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Nyilvántartásba  vétel  iránti  kérelem  (formanyomtatvány)  és  a
bejegyzés alapjául szolgáló okiratok

Ügyintézés illetéke,
igazgatási

szolgáltatási díj
A nyilvántartási eljárás díj- és illetékmentes eljárás

Ügyintézési határidő 8 nap

Eljárást megindító
irat (kérelem)

benyújtásának módja

A  nyilvántartásba  vétel  iránti  eljárás  a  földműves,  illetve  a
mezőgazdasági termelőszervezet kérelmére indul. 
Az eljárás során a kérelmet kizárólag írásban lehet előterjeszteni. 
A  kérelem  benyújtására  személyesen,  vagy  postai  úton  van
lehetőség, az eljárásban az elektronikus ügyintézés kizárt.

A  kérelmet  formanyomtatványon  kell  benyújtani  a  kérelmező
mezőgazdasági üzemközpontja, vagy a lakóhelye, illetve a székhelye
fekvése  szerint  illetékes  mezőgazdasági  igazgatási  szervhez,  a
kérelem kormányablaknál nem terjeszthető elő. 

Alapvető eljárási
szabályok,

ügymenetre
vonatkozó

tájékoztatás

A természetes személy  földműves regisztrációs kérelemhez csatolni
kell: 

a) igazolás a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségről
vagy 



b) az őstermelőnek nem minősülő kérelmező igazolja, hogy a 
mezőgazdasági  tevékenysége  folytatásából  a  kérelem  benyújtását
megelőző  öt  évből  legalább  három  évben  árbevétele  származott,
vagy
c)  az  őstermelő  kérelmező  igazolja,  hogy  mezőgazdasági
tevékenységet  folytathat,  valamint  igazolja,  hogy  e  tevékenysége
folytatásából  a  kérelem  benyújtását  megelőző  öt  évből  legalább
három évben árbevétele származott, vagy

d)  igazolja,  hogy  a  kérelmező  a  mezőgazdasági  tevékenységet  a
kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját
nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel
azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még
nem hasznosulhatott, vagy

e)  a  kérelmező  a  nyilvántartásba  már  bejegyzett  mezőgazdasági
termelőszervezetben  legalább  3  éve  legalább  25%-os  tulajdonosi
részesedéssel  rendelkezik,  és  a  kérelmező  a  mezőgazdasági
termelőszervezetben  személyes  közreműködésként  végzi  a
mezőgazdasági tevékenységet.

A  szervezet  mezőgazdasági  termelőszervezetként  való
nyilvántartásba vétele iránti kérelméhez csatolni kell:

a) igazolás, hogy a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább
három évben értékesítésből nettó árbevétele származott  és a nettó
árbevételének  több  mint  a  fele  a  mezőgazdasági  tevékenysége
folytatásából származott,

b)  a  szervezet  legalább  egy  vezető  tisztségviselőjére  vagy  a
cégvezetőjére vonatkozóan igazolja, hogy a szervezetben a fennálló
tagsági  viszonyához  kapcsolódóan  folytatja  a  szervezet
főtevékenysége szerinti mezőgazdasági tevékenységet és megfelelő
mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséget igazol vagy 3
éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.

Újonnan  alapított  mezőgazdasági  termelőszervezetként  történő
nyilvántartásba vétel esetén a kérelemhez mellékelni kell: 

a) a  szervezet  legalább  egy  vezető  tisztségviselőjére  vagy  a
cégvezetőjére vonatkozóan igazolja, hogy a szervezetben a fennálló
tagsági  viszonyához  kapcsolódóan  folytatja  a  szervezet
főtevékenysége szerinti mezőgazdasági tevékenységet és e személy
nevére  kiállított  okiratot  a  mezőgazdasági  vagy  erdészeti
képzettségről,  vagy  igazolja,  hogy  3  éves  üzemi  gyakorlattal
rendelkezik.

b)  Igazolja,  hogy  a  szervezet nem  rendelkezik  az  Európai  Unió
tagállamában,  az  Európai  Gazdasági  Térségről  szóló
megállapodásban részes államban, valamint a nemzetközi szerződés
alapján velük egy tekintet alá eső államban fekvő föld felett használati
joggal,  és nem különválással,  kiválással,  szervezeti  formaváltással,
egyéb jogutódlás folytán keletkezett.



