
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. 

 
Gyöngyösoroszi, …………………………………          ….………………………………………………………………… 

 saját kezű aláírás 
* a megfelelőt kérem aláhúzni! 
 

1. § E rendelet alkalmazásában mezőgazdasági termelő (a továbbiakban: kérelmező): 

a) őstermelő vagy az az egyéni vállalkozó, akinek a legutolsó lezárt évi eredménykimutatása szerint árbevételének legalább 50%-a az 1. 
mellékletben felsorolt, önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) szerinti kódoknak megfelelő mezőgazdasági tevékenységek legalább 
egyikének főtevékenységként való folytatásából származik, 

b) jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb állami gazdálkodó szerv, egyéni cég, szövetkezet, egyesü lés, amely a 
legutolsó lezárt évi beszámolója vagy az egyszerűsített éves beszámolója szerinti konszolidált nettó árbevételének legalább 50%-a a 2. mellékletben 
felsorolt, Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR) szerinti kódoknak megfelelő mezőgazdasági tevékenységek 
legalább egyikének főtevékenységként való folytatásából származik, vagy 

c) szövetkezet vagy korlátolt felelősségű társaság, amelyet az agrárpolitikáért felelős miniszter külön jogszabály alapján termelői csoportként 
vagy termelői szervezetként elismert és az 1. vagy 2. mellékletben meghatározott tevékenységet végzi. 

 

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


