
Földhivatal neve:  Érkezési idő: ..................................................... 

  
 Iktatószám:  .................................................... 

  
 Mellékelt okiratok száma:  .................................................... 

FÖLDMŰVESKÉNT VALÓ NYILVÁNTARTÁSBAVÉTEL 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 szám
1
: …………………………………… 

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

7. Lakóhely: ………………………………………………………………………………………………… 

8. 8.1. A mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. (XII. 29.) Korm. 

rendeletben (Kr.) meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettség esetén a képzettséget 

igazoló okirat 
2
  

a) megnevezése: ………………………………………………………………………………. 

b) az okirat száma: ……………………………………………………………………………… 

 8.2. A külföldön megszerzett szakképesítés esetén a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért 

felelős hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány ügyiratszáma
3
: ………………………………………….. 

9. A 8. pontban hivatkozott Kr. szerinti képzettség hiányában nyilatkozat arról, hogy  

 9.1. nem minősül őstermelőnek, és a kérelem benyújtását megelőzően legalább 3 éve mező-, 

erdőgazdasági tevékenységet
4
, illetve kiegészítő tevékenységet

5
 saját nevében és saját kockázatára folyamatosan 

Magyarországon folytat, és ebből igazoltan árbevétele származott
6
      

vagy 

9.2. őstermelőnek minősül, és a kérelem benyújtását megelőzően legalább 3 éve mező-, erdőgazdasági 

tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet saját nevében és saját kockázatára folyamatosan 

Magyarországon folytat, és ebből igazoltan árbevétele származott
7
      

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
8
    

                                              
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 természetes személy esetében kell kitölteni, feltéve, 

hogy a Fétv. 2/A. § (7) bekezdésben meghatározottak szerint a belső egyedi azonosító számáról tájékoztatást kapott. 
2 A kérelemhez csatolni kell a szakirányú képzettséget igazoló okirat egy eredeti példányát vagy annak a közjegyző, illetve a 

kiállító intézmény által hitelesített másolatát. 
3 A kérelemhez csatolni kell külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság által kiállított hatósági 

bizonyítvány eredeti példányát, amely tanúsítja, hogy a külföldön megszerzett szakképesítés a Kr.-ben meghatározott 

valamely szakképesítésnek megfelelő szakképesítés. 
4 Mező-, erdőgazdasági tevékenység: növénytermesztés, kertészet, állattartás, a méhanya nevelés, halászat, haltenyésztés, 

szaporítóanyag-termesztés, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, kiegészítő tevékenységgel vegyes gazdálkodás; 
5 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; 
6 A kérelemhez csatolni kell az adóhatóság igazolását. 
7
 A kérelemhez csatolni kell az őstermelői igazolvány, és a lezárt értékesítési betétlap másolatát. 
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10. A 8. pontban hivatkozott Kr. szerinti képzettség hiányában, továbbá, 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
9
          

 

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. A mezőgazdasági üzemközpont adatai: 

 

Település neve 

Fekvése  

(belterület, 

külterület, 

zártkert) 

Helyrajzi száma 

(alap/alátörés) 

   

 

3. A mezőgazdasági üzemközpontnak minősülő ingatlanon fennálló jogosultság: 

 

 Jogosultság   

 1. 
Tulajdon (ide értve a közös tulajdont is)  

 2 
Haszonélvezeti jog  

 3. 
Vagyonkezelői jog  

 4. 
Használati jog

10
  

4. A 3. pont szerinti jogosultság megszerzésének kezdő időpontja: 

………………év………hó..……nap 

                                                                                                                                             
8
 A kérelemhez csatolni kell a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarának a megvalósult mező- vagy erdőgazdasági 

célú beruházás szerint illetékes területi szerve által kiadott igazolását arról, hogy a kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem 

benyújtását megelőző mindhárom évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel azért maradt el, mert a 
mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott. 
9 A kérelemhez csatolni kell a mezőgazdasági termelőszervezet vezető tisztségviselője által cégszerűen kiállított, az e pontban foglaltaknak 

megfelelő tartalmú írásbeli nyilatkozatát.  
10 A kérelemhez csatolni kell a használati jog (pl. haszonbérlet, bérlet) megszerzéséről szóló szerződés eredeti példányát, vagy annak 

közjegyző által hitelesített másolatát. Nem kell csatolni a szerződést, ha a mezőgazdasági üzemközpontként megjelölt ingatlan tanyának 

minősülő földrészlet, és a használati jogosultság nem kizárólag a tanya lakó-, és gazdasági épület használatának – a földtől elválasztott – 
önálló átengedésére, hanem a tanya egészére terjed ki. Ez esetben a földhasználati jogosultság fennállását a földhivatal a földhasználati 

nyilvántartásból ellenőrzi.  

Tanya: a település külterületén fekvő, legfeljebb 1 hektár nagyságú olyan földrészlet, amelyhez a föld mellett növénytermesztés és 

állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás céljára létesített lakó- és gazdasági épület, illetve ilyen 
épületcsoport is tartozik, vagy az olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként szerepel. 
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III. Nyilatkozom, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. 

  

Kelt: …………………….20….év ………..hó …..nap 

 

 

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

kérelmező aláírása 

A Földhivatal tölti ki! 

A nyilvántartásba vétel megtörtént. 

 

Kelt........................................, 20...........év ....….hó ….... nap. 

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

ügyintéző aláírása (bélyegzőlenyomat) 

 


