
1. Őstermelői igazolványok érvényesítése 

Az őstermelői igazolványok érvényesítésére, kiváltására, megszüntetésére JNKSZ megye 
minden településén, a termelő lakhelye szerint illetékes falugazdásznál van lehetőség. Az 
őstermelői igazolványok érvényesítése, kiváltása folyamatosan történik az év során, ám 
mindenképpen meg kell történnie  az első értékesítés időpontját megelőzően. Az év első 
napjától azonban csak az az igazolvány érvényes, amelyet március 20-ig érvényesíttet a 
tulajdonosa. Fentiek miatt célszerű mihamarabb az őstermelőknek felkeresni a lakhely szerint 
illetékes falugazdászt. 

Az őstermelői igazolvány érvényesítésének díja 1000 Ft, az új őstermelői igazolvány kiváltása 
2000 Ft-ba kerül. Az őstermelői igazolvány megszüntetése nem díjköteles. 

Az őstermelői értékesítéshez 2008-tól szükséges adószámot kérni a NAV-tól (korábban 
APEH), mely adószámot az érvényesítéskor a falugazdásznak be kell mutatni. 

Őstermelői igazolvány újításakor az őstermelőnek nyilatkoznia kell a megművelt 
földterületeiről, az állattartó helyről és arról, hogy 2011. évben mennyi növényi, illetve állati 
terméket kíván értékesíteni.  

2. Gázolaj jövedékiadó visszaigénylése 

2011. január 15-től kezdeményezhető az elmúlt évben a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj 
után a jövedékiadó visszaigénylése. Ez év I. félévében a 2006. január 1-től 2010.december 31-
ig felhasznált gázolaj jövedékiadó rendeletben meghatározott része igényelhető vissza. 

A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó visszaigénylésének elszámolása a 
területileg illetékes kerületi állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző kerületi hivatal 
falugazdászainál kezdeményezhető. 

 A mezőgazdasági munkák elvégzését a megművelt földterület  helyrajzi száma alapján a 
kerületi állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző kerületi hivatal falugazdásza, a 
megmunkált földterület nagyságát a földhasználati lap alapján a területileg illetékes megyei 
kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága igazolja. 

 A területek használatának időtartamát és nagyságát igazoló  földhasználati lapokat a 
Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága  belföldi jogsegély útján megkéri a földterület 
fekvése szerinti Körzeti Földhivataltól, hogy a termelőknek ne keletkezzen költsége. 

A jövedékiadó-visszaigényléshez a 30 napnál nem régebbi földhasználati lapokon kívül 
szükség van saját névre szóló gázolaj, vagy bérmunka számlákra és a VPID regisztrációs 
adatokra (VPID szám, adószám, adóazonosító jel, bankszámlaszám stb.). A regisztrált 
adatokban bekövetkezett változásokat a megfelelő okmányok másolatával alátámasztva kell 
bejelenteni a lakcím szerint illetékes NAV-hoz. 

 

 

 



3. EMVA ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések támogatása 

(AKG, Natura 2000 képzésben részt vevők, stb. 

 Ezen támogatás a jelzett programokban részt vevő termelők számára 2011. február 1-28-ig 
igényelhető.  Az igénylés elektronikusan történik az MVH honlapján,- www.mvh.gov.hu,‐ az 
egységes kérelmeknél a szakképzés rögzítés címszónál.  

Az igényléshez szükség van a szakképzési szerződésre és a számlára illetve a pénzügyi 
teljesítést igazoló okiratra. Papír alapon a számla és a pénzügyi teljesítést igazoló okirat 
másolatát kell beküldeni az MVH-hoz.  
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