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K É R E L E M  
 

Kérem, hogy részemre, mint mezőgazdasági termelő útdíj fizetése alól mentesítő hatósági bizonyítványt 

két példányban kiadni szíveskedjenek. 

 

 

I. Kérelmező adatai: 

 

Név (családi és utónév): ______________________________________________________________ 

Anyja (leánykori) neve: ______________________________________________________________ 

Születési idő, hely: __________________________________________________________________ 

Lakcím: ___________________________________________________________________________ 

Kérelmező belföldi kézbesítési címe: ____________________________________________________ 

 

 

Megnevezése (cég): __________________________________________________________________ 

Székhely: __________________________________________________________________________ 

Adószám: __________________________________________________________________________ 

Kérelmező belföldi kézbesítési címe: ____________________________________________________ 

 

II. Terménykör megnevezése: 

 

1. Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) szerinti mezőgazdasági tevékenységek 

 

011101 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése m.n.s. 

011201 Rizstermesztés 

011301 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése m.n.s. 

 

2. Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR) szerinti 

mezőgazdasági tevékenységek 

 

0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése 

0112 Rizstermesztés 

0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése 

 

III. Mezőgazdasági termények (több is bejelölhető) 

 

1. Zöldségek 

 

2. Dinnye 

 

3. Gabonafélék 

 

4. Olajos magvak 
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IV. Mezőgazdasági termelő nyilatkozata 

 

a) a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény szerinti mezőgazdasági 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, egyesülés, 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, 

 

c) szövetkezet vagy korlátolt felelősségű társaság, amelyet az agrárpolitikáért felelős miniszter 

külön jogszabály alapján termelői csoportként vagy termelői szervezetként elismert és a II. szakasz 

1. vagy 2. pontjában meghatározott tevékenységet végzi. 

 

 

V. Útdíjköteles elemi útszakasz megjelölése (autópályák kivételével) 

 

1. Az illetékességi területet érintő útdíjköteles útszakasz 

 

 Sorszám 

Díjfizetéssel 

érintett út 

száma 

Díjfizetéssel 

érintett útdíjköteles 

elemi útszakasz 

kezdő szelvénye 

Díjfizetéssel 

érintett útdíjköteles 

elemi útszakasz vég 

szelvénye 

Szakasz 

hossza 
Megjegyzés 

 
2088 442 18 + 992 23 + 012 4 044 

(18 + 992) ) Martfű belterületi határtól 

(Dél) Tiszaföldvár belterületi határig 

(Észak) 

 
2089 442 23 + 950 26 + 811 2 843 

(23 + 950) Tiszaföldvár belterületi 

határtól (26 + 811) Homoki elágazásig 

 
2090 442 26 + 811 31 + 064 4 275 

(26 + 811) Homoki elágazástól 

(31 + 064) Kungyalu elágazásig 

 

 

2. Az illetékességi területet nem érintő útdíjköteles útszakasz 

 

 Sorszám 

Díjfizetéssel 

érintett út 

száma 

Díjfizetéssel 

érintett útdíjköteles 

elemi útszakasz 

kezdő szelvénye 

Díjfizetéssel 

érintett útdíjköteles 

elemi útszakasz vég 

szelvénye 

Szakasz 

hossza 
Megjegyzés 

 
      

 
      

 

VI. A kérelmező által üzemeltetett gépjármű forgalmi rendszáma: _________________________ 

 

A kérelmező által üzemeltetett pótkocsi forgalmi rendszáma: ______________________________ 
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VII. A kérelmező által üzemeltetett gépjármű díj- és járműkategóriája: 

 

 

a) J2 díjkategória: kéttengelyes útdíjköteles gépjármű, 

 

 

b) J3 díjkategória: háromtengelyes útdíjköteles gépjármű, 

 

 

c) J4 díjkategória: négy vagy több tengelyes útdíjköteles gépjármű. 

 

 

VIII. Nyilatkozom, hogy a III. szakaszban szereplő termények közül a kérelemben meghatározott 

termény szállítására vonatkozóan a használatában álló termőföld, tanya vagy telephely címe: 

 

Termőföld: _______________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Tanya:       ________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Telephely: ________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

IX. Nyilatkozom, hogy az útdíjmentességet a székhely vagy lakóhely, valamint a használatban lévő 

ingatlan vagy telephely közötti termény szállítására a termény betakarítása miatt kívánom igénybe 

venni. 

 

 

X. Betakarítási időszak (Június 15. napjától december 15. napjáig, de legfeljebb 30 napos 

időtartam!) 

 

Betakarítás kezdő napja: ___________________________ 

 

Betakarítás utolsó napja: ___________________________ 

 

XI. Hatósági bizonyítvány átvétele 

 

Személyesen. 

 

Postai úton a következő címen: _______________________________________________________ 

 

A kérelmező felelős a kérelemben meghatározott adatok valódiságáért! 

 

 

Tiszaföldvár,                    év                                 hónap                   nap 

 

 

 ………………………………………… 

 kérelmező aláírása 

 


