Iktatószám:…………..
(NAK munkavállaló tölti ki)

A családi gazdaságok nyilvántartásába bejelentett adatok módosítása

Családi gazdaság nyilvántartási száma:

1. A családi gazdálkodó adatai:
Név:

Születési helye, ideje:

Anyja neve:

Lakcíme:

2. A hatósági döntésről szóló értesítést:
☐

személyesen kívánom átvenni a kérelem befogadása szerinti falugazdász irodában vagy,

☐

postai úton kívánom átvenni a kérelemben jelölt címre.
3. Módosító kérelem célja:

3.1. Amennyiben a módosítás a gazdálkodó család tagjaira irányul:
Új tag
felvétele

Meglévő
tag
törlése

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

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
3.2. Amennyiben a módosítás a családi gazdaság részét képező termőföldekhez kapcsolódó
adatokra irányul:
Új terület
felvétele

Meglévő
terület
törlése

☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Település/hrsz

Művelési
ág

Terület
(ha/m2)

Fekvés

Saját
tulajdonú
(igen/nem)

Tulajdonos
családtag
neve

Iktatószám:…………..
(NAK munkavállaló tölti ki)

A táblázat a családi gazdaságot létrehozó szerződésben feltüntetett termőföld adatokkal egyezően
töltendő ki. Amennyiben a táblázatban szereplő adat eltér a szerződésben rögzített adatoktól, akkor a
szerződés lesz az irányadó.
☐ Nyilatkozom, hogy a kérelmem teljesítése esetén a döntés közlése előtt lemondok a fellebbezési
jogomról.
(Amennyiben a fellebbezésről előzetesen a lemond az ügyfél, akkor a hatóság döntése a döntés
kézbesítésével véglegessé válik.)
Kelt: ___________________
..................................................
családi gazdálkodó aláírása
Alulírottak büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a közölt adatok a valóságnak
megfelelnek és hozzájárulunk adataink kezeléséhez, velünk szemben a 326/2001. (XII. 30.) számú
kormányrendeletben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn és más gazdálkodó családnak
nem vagyunk tagjai.
Hozzájárulunk a személyes okmányokról történő másolat készítéséhez a családi gazdaságok
nyilvántartásba vételéhez ügyintézése céljából.

Kelt: ___________________
.................................................. .................................................. ..................................................
családi gazdálkodó aláírása
családtag aláírása
családtag aláírása

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

Az alábbiakat a NAK munkavállalója tölti ki.
A kérelemhez csatolandó mellékletek listája:
Kötelezően csatolandó:
☐személyi igazolvány másolata (….db)
☐lakcímet igazoló igazolvány másolata
☐családi gazdaságot létrehozó szerződés másolata

