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Tekintsék meg folyamatosan bıvülı honlapunkat!
Felhívjuk figyelmüket, hogy honlapunkon megújult szolgáltatásokkal és bıvebb információkkal kívánjuk
Partnereink igényeit még magasabb színvonalon kielégíteni!
Kérjük, kattintsanak “Aktuális határidık” felületünkre, ahol mindig megtalálhatják a jelenleg beadható,
illetve a közeljövıben elérhetı támogatások határidıit. Listánkat folyamatosan aktualizáljuk, így
honlapunk látogatói mindig naprakész információt találhatnak a pályázati határidıkrıl.
Új, “Állandó határidık” menüpontunkban további fontos információkat olvashatnak a támogatások
elıírásaival, betartandó szabályaival kapcsolatban.
Hamarosan új menüpontokkal bıvítjük szaktanácsadási felületünket! Szélesebb körben olvashatnak
mezıgazdasági-, vidékfejlesztési- és önkormányzati kérdésekrıl, és az ezeket befolyásoló eseményekrıl.
Célunk, hogy Partnereink minél több, fontos és aktuális információhoz juthassanak, ezáltal is elısegítve
sikeres gazdálkodásukat és terveik valóra válását!
Részletes információkért látogassák meg honlapunkat a www.eurofarm.hu címen!
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EMVA támogatási lehetıségek – kezdje velünk a felkészülést
Több olyan hír is napvilágot látott a közelmúltban, miszerint az új kormány felülvizsgálja többek között az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program forrásait is. Elsı sorban a kis- és közepes vállalkozásokat kívánják
majd támogatni.
Amíg azonban ezek a módosítások nem valósulnak meg, addig is a hatályos jogszabályokat kell mérvadónak
tekinteni!
Ezek alapján szeretnénk felhívni a figyelmüket néhány érdekes és népszerő EMVA támogatási lehetıségre,
amelyek ez év második felében és a jövı év elején kerülhetnek kiírásra!
Fiatal mezıgazdasági termelık induló támogatása
Népszerő és az elızı évi nagyszámú igénylések miatt nagy port kavart intézkedés. Elsı sorban azok
számíthatnak jövıre is támogatásra, akik felsıfokú végzettséggel és termelıi csoport tagsággal rendelkeznek,
valamint állattartást is vállalnak.
A támogatási kérelmeket évente szeptember 15. – október 31. között lehet beadni.
Gazdaságátadás támogatása
Az új támogatási kérelemek benyújtási idıszaka még nem ismert.
Jó hír lehet, hogy a kormány tervei között szerepel, hogy eltörli a kapcsolódó illetékfizetési kötelezettséget,
így az átvevıt nem terhelik már a vállalkozás átvételekor nagy költségek.
Energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatások
Évelı lágyszárú és rövid vágásfordulójú, fás szárú
energiaültetvények telepítéséhez vehetı igénybe támogatás
két jogcím keretein belül.
A támogatás célja a mezıgazdasági területeken lágy szárú,
évelı, újravetés, illetve újratelepítés nélkül legalább 5 évig
energetikai alapanyag termelésre fenntartható, valamint
sarjaztatásos fás szárú energianövények telepítése.
A támogatás mértéke 40 – 60 % között alakul.
A támogatási kérelmeket évente november 2. és január 15.
között lehet benyújtani.
Mezıgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásból
A támogatás célja a mezıgazdaságban a megújuló energiaforrások kiterjedt használatának elısegítése,
valamint a termelık fosszilis energiafüggıségének mérséklése.
Vissza nem térítendı támogatás vehetı igénybe mezıgazdasági energiafelhasználást biztosító biomassza
kazán és az elıállított energia szétosztását, tárolását szolgáló eszközök beszerzéséhez.
A támogatás igénybevételére mezıgazdasági termelık és termelıi csoportok jogosultak. Egy támogatási
kérelem alapján igényelhetı támogatás összege legfeljebb 30 millió forint lehet. A támogatás mértéke az
elszámolható kiadások 35%-a. A támogatási kérelmek várható benyújtási idıszaka 2011. április 1-30.
között lesz.
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Öntözés, melioráció, területi vízgazdálkodás
Vissza nem térítendı támogatás vehetı igénybe az alábbi célterületekre:
•
•
•

külterületen a vízrendezés közösségi beruházásaira, vízkárelhárításra, belvízvédelemre (1. célterület);
az öntözés mezıgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztésére (2. célterület);
a melioráció mezıgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztésére (3. célterület).

