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Érkezési idő:………………………
Iktatószám…………………………

KÉRELEM
a 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerinti telekalakítás-engedélyezési eljárás
megindítására
I.

A TELEKALAKÍTÁST KÉRŐ (MEGBÍZÓ) ADATAI

I. 1. Természetes személy esetén
családi név:…….……………………………………..……..…………………………………………
utónév:………………………………………………………………………………………..………...
születési hely:…………………………………………………………………………………………..
születési idő:

--

anyja születési neve:……………………………………………………………………………………
lakcím: …………………………………………………………………………………………………
elérhetősége:

telefon:…………………..fax:……………………..e-mail:……………………………

I. 2. Jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén
megnevezése…………………………………………………………………………………………
székhelye……………………………………………………………………………………………..
elérhetősége:

telefon:…………………..fax:……………………..e-mail:………………………….

gazdálkodó szervezet statisztikai számjele

II.

---

A MEGBÍZOTT ADATAI
(amennyiben a telekalakítás engedélyezése tárgyában megbízott/képviselő jár el)

neve (megnevezése): …………………………….…………………………………………………..
címe (székhelye): …………………………………………….………………………………………
természetes személy esetén
születési hely: ……………………………….…….születési idő:
elérhetősége:

--

telefon:…………………..fax:……………………..e-mail:………………………..
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III. A TELEKALAKÍTÁSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEINEK VISELŐJE (BEFIZETŐJE)
(a megfelelő válaszokat X jellel kérem megjelölni!)
a megbízó 

a megbízott



A befizetés módja:
készpénz befizetés



készpénz átutalási megbízás



átutalási megbízás



átutalással történő fizetés esetén:
pénzintézet megnevezése:…………………………………………………………..………………….
számlaszám:……………………………………………………………………………………………

IV. A TELEKALAKÍTÁSI ELJÁRÁS TÍPUSÁNAK MEGJELÖLÉSE
telekalakítási engedélyezési eljárás
egyesített telekalakítási eljárás*

V.




A TELEKALAKÍTÁSI ELJÁRÁS CÉLJÁNAK MEGJELÖLÉSE
telekcsoport újraosztása
telekfelosztás
telekegyesítés
telek-határrendezés






VI. A KÉRELEMMEL ÉRINTETT INGATLAN(OK) FELSOROLÁSA
Település::…………………………..…….
Fekvés::………………………..………….
Az érintett földrészlet(ek) helyrajzi száma
telekalakítás előtt

Az egyesített telekalakítási eljárás iránti kérelem telekalakítás engedélyezésére, és egyúttal
a telekalakítással bekövetkezett változások ingatlan-nyilvántartási átvezetésére irányul.
Ez esetben mellékelni kell a 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 1. sz. melléklete szerinti
kérelmet is!
*
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VII. A KÉRELEMMEL EGYIDEJŰLEG BENYÚJTOTT MELLÉKLETEK FELSOROLÁSA
Dokumentáció elnevezése
Telekalakítási dokumentáció

B E C S A T OL T

db száma

terjedelme (lap/pld.)

tartalomjegyzék szerint

E L Ő ZE T E S S Z A K H AT ÓS Á GI Á L L ÁS F O GL AL ÁS O K

Szakhatóság

Az érvényesség lejárata

VIII. A

TELEKALAKÍTÁSI DOKUMENTÁCIÓ VIZSGÁLATÁVAL KAPCSOLATOS HATÓSÁGI
ÉRTESÍTÉS TOVÁBBÍTÁSÁT

a kérelmező (megbízó) részére kéri
a megbízott (képviselő) részére kéri
a dokumentáció készítője részére kéri





IX. A TELEKALAKÍTÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTŐJÉRE VONATKOZÓ ADATOK
A telekalakítási dokumentáció készítőjének neve: …………………………………………………………
Értesítési címe (székhelye): ………………………………………………………………………………...
Elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím): ………………………………………………………………
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X.

A TELEKALAKÍTÁSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL ÉRTESÍTÉST
kérek 

nem kérek



Megjegyzések:
……………………………………………………………………………………………………
........................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

XI. AZ IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJ MEGFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ ADATOK
(a földhivatal tölti ki!)
[A 166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet 1. § (2) bekezdése szerint]
az eljárásban érintett földrészletek száma…………………….………………………..db
a telekalakítás engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díja:………………………..Ft.
a szakhatósági közreműködés díja……………………………………………………..Ft.
fizetendő összes díj……………………………………………………………………..Ft.

Készpénz befizetés esetén a földhivatali pénztáros nyilatkozata:

………………….., ………….év ………….hó ………..nap.

……………………………..………………………..
a kérelmező (vagy megbízott) aláírása

