
ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM 

BENYÚJTÁSA 
 

 

Ki jogosult rá? 

 

Azok a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemélyek, akik a saját 

gazdaságában a meghatározott termékek előállítására irányuló tevékenységet folytatnak 

(növénytermesztéssel, állattartással, valamint erdei melléktermékek gyűjtésével 

foglalkoznak). 

 

Egyéb tudnivalók: 

 

 új őstermelői igazolvány kiállításáért fizetendő díj mértéke 1.000 forint, a hozzá 

tartozó értékesítési betétlap kiadása szintén 1.000 Ft. Minden további betétlap kiadása 

1.000 Ft. Az évenkénti megújítási díja 1.000 Ft. Az összeg befizetésére a  

falugazdásznál van lehetőség. 

 magánszemélyeknek az őstermelői igazolvány kiváltásához nyilatkozattételi 

kötelezettségük van, elsősorban is a termelés feltételeinek meglétéről. A 

nyilatkozatnak tartalmaznia kell továbbá a saját termeléshez rendelkezésre álló (saját 

és bérelt) földterületek helyét, nagyságát művelési áganként, vetésszerkezetét, az 

állattartásra alkalmas épületek adatait. Amennyiben az őstermelő erdei 

melléktermékek gyűjtését is végezni kívánja, arról is nyilatkoznia kell, hogy van az 

erdőterület feletti rendelkezési jogot gyakorlótól erre vonatkozó hozzájárulása; 

 az őstermelő a vele közös háztartásban élő családtagjával együttes nyilatkozatot tehet 

arról, hogy tevékenységüket közös őstermelői igazolvány kiváltásával kívánja 

folytatni. Ebben az esetben minden egyes családtagnak ugyanazon adózási módot kell 

választania az őstermelői jövedelmére, továbbá a közös őstermelői tevékenység 

idejében egymással munkaviszonyban nem állhatnak. A közös őstermelői igazolványt 

annak a nevére kell kiváltani, akit együttesen megneveztek, de a családtagok adatai is 

felkerülnek a nyilatkozatra; 

 az őstermelői igazolvány részét képezi a bevételek nyilvántartására szolgáló, évente a 

megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve által hitelesítve kiadott 

értékesítési betétlap. A bevételeket a betétlapra a kifizető, felvásárló vagy maga az 

őstermelő jegyezheti fel. A mezőgazdasági őstermelő az értékesítési betétlapot az 

adóév végét követően az értékesítések összegzésével, az üresen maradt sorok 

áthúzásával lezárja. Az értékesítési betétlapot az értékesítést igazoló bizonylatokkal, 

tételes költségelszámolás esetén a kiadásokat igazoló számlákkal együtt az őstermelő 

5 évig köteles megőrizni; 

 vissza kell adni az igazolványt, ha a tevékenység megszűnik, vagy azt nem 

mezőgazdasági őstermelőként kívánja folytatni. 

 

Mit kell csatolni a nyomtatványhoz illetve mit kell bemutatni az ügyfélszolgálaton? 

 

 Nyomtatvány: Az őstermelői igazolvány kiállítása iránti kérelem, adatnyilvántartó 

és változásbejelentő lap; 

 A kérelmező személyes adatai (lakcím, illetve levelezési cím, születési hely, idő, 

anyja neve); 
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 Nyilatkozat a kérelmező saját tulajdonában, illetve használatában levő 

mezőgazdasági földterületről művelési áganként, vetésszerkezetről, állattartásra 

alkalmas épületekről, erdőterületről; 

 Adóazonosító jel  

 Mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és 

egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. 

törvény szerinti regisztrációs szám, amennyiben az ügyfél ezzel rendelkezik; 

 Az ügyfél családi gazdálkodóként való nyilvántartásba vételéről szóló határozat 

száma, amennyiben az ügyfél családi gazdálkodó; 

 Közös őstermelői igazolvány kiváltása esetén a családtagok azonosító adatai; 

 Igénylő társadalombiztosítási jogviszonyáról szóló nyilatkozata. 

 

Hol igényelhető? 

 

 Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága  

 Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatalok falugazdász irodái  

 Kormányablak 

 

 

Ügyintézési határidő: 8 nap. 



ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY ADATTARTALMÁBAN TÖRTÉNŐ 

VÁLTOZÁS BEJELENTÉSE  
 

 

Ki jogosult rá? 