Az igénybe vehetı támogatás mértéke, az egyes célterületektıl függıen, 3 ezer és 8 millió eurónak
megfelelı forintösszeg között alakul. A támogatás intenzitása az elszámolható kiadások 40 - 70%-a lehet.
A támogatási kérelem 2010. november 1. és november 30. között nyújtható be az MVH-hoz.
Kertészeti létesítmények korszerősítése
Támogatás az alábbi célterületekre vehetı igénybe:
•

a kertészeti termelı tevékenységet szolgáló
létesítmények építése, korszerősítése és a hozzá
kapcsolódó, telepen belüli infrastrukturális
beruházások megvalósítása;

•

a kertészeti ágazatot szolgáló új tároló, manipuláló
létesítmények építése és a hozzá kapcsolódó,
telepen belüli infrastrukturális beruházások
megvalósítása;

•

a fenti pontokban meghatározott kertészeti létesítmények energiaellátását és az energiaellátás
fenntarthatóságát biztosító beruházások megvalósítása.

A támogatás mértéke 40 – 60 % között alakul. A támogatási kérelmeket évente november 15. és december
31. között lehet benyújtani!
Kertészeti gépbeszerzés
A jövı évben várhatóan ismét kiírásra kerül a 2008-ban már megismert jogcím (várhatóan 2011. március 1.
– 31.). Az igénybevevık körérıl korábban nagy viták voltak.
A támogatás célja a kertészeti ágazat technológiai színvonalának javítása, környezetbarát (energiatakarékos)
gépek és technológiai berendezések beszerzése révén. Ebbıl kifolyólag várhatóan csak azok pályázhatnak,
akik folytatnak kertészeti tevékenységet.
A támogatás mértéke az összes elszámolható tevékenység 35 %-a.
Növénytermesztés létesítményeinek korszerősítése
A 2008-ban nagy népszerőségnek örvendı jogcím várhatóan idén ısszel ismét megnyílik (2010. szeptember
1. – 30.).
Arról, hogy mire is lehet pályázni, több féle információ is hallható. A jelenleg hatályos jogszabály értelmében
szárító, tisztító berendezések és a kapcsolódó technológiák és infrastrukturális beruházások lesznek
támogathatók. A támogatás intenzitása 40 – 60 % között alakul.
Mezıgazdasági utak fejlesztése
A tavaly már megismert jogcím támogatási kérelmeinek bírálata jelenleg is zajlik az MVH-ban.
A támogatás célja mezıgazdasági utak építése, felújítása, bıvítése és szélesítése a borvidékek megközelítése,
valamint a tanyák elérhetıségének biztosítása érdekében.
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Vissza nem térítendı támogatás vehetı igénybe:
•

Borvidékeken belüli utak eléréséhez, ennek keretében
o mezıgazdasági út építéséhez, bıvítéséhez, felújításához, szélesítéséhez,
o a fenti mezıgazdasági úthoz közvetlenül kapcsolódó árkok, padkák, rézsık, hidak, átereszek,
a csapadékvíz elvezetését biztosító egyéb létesítmények építéséhez, felújításához.

•

Tanyák eléréséhez, ennek keretében
o mezıgazdasági út építéséhez, bıvítéséhez, felújításához, szélesítéséhez,
o a fenti mezıgazdasági úthoz közvetlenül kapcsolódó árkok, padkák, rézsık, hidak, átereszek,
a csapadékvíz elvezetését biztosító egyéb létesítmények építéséhez, felújításához.

