KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
K9003 Lemondási kérelem történelmi bázisjogosultságról az országos tartalék javára
nyomtatványhoz
A K9003 lemondási kérelmet a történelmi bázisjogosultságairól az országos tartalék javára
lemondó ügyfélnek kell kitölteni és benyújtani.
A K9003 lemondási kérelem beadása előtt vegye figyelembe, hogy a lemondással érintett
történelmi bázisjogosultság nem kerül ellentételezésre.
A K9003 lemondási kérelmet az ügyfélnek alá kell írnia. A kérelem csak eredeti aláírással
fogadható el. Aláírás hiányában a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül!
Egy K9003 kérelmen csak egy történelmi bázisjogosultság típus jelölhető be. Amennyiben a
lemondás több típusú történelmi bázisjogosultságot érint, akkor történelmi bázisjogosultság
típusonként külön kérelmet kell benyújtani.
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 színnel író tollal 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 történelmi bázisjogosultság típushoz tartozó jelölő négyzetben
jelölhető, annak megfelelően, hogy melyik típusú bázisjogosultságról mond le az ügyfél. Egy
kérelmen csak egy bázisjogosultság típus jelölhető!
3 Lemondó adatai
Itt kell feltüntetni a bázisjogosultságairól lemondó ügyfél adatait (ügyfél-azonosító és név).
4 Lemondással érintett történelmi bázisjogosultságok száma
Itt kell feltüntetni azon történelmi bázisjogosultságok számát, melyről le kíván mondani. Ez
lehet az összes bázisjogosultsága, vagy annak egy része.
5-6 Nyilatkozatok - Dátum és aláírás
Olvassa el a felsorolt nyilatkozatokat! A K9003 lemondási kérelmet csak akkor írja alá és
nyújtsa be, ha ezekkel egyetért! A Dátum és aláírás blokkban írja alá a K9003 lemondási
kérelmet! Cégek esetén cégszerű aláírás szükséges!
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