
2/B. SZÁMÚ PÓTLAP HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉSHEZ 

A FÖLDRÉSZLETEK ADATAINAK KÖZLÉSÉRE, HA A SZERZŐDÉS TÁRGYÁT TÖBB 

FÖLDRÉSZLET KÉPEZI  

 
 

 

 
A közzétételi kérelem benyújtására jogosult által megadandó tartalmi elemek: 

 

 

1. A haszonbérleti szerződés tárgyát képező földre vonatkozó adatok földrészletenkénti bontásban:  

 

1.1. A földrészlet adatai:  

A földrészlet  

   Település neve helyrajzi száma 

a haszonbérlettel érintett  

terület nagysága 

(ha, m2) 
alrészlet jele 

alrészlet  

művelési ága 

  
   

 
Haszonbér mértéke: ……………………………………………………………………………. 

Haszonbérlet kezdetének időpontja:  ………………év………hó..……nap 

Haszonbérlet befejezésének időpontja:………….… év..……..hó….….nap 

 

1.2. A földrészlet adatai:  

A földrészlet  

   Település neve helyrajzi száma 

a haszonbérlettel érintett  

terület nagysága 

(ha, m2) 
alrészlet jele 

alrészlet  

művelési ága 

  
   

 
Haszonbér mértéke: ……………………………………………………………………………. 

Haszonbérlet kezdetének időpontja:  ………………év………hó..……nap 

Haszonbérlet befejezésének időpontja:………….… év..……..hó….….nap 

 

1.3. A földrészlet adatai:  

A földrészlet  

   Település neve helyrajzi száma 

a haszonbérlettel érintett  

terület nagysága 

(ha, m2) 
alrészlet jele 

alrészlet  

művelési ága 

  
   

 
Haszonbér mértéke: ……………………………………………………………………………. 

Haszonbérlet kezdetének időpontja:  ………………év………hó..……nap 

Haszonbérlet befejezésének időpontja:………….… év..……..hó….….nap 



 

 

1.4. A földrészlet adatai:  

A földrészlet  

   Település neve helyrajzi száma 

a haszonbérlettel érintett  

terület nagysága 

(ha, m2) 
alrészlet jele 

alrészlet  

művelési ága 

  
   

 
Haszonbér mértéke: ……………………………………………………………………………. 

Haszonbérlet kezdetének időpontja:  ………………év………hó..……nap 

Haszonbérlet befejezésének időpontja:………….… év..……..hó….….nap 

1.5. A földrészlet adatai:  

A földrészlet  

   Település neve helyrajzi száma 

a haszonbérlettel érintett  

terület nagysága 

(ha, m2) 
alrészlet jele 

alrészlet  

művelési ága 

  
   

 
Haszonbér mértéke: ……………………………………………………………………………. 

Haszonbérlet kezdetének időpontja:  ………………év………hó..……nap 

Haszonbérlet befejezésének időpontja:………….… év..……..hó….….nap 

1.6. A földrészlet adatai:  

A földrészlet  

   Település neve helyrajzi száma 

a haszonbérlettel érintett  

terület nagysága 

(ha, m2) 
alrészlet jele 

alrészlet  

művelési ága 

  
   

 
Haszonbér mértéke: ……………………………………………………………………………. 

Haszonbérlet kezdetének időpontja:  ………………év………hó..……nap 

Haszonbérlet befejezésének időpontja:………….… év..……..hó….….nap 

1.7. A földrészlet adatai:  

A földrészlet  

   Település neve helyrajzi száma 

a haszonbérlettel érintett  

terület nagysága 

(ha, m2) 
alrészlet jele 

alrészlet  

művelési ága 

  
   

 
Haszonbér mértéke: ……………………………………………………………………………. 

Haszonbérlet kezdetének időpontja:  ………………év………hó..……nap 

Haszonbérlet befejezésének időpontja:………….… év..……..hó….….nap 

1.8. A földrészlet adatai:  

A földrészlet  

   Település neve helyrajzi száma 

a haszonbérlettel érintett  

terület nagysága 

(ha, m2) 
alrészlet jele 

alrészlet  

művelési ága 

  
   

 



 

 

Haszonbér mértéke: ……………………………………………………………………………. 

Haszonbérlet kezdetének időpontja:  ………………év………hó..……nap 

Haszonbérlet befejezésének időpontja:………….… év..……..hó….….nap 

 

2. Kérelmező haszonbérbeadó nyilatkozom, hogy a pótlapon feltüntetett adatok a haszonbérleti 

szerződésben foglaltaknak megfelelnek.  

 

 

Kelt: .........................................., 20.........év................hó.........nap.   

 

 

 

 

 …………………………………. 

kérelmező haszonbérbeadó 

tulajdonostárs/gazdálkodó vagy egyéb 

szervezet haszonbérbeadó esetében a 

képviselő aláírása 

 

 

 

a kérelmező gazdálkodó vagy egyéb 

szervezet haszonbérbeadó esetében 


