Járási hivatal neve:

Érkezési idő:

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

Iktatószám:

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

Mellékelt okiratok száma:

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

FÖLDMŰVESKÉNT VALÓ NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL IRÁNTI
KÉRELEM
I. A kérelmező természetes személyre vonatkozó adatok
1.

Családi- és utónév: ……………………………………………………………………………………...

2.

Születési családi- és utónév: ………………………………………………………………………….....

3.

Születési hely és idő (év, hó, nap): ……………………………………………………………………...

4.

Anyja születési családi- és utóneve: …………………………………………………………………….

5.

Személyi azonosító (személyi szám) /Belső egyedi azonosító szám1: ……………………………………

6.

Állampolgárság: ………………………………………………………………………………………..

7.

Lakóhely: …………………………………………………………………………………………………

8. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló
504/2013. (XII. 29.) Korm. rendeletben (Kr.) meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú
képzettség alapján kéri a nyilvántartásba vételét.



9. Mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettség hiányában nyilatkozat arról, hogy
9.1. nem minősül őstermelőnek, és a kérelem benyújtását megelőzően legalább 3 évben mező-,
erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet saját nevében és saját kockázatára folyamatosan
Magyarországon folytat, és ebből igazoltan árbevétele származott2



vagy
9.2. őstermelőnek minősül, és a kérelem benyújtását megelőzően legalább 3 évben mező-,
erdőgazdasági tevékenységet3, illetve kiegészítő tevékenységet4 saját nevében és saját kockázatára folyamatosan
Magyarországon folytat, és ebből igazoltan árbevétele származott 5



vagy
9.3. a 9.1. vagy a 9.2. pontban foglalt esetekben az ott meghatározott árbevétel azért maradt el, mert a
megvalósult mező- vagy erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott 6



1

A belső egyedi azonosító számot a 2013. évi CCXII. (Fétv.) 2/A. §-a alapján a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény hatálya alá nem tartozó, személyi azonosítóval nem rendelkező természetes
személy esetében kell kitölteni, feltéve, hogy a Fétv. 2/A. § (7) bekezdésben meghatározottak szerint a belső egyedi
azonosító számáról tájékoztatást kapott.
2
A kérelmezőnek igazolnia kell, hogy a mezőgazdasági tevékenysége folytatásából a kérelem benyújtását megelőző öt évből
legalább három évben árbevétele származott.
3
Mező-, erdőgazdasági tevékenység: növénytermesztés, kertészet, állattartás, a méhanya nevelés, halászat, haltenyésztés,
szaporítóanyag-termesztés, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, kiegészítő tevékenységgel vegyes gazdálkodás.
4

Kiegészítő tevékenység: falusi és agroturizmus, kézművesipari tevékenység, fűrészáru-feldolgozás, takarmány-előállítás,
mezőgazdasági termékből élelmiszer előállítása, dohányfeldolgozás, bioüzemanyag-előállítás a mező-, erdőgazdasági
tevékenység során keletkezett melléktermékek, növényi és állati eredetű hulladék hasznosítása, nem élelmiszercélú
feldolgozása, valamint az ezekből a termékekből keletkezett termékek közvetlen termelői értékesítése, mezőgazdasági
szolgáltatás, valamint a mezőgazdasági üzemhez tartozó termelési tényezők hasznosítása, értékesítése.
5
Az őstermelő kérelmezőnek – ideértve az őstermelőként adózó kérelmezőt is – igazolnia kell, hogy mezőgazdasági
tevékenységet folytathat, valamint igazolnia kell, hogy a mezőgazdasági tevékenysége folytatásából a kérelem benyújtását
megelőző öt évből legalább három évben árbevétele származott.
6
A kérelmezőnek igazolnia kell, hogy a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább
három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel – a három év alatt vagy ennek
években meghatározott részében – azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott.

10.

Ha a kérelmező nem felel meg a 9. pontban meghatározott feltételeknek, nyilatkozat arról, hogy a

nyilvántartásba már bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet olyan tagjának minősül, amelyben a kérelmező
legalább 3 éve legalább 25%-os tulajdonosi részesedéssel rendelkezik, és a mezőgazdasági termelőszervezetben
személyes közreműködésként végzi a mezőgazdasági tevékenységet

7



II. A mezőgazdasági üzemközpontnak minősülő gazdasági-, lakó-, vagy irodaépülettel beépített ingatlan,
vagy tanya (a továbbiakban: ingatlan) adatai
1. Nyilatkozat arról, hogy a mezőgazdasági üzemközpontnak minősülő ingatlan azonos a lakóhelyével
 igen

/  nem

2. Az ingatlan adatai:
Fekvése
(belterület, külterület,
zártkert)

Település neve

Helyrajzi száma
(alap/alátörés)

3. Az ingatlanon fennálló jogosultság:
Jogosultság
1.

Tulajdonjog (ide értve a közös tulajdont is)



2

Haszonélvezeti jog



3.

Vagyonkezelői jog



4.

Használati jog



Kelt: …………………….20….év ………..hó …..nap

..........................................................................
kérelmező aláírása

7

A kérelmezőnek igazolnia kell, hogy a nyilvántartásba már bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezetben legalább három
éve legalább 25%-os tulajdonosi részesedéssel rendelkezik, és a mezőgazdasági termelőszervezetben személyes
közreműködésként végzi a mezőgazdasági tevékenységet.

2

