Őstermelői nyilvántartás
Őstermelői nyilvántartásba vétel iránti
kérelem nyilvántartásban nem szereplő
személyek részére

1. Alapadatok
Ügyfél adatok
Név előtagja
Családi neve
Utóneve(i)
Születési családi neve
Születési utóneve(i)
Születési helye
Születési ideje
Anyja születési neve
Adóazonosító jele

2. Címadatok
Lakóhelye (a lakcímkártyán szereplő lakóhely)
Irányítószám
Helység
Közterület neve
Közterület jellege
Házszám
Emelet
Ajtó
Helyrajzi szám
Tartózkodási hely (2)(a lakcímkártyán szereplő tartózkodási hely)
Irányítószám
Helység
Közterület neve
Közterület jellege
Házszám
Emelet
Ajtó
Helyrajzi szám
(2) Megadása esetén a tartózkodási hely minősül hivatalos kapcsolattartási címnek.

Oldal 1 / 4

Azonosító:
Verzió:
Iktatószám:

NAK-NY-357
1.2

Azonosító:
Verzió:
Iktatószám:

NAK-NY-357
1.2

Értesítési cím (3) (amennyiben eltér a lakóhelyétől vagy tartózkodási helyétől)
Irányítószám
Helység
Közterület neve
Közterület jellege
Házszám
Emelet
Ajtó
Helyrajzi szám
Postafiók
(3) Megadása esetén az értesítési cím minősül hivatalos kapcsolattartási címnek

3. Elérhetőségi adatok
Telefonszáma (4)
Elektronikus levélcíme (4)
(4) Amennyiben rendelkezik vele

4. Törvényes képviselő nyilatkozata
Kiskorú kérelmező esetén a törvényes képviselő hozzájárulását a
melléklapon adhatja meg.

NAK-NY-231

5. Tevékenységre vonatkozó adatok
Tevékenység besorolása Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke szerint (ÖVTJ kód)
(5)

Az ÖVTJ kódok kereshető listáját a KSH honlapján találja meg. http://www.ksh.hu/ovtj_kereso
ÖVTJ kód

ÖVTJ kód

(5) Kérjük a 6 számjegyű csoportosítási szintben adja meg
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A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 13. § 9., 10. és 12.
pontja szerinti növénytermesztési és feldolgozási adatokat a NAK-NY-357/1
melléklapon rögzítheti.
A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 13. § 9., 11., és 12.
pontja szerinti állattenyésztési és feldolgozási adatokat a NAK-NY-357/2
melléklapon rögzítheti.
A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 13. § 13. pontja
szerinti vadon gyűjthető termékek körére vonatkozó adatokat a NAK-NY357/3 melléklapon rögzítheti.
A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 13. § 14. pontja
szerinti kiegészítő tevékenységre vonatkozó adatokat a NAK-NY-357/4
melléklapon rögzítheti.

6. Melléklapok és mellékletek
NAK-NY-231 Korlátozottan cselekvőképes kiskorú törvényes
képviselőjének nyilatkozata
NAK-NY-357/1 A növénytermesztési és feldolgozási adatok
NAK-NY-357/2 Az állattenyésztési és feldolgozási adatok
NAK-NY-357/3 A vadon gyűjthető termékek körére vonatkozó adatok
NAK-NY-357/4 A kiegészítő tevékenység körére vonatkozó adatok
Személyazonosításra alkalmas igazolvány (személyi igazolvány vagy
vezetői engedély vagy útlevél) másolata
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata
Adóigazolvány (adóazonosító jel igazolása) másolata

db
db
db
db
db
db
db

7. Rendelkezés a jogorvoslati jogról
A jogorvoslati jogról való lemondás csak a kérelemnek megfelelő döntés esetén hatályos
és azt a célt szolgálja, hogy kérelemnek megfelelő döntés mielőbbi véglegessé váljon.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a lemondó nyilatkozat nem vonható vissza, a nyilatkozatot
tevő ügyfél többé nem fellebbezhet, és- mivel a bírói felülvizsgálatnak feltétele a
fellebbezés kimerítése, ha van fellebbezésre lehetőség - bírósághoz sem fordulhat a
döntés felülvizsgálata érdekében.
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Nyilatkozom, hogy a kérelem teljesítése esetén a döntés közlése előtt lemondok a
fellebbezési jogomról.
Név nyomtatott betűvel

Aláírás

8. Nyilatkozatok és hozzájárulások
Hozzájárulok személyes okmányaim másolatának kezeléséhez, valamint az Egységes
Mezőgazdasági Ügyfél-Nyilvántartási Rendszert vezető hivatalok részére történő
megküldéséhez az őstermelő tevékenység ügyintézése céljából.
Alulírott kérelmező nyilatkozom, hogy a használatomban áll mező-, erdőgazdasági
hasznosítású föld, valamint mezőgazdasági termelőeszközök azon köre, amelyre nézve
megillet a termelés szervezésének, valamint – a vetőmag-bértermelés, a bérnevelés, a
bérhizlalás és a kihelyezett állat tartása kivételével – a termelés eredményének a
felhasználási jogosultsága.

9. Kitöltési dátum és aláírás
Aláírás nélkül érvénytelen!
Helység
Dátum
Kérelmező neve
nyomtatott betűvel
Kérelmező aláírása
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