 

Azok az őstermelők, akiknek az őstermelői igazolvány adataiban változás történik. 

 

Mit kell csatolni a nyomtatványhoz illetve mit kell bemutatni az ügyfélszolgálaton? 

 

 Nyomtatvány: Az őstermelői igazolvány kiállítása iránti kérelem, adatnyilvántartó 

és változás-bejelentő lap; 

 Az eredeti adattartalom módosulását, változását alátámasztó dokumentum; 

 A kérelmező személyes adatai (lakcím, illetve levelezési cím, születési hely, idő, 

anyja neve); 

 Nyilatkozat a kérelmező saját tulajdonában, illetve használatában levő 

mezőgazdasági földterületről művelési áganként, vetésszerkezetről, állattartásra 

alkalmas épületekről, erdőterületről; 

 Adóazonosító jel  

 Mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és 

egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. 

törvény szerinti regisztrációs szám, amennyiben az ügyfél ezzel rendelkezik; 

 Az ügyfél családi gazdálkodóként való nyilvántartásba vételéről szóló határozat 

száma, amennyiben az ügyfél családi gazdálkodó; 

 Közös őstermelői igazolvány kiváltása esetén a családtagok azonosító adatai; 

 Igénylő társadalombiztosítási jogviszonyáról szóló nyilatkozata. 

 

Hol igényelhető? 

 

 Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága 

 Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatalok falugazdász irodái 

 Kormányablak 

 

 

Ügyintézési határidő: 15 nap. 
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ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY ELVESZTÉSÉNEK, MEGSEMMI-

SÜLÉSÉNEK BEJELENTÉSE  
 

 

Ki jogosult rá? 

 

Azok az őstermelők, akiknek őstermelői igazolványa elveszett, vagy megsemmisült. A tény 

bejelentése egyidejűleg az új őstermelői igazolvány kiadása iránti kérelem is. 

 

Egyéb tudnivalók: 

 

 az őstermelői igazolvány elvesztésének bejelentése költségmentes. Az új igazolvány 

kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke 2.000 forint (1000 Ft 

igazolvány, 1000 Ft/év értékesítési betétlap), az őstermelői igazolvány évenkénti 

megújítási díja 1.000 forint. 

 

Mit kell csatolni a nyomtatványhoz illetve mit kell bemutatni az ügyfélszolgálaton? 

 

 Nyomtatvány: Az őstermelői igazolvány kiállítása iránti kérelem, adatnyilvántartó 

és változásbejelentő lap; 

 Az eredeti adattartalom módosulását, változását alátámasztó dokumentum; 

 A kérelmező személyes adatai (lakcím, illetve levelezési cím, születési hely, idő, 

anyja neve); 

 Nyilatkozat a kérelmező saját tulajdonában, illetve használatában levő 

mezőgazdasági földterületről művelési áganként, vetésszerkezetről, állattartásra 

alkalmas épületekről, erdőterületről; 

 Adóazonosító jel  

 Mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és 

egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. 

törvény szerinti regisztrációs szám, amennyiben az ügyfél ezzel rendelkezik; 

 Az ügyfél családi gazdálkodóként való nyilvántartásba vételéről szóló határozat 

száma, amennyiben az ügyfél családi gazdálkodó; 

 Közös őstermelői igazolvány kiváltása esetén a családtagok azonosító adatai; 

 Igénylő társadalombiztosítási jogviszonyáról szóló nyilatkozata. 

 

Hol igényelhető? 

 

 Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága 

 Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatalok falugazdász irodái 

 Kormányablak 

 

 

Ügyintézési határidő: 15 nap. 
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CSALÁDI GAZDASÁG NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE IRÁNTI 

KÉRELEM BENYÚJTÁSA  
 

 

Ki jogosult rá? 

 

A családi gazdálkodó a gazdálkodó család tagjai közös kérelmének benyújtásával. 

 

Egyéb tudnivalók: 

 

 az államigazgatási eljárási cselekményért 3.000 Ft általános államigazgatási eljárási 

illetéket kell illetékbélyegen fizetni; 

 családi gazdaság alatt értendő a legfeljebb 300 hektár nagyságú termőföld (ideértve a 

mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földet is,) tulajdonával, illetőleg 

haszonbérletével, használatával rendelkező gazdálkodó család valamennyi 

termőföldje, az ahhoz tartozó leltárban megjelölt ingatlan és ingó vagyontárgyak 

(épület, építmény, mezőgazdasági berendezés, felszerelés, gép, állatállomány, készlet 

stb.) hasznosításával, legalább egy családtag teljes foglalkoztatásán és a többi 

családtag közreműködésén alapuló gazdálkodási forma; 

 a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló adatokban történt változást a családi 

gazdálkodó 15 napon belül köteles bejelenteni és igazolni; 

 

 

Mit kell csatolni a nyomtatványhoz illetve mit kell bemutatni az ügyfélszolgálaton? 

