Kitöltési útmutató a „kormányhivatali igazolás kertészeti
vállalkozásoknak 2015” nevű dokumentumhoz

tevékenységről induló

Általános tudnivalók
Amennyiben a 4 EUME kertészeti üzemméret igazolásához a kertészeti tevékenységgel
hasznosított területek több illetékességi területhez tartoznak, abban az esetben több
kormányhivatali igazolás szükséges.
Az igazolás aláírás és bélyegző nélkül érvénytelen.
D1823-01 Kormányhivatal igazolás kertészeti tevékenységről induló vállalkozásoknak
2015
1. Igazolás iratkódja
Ebbe az adatblokkba ne írjon semmit, hagyja üresen!
2. Azonosítási információ
Ügyfél-azonosító: Ebbe a rovatba írja be az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs
igazoláson szereplő 10 jegyű azonosító számot!
Név: Ebbe a rovatba írja be a saját nevét, amennyiben természetes személyként
(őstermelőként/egyéni vállalkozóként) nyújt be támogatási kérelmet, vagy a vállalkozás
(cég) nevét, amennyiben a támogatási kérelmet az Ön által képviselt jogi személy, vagy
jogi személyiség nélküli szervezet (továbbiakban együtt: szervezet) képviseletében
nyújtja be! Az itt megadott névnek egyeznie kell az MVH Ügyfél-nyilvántartásában
történő regisztrációhoz megadott névvel.
Tárolási hely(ek): A beszerezni kívánt gép(ek) tárolási helye(i). Csak az adott
kormányhivatal illetékességi területébe tartozó települést lehet megadni.
3. Illetékes kormányhivatal azonosító adatai
Név: Az illetékes kormányhivatal teljes neve
Székhely: Az illetékes kormányhivatal székhelye
Telefonszám: Az ügyintéző elérhetősége.
4. Kertészeti tevékenységgel művelt, 2015. évre vonatkozóan TERA támogatási
kérelemben nem megjelölt terület nagysága
Kizárólag az a kertészeti hasznosítási irány igazolható, amely a TERA kérelemben nem
került igénylésre!
Az üzemméret meghatározásához nyújt segítséget a támogatási 67/ 2015. (V. 14.) számú
MVH közlemény 8. számú melléklete. A táblázatban a kapott érték az alábbi metodika
alapján kerül megjelenítésre.
A táblázat a 2015. évben az összes ha-on termelt kertészeti növényi hasznosítási irány és
azok aktuális (17/2015. (V. 7.) IH közleményben meghatározott) SFH szorzókkal történő
szorzatait összesíti. Az így kapott értéket elosztja 1200-al és ezt még elosztja 315,54
Ft/euro árfolyammal (EKB által közzétett 2015. évi január 1-jén érvényes hivatalos
középárfolyam).

Figyelem, amennyiben az elektronikus felületen lévő SFH táblában és a
kormányhivatali igazoláson szereplő adatok között eltérés van, úgy minden esetben a
kormányhivatali igazoláson szereplő adatok kerülnek figyelembe vételre!
a) Amennyiben az ügyfél rendelkezik 2015. évben benyújtott TERA kérelemmel, de ez
alapján nem tudja a 4 EUME kertészeti üzemméretét alátámasztani, ebben az esetben
kizárólag a TERA kérelemben nem támogatható tevékenységekre kell kitölteni a
formanyomtatványt a szükséges, és a valóságnak megfelelő adatokkal.
TERA kérelemben nem támogatható tevékenységek:
SFH Kód
D14B
D15
D17
G04B
G07
I02

Megnevezés
Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca – szabadföldi és alacsony takarás alatt, kertészeti
vetésforgóban
Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca – járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatt
Virágok – járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatt
Egyéb borszőlő ültetvények
Járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatti ültetvények
Gomba

b) Amennyiben az ügyfél nem nyújtott be 2015. évi TERA kérelmet, ebben az esetben a 4
EUME kertészeti üzemméret igazolásához az ügyfél kertészeti tevékenysége alapján
kell kitölteni a formanyomtatványt a szükséges, és a valóságnak megfelelő adatokkal.
Amennyiben a Hivatal ellenőrzése során kiderül, hogy az ügyfél nem nyilatkozott
róla, de rendelkezik TERA kérelemmel, úgy az abban szereplő adatok kerülnek
figyelembe vételre a kertészeti üzemméret számításához.
5. Kitöltési dátum és aláírás
Kitöltés dátuma: az igazolás kiállításának dátuma
Aláírás, pecsét: az illetékes kormányhivatal aláírása, bélyegző. Az igazolás csak bélyegző
használatával együtt hiteles!

