Itatószám:
A NAK tölti ki!

NYILATKOZAT
a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 19. § (4) bekezdése szerinti
őstermelői vagy egyéni vállalkozói tevékenységi forma közötti választásról
Név: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Anyja születéskori neve:……………………………………………………………………………………………………….
Születési helye:……………………………………………………………………………………………………………………..
Születési ideje: …………………… év …………………………………………. hó ………………. nap
Tájékoztatás: nem zárja ki a mezőgazdasági őstermelőként történő nyilvántartásba vételt az,
ha az őstermelői kiegészítő tevékenysége az egyéni vállalkozóként folytatott tevékenységei
között is szerepel.
Azt, hogy mely tevékenységeit végzi őstermelőként és melyeket egyéni vállalkozóként, az önálló
vállalkozói tevékenységek jegyzékében (ÖVTJ) megadott kódok szintjén is eldöntheti (vegye
figyelembe, hogy az egyéni vállalkozói tevékenységének felosztása hátrányosan befolyásolhatja
az egyes pályázatok, támogatások során előírt üzemméretet).
Ha az összes mező és erdőgazdasági tevékenységét egyéni vállalkozóként kívánja folytatni, akkor
családi gazdasági tagsága az őstermelői jogviszonnyal együtt 2021. január 1. napjával
megszűnik.
Amennyiben őstermelőként kívánja mező- és erdőgazdasági tevékenységeit folytatni, akkor
figyelemmel kell lenni arra, hogy az adott tevékenységből származó termékfeldolgozás, ha az a
saját gazdaságban előállított alapanyag felhasználásával történik, nem haladhatja meg a
kistermelői élelmiszer-termelésről, előállításról és értékesítésről szóló 52/2010. (IV.30.) FVM
rendelet 1. számú mellékletében meghatározott feldolgozott termékekre vonatkozó
mennyiséget (amennyiben a rendelet nem nevesíti a gazdaságában előállított feldolgozott
terméket, úgy nem vonatkozik rá mennyiségi korlát).

Mező- és erdőgazdasági tevékenységeimet (kérjük jelölje X jellel)

őstermelőként kívánom folytatni 2021. január 1. napjával, ezzel vállalom, hogy
egyéni vállalkozói tevékenységeim közül az őstermelőként végzett tevékenységeimet 2021.
december 31. napjáig törlöm, és nyilatkozatomhoz csatolt adatközlő lapon bejelentem az
őstermelői jogviszonyom nyilvántartásához szükséges adatokat.

kizárólag egyéni vállalkozóként kívánom folytatni, ezzel elfogadom, hogy az
őstermelői nyilvántartási rendszerből őstermelői jogviszonyom 2021. január 1. napjával
törlésre kerül.
Kelt: ………………………………., ……………. év ………… hó ……… nap
…………………………………….
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ügyfél
Melléklet: adatközlő lap őstermelőknek

ADATKÖZLŐ LAP
Nem kell kitöltenie az adatközlő lapot, ha az összes mező-, és erdőgazdasági, valamint
kiegészítő tevékenységét egyéni vállalkozóként kívánja folytatni.
Csak azon tevékenységeire vonatkozó adatokat kell megadni, amelyeket őstermelőként
kíván folytatni.

1. Elérhetőségi adatok
Ügyfél neve
Telefonszáma (1)
Elektronikus levélcíme (1)
(1) Amennyiben rendelkezik vele

1. Tevékenységre vonatkozó adatok
Tevékenység besorolása Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke szerint (ÖVTJ kód) (2)
Az ÖVTJ kódok kereshető listáját a KSH honlapján találja meg. http://www.ksh.hu/ovtj_kereso
ÖVTJ kód

ÖVTJ kód

ÖVTJ kód

(2) Kérjük a 6 számjegyű csoportosítási szintben adja meg
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2. Növénytermesztési és feldolgozási adatok
Földterületekre vonatkozó adatok
Földt Település/ HRSZ
Művelési
erület
ág(1)
sorsz
áma

Terület (ha)

Fekvés(2)

Használat
jogcíme(3)

(1) Művelési ág: 1: szántó, 2: rét, 3: legelő, 4: szőlő, 5: kert, 6: gyümölcsös, 7: nádas, 8: erdő, 9: fásított
terület, 10: halastó, 11: művelés alól kivett terület
(2) Fekvés: K: külterület B: belterület Z: zártkert
(3) Használat jogcíme: 1: Saját tulajdon, 2: Szívességi használat, 3: Haszonbérlet

Növénytermesztési, erdőgazdálkodói, virágtermesztési, bortermelési és
feldolgozási adatok
Földterü Kultúra megnevezése
Termék neve
Termőterület
let
(ha/m2)
sorszám
a(4)

(4) Soronként egy növénykultúrát adjon meg, akkor is, ha azok egy területen kerülnek termesztére.
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3. Állattenyésztési és feldolgozási adatok
Állattartásra alkalmas épületekre vonatkozó adatok
Használat Település/ HRSZ vagy címe
Alapterü Férőhely Elhelyezett állatfaj
jogcíme(1)
let (m2)

(1) Használat jogcíme: 1: Saját tulajdon, 2: Szívességi használat, 3: Haszonbérlet

Állattartásra és feldolgozásra vonatkozó adatok(2):
Faj megnevezése

Termék neve

(2) Soronként egy terméket vegyen fel, amennyiben több terméket állít elő, a faj ismételt
megadásával vegye fel új sorba a következő terméket
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4. Vadon gyűjthető termékek körére vonatkozó adatok
Amennyiben saját területen végez gyűjtési tevékenységet, abban az esetben nem kell
az engedély adatait megadni!
1) Engedély adatai
[ ] Írásbeli
[ ] Szóbeli
Engedélyező neve
Engedély sorszáma (1)
Terület megnevezése
Terület HRSZ
2) Engedély adatai
[ ] Írásbeli
Engedélyező neve
Engedély sorszáma (1)
Terület megnevezése

[ ] Szóbeli

Terület HRSZ
(1) Amennyiben rendelkezésre áll

Engedély száma

Vadon gyűjthető termékek
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5. Kiegészítő tevékenységre vonatkozó adatok
Kérjük jelölje a végzett tevékenységet!

falusi és agroturizmus
kézművesipari tevékenység
fűrészáru-feldolgozás
takarmány-előállítás
mezőgazdasági termékből élelmiszer előállítása(1)
dohányfeldolgozás
bioüzemanyag-előállítás
mezőgazdasági szolgáltatás
mezőgazdasági üzemhez tartozó termelési tényezők hasznosítása, értékesítése
(1) Csak abban az esetben jelölje be, ha nem saját termelésű alapanyagból állít elő élelmiszert.

Kelt: ………………………………., ……………. év ………… hó ……… nap

……………………………………
ügyfél
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