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HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KÉRELEM
ÉLETVITELSZERŰ HELYBEN LAKÁS IGAZOLÁSÁHOZ
262/2010. (XI. 17.) KORM. RENDELET 32. § (6) D. PONT DA) ALPONTJÁBAN
MEGHATÁROZOTT HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIADÁSÁHOZ

I. Kérelmező adatai
Név: ........................................................................................................................................................
Születési név:.........................................................................................................................................
Születési hely, idő: ................................................................................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................................................................
Lakcím: .................................................................................................................................................
Postacím: ..............................................................................................................................................
Telefonszám:(a kapcsolattartás megkönnyítése érdekében megadható): ............................................

II. Lakóhely adatai:
Település: ..............................................................................................................................................
Közterület neve és jellege ....................................................................................................................
Házszám (emelet, ajtó): .......................................................................................................................

III. Kérelem tárgya:
A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010.
(XI. 17.) Korm. rendelet. 29. § (3), 32. § (6) d) pont da) alpontja, a mező- és erdőgazdasági földek
forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 18. § (1) d) pontja, és az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016.évi CL. törvény 16. § (2), 95. § (1) bekezdése alapján kérem, hogy fenti
lakóhelyemen életvitelszerű helyben lakásról hatósági bizonyítványt kiállítani szíveskedjen.

IV. Felhasználás célja:
Nemzeti Földalapba tatozó földrészletek nyilvános árverés útján történő eladási eljárása.
Dátum: .........................................

..........................................................................
Kérelmező aláírása

TÁJÉKOZTATÁS HELYBEN LAKÁS IGAZOLÁSÁHOZ
A kérelmet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város hatósági csoportjánál kell benyújtani. Az
ügyintézés várható ideje: 8 nap.
A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló
262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet alapján:
„29. § (3) az árverési eljárásban árverezőként a Földforgalmi tv. 18. § (1) bekezdés e) pontja
szerinti helyben lakó, földművesnek minősülő természetes személy vehet részt.”
„32. § (6) Az árverésen árverezőként az vehet részt, aki
d) a 29. § (3) bekezdés szerinti helyben lakást
da) a lakóhely tekintetében a jegyző által kiállított, az életvitelszerű ott lakást bizonyító
hatósági bizonyítvánnyal”
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény alapján
„5. § 9. helyben lakó: az a természetes személy, akinek az életvitelszerű lakóhelye legalább 3
éve azon a településen van, amelynek közigazgatási területén az adás-vételi, a csere, illetve a
haszonbérleti szerződés tárgyát képező föld fekszik”
„18. § (1) A föld eladása esetén az alábbi sorrendben elővásárlási jog illeti meg:
d) az olyan földművest, aki helyben lakónak minősül;”
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
alapján
„5. § (2) A polgár lakóhelye: annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A
lakcímbejelentés szempontjából lakásnak tekintendő az az egy vagy több lakóhelyiségből álló
épület vagy épületrész, amelyet a polgár életvitelszerűen otthonául használ, továbbá - a
külföldön élő magyar és nem magyar állampolgárok kivételével - az a helyiség, ahol valaki
szükségből lakik, vagy - amennyiben más lakása nincs - megszáll.”
A hatósági bizonyítvány kiadásával kapcsolatos eljárás leírását az általános közigazgatási
rendtartásról 2016. évi CL. törvény 95. §-a tartalmazza:
„95. § [A hatósági bizonyítványra vonatkozó szabályok]
(1) A hatóság a jogszabályban meghatározott esetekben az ügyfél kérelmére - a felhasználás
céljának feltüntetésével - adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.
(2) Ha a hatósági bizonyítványt a hatóság visszavonta, a határozatot annak a hatóságnak,
szervnek is meg kell küldeni, amelynek eljárásában az ügyfél a hatósági bizonyítványt
felhasználta vagy fel kívánta használni.
(3) Ha az ügyfél valótlan vagy olyan adat igazolását kéri, amellyel a hatóság nem rendelkezik,
a hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja.”
A hatósági bizonyítvány kiállítása az illetékről szóló 1990. évi XCIII tv. alapján:
„29. §. (1) az első fokú közigazgatási hatósági eljárásért - ha e törvény melléklete másként nem
rendelkezik - 3000 forint illetéket kell fizetni (általános tételű eljárási illeték).”
Felhívjuk figyelmüket, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az
elektronikus ügyintézés lehetőségét az E-papír szolgáltatás igénybevételével biztosítja, melynek
elérhetősége: https://epapir.gov.hu/ Ez alapján a nyomtatványt ügyfélkapus belépést követően az
E-papír szolgáltatás igénybevételével bármikor be lehet küldeni, illetve ügyfélfogadási időben
személyesen lehet leadni a Fsz. 26-os irodában.
Illeték megfizetése:
-papír alapú ügyintézés esetén: 3 000 Ft-os illetékbélyeggel kell leróni az eljárás illetékét
-elektronikus úton történő beküldés esetén az eljárásért 3 000 Ft. általános tételű eljárási illetéket kell
utalni a következő bankszámlára: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt 11500092-11080563
Közleménybe kérjük beírni: HELYBEN LAKÁS

