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TÁJÉKOZTATÓ JOGVISZONY IGAZOLÁS MÓDJÁRÓL 

 

Tisztelt Gazdálkodó! 

A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény egyik fontos célja volt, hogy csökkentse 

a hatósági ügyintézésből eredő, gazdálkodókra háruló adminisztratív terhet. Ennek 

következtében megszűnt az őstermelői, a családi gazdasági és a családi mezőgazdasági 

társasági jogviszonyok hatósági bizonyítvány útján való igazolása, a szükséges adatokhoz az 

azokat felhasználó hatóságok a törvény által biztosított informatikai úton, közhiteles forrásból 

férnek hozzá. 

Folyamatosan dolgozunk azon, hogy a jogszabály a hatósági ügyintézők előtt ismertté váljon, 

és megszűnjenek azok az esetek, amikör Önt kérik adatainak igazolására. 

Az alábbiakban pontokba szedve ismertetjük, milyen eljárás váltja ki a hatósági 

bizonyítványt: 

Őstermelői jogviszony igazolása: ha az adatkérés sok őstermelőt érint, akkor az adott hatóság 

részére a NÉBIH központilag szolgáltat adatot, ha pedig egy ügyintéző egyetlen ügyfél 

őstermelői jogviszonyáról akar meggyőződni, akkor a NÉBIH által biztosított közhiteles keresőt 

kell használnia (elérhető: https://portal.nebih.gov.hu/ostermelo-kereso). Hitelfelvétel, banki 

ügyintézés esetén 2021. évnél korábbi adatokról a NÉBIH szolgáltat adatot a pénzintézetnek, 

2021. évi adatokról pedig a pénzintézeti ügyintézőnek a keresőből kell meggyőződnie. 

Családi gazdasági tagság igazolása: megegyezik az őstermelői jogviszonynál leírtakkal. Tehát 

az adott hatóság kérhet adatot a NÉBIH-től, vagy az Ön ügyével foglalkozó ügyintéző a 

közhiteles kereső segítségével állapítja meg a jogviszony fennállását 

(https://portal.nebih.gov.hu/ostermelo-kereso). 

Családi mezőgazdasági társaság minősítés igazolása (CSMT): ha az adatkérés sok gazdasági 

társaságot érint, akkor az adott szervezet (pl. Magyar Államkincstár) részére a NAK központilag 

szolgáltat adatot, ha pedig egy ügyintéző egyetlen gazdasági társaság CSMT minősítéséről akar 

meggyőződni, akkor a NAK által biztosított közhiteles keresőt kell használnia (elérhető: 

https://www.nak.hu/csmtkereso). 

CSMT-ben fennálló tagság bizonyítása földvásárlás esetén: a családi gazdaságokról szóló 

törvény szerint nem nyilvános adat a CSMT tagsága, így a tagi adatokat a keresőben nem 

tudjuk megjeleníteni. Az adat igazolása két lépésben lehetséges. A földhivatali ügyintéző első 

lépésben a kereső alapján megállapítja, hogy fennáll-e a gazdasági társaság CSMT minősítése, 

majd második lépésben meggyőződik arról, hogy az földvásárló ügyfél tagja a gazdasági 

társaságnak (Céginfós adatok alapján, vagy bemutatott létesítő okirat alapján). 

Amennyiben Ön azt az információt kapja, hogy adatai a közhiteles keresőkben hibásan 

jelennek meg, kérjük keresse fel a NAK-ot, az adatok rendezése érdekében. 
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