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Az őstermelői igazolvány
kérelmezése 2016-ban
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2016. január 1-én hatályba lépett az új, mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015.
(XII.28.) Korm. rendelet. A rendelet szerint a papír alapú őstermelői igazolványokat plasztik kártya fogja felváltani, melyhez az adatok elektronikusan kerülnek rögzítésre.
Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos ügyintézés, azaz igazolvány kiadása, módosítása, érvényesítése, cseréje és bevonása továbbra is az ügyfél állandó lakóhelye szerint illetékes falugazdásznál kérelmezhető. Az őstermelői igazolvány kiállítása és érvényesítése továbbra is díjmentes.
AZ ÜGYINTÉZÉSHEZ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKAT
KELL BEMUTATNI:
ȲȲ személyazonosításra alkalmas, érvényes igazolvány (az alábbiak egyike: személyi igazolvány+lakcímkártya, vezetői engedély+lakcímkártya, útlevél (önmagában
is elegendő))
ȲȲ érvényes adóigazolvány
ȲȲ ha van adószáma, arról szóló igazolás
ȲȲ ha családi gazdálkodó, a családi gazdálkodóként való nyilvántartásba vételéről szóló határozat.
ȲȲ Amennyiben az ügyfél nem személyesen jár el, a helyette eljáró személynek a
képviseleti jogosultságát közokiratba foglalt meghatalmazással kell igazolnia. Ha
az ügyfél – a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint – egészségi állapota miatt nem képes a kiállító előtt személyesen megjelenni, a helyette eljáró személy
képviseleti jogosultságát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással is igazolhatja.
Az igazolvány kiállításához szükséges eredeti dokumentumokat (vagy azok közjegyző által hitelesített másolatát) az ügyfél köteles a falugazdásznak bemutatni. Közös igazolvány esetén az igazolványban szereplő összes családtag ügyfélnek minősül, így az ő dokumentumaikra is szükség van.
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Az ügyintézéshez az alábbi adatokra lesz szükség:
ȲȲ az ügyfél Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben tárolt ügyfél-azonosítója
(amennyiben rendelkezik vele)
ȲȲ saját gazdaságot igazoló dokumentum (például tulajdoni lap, földhasználati lap, haszonbérleti
szerződés, szívességi földhasználati szerződés)
ȲȲ kistermelői termék, vagy tevékenység őstermelői igazolványba történő rögzítéséhez a kistermelőnek a kistermelői tevékenysége végzéséről szóló engedély

NÖVÉNYTERMESZTÉS
ESETÉN:
ȲȲ település
ȲȲ helyrajzi szám
ȲȲ terület (hektárban)
ȲȲ művelési ág
ȲȲ használat jogcíme
ȲȲ kultúra megnevezése
ȲȲ termőterület (hektárban,
kultúránként)
ȲȲ értékesíteni kívánt termék
neve
ȲȲ termelni kívánt mennyiség
ȲȲ értékesíteni kívánt mennyiség

ÁLLATTARTÁS
ESETÉN:
ȲȲ állattartó épület helye ahol
található
ȲȲ alapterület (m²-ben)
ȲȲ használat jogcíme
ȲȲ férőhely száma
ȲȲ milyen állatfaj elhelyezésére
szolgál
ȲȲ értékesíteni kívánt termék
neve
ȲȲ értékesíteni kívánt termék
mennyisége
ȲȲ tavalyról megmaradt men�nyiség

VADON GYŰJTHETŐ, ILLETVE
AZ ERDEI TERMÉK GYŰJTÉSE
ESETÉN a terület tulajdonosától, kezelőjétől (például önkormányzattól, a megyei kormányhivataltól, erdőtulajdonostól, a
közúthoz tartozó terület kezelőjétől) származó írásbeli engedély, ami tartalmazza a gyűjtésre vonatkozó terület és a
gyűjtött termék megnevezését,
valamint a gyűjthető termék
mennyiségét.

Az őstermelők a kérelmezést követően ideiglenes igazolványt és az adott évre érvényes betétlapot kapnak. Az ideiglenes igazolvány 60 napig vagy 2016. július 31-ig lesz érvényes. A plasztik
kártya formátumú igazolvány postai úton fog kézbesítésre kerülni az őstermelő vagy a kiállító
falugazdász iroda címére.
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Az őstermelői szabályozás
legfontosabb változásai
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A 2016. előtt kiállított papír alapú igazolványok 2016. december 31-én hatályukat vesztik.
Amennyiben az őstermelő szeretné megtartani társadalombiztosítási szempontból folytonos
jogviszonyát - és év közben nem igényel kártya formátumú igazolványt - úgy 2016. október 1.
és 2016. december 31. között kell igényelnie a 2017. január 1-től hatályos új igazolványt.
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Az új típusú igazolványok a kiállításuk napjától 5 évig hatályosak, a 2016. március 20. előtt
kiadott, 2016. január 1.-re visszamenőleges hatályú igazolványok kivételével.
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Az őstermelői igazolvány továbbra is az értékesítési betétlappal együtt érvényes. A tárgyév
március 20-ig kiváltott betétlap hatályossága (hatályos igazolvány megléte esetén) tárgyév
január 1-én kezdődik.
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Az elveszett, megsemmisült, vagy megrongálódott igazolvány pótlásáért 3.000 forintos
igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A befizetésről szóló hitelt érdemlő igazolást az igazolvány pótlásának kérelmezésénél be kell mutatni.
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Az őstermelő személyes adataiban, illetve az értékesíteni kívánt termékek körében bekövetkezett változásokat 15 napon belül be kell jelenteni a falugazdásznál. A gazdaság többi adatában történő változásokat évente egyszer, legkésőbb június 15-ig kell a kiállítónál bejelenteni.

6

Az őstermelői termék értékesítésének helyszínén a mezőgazdasági őstermelő köteles az igazolvány száma mellett az őstermelői termékét vagy az értékesítés helyszínét a „Saját őstermelői
tevékenységből származó termék” felirattal a vásárló tájékoztatására alkalmas módon ellátni.
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A mezőgazdasági őstermelő a nyilvántartásba általa bejegyeztetett tevékenységet egyidejűleg egyéni vállalkozóként is nem végezhet, és őstermelőként kizárólag saját gazdaságában
előállított terméket értékesíthet.
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A megyei kormányhivatal az őstermelői igazolvány használatát ellenőrzi, ezért az értékesítéskor szükséges, hogy az őstermelő személyazonosításra szolgáló iratait, őstermelői igazolványát, értékesítési betétlapját magánál tartsa. Családi gazdálkodók esetében az ellenőrző
hatóság kéri a családi gazdaság nyilvántartásba vételéről szóló határozat bemutatását is.

