Iktatószám:…………..
(NAK munkavállaló tölti ki)

Kérelem a családi gazdaságok nyilvántartásba vételéhez

1. A családi gazdálkodó adatai
A családi gazdálkodó neve:……………………………………………………………………………………..
Anyja neve:…………………………………………………………………………………………………………
Születési ideje: ………………………. év …………………………… hó ………… nap
Születési helye:…………………………………………………………………………….
Lakcíme:…………………………………………………………………………………………………………..
Telefonszáma:………………………………………………………………………………
Elektronikus levelezési címe (email):…………………………………………………………………………..
Adószáma:…………………………………..

Adóazonosító jele:………………………………………..

Szakirányú iskolai végzettség végzettsége:……………………………………………………………………
középfokú

felsőfokú

Okirat száma:…………………………………….

Szakirányú iskolai végzettség hiányában kötelezően kitöltendő (jelölje meg X jellel):
a családi gazdálkodó legalább 3 éven át mezőgazdasági termelő tevékenységet végzett. (Az
ezt igazoló őstermelői igazolványt és az adóbevallás másolatát csatolni kell.)
Őstermelői igazolványa száma:……………………………………………….
VAGY
a családi gazdálkodó legalább 3 éve mezőgazdasági termelő tevékenység tekintetében
szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában. (Az adóbevallása másolatát csatolni kell.)
Egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: ……………………………………

2. A családi gazdaság tagjainak rendelkezése a hatósági döntés átvételének módjáról:
a döntést személyesen kívánjuk átvenni a kérelem befogadása szerinti falugazdász irodában
a döntést postai úton kívánjuk átvenni a kérelemben jelölt lakcímek szerint

Törlés

Iktatószám:…………..
(NAK munkavállaló tölti ki)

3. A gazdálkodó család tagjai
*Rokoni viszony kódok: 1. Házastárs vagy élettárs, 2. Kiskorú gyermek, 3. Nagykorú gyermek, 4. Szülő, 5. Nagyszülő, 6. Unoka, 7. Testvér
Név

Anyja neve

Születési hely

Születési idő

Lakcím

Adóazonosító jel/
adószám

Rokoni
viszony
kódja*

Iktatószám:…………..
(NAK munkavállaló tölti ki)

4. A családi gazdaság részét képező termőföldekhez kapcsolódó adatok bejelentése
1. Művelési ág: szántó, rét, legelő, szőlő, kert, gyümölcsös, nádas, erdő, fásított terület, halastó, kivett terület, rét-legelő.
2. Fekvés: K: külterület B: belterület Z: zártkert
3. Használat jogcíme: Saját tulajdon, Szívességi használat, Haszonbérlet
A táblázatban bejelentett földrészlet adatokat a családi gazdaság szerződésében is rögzíteni kell. A családi gazdálkodó földhasználatának jogcímeit
a földhasználati nyilvántartásba is be kell jelenteni!
Település/hrsz

Művelési ág1

Terület
(ha/m2)

Fekvés2
(K/B/Z)

Használat
jogcíme3

Földhasználati
hányad

Tulajdonos családtag neve

Iktatószám:…………..
(NAK munkavállaló tölti ki)

5. A családi gazdálkodó (vezető) nyilatkozatai:
Mint családi gazdálkodó nyilatkozom, hogy:
1. élethivatásszerűen mezőgazdasági, illetve mezőgazdasági kiegészítő tevékenységet kívánok
folytatni;
2. a családi gazdaság működését szabályozó szerződést a 326/2001-es kormányrendeletnek
megfelelően megkötöttük;
3. a lakóhelyem legalább három éve a családi gazdaság központjaként megjelölt településen van;
4. a szerződést kötő családtagok által a családi gazdaság rendelkezésére bocsátott
termőföldterületekre vonatkozó bejelentett adatok megegyeznek a nevükre szóló földhasználati
lapokon szereplő adatokkal.
Kelt: ___________________
..................................................
családi gazdálkodó aláírása

6. A gazdálkodó család tagjainak rendelkezése a jogorvoslati jogról:
A jogorvoslati jogról való lemondás csak a kérelemnek megfelelő döntés esetén hatályos és azt a célt
szolgálja, hogy az ügyfelek kérelmének megfelelő döntés mielőbb véglegessé váljon. Amennyiben a
családi gazdaság valamely tagja a fellebbezés jogáról nem mond le, úgy a véglegessé válás a kérelem,
és valamennyi tag szempontjából is csak a fellebbezésre nyitva álló határidő eredménytelen elteltével
áll be.

Alulírottak nyilatkozunk arról, hogy a kérelmünk teljesítése esetén a döntés közlése
előtt lemondunk a fellebbezési jogunkról.
Aláírás

Név nyomtatott betűvel

Személyazonosító igazolvány
száma

Iktatószám:…………..
(NAK munkavállaló tölti ki)

Alulírottak büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a közölt adatok a valóságnak
megfelelnek és hozzájárulunk adataink kezeléséhez, velünk szemben a 326/2001. (XII. 30.) számú
kormányrendeletben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn és más gazdálkodó családnak nem
vagyunk tagjai.
Hozzájárulunk a személyes okmányokról történő másolat készítéséhez a családi gazdaságok
nyilvántartásba vételének ügyintézéséhez.
A kérelemhez csatolt pótlapok száma (csak abban az esetben, ha töltött ki pótlapot)
Személyek bejelentésére: ………… db

Terület bejelentésére: …………. db

Kelt: ___________________

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

családi gazdálkodó aláírása

családtag aláírása

családtag aláírása

……………………………………

…………………………………..

…………………………………...

neve nyomtatott betűvel

neve nyomtatott betűvel

neve nyomtatott betűvel

……………………………………

…………………………………..

…………………………………..

személyi igazolvány száma

személyi igazolvány száma

személyi igazolvány száma

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

családtag aláírása

családtag aláírása

családtag aláírása

……………………………………

…………………………………..

…………………………………...

neve nyomtatott betűvel

neve nyomtatott betűvel

neve nyomtatott betűvel

……………………………………

…………………………………..

…………………………………..

személyi igazolvány száma

személyi igazolvány száma

személyi igazolvány száma

A kérelemhez csatolandó mellékletek listája:
Kötelezően csatolandó:
☐ személyi igazolvány másolata (….db)
☐ lakcímet igazoló igazolvány másolata (…. db)
☐ adóigazolvány másolata
☐ családi gazdaságot létrehozó szerződés másolata

Iktatószám:…………..
(NAK munkavállaló tölti ki)

Amennyiben a kérelemben szerepel, akkor szükséges csatolni:
☐ őstermelői igazolvány másolat
☐ egyéni vállalkozói igazolvány másolat
☐ adóbevallás másolata
☐ végzettséget igazoló okirat másolat
☐ pótlap családtagok bejelentéséhez (…. db)
☐ pótlap termőterületek bejelentéséhez (…. db)

