KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
K9002 Történelmi bázisjogosultság átírása iránti kérelem
Öröklés/jogutódlás esetén nyomtatványhoz
A K9002 kérelmet a történelmi bázisjogosultsággal rendelkező ügyfél halála, vagy cégek
közötti jogutódlás esetén az örökösnek/jogutódnak kell kitölteni, és az öröklést vagy
jogutódlást alátámasztó dokumentum jogerőre emelkedését követő 30 napon belül benyújtani
postai úton.
A K9002 kérelmet az örökösnek/jogutódnak, amennyiben az öröklési bizonyítványban vagy a
hagyatékátadó végzésben szereplő történelmi bázisjogosultság haszonélvezeti joggal/özvegyi
joggal terhelt, akkor a haszonélvezőnek is alá kell írnia, mert aláírás nélkül a kérelem
érvénytelen. A K9002 kérelem csak eredeti aláírással fogadható el. Aláírás hiányában az
átírási kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül!
Egy K9002 kérelmen csak egy történelmi bázisjogosultság típus jelölhető be.
Amennyiben az öröklés/jogutódlás több típusú történelmi bázisjogosultságot érint, akkor
történelmi bázisjogosultság típusonként külön kérelmet kell benyújtani.
Több örökös/jogutód esetén mindegyik örökösnek/jogutódnak külön K9002 nyomtatványon
kell benyújtania a történelmi bázisjogosultság átírása iránti kérelmet!
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, töltse ki!
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 történelemi bázisjogosultság típushoz tartozó jelölő
négyzetben jelölheti, annak megfelelően, hogy melyik típusú történelmi bázisjogosultságot
érinti az öröklés/jogutódlás. Egy kérelmen csak egy bázisjogosultság típus jelölhető!
3 Átírási kérelem típusa
Ebben a blokkban a megfelelő típushoz tartozó jelölő négyzetben jelölheti, hogy öröklés vagy
jogutódlás miatt kéri a történelmi bázisjogosultság átírását. Egy kérelmen csak egy típus
jelölhető!
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4 Örökhagyó/jogelőd adatai
Itt tüntesse fel az örökhagyó/jogelőd adatait (ügyfél-azonosító és név).
5 Örökös/jogutód adatai
Itt tüntesse fel annak az örökösnek/jogutódnak az adatait, aki átveszi a K9002 kérelemben
bejelentett bázisjogosultság mennyiséget (ügyfél-azonosító és név).
6 Haszonélvező adatai
Itt tüntesse fel a haszonélvező adatait, amennyiben a történelmi bázis jogosultság
haszonélvezeti joggal terhelt.
A támogatási összeg a haszonélvezőnek kerül átutalásra, amennyiben a történelmi
bázisjogosultság haszonélvezeti joggal terhelt, és a haszonélvező nem mond le a
haszonélvezetről.
Az örökösnek/jogutódnak/haszonélvezőnek rendelkeznie kell ügyfél-azonosítóval. A
nyilvántartásba vétel iránti kérelmet legkésőbb az átírási kérelemmel együtt nyújthatja be,
melynek másolatát csatolni kell az átírási kérelemhez! (G1010-02 nyomtatvány természetes
személyek számára, G1020-02 nyomtatvány nem természetes személyek számára.)
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügyfél nyilvántartásba vételére, valamint a nyilvántartásba
vett adatokra vonatkozó változás-bejelentési kötelezettségének teljesítésére az új Egységes
Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás
bejelentés szabályairól szóló 103/2016. (XII. 22.) MVH Közlemény rendelkezései (elérési
útvonal: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/103-2016-xii-22szamu-mvh-kozlemeny) irányadóak.
A Kincstár a kérelmek ügyintézését részben az Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben szereplő
adatok alapján végzi, ezért kérjük, fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy a Kincstár Ügyfélnyilvántartási Rendszerében szereplő adatai naprakészek legyenek, és tegyen eleget a
nyilvántartáshoz kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségeinek is.
