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Kérelem a családi gazdaság nyilvántartásba vételéhez 

1. A családi gazdálkodó 

Neve:  ______________________________________________________________________________________ 

Születési neve: _______________________________________________________________________________ 

Születési helye: ______________________________________       Születési ideje: ________________________ 

Anyja neve:  _________________________________________________________________________________ 

Címe: 

település:  ___________________________________________________________________________________ 

út/utca/hrsz. (közelebbi cím):  ___________________________________________________________________ 

házszám: ____________________________________________________________________________________ 

Adóazonosító jele:  ____________________________________________________________________________ 

Adószáma:  __________________________________________________________________________________ 

Legmagasabb mezőgazdasági iskolai végzettsége:  ___________________________________________________ 

A végzettséget igazoló okirat száma: ______________________________________________________________ 

A családi gazdaság központjának címe: 

település:  ___________________________________________________________________________________ 

út/utca/hrsz. (közelebbi cím):  ___________________________________________________________________ 

házszám: ____________________________________________________________________________________ 

 

 

2. A gazdálkodó család tagjai: 

Név 
Születési 

név 
Anyja neve 

Születési 

hely 

Születési 

idő 
Lakcím 

Adószám 

vagy 

adóazonosító 

jel 

Rokoni 

viszony 

kódja* 

        

        

        

        

        

        

*Rokoni viszony kódok:  

1. Házastárs vagy élettárs, 2. Kiskorú gyermek, 3. Nagykorú gyermek, 4. Szülő, 5. Nagyszülő, 6. Unoka, 7. Testvér 

 

3. A családi gazdaság részét képező termőföldekhez kapcsolódó adatok, a termőföld fekvése szerinti 

településenként
1
: 

Település 
Helyrajzi 

szám 
Művelési ág

2
 

Terület 

(ha/m2) 

Külterület 

(igen/nem) 

Saját 

tulajdonú 

(igen/nem) 

Tulajdonos 

családtag neve
3
 

       

       

       

       

       

       

       

                                                 
1 Amennyiben a nyomtatványon szereplő sorok kevésnek bizonyulnak, pótlapokat kell csatolni, melyeket sorszámozni kell, 

illetve a kérelmező aláírásával igazolni szükséges.  
2  Szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, legelő, nádas, erdő vagy fásított terület, halastó. 
3 Amennyiben a családi gazdálkodó használatában lévő terület valamelyik családtag tulajdona.  
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A családi gazdaság tulajdonában, használatában lévő összes földterület: ______________ ha ____________ m
2
 

A kérelemhez mellékelni kell: 

1. A gazdálkodó család tagjai által megkötött, a Rendelet 3. § szerinti szerződés másolatát. 

2. A családi gazdálkodó nyilatkozatát arról, hogy a családi gazdaság egy családtag teljes foglalkoztatásán és a 

többi családtag közreműködésén alapul. 

3. A családi gazdálkodó nyilatkozatát arról, hogy lakóhelye legalább három éve a családi gazdaság 

központjaként megjelölt településen van. 

4. A családi gazdálkodó nyilatkozatát arról, hogy a Rendelet 3. § szerinti szerződést a gazdálkodó család tagjai 

megkötötték. 

5. A családi gazdálkodó nyilatkozatát arról, hogy a Rendelet 3. § alapján szerződést kötő családtagok által a 

családi gazdaság rendelkezésére bocsátott termőföldterületekre vonatkozó bejelentett adatok megegyeznek a 

nevükre szóló földhasználati lapokon szereplő adatokkal. 

Alulírottak kijelentjük, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, velünk szemben a 326/2001. (XII. 

30.) számú kormányrendeletben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn és más gazdálkodó családnak 

nem vagyunk tagjai. 

 

Kelt: ______________________________ 

 

 

 

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

  családi gazdálkodó aláírása    családtag aláírása            családtag aláírása 

 

 

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

         családtag aláírása     családtag aláírása              családtag aláírása 

 


