Őstermelői nyilvántartás
Őstermelők családi gazdaságának
nyilvántartásba vett adatainak
módosítása iránti kérelem
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Amennyiben adataiban változás történik, azt 15 napon belül jelentse be a NAK felé!

Kérem a

számú őstermelők családi gazdaságának módosítását.

1. Képviselő azonosító adatok
Név előtagja
Családi neve
Utóneve(i)
FELIR azonosító

2. Kiskorú törvényes képviselőjének nyilatkozata
Kiskorú kérelmező esetén a törvényes képviselő hozzájárulását a NAK-NY-231
melléklapon adhatja meg.

3. Személyes adatokban bekövetkezett változás
A képviselő és a tagok személyes adataiban bekövetkezett változást a NAK-NY-358
kérelmen és a hozzá kapcsolódó NAK-NY-358/1 melléklapon adhatja meg.

4. Tag vagy képviselő személyének változása
Az őstermelők családi gazdaságának tagjaiban vagy képviselőjében bekövetkezett
változást a NAK-NY-361/1 melléklapokon adhatja meg.

5. Központ változása
Központ változás bejelentését a NAK-NY-361/2 melléklapon adhatja meg.

6. Tevékenységre vonatkozó adatok
Az őstermelők családi gazdaságának tevékenységében bekövetkezett változást a
változással érintett tag őstermelő adatváltozás bejelentésével tudja bejelenteni a NAKNY-358 kérelmen és a hozzá kapcsolódó melléklapokon.
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7. Melléklapok és mellékletek
Szerződés módosító dokumentum(ok)
NAK-NY-231
Korlátozottan
cselekvőképes
kiskorú
törvényes
képviselőjének nyilatkozata
NAK-NY-358 Őstermelő nyilvántartásba vett adatok módosítása
NAK-NY-361/1
Őstermelők
családi
gazdasága
tagjainak/
képviselőjének módosítása
NAK-NY-361/2
Őstermelők
családi
gazdasága
központjának
módosítása
Nak-NY-360/1 Élettársak közös nyilatkozata

db
db
db
db
db
db

8. Nyilatkozatok és hozzájárulások
Alulírott kérelmező büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az
őstermelők családi gazdaságának nyilvántartásba vett adataim módosításához szükséges
jogszabályi feltételeknek maradéktalanul megfelelek, az általam közölt adatok a
valóságnak megfelelnek, más őstermelő családi gazdaságának nem vagyok tagja.

9. Rendelkezés a jogorvoslati jogról
A jogorvoslati jogról való lemondás csak a kérelemnek megfelelő döntés esetén hatályos
és azt a célt szolgálja, hogy kérelemnek megfelelő döntés mielőbbi véglegessé váljon.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a lemondó nyilatkozat nem vonható vissza, a nyilatkozatot
tevő ügyfél többé nem fellebbezhet, és- mivel a bírói felülvizsgálatnak feltétele a
fellebbezés kimerítése, ha van fellebbezésre lehetőség - bírósághoz sem fordulhat a
döntés felülvizsgálata érdekében.
Nyilatkozom, hogy a kérelem teljesítése esetén a döntés közlése előtt lemondok a
fellebbezési jogomról.
Név nyomtatott betűvel
Aláírás

10.

Kitöltési dátum és aláírás

Aláírás nélkül érvénytelen!
Helység
Dátum
Kérelmező neve
nyomtatott betűvel
Kérelmező aláírása
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