
F129 Kérelem viszonylati jegy kiállítására 

 

Illetékmentes! 
 

Kérelem mezőgazdasági termelő részére kiállított viszonylati jegy megváltására 
jogosító hatósági bizonyítványhoz a mezőgazdasági termelők által üzemeltetett 

gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülésének részletes szabályairól szóló 
243/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján 

 

A kérelmező családi és utóneve vagy 
megnevezése 

 

A kérelmező lakcíme vagy székhelye 

 

A kérelmező belföldi kézbesítési címe 

 

A terménykör megjelölése, amelyre 
vonatkozóan a hatósági bizonyítvány kiállítását 

kérem 

1. Zöldségek*                             2. Dinnye* 
3. Gabonafélék*                        4. Olajos magvak* 

A termény betakarításának kezdő napja 

 

A termény betakarításának záró napja 

 

A kérelmező székhelye vagy lakóhelye és a 
használatában álló termőföld, tanya vagy 
telephely közötti útdíjköteles elemi útszakasz 
megjelölése a 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet 

1. melléklet alapján 

 

a kérelmező által üzemeltetett gépjármű 
forgalmi rendszáma 

 

a kérelmező által üzemeltetett gépjármű 
tengelyeinek száma 

2* / 3* / 4 vagy több * 

 
A Kérelem aláírásával  
-büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a 
valóságnak megfelelnek, 
- nyilatkozom, hogy a 243/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. § szerinti mezőgazdasági termelőnek 
minősülök. 

 
Gyöngyöstarján, …………………………………          ….…………………………………………………………………  

 saját kezű aláírás 
* a megfelelőt kérem aláhúzni!  
 

1. § E r endelet  alkal mazásában mezőgazdasági  ter melő (a tov ábbi akban: k érel mező):  

a) őster mel ő vagy  az az egy éni  v állalk ozó, akinek  a l egutol só l ezárt  évi  eredményki mutatása szerint  ár bevételének  l egal ább 50% -a az 1 . 

mell ékletben felsor olt , önálló vállalk ozók  tevék eny ségi  jegyzéke (ÖVTJ) szeri nti k ódoknak  megfelel ő mezőgazdasági tevék eny ségek l egal ább 

egyikének  főtevék eny ségk ént val ó folytatásából  szár mazik , 

b) jogi  személy  v agy  jogi  személyiség nélküli  gazdasági  tár saság, egy éb állami  gazdálk odó szerv , egyéni  cég, szöv etk ezet, egyesü l és, amely  a 
legutolsó l ezárt  évi  beszámol ója v agy  az egy szer űsített  év es beszámol ója szerinti  k onszoli dált  nettó árbevételének  l egalább 50%-a a 2. mellékletben 

felsor olt , Gazdasági  Tevék eny ségek  Egy séges Ágazati  Osztály ozási  Rendszere (TEÁOR) szeri nti  k ódoknak  megfelel ő mezőgazdasági  tev ékenységek 
legalább egyikének  főtevék eny ségk ént v al ó folytatásából  szár mazik , v agy  

c) szövetkezet  v agy  k orlátolt  felel ősségű tár saság, amelyet  az agr árpolitikáért  felelős mini szter  k ülön jogszabály  alapján ter me l ői  csoportként 

vagy  ter mel ői  szervezetk ént elismert és az 1 . v agy  2. mellékletben meghatár ozott  tevék eny séget végzi . 

 

A kiállított hatósági bizonyítvány július 1 -je és november 30-a között – a ké relemben meghatározott termény 
betakarításának időtartamáig, de legfeljebb 30 napig érvényes! 


