Az őstermelői igazolvánnyal kapcsolatos, ügyintézéshez szükséges
tudnivalókról
Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos ügyintézés, azaz igazolvány kiadása,
módosítása, érvényesítése, cseréje és bevonása továbbra is az ügyfél bejelentett
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes NAK megyei ügyintéző
szervezeténél, falugazdásznál kérelmezhető. Az őstermelői igazolvány kiállítása
és érvényesítése továbbra is díjmentes.
Az ügyintézés során az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges
• érvényes, személyazonosításra alkalmas igazolvány
(az alábbiak egyike: személyi igazolvány vagy vezetői engedély vagy útlevél)
• érvényes lakcímet igazoló igazolvány
• érvényes adóigazolvány
(adóazonosító jel igazolása)
• meghatalmazás, amennyiben az ügyfél nem személyesen jár el:
- a helyette eljáró személynek a képviseleti jogosultságát közokiratba
foglalt meghatalmazással kell igazolnia
- ha az ügyfél – a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint – egészségi
állapota miatt nem képes a kiállító előtt személyesen megjelenni, a
helyette eljáró személy képviseleti jogosultságát teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt meghatalmazással is igazolhatja
• a 18. életévét be nem töltött magánszemély esetén a törvényes képviselőjének
(lehet pl. szülő(k) vagy gyámhivatal) nyilatkozata
• meglévő, hatályos őstermelői igazolvány (amennyiben rendelkezik vele)
• Az elveszett, megsemmisült, vagy megrongálódott igazolvány pótlásáért 3.000
forintos igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A befizetésről szóló hitelt
érdemlő igazolást az igazolvány pótlásának kérelmezésénél be kell mutatni.
Az igazolvány kiállításához szükséges eredeti dokumentumokat (vagy azok
közjegyző által hitelesített másolatát) az ügyfél köteles a falugazdásznak
bemutatni. Közös igazolvány esetén az igazolványban szereplő összes családtag
ügyfélnek minősül, így az ő személyes jelenlétükre, valamint dokumentumaikra
is szükség van.
Amennyiben az ügyfél rendelkezik az alábbi adatokkal, azokat szükséges az
ügyintézés során megadni
• Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben tárolt ügyfélazonosítója
• adószám
• agrárkamarai nyilvántartási szám

• családi gazdálkodóként való nyilvántartásba vételéről szóló határozat száma
• élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben nyilvántartott azonosító
szám (FELIR szám)
• termelésre vonatkozó adatok (alábbi táblázat alapján)
növénytermesztés esetén

állattartás esetén

• település
• helyrajzi szám
• terület (hektárban)
• művelési ág
• használat jogcíme
• kultúra megnevezése
• termőterület
(hektárban, kultúránként)
• értékesíteni kívánt
termék neve
• termelni kívánt
mennyiség
• értékesíteni kívánt
mennyiség
• előző évről megmaradt
mennyiség

• állattartó épület helye
(ahol található)
• alapterület (m²-ben)
• használat jogcíme
• férőhely száma
• milyen állatfaj
elhelyezésére szolgál
• értékesíteni kívánt
termék neve
• értékesíteni kívánt
termék mennyisége
• előző évről megmaradt
mennyiség

vadon
gyűjthető
termékek esetén
• vadon gyűjtött termék
neve
• engedély megléte

A gyorsabb és gördülékenyebb ügyintézés érdekében kérjük, hogy az alábbi
dokumentumokat is hozzák magukkal
• saját gazdaságot igazoló dokumentum valamelyikét (például tulajdoni lap,
földhasználati lap, haszonbérleti szerződés, szívességi földhasználati szerződés)
• kistermelői termék, vagy tevékenység őstermelői igazolványba történő
rögzítéséhez a kistermelőnek a kistermelői tevékenysége végzéséről szóló
engedély
• vadon gyűjthető, illetve az erdei termék gyűjtése esetén a terület
tulajdonosától, kezelőjétől (például önkormányzattól, a megyei
kormányhivataltól, erdőtulajdonostól, a közúthoz tartozó terület kezelőjétől)
származó írásbeli engedély, ami tartalmazza a gyűjtésre vonatkozó terület és a
gyűjtött termék megnevezését, valamint a gyűjthető termék mennyiségét
• a használt földterületekre vonatkozó adatokat (település, helyrajzi szám,
terület, művelési ág, használat jogcíme) tartalmazó excel tábla

„Az ügyfeleknek lehetőségük van valamennyi, a saját gazdaság adataira (használt
földterületre, állattartásra alkalmas épületre, termesztett kultúrára, fajra, vadon gyűjthető
termékre, előállított termékre) vonatkozó adatot excel táblázatban rögzíteni, amit a
falugazdásszal előzetesen egyeztetett módon (e-mailen, usb csatlakozóval ellátott
adathordozón) adhatnak át.
A táblázat kitöltése valamennyi őstermelő számára javasolt, de kifejezetten azok számára,
akik több földterületen, illetve helyrajzi számon gazdálkodnak, illetve több féle termék
előállításában, értékesítésében érintettek. A táblázatokat a NAK honlapjáról lehet letölteni az
alábbi címről: http://www.nak.hu/szolgaltatasok/tagoknak/24-tagsagi-tudnivalok/92736ujabb-tablazatokkal-gyorsithato-az-ostermeloi-igazolvanyok-ugyintezese

Az alábbi táblázatok már előre meghatározott ellenőrzéseket tartalmaznak. Ez teszi lehetővé,
hogy hiba nélkül betölthetővé váljanak, ezért kérjük, hogy csak ezeket használják. A
táblázatok kitöltéséhez kapcsolódó útmutatók itt érhetők el:
http://www.nak.hu/dokumentumok-tagoknak/ostermeloi-utmutato-2016-10