Az új támogatási kérelmeket 2010. október 1. – 31. között lehet benyújtani, a támogatás intenzitása 75 %.

Vidékfejlesztési támogatások
Az ÚMVP III. tengelyének keretében már kétszer kerültek kiírásra vidékfejlesztési támogatások. A második
körös kérelmek feldolgozása jelenleg is zajlik.
A jogcímek keretein belül vidéki önkormányzatok, egyesületek, nem mezıgazdasági vállalkozások
pályázhatnak elképzeléseik megvalósítására.
Az alábbi jogcímekre adhatóak be támogatási kérelmek 2010. október 1. – 31. között:
•
•
•
•

turisztikai tevékenységek ösztönzése;
mikrovállalkozások fejlesztése;
falufejlesztés- megújítás;
vidéki örökség megırzése.

Ahogy azt cikkünk elején is írtuk, a jogcímek még
módosulhatnak az új kormány döntéseinek
függvényében.

Azonban aki bármilyen jellegő beruházást tervez, nem árt ha elıre megkezdi a felkészülést. A tervezés,
ajánlatok beszerzése, engedélyeztetés hosszadalmas folyamat. Nem célszerő a kérelembenyújtás idıszakára
hagyni ezeket, mert a kapkodás hiányos és pontatlan pályázatok benyújtásához vezethet, ami akár a pályázat
eredménytelenségét is jelentheti.

Pályázati csoportunk már az elıkészítési munkák során is készséggel áll Partnereink rendelkezésére!

Keresse elképzeléseivel munkatársainkat a palyazat@eurofarm.hu e-mail címen, vagy a 06-96/213-788-as
telefonszámon, hogy tapasztalainkkal, ötleteinkkel is segíthessük tevékenységét!
Nagy Balázs - Holzinger István
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Vidékfejlesztés az Európai Unióban 2007 - 2013 között
Az Európai Unió tagállamaiban negyedik éve folyik a 7 éves vidékfejlesztési programok megvalósítása.
De vajon hány vidékfejlesztési program van a 27 tagú EU-ban? Mekkora uniós forrással gazdálkodnak
a tagállamok? Melyik stratégiai cél kapott kiemelt szerepet a tagállamok vidékfejlesztési
programjaiban? A versenyképesség, a környezetkímélı gazdálkodási módszerek, vagy a vidék
fejlesztése hangsúlyosabb? Ezekre a kérdésekre ad választ a következı cikk.

