
HAS ZO N B E RLETI S Z E RZŐ D E S

Mely létreiött
Név:
születési név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Személyi száma:
A grárkamarai azonosító száma :

i"t .,i Űrii"l a,it"'*prlsa, -i",i n,i,"rnl)í" ,ia, é; ' -... szám alatti

idő:

irrr,' űró.,, aiir^prka, *i,i i,i""r,ti:ű r",a ii)aii, i,",atttrt,t,r, ,)"i,aáiÍŰ!o,o^''

]./ Szerződő felek megállapítják, hogl a használatba adó tulajdonát képezik, vagy

haszonélvezeti.jogával terheltek az alábbi ingatlanok:

Település fekvés helyrajzi szóm terület AK érték bérleti díj/év

2./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a fenti 1./ pontban k)rülírt ingatlan(ok)t
haszonbérbe adó napjától használatba adja, haszonbérbe vevő

használatbaveszi..........,.,.,,,,.........időpontig.

3./ Az 1 ./ pontban megielölt ítjldterület(ek) után járó .. .., ... (ellentételezésként

o:,:":u:, -1 :",:",u7",:I:!":";:,,7:í:lr",a::;',# r:"::;,;,##""|í|u 
ou'n'",

4./ A használatba vevő kijelenti, hogy megfelel és a jöldhasználati szerződés fennállása alatt
végig meg fog megfelelni a mező_ és erdőgazdasági földek forgalmáról szóIó 201 3. á,i CXXII
törvény (továbbiakban: FöIdforgalmi tv,) 40. § (1)_(4) bekezdésében, valamint a 41. §_ban

foglatt feltételeknek, a j?;td használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és ennek

során eleget tesz a Jöldhasznosítási kötelezettségének.

Kijelenti, hogy nincs jogerősen megállapított és fennálló fi)ldhasználati díjtartozása.



Kijelenti, hogy a jelen szerződéssel birtokába/használatába kerülő j?)lcldel együtt sem haladja
meg a birtokmaximumot.

Kijelenti, hogy a Földforgalmi tv. J. §
minősül.

pontja alapján

5./ A FöIdforgalmi tv. szerinti előhaszonbérleti jogosultsággal rendelkezem a
alapján... ... ...-nak minősülök.

6./ A használatba vevő a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően viseli az l,/ pontban
ne gi e lö l t fö ldrészlet (ek) közterheit.

7./ A haszonbérlő köteles a haszonbérbe vett földterületet művelési ágának megfelelően,
szal<szerűen megművelni, és gondoskodni a teruőföld termőképes állapotban tartásáról.

8,/ A szerződés megszűnése esetén a használó köteles a használt ingatlan(oka)t olyan
állapotban visszaadni, hogy azon rendeltetésszerű gazdálkodás azonnal folytatható legyen.

9./ Jelen szerzőtlésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013,
évi V. törvény, a mező- és erdőgazdasági jöIdek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény,
valamint a mező- és erdőgazdasági jöIdek forgalmáról szóló 2013, évi CXXII. törvénnyel
összefi)ggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII törvény
vonatkozó rendelkezései az irányadók.

10./ A kitöltés tartalmával az aláiró felek mindenben egletértenek.

Ezt a szerződést felek, mint ügieti akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag
aláírták-

haszonbérbe adó

Előttünk, mint tanúk előtt:

haszonbérbe vevő


