleményhez a szerzÅ‘désben részes haszonbérbeadók adatainak
közlésére
2/A. számú pótlap adás-vételi szerzÅ‘déshez a földrészletek
adatainak közlésére, ha a szerzÅ‘dés tárgyát több földrészlet képezi
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2/B. számú pótlap haszonbérleti szerzÅ‘déshez a földrészletek
adatainak közlésére, ha a szerzÅ‘dés tárgyát több földrészlet képezi
FÖLDFORGALOM ÉS FÖLDMÅ°VES NYILVÁNTARTÁS
FöldmÅ±vesként való nyilvántartásbavétel iránti kérelem Adatváltozás átvezetésére / nyilvántartásból törlésre
irányuló
bejelentés
MezÅ‘gazdasági termelÅ‘szervezetként való nyilvántartásbavétel iránti
kérelem A földmÅ±vesekrÅ‘l, a mezÅ‘gazdasági termelÅ‘szervezetekrÅ‘l, valamint
a mezÅ‘gazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartásból
szolgáltatható papír alapú adatlap-másolat kiadása iránti kérelem
Föld árverésen történÅ‘ megszerzéséhez szükséges
hatósági
bizonyítvány kiadása iránti kérelem *
A Nemzeti Földalapba tartozó föld árverésen történÅ‘
megszerzéséhez szükséges hatósági bizonyítvány kiadása iránti
kérelem *
Hozzájáruló nyilatkozat árbevétel valóságtartalmának ellenÅ‘rzéséhez
* A nyomtatvány használata ajánlott!

http://www.foldhivatal.hu

KÃ©szÃ-tette a Joomla!

GenerÃ¡lva: 26 May, 2018, 22:47

