
Pótlap a családi gazdaság nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó kérelemhez                   Sorszám:                                 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

A családi gazdaság részét képező termőföldekhez kapcsolódó adatok, a termőföld fekvése szerinti településenként: 

Település Helyrajzi 
szám Művelési ág1 Terület 

(ha/m2) 
Külterület 
(igen/nem) 

Saját 
tulajdonú 

(igen/nem) 

Tulajdonos családtag 
neve2 
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 családi gazdálkodó aláírása   családtag aláírása            családtag aláírása 

 
 
 .................................................       .................................................             ................................................ 
         családtag aláírása    családtag aláírása            családtag aláírása 

 

 

                                                 
1  Szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, legelő, nádas, erdő vagy fásított terület, halastó. 
2 Amennyiben a családi gazdálkodó használatában lévő terület valamelyik családtag tulajdona.  
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