Európa vidéki területei az EU 27 területének 91
százalékát jelentik és a lakosság mintegy 56 százaléka
él ezekben a dominánsan és szignifikánsan vidéki
térségekben. Európában a vidék a bruttó hozzáadott
érték 45 százalékához, és a foglalkoztatás 53
százalékához járul hozzá.
Az Európai Unió a 2007-2013 éves programozási
idıszakban a mezıgazdasági célú vidékfejlesztési
forrásokat egy alapba, az Európai Mezıgazdasági és
Vidékfejlesztési Alapba (EMVA) összpontosította.
Az uniós költségvetés 2. fejezete a természeti
erıforrások megırzése és kezelése, amelybıl a Közös
Agrárpolitika (KAP) finanszírozása történik. A teljes
KAP költségvetés körülbelül 24 százaléka használható fel a vidékfejlesztési programok finanszírozására évente. Ebbıl az EMVA forrásból valósíthatják meg
a tagállamok a vidékfejlesztési stratégiájukat és programjukat.
Az Európai Unió EMVA forrása a 7 éves programozási idıszakban 96,2 milliárd euró, ezt az összeget a
tagállamok társfinanszírozással egészítik ki. Hazánk az ÚMVP végrehajtására ebbıl a pénzügyi keretbıl több
mint 3,8 milliárd euróval részesedik. A legnagyobb EMVA forrást Lengyelország (13,4 Mrd EUR),
Németország (9 Mrd EUR) és Olaszország (8,9 Mrd EUR) hívhatja le. A legkisebb uniós forrásból Málta (77
M EUR), Luxemburg (95 M EUR) és Ciprus (164 M EUR) gazdálkodik.
A 27 EU tagállam 95 vidékfejlesztési programot készített el, mert bizonyos tagállamokban régiónként vagy
tartományonként készítettek egy-egy projektet. Legtöbb programmal Olaszország (22), Spanyolország (20),
Németország (16) rendelkezik. Több programmal rendelkezı országok közé tartozik Franciaország (6),
Portugália (4), Egyesült Királyság (4), Belgium (2) és Finnország (2). A tagállamok zöme, köztük
Magyarország is és a környezı országok (Szlovénia, Szlovákia, Ausztria, Románia) egy vidékfejlesztési
programot készített, amely az ország teljes területét lefedi.
A vidékfejlesztési programok tükrözik az Európai Unió vidékfejlesztési stratégiáját, de jellegzetességüket a
tagállamok eltérı fejlesztési prioritásai adják. Az egyes programokban található intézkedések négy tengelybe
csoportosítottak a stratégiai célok mentén. Az elsı intézkedéscsoport (I. tengely) célja a mezıgazdaság, az
élelmiszer-feldolgozás és az erdészeti ágazat versenyképességének javítása, innovatív technológiák
bevezetése, illetve az ismeretátadás segítése akár szaktanácsadás, akár iskolarendszeren kívüli szakképzés
formájában. A második intézkedéscsoport (II. tengely) jogcímei a környezetkímélı mezıgazdaság és
erdıgazdálkodás fejlesztését és azok elterjesztését szolgálják. A harmadik intézkedéscsoport (III. tengely)
intézkedéseinek célja a vidéki térségekben élık jövedelemtermelési lehetıségeinek és életminıségének
javítása a jövedelemtermelı beruházások elımozdítása által, valamint a közösségi szolgáltatások fejlesztése.
A negyedik intézkedéscsoport (IV. tengely) a LEADER program megvalósítását szolgálja.
Az intézkedés célja a vidéki szereplık közötti együttmőködés megalapozása, az integrált megközelítést
tartalmazó fenntartható helyi fejlesztési stratégiák elıkészítése és megvalósítása, továbbá a vidéki régiók
életszínvonalának emelése, a munkahelyek megırzése és újak létrehozása.
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Érdemes egy pillantást vetni arra, hogy, milyen eltérı arányokban határozták meg a tagállamok az elsı három
tengely tekintetében az EMVA forrásokat.
Magyarország az EMVA forrás közel 48 százalékát allokálta a versenyképesség javítását szolgáló
intézkedéseket tartalmazó I. tengelyre. Az EU átlag egyébként 35%. A versenyképességet szolgáló
beruházásokat hasonlóan fontosnak tartotta Belgium (61%), Görögország (49%), Litvánia (44%). Néhány
tagállamban azonban a mezıgazdasági üzemek modernizációjára, az ágazat korszerősítésére kevés forrást
allokáltak: Írország (10%), Finnország (11%), Ausztria (15%).
A források 35 százalékát allokálta Magyarország a környezetkímélı mezıgazdaság és erdıgazdálkodás
fejlesztését szolgáló intézkedéseket tartalmazó II. tengelyre. Az EU 27 átlag 46 százalék. Kiemelkedıen nagy
hangsúlyt fektet a környezetkímélı mezıgazdaság és erdıgazdálkodás fejlesztésére Írország (80%),
Finnország (74%), Ausztria (73%) és Svédország (72%), de Dániában és bizonyos német tartományokban is
60% fölötti ez az arány. Hazánknál kisebb arányban költ agrár-környezetgazdálkodásra és erdıvédelmi
programok megvalósítására Lengyelország (34%), Hollandia (31%), Bulgária (27%), és bizonyos német
tartományok 30% alatti arányban.
A vidéki térségekben élık jövedelemtermelési lehetıségeinek és életminıségének javítására, azaz a III.
tengelyre hazánkban az uniós források 17 százalékát allokálták. Ez nem sokkal marad el a 19%-os EU
átlagától. Vidéki örökség védelemre, falufejlesztésre, a vidéken élı emberek életminıségének fejlesztésére a
legtöbb pénzt Németország bizonyos tartományaiban (40% felett), Hollandiában (36%) és Bulgáriában (31%)
költik. Ezzel szemben a mikrovállalkozások erısítését is magába foglaló intézkedéscsoportra a legkevesebbet,
10 százalékot Írország és Franciaország osztott. Hasonlóan alacsony arányban költ a vidék fejlesztésére
Görögország, Szlovénia, Svédország és Luxemburg (11-13%).
Látható a különbözı forrás-felosztási arányokból, hogy a tagállamok stratégiái nagyon különböznek. Ez
teljesen természetes, hiszen a vidék és a mezıgazdaság a 27 országban 27 féleképpen fejlıdött és alakult át az
elmúlt évtizedekben. Országról országra változnak a fejlesztési szükségletek a mezıgazdaságban, erdészetben
és élelmiszeriparban, illetve a környezeti-, gazdasági- és társadalmi adottságok is jelentısen eltérnek.
Tóth Balázs
VM osztályvezetı

