
Kárpótlási adatgyűjtő ív

1. Kárpótlásra jogosult neve, ahogy a határozatban vagy a hagyatékátadó végzésben szerepel*:

2. Kárpótlási határozat száma: 

3. A ténylegesen kézben lévő kárpótlási jegyek/utalványok értéke:

4. Település vagy települések megnevezése, ahol az ingatlant/földet elvették, ahogy a kárpótlási határo-
zat indoklásában szerepel*: 

*Szabadságmegvonás/hadifogság után kapott kárpótlásnál „Hadifogság”-ot kérünk beírni.

5. Kárpótlásra jogosult levelezési címe:

6. Meghatalmazott: (ha a jogosult meghatalmazott útján nyújtja be az adatgyűjtő ívet)

E-mail: 

E-mail: 

Név: 

Levelezési címe:

*Amennyiben egy határozatban vagy hagyatéki végzésben több jogosult szerepel, ott jogosultanként kü-
lön adatgyűjtő ív kitöltése szükséges a jogosultra vonatkozó mennyiségekkel. A több határozattal rendel-
kezők határozatonként külön adatgyűjtő ívet töltsenek ki. 

*A határozat mezőgazdasági támogatási utalvány összege, ami utalványban került kiadásra. 
A korábbi liciteken fel nem használt kárpótlási jegy/utalvány maradványértékét is ide kell beírni a  
„Földlicit kárpótlási jegy (utalvány) átadás-átvételi bizonylat” című dokumentum szerint. 
A pénzbeli megváltás kárpótlási jegyre vonatkozó értékét a kormányhatározat fogja tartalmazni! A vásá-
rolható föld jegyre vetített értéke az igények függvényében a későbbiekben lesz meghatározva.

Az adatgyűjtő ívet 2021. április 20-ig kérjük leadni a Polgármesteri Hivatal recepción, vagy a  
solymariak@gmail.com e-mail-címre szkennelve, fényképezve vagy AVDH aláírással az ügyfélkapun.

Kárpótlási jegy érték Ft Utalvány érték Ft*
Földben kérem
Pénzben kérem

Irányítószám Település Utca, házszám

Irányítószám Település Utca, házszám



Az adatgyűjtő ívet 2021. április 20-ig kérjük leadni a Polgármesteri Hivatal recepción, vagy a  
solymariak@gmail.com e-mail-címre szkennelve, fényképezve vagy AVDH aláírással az ügyfélkapun.

Aláírás 

Dátum: 

Hozzájáruló nyilatkozat

Hozzájárulok ahhoz, hogy a helyi érdekegyeztető fórum kezelje az átadott információkat abból a célból, 
hogy összesített adatokat továbbítson az Agrárminisztérium felé, továbbá tájékoztasson a megadott 
címeken a kárpótlás ügyében történt fejleményekről és további teendőkről.

7. Megjegyzés:
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