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

  
 

 

 

Kérelem a családi gazdaságok nyilvántartásba vételéhez 

 

1. A családi gazdálkodó adatai:  

Név: 
 

Születési helye, ideje: 

Anyja neve:  
 

Lakcíme:  
 

Adóazonosító jele: Adószám: 

Legmagasabb mezőgazdasági iskolai 
végzettsége: 

A végzettséget igazoló okirat száma:  
 

Telefonszám: Email: 

 

2. A gazdálkodó család tagjai:  

Név Anyja neve Születési hely, 
születési idő 

Lakcím Adószám vagy 
adóazonosító 

jel 

Rokoni viszony 
kódja* 

      

      

      

      

      

      

 

*Rokoni viszony kódok: 1. Házastárs vagy élettárs, 2. Kiskorú gyermek, 3. Nagykorú gyermek, 4. 

Szülő, 5. Nagyszülő, 6. Unoka, 7. Testvér 

3.  A családi gazdaság részét képező termőföldekhez kapcsolódó adatok, a termőföld fekvése 

szerinti településenként: 

Település/hrsz Művelési ág Terület (ha/m2) Fekvés Saját tulajdonú 
(igen/nem) 

Tulajdonos 
családtag neve 

      

      

      

      

      

      

      



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

  
 

 

 

 

 

A táblázat a családi gazdaságot létrehozó szerződésben feltüntetett termőföld adatokkal egyezően 

töltendő ki. Amennyiben a táblázatban szereplő adat eltér a szerződésben rögzített adatoktól, akkor a 

szerződés lesz az irányadó. 

 

4. A hatósági döntésről szóló értesítést: 

☐ személyesen kívánom átvenni a kérelem befogadása szerinti falugazdász irodában vagy, 

☐ postai úton kívánom átvenni  a kérelemben jelölt címre. 

 

5. Kötelező nyilatkozatok a családi gazdaság nyilvántartásba vételéhez a 326/2001.(XII. 30.) 

Korm. rendelet alapján 

 

Mint a családi gazdálkodó nyilatkozom, hogy:  

a) élethivatásszerűen mezőgazdasági, illetve mezőgazdasági kiegészítő tevékenységet kívánok 

folytatni; 

b) a Rendelet 4. § (2) bekezdés d) pontja alapján a lakóhelyem legalább három éve a családi 

gazdaság központjaként megjelölt településen van; 

c) a Rendelet 3. § alapján 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 

 

☐ Nyilatkozom, hogy a kérelmem teljesítése esetén a döntés közlése előtt lemondok a fellebbezési 

jogomról. 

(Amennyiben a fellebbezésről előzetesen a lemond az ügyfél, akkor a hatóság döntése a döntés 

kézbesítésével véglegessé válik.) 

 

Kelt: ___________________ 

 

..................................................  

családi gazdálkodó aláírása 

 

 

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 vételéhez ügyintézése céljából. 

 



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

  
 

 

 

 

Kelt: ___________________ 

.................................................. ..................................................  ..................................................   

családi gazdálkodó aláírása   családtag aláírása   családtag aláírása  

 

.................................................. ..................................................   ................................................ 

 családtag aláírása   családtag aláírása  családtag aláírása 

 

Az alábbiakat a NAK munkavállalója tölti ki.  

 

A kérelemhez csatolandó mellékletek listája:  

Kötelezően csatolandó: 

☐személyi igazolvány másolata (….db)  

☐lakcímet igazoló igazolvány másolata 

☐adóigazolvány másolata 

☐családi gazdaságot létrehozó szerződés másolata 

Amennyiben a kérelemben szerepel, akkor szükséges csatolni: 

☐ őstermelői igazolvány másolat (…. db) 

☐ egyéni vállalkozói igazolvány másolat (…. db) 

☐ adóbevallás másolata (…. db) 

☐ végzettséget igazoló okirat másolat 

 

 

 

 