Gazdálkodói kérdések és válaszok
Szükséges-e talajjavítási mőveletekhez engedélyt kérni?
Igen. Az engedélyt a talajvédelmi hatóságtól kell kérni. Az engedély mellett talajvédelmi terv készítése is
szükséges.
Lehetek-e nyertes fiatal gazdaként családi gazdaság tagja?
Csak abban az esetben lehet egy családi gazdaságban, ha ı maga a vezetı, egyéni vállalkozói státuszban.
Lehet-e még állatjóléti támogatásokra kérelmet benyújtani?
Igen. Sertés- és baromfiágazatban lehet támogatási kérelmeket benyújtani. Sertéstartás esetén negyedévente,
baromfitartásnál a tárgyévet követı év januárjában.
Mikor lehet újra pályázni növénytermesztés létesítményeinek korszerősítésére (szárító)?
A jelenleg hatályos jogszabályok szerint legközelebb várhatóan 2010. szeptember 1. és szeptember 30. között
lehet a támogatási kérelmet benyújtani.
Földterületeim jelentıs részét belvíz fedi. Ki igazolja az ebbıl adódó vis maior esemény bekövetkeztét?
Árvíz és belvíz esetén a falugazdászok állítanak ki igazolást vis maiorról. Fontos, hogy az ár- és belvíz
önmagában még nem jelent vis maior eseményt, csak, ha a növényt már károsodás érte.
Mekkora összeget kell befizetni az agrárkárenyhítésbe?
Mővelt szántó után hektáronként 800 forintot, ültetvény esetén 2.000 forintot kell évente befizetni a
kárenyhítési alapba.
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Válaszok az alkalmi munkavállalással kapcsolatban
Az egyszerősített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény 2010. április 1-én lépett hatályba. Azóta
minden alkalmi munkavállalót foglalkoztató gazdálkodónak e törvény szerint kell eljárnia a foglalkoztatottak
alkalmazásakor.
Az alábbiakban több fontos kérdésre állítottunk össze cikket kérdezz-felelek formában.
Mikor kell munkaszerzıdést kötni, a munkaviszony kezdetekor, vagy amikor
idıtartama elérte az öt napot?