7 Átírni kívánt történelmi bázisjogosultságok száma
Itt tüntesse fel az átírni kívánt bázisjogosultságok számát, tejtermelés támogatása történelmi
bázisjogosultságnál egész számmal, állatalapú bázisjogosultságnál egy tizedes jegy,
területalapú bázisjogosultságnál két tizedes jegy pontossággal. Ennek a számnak meg kell
egyezni a kérelemhez csatolt, az öröklést vagy jogutódlást alátámasztó dokumentumban
szereplő, az adott történelmi bázisjogosultság típus örökös/jogutód részére meghatározott
mennyiségével.
Példa a felosztásra:
Állatalapú történelmi bázisjogosultság:
Az állatalapú történelmi bázisjogosultság felosztásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy azt a
Kincstár egy tizedes jegy pontossággal tartja nyilván, ezért a helytelenül kitöltött, kettő vagy
több tizedesjegyű igénylés egy tizedesjegyen felüli részét a Kincstár elutasítja, mivel
kerekítésre vonatkozó szabályozást nem tartalmaz a vonatkozó jogszabály.
Az örökhagyó 145,7 egység történelmi bázisjogosultsággal rendelkezett.
Amennyiben a hagyatékátadó végzés alapján két örökös szerzi meg az örökhagyó 145,7
egység történelmi bázisjogosultságát, javasolt már a hagyatéki tárgyalás során megegyezni a
megfelelő felosztásról (pl. 72,9 és 72,8). Amennyiben ez nem történik meg, és a 2 örökös
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egyenlő arányban örököl, azaz minkét örökös 72, 85 egység történelmi bázisjogosultságra
jogosult, abban az esetben – figyelemmel arra, hogy egy tizedesjegyig tartható nyilván az
állatalapú történelmi bázis – az alábbi eljárás irányadó:
a) az örökösöknek lehetőségük van megegyezni az egy tizedesjegyen felül fennmaradó
történelmi bázisjogosultságról, így e példában 0,05 történelmi bázisjogosultság
tulajdonjogáról (közös nyilatkozatban), és a minden érintett örökös által aláírt
nyilatkozatot az átírási kérelmekhez csatolni kell. A feltüntetendő történelmi
bázisjogosultság így ügyfelenként: 72,9 és 72,8;
Felhívjuk a figyelmet, hogy a fentiek szerinti nyilatkozatban csak a több örökös
érintettsége esetén a Kincstár által nyilván nem tartható tizedesjegyig terjedő
mennyiségből adódó problémák rendezhetőek, amennyiben az egyik örökös pl. az összes
bázisjogot el kívánja adni a másik örökös részére, azt külön nyomtatványon lehet csak
kérelmezni, azt követően, hogy az öröklés alapján benyújtott kérelem jóváhagyásra kerül.
b) helytelen igénylés esetén, azaz amennyiben az ügyfelek 72,85 történelmi
bázisjogosultságot tüntetnek fel a kérelemben, akkor 0,05 egység történelmi
bázisjogosultság átírására vonatkozó kérelmük elutasításra kerül, 72,8
bázisjogosultság átírásának jóváhagyásával.
8 Csatolandó dokumentumok
Öröklés esetén a kérelemhez csatolni kell az öröklést alátámasztó jogerős hagyatékátadó
végzés/ öröklési bizonyítvány másolatát.
Jogutódlás esetén a kérelemhez csatolni kell a jogutódlást alátámasztó jogerős cégbírósági
végzés másolatát.
Kiválásos jogutódlás esetén olyan okiratot kell mellékelni, amelyből egyértelműen kiderül,
hogy mely típusú történelmi bázisjogosultság és mekkora mennyiségben kerül a jogutódhoz
(pl. szétválási szerződés).
9-10 Nyilatkozatok - Dátum és aláírás
Olvassa el a felsorolt nyilatkozatokat! A K9002 kérelmet csak akkor írja alá és nyújtsa be, ha
ezekkel egyetért!
A Dátum és aláírás blokkban az örökös, és amennyiben az öröklési bizonyítványban vagy a
hagyatéki/póthagyatéki végzésben szereplő történelmi bázisjogosultság haszonélvezeti
joggal/özvegyi joggal terhelt, akkor a haszonélvezőnek is alá kell írnia K9002 nyomtatványt!
Cégek esetén cégszerű aláírás szükséges!
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