
TÁJÉKOZTATÓ FÖLDMŰVESEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉVEL 
KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRÓL 

(MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE!) 

 
A földművesként való nyilvántartásba vételhez ki kell tölteni a megfelelő formanyomtatványt, mely 

letölthető a www.foldhivatal.hu oldalról, vagy beszerezhető a földhivatalok ügyfélszolgálatán. 

Földművesnek elsősorban az minősül, aki jogszabályban meghatározott képesítéssel 

rendelkezik. A képesítések listáját az 504/2013. (XII.29.) Kormányrendelet tartalmazza. Amennyiben 

az előírt képesítéssel rendelkezik, a kérelemhez csatolnia kell: 

- a szakirányú képzettséget igazoló okirat (bizonyítvány, diploma, stb.) egy eredeti példányát 

vagy annak a közjegyző, illetve a kiállító intézmény által hitelesített másolatát;  

- ha a képzettséget külföldi intézményben szerezte, akkor a külföldi bizonyítványok és 

oklevelek elismerésért felelős hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány eredeti példányát 

kell csatolnia, mely tanúsítja, hogy a külföldön megszerzett szakképesítés a hivatkozott 

Kormányrendeletben meghatározott valamely szakképesítésének megfelel. 

Földművesnek minősül másodsorban az, aki az előírt képesítéssel nem rendelkezik, de legalább 3 

éve saját nevében és kockázatára mezőgazdasági tevékenységet folytat. Amennyiben Ön ennek a 

feltételnek felel meg, akkor a földművesként való nyilvántartásba vételhez a következő igazolásokra 

van szükség: 

- ha Ön őstermelőnek minősül, akkor az őstermelői igazolvány és a lezárt értékesítési 

betétlap másolatát kell csatolnia, ami igazolja, hogy a mezőgazdasági tevékenysége 

folytatásából a kérelem benyújtását megelőző mindhárom évben árbevétele származott 

- ha nem őstermelő, akkor az adóhatóság által kiállított igazolást kell csatolnia, mely szerint 

mezőgazdasági tevékenysége folytatásából a kérelem benyújtását megelőző mindhárom 

évben árbevétele származott 

- ha egyik előző feltételt sem tudja teljesíteni (mert a tevékenységből árbevétele nem 

származott), akkor a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarának a 

megvalósult mező- vagy erdőgazdasági célú beruházás szerint illetékes területi szerve által 

kiadott igazolást kell csatolnia arról, hogy a kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a 

kérelem benyújtását megelőző mindhárom évben saját nevében és saját kockázatára 

folyamatosan folytatta, de az árbevétel azért maradt el, mert a mező- erdőgazdasági célú 

beruházás még nem hasznosulhatott. 

Földművesnek minősülhet továbbá az, aki mezőgazdasági termelőszervezet keretében végez 

legalább 3 éve mezőgazdasági tevékenységet. Ha Ön ennek a feltételnek felel meg, de 

magánszemélyként is szeretne a nyilvántartásban szerepelni, akkor:  

- szükséges, hogy az a gazdálkodó szervezet, melynek tagjaként tevékenykedik, már 

szerepeljen a nyilvántartásban, mint mezőgazdasági termelőszervezet,  

- csatolnia kell a mezőgazdasági termelőszervezet vezető tisztségviselője által cégszerűen 

kiállított írásbeli nyilatkozatot, mely szerint a termelőszervezetben legalább 3 éve, legalább 

25 %-os tulajdonosi részesedéssel rendelkezik, és a termelőszervezetben személyes 

közreműködésként végzi a mezőgazdasági tevékenységet. 


