
BEJELENTŐ LAP 

Natura 2000 gyepterületek és/vagy MTÉT célprogramban támogatott területek kaszálásához 

Bejelentő neve: ..............................................................................................................................................................................................................  

MVH által nyilvántartott ügyfél regisztrációs száma:  ..................................................................................................................................................  

Lakcíme: ........................................................................................................................................................................................................................  

Telefonszáma: ...............................................................................................................................................................................................................  

 

Kaszálandó terület(ek)re vonatkozó adatok: 

Település Helyrajzi szám Mepar blokk 
Terület 

nagysága 
(ha) 

Földterület 
művelési 

ága 

Használat 
jogcíme 
(S, B, 

NPIB)* 

MTÉT 
célprogram 

megnevezése 

Kaszálás tervezett ideje 
(év, hó, nap) 

        

        

        

        

        

        
* S – saját, B - bérelt, NPIB – nemzeti park igazgatóságtól bérelt 
 
 
A Földhasználó nyilatkozata I:  
Alulírott kijelentem, hogy a 269/2007. (X.18.) Kormányrendelet 4. § (1) bekezdésben előírt kaszálatlan területet (kaszálásonként eltérő helyen 5-10%) az 
inváziós és termőhely-idegen növényfajok megtelepedése, terjedésének megakadályozása, vagy állományuk visszaszorítása miatt az alábbi földterületeken 
nem tudom biztosítani. 
 



Település Helyrajzi szám Mepar blokk 
Használat 
jogcíme 

(S, B, NPIB)* 

Terület 
nagysága 

(ha) 

Földterület 
művelési 

ága 

A területen előforduló 
inváziós növényfaj 

Kaszálás 
tervezett ideje 
(év, hó, nap) 

        

        

        

        

        

        
* S – saját, B - bérelt, NPIB – nemzeti park igazgatóságtól bérelt 
 
A Földhasználó nyilatkozata II:  
Hozzájárulok ahhoz, hogy a személyes adataim (név, MVH ügyfélregisztrációs szám, lakcím, telefonszám) automatikusan feldolgozásra, tárolásra és 
felhasználásra kerüljenek a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19., tel: +36-76/482-611, e-mail: titkarsag@knp.hu), 
mint adatkezelő által.  
Tudomásul vettem, hogy: 

  személyes adataim kezelésének jogalapja: jogszabályi felhatalmazás. 

  Az adatkezelés célja: Natura 2000 gyepterületek és/vagy MTÉT célprogramban támogatott területek nyílvántartása. 

  Az adatok kezelése kizárólag a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság részéről történik, e tevékenység külső adatkezelőhöz, feldolgozóhoz való 
kiszervezésére, továbbá a személyes adatok harmadik személyek felé történő továbbítására – kivéve esetleges jogszabályi előírásokból fakadó 
kötelezettségeket - nem kerül sor. 

 Mint érintett, az adatkezeléssel  kapcsolatos jogaim körében tájékoztatást, hozzáférést, helyesbítést, törlést adatkezelési korlátozást, 
adathordozhatóságot kérhetek a titkarsag@knp.hu emailcímre írt elektronikus levélen keresztül 

  Adatkezeléssel kapcsolatban jogorvoslati panasszal bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, mint felügyeleti 
hatósághoz fordulhatok postai vagy elektronikus úton(NAIH, 1530 Budapest, Pf.: 5.,https://naih.hu). 

 
Dátum:…………………………….. 

……………………………… 
        Bejelentő aláírása 


