
KÉRELEM FÖLD HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉSRE 

Tisztelt Jegyző Úr! 

Egy korábbi (2021.10.07.) e-mail üzenetemre a Polgármester Úrtól érkezett pozitív visszajelzés 

kapcsán, valamint Pilisborosjenő Önkormányzatának több képviselőjével történt egyeztetés 

után nyújtom be Önhöz kérvényemet. 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő Pilisborosjenő 091/7; 091/11-12 hrsz. mezőgazdasági 

területek haszonbérleti jogát kérem, helyben élő mezőgazdasági felsőfokú végzettséggel 

rendelkező pilisborosjenői lakosként. A haszonbérleti szerződés minél hamarabbi megkötését 

kérem, hogy a területen hivatalos földhasználóként tudjam művelni. A haszonbérletet az 

oszlatlan közös tulajdonú 091/11 hrsz-ú területre is szeretném megkötni. 

A haszonbérleti joggal a mezőgazdasági területek földhasználójának járó terület alapú 

támogatást, és - ha ilyenre a jövőben lehetőség lesz - más mezőgazdasági támogatást is igénybe 

kívánok venni. A területen megtermelt mezőgazdasági terméket (jelenleg és a közeljövőben ez 

gyepszéna) értékesíteni, vagy felhasználni kívánom. 

A haszonbérleti jogért cserébe az önkormányzat tulajdonában levő (Pbj. 091/7, 091/11-12 hrsz.) 

területeket és közvetlen környezetének gondozását és a kultúrállapot fenntartását, valamint a  

műveléssel járó költségeket, kötelezettséget és felelősséget magamra vállalom. A területalapú 

támogatás sikeres lehívása esetén – az országos és a helyi gyakorlatnak egyaránt megfelelően - 

az adott naptári évben az Önkormányzattól bérelt területek méretével arányosan hektáronként 

(10.000 m2) 20.000 Ft megfizetését tudom vállalni. Továbbá - előzetes egyeztetést követően, 

és a terület kultúrállapotának megőrzése, valamint a szemetelés és szennyeződések 

elkerülésének garantálásával - évente 1-2 rendezvény megtartását is lehetővé kívánom tenni. 

A területekre 10 éves haszonbérleti szerződés megkötését kérem, melyet egy köztes időben 

(2024. 1. vagy 2. negyedévében) az Önkormányzat felülvizsgál annak eldöntése érdekében, 

hogy a terület hasznosítása során megvalósult-e a terület kultúrállapotának fenntartása, 

ökológiai értékeinek megőrzése, valamint, a jövőbeli gazdaságos fenntartása is garantált. 

A terveim szerint a teljes mezőgazdasági táblán (1. ábra - Pilisborosjenő hrsz. 091/2-13; 

MEPAR blokkazonosító: Q834TE19 (kivéve: Pbj. hrsz. 091/1) kb. 6-6,5 ha), és ezen belül az 

Önkormányzat tulajdonát képző területet kívánom megművelni – az Önkormányzattal történő 

szerződésen túl a többi tulajdonossal történő haszonbérleti és szívességi földhasználati 

szerződések megkötése alapján. 

• Rövidtávon (2-3 év) a jelenlegi kultúrállapot fenntartását tervezem, és a jelenlegi 

gyakorlat folytatását: évente egyszeri kaszálás, rendsordás, bálázás, bálák lehordása, 

kövek és szemét összegyűjtése, egyéb karbantartási munkák, valamint egyszeri 

tisztítókaszálás.  

• Középtávon (3-6 év) a területen a jelenlegi mesterséges kerítés kiváltását készítem elő 

élősövénnyel (bokor, cserje és fafajok), melyet követően a terület kerítéssel történő 

(teljes, vagy részleges) elkerítésére már csak átmeneti időszakokban lesz szükséges. 

Szintén középtávon a közösség bevonásával egy leendő gyümölcsös megtervezését és a 

próba ültetést, vagy az első fák telepítését tervezem elvégezni.  



• A hosszútávú (6+ év) terv pedig közösségi elveken alapuló, a klímaváltozáshoz 

alkalmazkodó és a Kárpát-medencében őshonos gyümölcsfajtákból álló tradicionális 

gyümölcsös létrehozása. 

 

1. ábra - A megművelni kívánt terület (Pilisborosjenő 091/2-13 hrsz.) 

A területen indokolt számban haszonállatok tartását, egyéb növénykultúrák termesztését, és 

kisebb-nagyobb szabadtéri közösségi terek kialakítását is elképzelhetőnek tartom. A terület 

gondozása során mindig kiemelt szerepet fog kapni: a terület ökológiai állapotának és 

biodiverzitásának megőrzése, valamint növelése, a fenntarthatóság illetve a helyi közösség 

bevonása és tájékoztatása. Ennek megfelelően kilátásba helyezem a terület ökológiai 

gazdálkodásba vonását, valamint az EU-s agrár-környezetgazdálkodási célok szem előtt 

tartását. A terület jó gazda gondosságával történő művelésére garancia lehet a 2021-es év, 

amely során már én végeztem/ végeztettem el a mezőgazdasági munkákat a területen, valamint 

a helyi családi és személyes kötődésem egyaránt. 

A szerződés felmondása - a terült mezőgazdasági művelésére való tekintettel - a gazdasági év 

végével történhet meg mindkét fél részéről, 6 hónappal azt megelőző írásbeli bejelentés alapján. 

A gazdasági év vége a vegetációs periódus végéhez kötve mindig adott év november 30. 

 

Kelt: Pilisborosjenő, 2021.11.24. 

 

       ……………………………………….. 

        Bihaly Áron Domonkos 


