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Zsombói Polgármesteri Hivatal 
6792 Zsombó, Alkotmány u. 3. 

Telefon: 62/595-555, fax: 62/595-556 
E-mail: polghiv@zsombo.hu, 

web: www.zsombo.hu 
 
Kérem, hogy részemre, mint mezőgazdasági termelőnek, útdíj fizetése alól mentesítő 
hatósági bizonyítványt szíveskedjenek kiadni. 
 
I. ADATAIM: 

Név: .............................................................................................................. 

Születési hely, idő: ........................................................................................ 

Anyja (leánykori) neve: ................................................................................. 

Lakcím (székhely ): 

....................................................................................................................... 

Levelezési cím: ............................................................................................. 

....................................................................................................................... 

Gépjármű forgalmi rendszáma: ..................................................................... 
(A hatósági bizonyítvány kiállításához csatolni kell a gépjármű forgalmi engedélyének másolatát is!) 
 
II. TERMÉNYKÖR MEGNEVEZÉSE: 

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

� Rizstermesztés 

� Zöldségféle, dinnye, gyökér, gumósnövény termesztése 

 
III. ÚTDÍJKÖTELES ÚTSZAKASZ: 

� Zsombó illetékességi területén kívül használt egyéb útszakasz megnevezése: 

???????......................................................................................................... 
 
IV. Betakarítás kezdő és végpontja: ++++++++.-tól +............................. -ig 
(legfeljebb 30 nap!) 
 
V. Nyilatkozom, hogy a 243/2013. (VI.30.) Korm. rendelet 1. § értelmében 
tevékenységem: 
 

� Őstermelő, vagy egyéni vállalkozó akinek a legutolsó lezárt évi eredmény-
kimutatása szerint árbevételének legalább 50%-a a II. pontban felsorolt, az 
önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) szerinti kódoknak megfelelő 
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mezőgazdasági tevékenységek legalább egyikének főtevékenységeként való 
folytatásából származik. 

 
� 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 II. pontban felsorolt, a 
Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere 
(TEÁOR) szerinti kódoknak megfelelő mezőgazdasági tevékenységek 
legalább egyikének főtevékenységként való folytatásából származik. 

 
� Szövetkezet, vagy korlátolt felelősségű társaság, amelyet az agrárpolitikáért 

felelős miniszter külön jogszabály alapján termelői csoportként vagy termelői 
szervezetként elismert és a II. pontban felsorolt, az önálló vállalkozók 
tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ), vagy a Gazdasági Tevékenységek Egységes 
Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR) szerinti kódoknak megfelelő 
mezőgazdasági tevékenységet végez. 

 

VI. Hogyan kívánja a hatósági bizonyítványt átvenni? 
 
□ személyesen 

□ postai úton, az alábbi címen: 

???????????????.??????????????????????

?????????????????????????????????????. 

 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent megjelölt adatok a 
valóságnak megfelelnek. 
 
 
Zsombó, 20?.év ............................................hó........nap. 
 
 
 

a kérelmező aláírása 
 