 

 

 Nyomtatvány; 

 Szakirányú, legalább középfokú képzettségét igazoló okirat hiteles másolata,(Ennek 

hiányában legalább 3 éven át folytatott mezőgazdasági termelő tevékenységet igazoló 

őstermelői vagy egyéni vállalkozói igazolványa és az adóbevallása másolata, vagy 

legalább 3 éve - a családi gazdálkodó által csatolt nyilvántartási szám alatt - 

mezőgazdasági termelő tevékenység tekintetében szerepel az egyéni vállalkozók 

nyilvántartásában és adóbevallása másolatát csatolja.); 

 Őstermelői igazolvány vagy vállalkozói igazolvány másolata 

 Családi gazdaság szerződés másolata 

 Nyilatkozatok: 

o arról, hogy a Tv. szerint élethivatásszerűen mezőgazdasági, illetve 

mezőgazdasági kiegészítő tevékenységet kíván folytatni; 

o arról, hogy lakóhelye legalább három éve a családi gazdaság központjaként 

megjelölt településen van; 

o arról, hogy a rendelet 3§-a szerinti szerződést a gazdálkodó család tagjai 

megkötötték; 

o valamint arról, hogy a szerződést kötő családtagok által a családi gazdaság 

rendelkezésére bocsátott termőföldterületekre vonatkozó bejelentett adatok 

megegyeznek a nevükre szóló földhasználati lapokon szereplő adatokkal; 

o az eljárási illeték (3.000 Ft) befizetésének igazolása. 

 

 

 



 

Hol igényelhető? 

 

 Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága 

 Kormányablak 

 

 

Ügyintézési határidő: 30 nap (2014. január 1-től: 21 nap) 



CSALÁDI GAZDASÁG NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉNEK TÖRLÉSE 

IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA  
 

Ki jogosult rá? 

 

A családi gazdálkodó jogosult törlési kérelmet benyújtani. 

 

Egyéb tudnivalók: 

 

 az eljárási cselekményért 3.000 Ft általános államigazgatási eljárási illetéket kell 

illetékbélyegen fizetni; 

 a Földművelésügyi Igazgatóság törli a nyilvántartásból a családi gazdaságot, ha 

o nem állnak fenn a nyilvántartásba vétel feltételei; 

o már nem felel meg azoknak a feltételeknek, amelyek alapján családi 

gazdaságnak minősült; 

o ha a családi gazdálkodó meghal, és a túlélő családtagok a halotti anyakönyvi 

kivonat kiállításától számított 60 napon belül nem jelentik be, hogy a családi 

gazdálkodást folytatni kívánják.  

o ha a gazdálkodó család egyik tagja hal meg, és a túlélő családtagok nem 

jelentik be, hogy a családi gazdálkodást folytatni kívánják; 

o ha a családi gazdálkodó az állami támogatás igénybevételéhez a támogatás 

nyújtása szempontjából lényeges körülmény tekintetében valótlan adatot 

szolgáltat; 

o nem tett eleget azon feltételnek, miszerint élethivatásszerűen mezőgazdasági és 

mezőgazdasági kiegészítő tevékenységet végez. 

o előírt változás-bejelentési kötelezettségét hatásidőben, és az erre irányuló 

felszólítás ellenére, a felszólításban megjelölt határidő vagy határnap leteltét 

követően sem teljesíti. 

 

Mit kell csatolni a nyomtatványhoz illetve mit kell bemutatni az ügyfélszolgálaton? 

 

 Jogszabály által rendszeresített törlési nyomtatvány nincs, a családi gazdálkodónak 

kell megfogalmaznia a kérelmet 

 Eljárási illeték befizetésének igazolása; 

 

 

Hol igényelhető? 

 

 Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága 

 Kormányablak 

 

 

Ügyintézési határidő: 30 nap (2014. január 1-től: 21 nap) 

 

 

  

 


