
KÉRELEM 
a mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli 

mentesüléséhez szükséges hatósági bizonyítvány kiállításához 
 
 

A kérelmező családi és utóneve vagy megnevezése: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Kérelmező belföldi kézbesítési címe: …………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Terménykör megjelölése amire a hatósági bizonyítvány kiállítását kéri (a megfelelő 
aláhúzandó): zöldségek   /   dinnye   /   gabonafélék   /   olajos magvak 
 
Útdíj köteles elemi útszakasz megjelölése (kérjük a megfelelőt jelöljék meg) 
 

                         Út szelvénytől     Szelvényig  Hossz 

Nagycenk 84u105k872m 84 105 + 872 108 + 016 2138 

Nagycenk 84u109k872m 84 109 + 872 110 + 140 277 

Nagycenk 84u110k140m 84 110 + 140 113 + 864 3715 

Nagycenk 85u66k478m 85 66 + 478 68 + 016 1500 

Nagycenk 85u69k233m 85 69 + 233 70 + 500 1238 

 

 
A kérelmező által üzemeltetett gépjármű forgalmi rendszáma: ………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nyilatkozom, hogy a 243/2013. (VI.30.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti mezőgazdasági 
termelőnek minősülök. (ehhez kérjük olvassa el a kérelem hátoldalán lévő jogszabályi 
kivonatot) 
 
Nagycenk,  …………………………………………….. 
 
 

………………………………………………… 
kérelmező saját kezű vagy 

cégszerű aláírása 
 

 
 



 
 
 
 
 

KIVONAT 
a 243/2013. (VI.30.) Korm. rendeletről 

 
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, 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, 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. 
 
1. melléklet a 243/2013. (VI. 30.) Korm. rendelethez 
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-, gumós növény termesztése m.n.s. 
 
2. melléklet a 243/2013. (VI. 30.) Korm. rendelethez 
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-, gumós növény termesztése 


