
Fűtött növény- és gombaházak felmérése támogatásigényléshez
A 27/2020. (VI. 22.) AM rendelet alapján a koronavírus miatt károkat szenvedett zöldséghajtatást vagy gombatermesztést végző gazdálkodók fűtött 

növényházainak felméréséhez szükséges elektronikus kamarai adatszolgáltató űrlap.

Kérelmező azonosító adatai

Kérelmező teljes neve MÁK ügyfél-azonosító Adószám / adóazonosító

Kapcsolattartó neve E-mail-cím Telefonszám

Székhely címe  irsz

Növény- és gombaházak adatai

1. Telephely címe  

 

TERMESZTŐ 
HÁZAK

Építés éve Borítás Méret (m2) Vápa ↨ (m) Zöldségfaj / fajcsoport Faj- / fajtatípus Fűtés típusa
Termésátlag 

(kg/m2)
2019. évi SAPS HKÓD 2019

1.telep 1 ház

1.telep 2 ház

1.telep 3 ház

 

2. Telephely címe  

 

TERMESZTŐ 
HÁZAK

Építés éve Borítás Méret (m2) Vápa ↨ (m) Zöldségfaj / fajcsoport Faj- / fajtatípus Fűtés típusa Termésátlag 
(kg/m2)

2019. évi SAPS HKÓD 2019

2.telep 1 ház

2.telep 2 ház

2.telep 3 ház
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3. Telephely címe  

 

TERMESZTŐ 
HÁZAK

Építés éve Borítás Méret (m2) Vápa ↨ (m) Zöldségfaj / fajcsoport Faj- / fajtatípus Fűtés típusa Termésátlag 
(kg/m2)

2019. évi SAPS HKÓD 2019

3.telep 1 ház

3.telep 2 ház

3.telep 3 ház

4. Telephely címe  

 

TERMESZTŐ 
HÁZAK

Építés éve Borítás Méret (m2) Vápa ↨ (m) Zöldségfaj / fajcsoport Faj- / fajtatípus Fűtés típusa
Termésátlag 

(kg/m2)
2019. évi SAPS HKÓD 2019

4.telep 1 ház

4.telep 2 ház

4.telep 3 ház

Gombaházak összesített termőfelülete  m2 Növényházak összesített termőterülete  m2 Ebből a 2019. évi SAPS igénylésben lévő területe  m2

Adatkezelési nyilatkozat

A Nemzeti Agrárgazdasági  Kamara, a nak.hu weboldalán a  https://www.nak.hu/kamara/adatvedelem fül alatt elérhető „Fűthető növényház, illetve gombaház igazolás 2020” iránti megkeresés 
elnevezésű adatkezelési tájékoztatóját a megkeresés benyújtását megelőzően megismertem és megértettem az abban foglalt tájékoztatást.

 Külön, kifejezetten és önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Mezőgazdasági Igazgatósága a hazai fűtött növényházi zöldséghajtatásról, illetve a gombaházban  
történő gombatermesztésről  készített anonim elemzést  az  űrlapon megadott e-mail  címre megküldje  legkésőbb 2020.  szeptember  30-ig,  de  legfeljebb a megadott hozzájárulás  visszavonásáig.  
Tudomásul vettem, hogy az adatok e célból történő kezeléséhez nem kötelező a hozzájárulás. A hozzájárulás megadása nem jelent előnyt, a hozzájárulás megadásának hiánya nem jelent hátrányt az  
eljárás során. A hozzájárulás megadottnak tekinthető az adatszolgáltató űrlapon jelen mondatot megelőzően elhelyezett üres négyzet külön beikszelése és ebben a formában az adatszolgáltató űrlap  
NAK részére  elektronikus  megküldése esetén.  Az e-mail  cím e  célból  történő kezeléséhez  adott hozzájárulás  bármikor visszavonható  az  adatvedelem@nak.hu e-mail  címre megküldött,  érintett 
beazonosítására alkalmas e-mail útján. Az e célból történő korábbi adatkezelés a hozzájárulás visszavonásával nem válik jogszerűtlenné, az e-mail címet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az „Fűthető  
növényház, illetve gombaház igazolás 2020” iránti megkeresés elnevezésű adatkezelési tájékoztatóban megjelölt egyéb célból és módon továbbra is kezelni jogosult.
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