
Melléklet a 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelethez 

NYILATKOZAT 
a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének 

 részletes szabályairól szóló 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet végrehajtásához 

I. 

Az önálló ingatlanná alakítási kérelemmel érintett földrészlet adatai:  
Településneve: .............................................................. Helyrajzi szám: ..................... Tulajdoni 
hányad:................ (Figyelem! Minden egyes helyrajzi számhoz külön-külön nyilatkozatot kell kitölteni!) 

"A" 

Alulírott név:  .........................................................................................................................................   
 leánykori név:  ......................................................................................................................................   
 születési hely, idő:   ..............................................................................................................................   
 anyja neve:    ........................................................................................................................................   
 lakcím:  ................................................................................................................................................   
 levelezési cím:  ....................................................................................................................................   
 telefonszám:    ......................................................................................................................................   

nyilatkozom, hogy 
a) a mezőgazdasági termelők agrártámogatás igénybevételével összefüggő adatszolgáltatásáról és 
nyilvántartásba vételéről szóló 236/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján legalább 2002. január 1-
jétől nyilvántartási számmal rendelkezem. 
Nyilvántartási számom (számaim): .................................. 
                                                  .................................. 
                                                  .................................. 
  
b) az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti 
agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az 
ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet szerinti 
regisztrációs számmal rendelkezem. 
Regisztrációs számom: ..................................  
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

Kelt: ................................. 2005............. hó ......... nap. 

…………………………………. 
nyilatkozattevő aláírása 

,B" 
  
Tájékoztatom a Földhivatalt, hogy a fent megjelölt tulajdoni hányadom önálló ingatlanná alakításával 
kapcsolatos költségek megelőlegezését (amennyiben a tárgyévben rendelkezésre álló költségvetési 
előirányzat felhasználásra került) 

 vállalom*                        nem vállalom* 

…………………………………. 
aláírás 



II.  
(A földhivatal tölti ki!) 

  
A hátoldalon feltüntetett, a nyilatkozó résztulajdonában álló ................................. (településnév) 
................ helyrajzi számú földrészletre vonatkozóan a kérelmezőnek a 184/1999. (XII. 13.) Korm. 
rendelet szerinti földhasználati nyilvántartásban nem saját használatra utaló hatályos szerződése (pl. 
haszonbérlet, részesművelés, felesbérlet, szívességi használat), 

□ van            □ nincs 

A szerződés legkésőbb 2005. december 31-én 

□ megszűnik            □ nem szűnik meg 

A kérelmező nyilatkozata és a földhasználati nyilvántartás adatai szerint a kérelmező a 63/2005. (IV. 
8.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésben foglalt elsőbbségi feltételeknek 

□ megfelelt          □ nem felelt meg 

Kelt: ................................ 2005............. hó .......... nap. 

…………………………………. 
aláírás 

* A megfelelő szövegrész aláhúzandó! Kitöltése nem kötelező, és a tájékoztatás nem jelent 
automatikus fizetési kötelezettséget. 
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