KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
K9001 Történelmi bázisjogosultság átírása iránti kérelem visszavonásához
A K9001 visszavonási kérelmet abban az esetben kell benyújtani, ha a K9000, K9002, K9003
átírási kérelmét szeretné visszavonni. A K9000, K9002, K9003 átírási kérelmet kizárólag
teljes mértékben, legkésőbb a visszavonandó átírási kérelemre vonatkozó döntés jogerőre
emelkedéséig lehet visszavonni.
A Kincstár által rendszeresített, 4/2017. (II. 9.) számú Közlemény mellékleteként megjelent
K9000 nyomtatványt postai úton a Magyar Államkincstár címére (1892 Budapest) kell
benyújtani.
A kitöltendő rovatokat olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel, kék vagy fekete színnel író
tollal töltse ki!
A K9001-es kérelemmel visszavont átírási kérelem alapján indult eljárást a Kincstár
megszünteti a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény 31. § (1) bekezdés c) pontja alapján.
Ügyfél-azonosító: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, valamint 2016. december
31-ét követően a Magyar Államkincstár által a 2007. évi XVII. törvény alapján az Egységes
Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer keretében megállapított egyedi azonosító. (A
regisztrációs igazoláson/ nyilvántartásba vett adatokról szóló igazoláson szereplő 10
számjegyű azonosító.)
1 Hivatal tölti ki
Ebbe a blokkba ne írjon semmit, hagyja üresen!
2 Történelmi bázisjogosultság típusa
Ebben a blokkban a megfelelő jogcímhez tartozó jelölő négyzetben jelölhető, hogy melyik
bázisjogosultság típust érinti a visszavonás. Egy kérelmen csak egy jogcím jelölhető!
3 Visszavonni kívánt átírási kérelem típusa
Ebben a blokkban a megfelelő típushoz tartozó jelölő négyzetben jelölheti, hogy melyik
átírási kérelemtípust érinti a visszavonás. Egy kérelmen csak egy kérelemtípus jelölhető!
4 Visszavonni kívánt átírási kérelmen szereplő átadó adatai
Itt kell feltüntetni annak az ügyfélnek az adatait (ügyfél-azonosító és név), aki a korábban
benyújtott,
visszavonni
kívánt
átírási
kérelmen
átruházóként/ideiglenesen
átengedőként/lemondóként/örökhagyóként/jogelődként szerepelt.
5 Visszavonni kívánt átírási kérelmen szereplő átvevő adatai
Itt kell feltüntetni annak az ügyfélnek az adatait (ügyfél-azonosító és név), aki a korábban
benyújtott, visszavonni kívánt átírási kérelmen átvevőként/örökösként/jogutódként szerepelt.
6-7 Nyilatkozatok – Dátum és aláírás
Olvassa el a felsorolt nyilatkozatokat! A K9001 visszavonási kérelmet csak akkor írja alá és
nyújtsa be, ha ezekkel egyetért!
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A Dátum és aláírás adatblokkban, mind az átadó, mind az átvevő írja alá a K9001 kérelmet!
Lemondás/öröklés/jogutódlás visszavonása esetén a kérelmet a lemondónak/
örökösnek/jogutódnak, alá kell írnia.
A K9001 visszavonási kérelmet mindkét, a visszavonandó átruházási/ideiglenes átengedési
kérelmet benyújtó félnek alá kell írnia.
A K9001 visszavonási kérelem csak eredeti aláírásokkal fogadható el. Bármely aláírás
hiányában a visszavonási kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül!
Cégek esetén cégszerű aláírás szükséges!
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