A  nyilvántartásba-vétellel  üzemközpontot  kell  regisztráltatni.
Üzemközpontként  a  mező-  és  erdőgazdasági  tevékenység  vagy  a
mező- és erdőgazdasági  tevékenység és a kiegészítő tevékenység
célját  szolgáló  gazdasági,  lakó,  illetve  iroda  épülettel  beépített
ingatlan  vagy  a  tanya  jelölhető  meg,  amely  a  gazdálkodás
végzésének  vagy  megszervezésének  a  mezőgazdasági  igazgatási
szervnél bejelentett helyéül szolgál.
Üzemközpont megjelölése: amennyiben nem saját tulajdonú ingatlan,
úgy  a  használatot  igazoló,  teljes  bizonyító  erejű  okiratba  foglalt
szerződést  kell  benyújtani,  vagy  lakcímkártya,  amennyiben  az
üzemközpont azonos a lakóhellyel.

Ügytípushoz
kapcsolódó

jogszabályok
jegyzéke

- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről,
- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,
- 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgal-

máról,
- 2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgal-

máról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendel-
kezésekről és átmeneti szabályokról,

- 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet - a földművesekről, a mezőgazda-
sági  termelőszervezetekről,  valamint  a mezőgazdasági  üzemköz-
pontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól

- 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet - a mezőgazdasági vagy erdé-
szeti szakirányú képzettségekről

- 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egyes földügyi eljárások rész-
letes szabályairól

Ügyintézéshez
használt, letölthető

nyomtatványok

- Földművesként való nyilvántartásba vétel iránti kérelem

-  Mezőgazdasági  termelőszervezetként  való  nyilvántartásba  vétel
iránti kérelem (újonnan alapított termelőszervezet esetében is ezt a
nyilvántartásba vétel iránti adatlapot kell benyújtani) 

 - Adatváltozás átvezetésére/nyilvántartásból történő törlésre irányuló
bejelentés

- A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint
 a  mezőgazdasági  üzemközpontokról  vezetett  nyilvántartásból 
 szolgáltatható papír alapú adatlap-másolat kiadása iránti kérelem

-  Hozzájáruló  nyilatkozat  árbevétel  valóságtartalmának
ellenőrzéséhez 

http://www.foldhivatal.hu/content/view/23/27/

http://www.foldhivatal.hu/content/view/23/27/


Időpontfoglalás Nincs lehetőség

Igénybe vehető
elektronikus

programok elérése
Nincs lehetőség

Tájékoztatás az
ügyfelet megillető

jogokról és
kötelezettségekről

A nyilvántartásba vett  földműves, mezőgazdasági termelőszervezet,
illetve  újonnan  alapított  mezőgazdasági  termelőszervezet  a
nyilvántartásban szereplő adataiban utólag bekövetkező változást a
változás  bekövetkezésétől  számított  15  napon  belül  köteles
bejelenteni formanyomtatványon.

A  regisztrált  földműves  vagy  mezőgazdasági  termelőszervezet
indoklás nélkül kérheti a nyilvántartásból való törlését.

A  földművesnek  a  nyilvántartásból  való  törlését  a  földműves
elhalálozásának a tényére való hivatkozással bárki kérelmezheti.

A  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  a  regisztrált  földművest  vagy
mezőgazdasági termelőszervezetet hivatalból törli a nyilvántartásból,
ha a bejegyzéshez szükséges jogszabályi feltételek már nem állnak
fenn, illetve ha a mezőgazdasági termelőszervezet megszűnt.

A  mezőgazdasági  igazgatási  szerv  az  információs  rendszerből
adatlap másolatával teljesíthet adatszolgáltatást a nyilvántartásból. Az
adatlap papír alapú vagy elektronikus másolatként szolgáltatható. Az
adatlap típusa: teljes vagy szemle. 

Az  ügyfél  az  eljárás  bármely  szakaszában  és  annak  befejezését
követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba.

Harmadik személy akkor tekinthet be a személyes adatot vagy védett
adatot tartalmazó iratba, ha igazolja, hogy az adat megismerése joga
érvényesítéséhez,  illetve  jogszabályon,  bírósági  vagy  hatósági
határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szükséges.

Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet
vagy - kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében -
másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.


