
 Családi gazdaságok nyilvántartásba vétele, nyilvántartás vezetése és a családi gazdaságok
nyilvántartásból való törlése

 Ügytípus megnevezése: Családi gazdaságok nyilvántartásba vétele, nyilvántartás
vezetése  és  családi  gazdaságok  nyilvántartásból  való
törlése 

Hatáskörrel rendelkező szerv
megnevezése, illetékességi

területe:

Az  a  járási  hivatal,  amelynek
illetékességi területén található a
családi  gazdaság  központja.  A
Tiszafüredi  Járás  illetékességi
területén  a  Tiszafüredi  Járási
Hivatal  Földhivatali  Osztály  jár
el.

Ügyintézéshez szükséges
dokumentumok, okmányok:

A családi gazdálkodónak a következő nyomtatványokat
kell  kitöltve  benyújtania  a  Tiszafüredi  Járási  Hivatal
Földhivatali  Osztályára:  A  Nemzeti  Élelmiszerlánc-
biztonsági  Hivatal  honlapján  közzétett  kitöltött
formanyomtatványt,  a  gazdálkodó  család  tagjai  által
megkötött  vagyoni  elszámolási  szerződés  másolati
példányát,  a  szakirányú  végzettségét
igazolódokumentum másolatát, vagy ennek hiányában a
legalább  3  éven  át  folytatott  mezőgazdasági  termelő
tevékenységet igazoló őstermelői vagy egyéni vállalkozói
igazolvány  és  az  adóbevallás  másolatát,  valamint
valamennyi  tagnak  a  lakcímkártya,  adókártya  és
személyigazolvány  másolatát.  Az  őstermelői
igazolványhoz  csatolni  kell  az  adott  évhez  tartozó
értékesítési betétlapot is.

Eljárási illetékek (igazgatási
szolgáltatási díjak)

meghatározása:

A nyilvántartásba vételi kérelem és a meglévő családi
gazdaság  adatainak  (tag  ki  vagy  belépés,  tag  halála,
gazdaság törlése) módosítása esetén az illeték 3000.- Ft. A
családi  gazdaság  területváltozásának,  valamint  a
személyi  adatokban  történt  változás  bejelentése
illetékmentes.

Alapvető eljárási szabályok: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény 

Ügyfélfogadás
ideje:Személyesen

(ügyfélfogadási időben, a
Tiszafüredi Járási Hivatal

Hétfő: 8-18
Kedd: Ügyfélfogadás nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: 13-16



Földhivatali Osztályán, 5350
Tiszafüred, Kossuth tér 1.) vagy

postai úton.

Az eljárást megindító irat
benyújtásának módja (helye,

ideje):

Péntek: 8-12

Az ügyintézés határideje
(elintézési, fellebbezési

határidő):

Az ügyintézési határidő 60 nap. 
A  fellebbezési  határidő  a  határozat  kézhezvételétől
számított 15 nap.

Fellebbezés elbírálására
jogosult szerv:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Az ügyek intézését segítő
útmutatók, az ügymenetre

vonatkozó tájékoztatás:

Családi gazdaság létrehozására az a kérelmező jogosult,
aki rendelkezik érvényes őstermelői igazolvánnyal, vagy
egyéni  vállalkozói  igazolvánnyal,  illetve
élethivatásszerűen mezőgazdasági vagy, mezőgazdasági
kiegészítő  tevékenységet  folytat,  rendelkezik
mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú végzettséggel,
vagy  ennek  hiányában  igazolja,  hogy  legalább  3  éve
folytat  mezőgazdasági  és  kiegészítő  tevékenységet  és
ebből árbevétele származik, illetőleg legalább 3 év óta a
bejelentett  állandó  lakóhelye  a  családi  gazdaság
központjaként  megjelölt  településen  van.  A
nyilvántartásba  vétel  alapjául  szolgáló  szerződésben
rögzített  adatokban  történt  változást  a  családi
gazdálkodó 15 napon belül köteles bejelenteni és igazolni
a nyilvántartást vezető járási  hivatalnál.  Amennyiben a
családi  gazdaság  tagja  elhunyt,  a  családi  gazdaság
vezetőjének  ezt  60  napon  belül  kell  bejelenteni,  és
mellékelnie kell a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.

Az ügyintézéshez használt letölthető
formanyomtatványok:

http://portal.nebih.gov.hu/-/csaladigazdasagok-
nyilvantartasba-vetele-az-adatokban-tortent-valtozasok-
bejelentese-modositas-illetvetorles-
kerelme

Az ügytípusokhoz kapcsolódó
jogszabályok jegyzéke:Nincs

2013. évi CXXII. törvény a mező-
és  erdőgazdasági  földek
forgalmáról,  326/2001.  (XII.  30.)
Korm.  rendelet  a  családi
gazdaságok  létrehozásáról,
nyilvántartásba  vételéről,
működtetéséről,  valamint
kiemelt támogatásukról. 



Az igénybe vehető elektronikus
programok elérése,

időpontfoglalás:
Tájékoztatás az ügyfelet
megillető jogokról és az

ügyfelet terhelő
kötelezettségekről:

A  családi  gazdálkodó  a  családi
gazdaságot érintő határozat ellen
fellebbezhet  a  kézbesítéstől
számított  15  napon  belül  az
illetékes  Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei  Kormányhivatalhoz
címzett,  de  a  Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatal
Tiszafüredi  Járási  Hivatalhoz
(5350 Tiszafüred, Kossuth tér 1.)
benyújtott  fellebbezéssel.  A
fellebbezési  eljárás  díja  10000.-
Ft.