a foglalkoztatás

A törvény felkínál egy formanyomtatványt,
amelynek kitöltése és a munkáltató, illetve a
munkavállaló
általi
aláírása
az
írásbeli
munkaszerzıdés megkötését jelenti, azonban az
írásbeli jogviszony-létesítés nem minden esetben
kötelezı. Bár a fı szabály szerint az egyszerősített
foglalkoztatás céljából a munkaviszonyt a törvény 1.
számú mellékletében található szerzıdés megkötésével kell létesíteni, és a munkaszerzıdést
legkésıbb a munka megkezdéséig írásba kell
foglalni, azonban az öt naptári napnál rövidebb,
határozott idıre szóló munkaviszony létesítése
esetén a munkaszerzıdés írásbeli megkötése nem
kötelezı.
Ezért, ha ugyanannál a munkáltatónál az egymást követıen egy-egy napra létesített munkaviszony eléri az
ötödik napot, akkor kell a törvény 1. számú melléklete szerinti munkaszerzıdést megkötni. Bár az ilyen, rövid
idıtartamú munkaviszonyok esetében mellızni lehet az írásbeliséget, ettıl függetlenül a munkáltatónak a
munkavállalók bejelentésére vonatkozó kötelezettsége változatlanul megmaradt, ráadásul a növénytermesztési ágazatban sajátos módon. Növénytermesztési idénymunka esetében a munkaszerzıdést a törvény
szerinti formában csak abban az esetben kell írásba foglalni, ha azt a munkavállaló kéri, illetve ha a
foglalkoztatás egybefüggı idıtartama a harminc napot meghaladja.
Mit ıriz meg a munkavállaló? Mivel igazolja a ledolgozott idıket?
A munkavállalót - a munkaszerzıdés kötelezı írásba foglalása esetén - természetesen egy példány megilleti a
dokumentumból. Azokban az esetekben, amikor a munkaszerzıdés megkötése nem kötelezı, úgy a
munkáltatónak jelenléti ívet kell vezetnie. A jelenléti ív szigorú számadásos nyomtatvány, amelynek egy
példányát a munkáltató a munkavégzés befejezésekor a munkavállalónak köteles átadni, a másik példányt a
tárgyévet követı ötödik év végéig köteles megırizni.
A munkabér összege miért nem lehet a minimálbér összegénél alacsonyabb, ha az elvégzett munka
értéke ennél alacsonyabb? A teljesítmény nélküli napra is meg kell fizetni a minimálbért?
A minimálbér a munkavállalók bérhez való joga érvényesülésének garanciális intézménye. A minimálbérre
vonatkozó rendelkezéseket 2010-re vonatkozóan a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér), és a garantált
bérminimum megállapításáról szóló 295/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet tartalmazza. A kormányrendelet nem
csak havi, heti, vagy napibér szintjére bontja le a minimálbér (és a legalább középfokú végzettséghez, illetve
szakképesítéshez kötött munkaköröket betöltı, ilyen végzettséggel, szakképesítéssel rendelkezı
munkavállalókat megilletı garantált bérminimum) összegét, hanem órabérre is. Ugyancsak meghatározza a
kormányrendelet a minimálbér és a garantált bérminimum összegét azokra az esetekre is, amikor
teljesítménybér kerül megállapításra.
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A törvény nem kezeli azt a helyzetet, hogy az idénymunka keretében egyszerre nagyszámú (50-100 fı)
alkalmazottat kell munkába állítani reggelente. A munkaviszony létesítésének adminisztrációja ekkora
létszám esetén akár egyszerősített szerzıdés és bejelentés, akár jelenléti ív kitöltése útján történik, több
órát vesz igénybe. Ezt a munka megkezdéséig elvégezni csak idıtoleranciával lehet.
Hogyan hidalható át ez a gyakorlatban?
A kérdés teljeséggel rendezett a mezıgazdasági idénymunka esetében, mivel növénytermesztési idénymunka
esetén a bejelentési kötelezettséget a foglalkoztatás hónapját követı hónap 12. napjáig kell teljesíteni.
Kétségtelen, hogy ebben az esetben, ha az egybefüggı 30 napot meg nem haladó foglalkoztatás miatt nem
kötelezı a munkaszerzıdés írásba foglalása (kivéve, ha azt a munkavállaló kéri), a munkavállaló szociális
biztonságának garantálása miatt szükséges jelenléti ív vezetése. A jelenléti íven a munkáltató adatai, a
munkakör és a munkabérre vonatkozó adatok elıre kitölthetıek, a munkavállalóra vonatkozó személyes
adatok és a munkavállalónak a munkavégzés megkezdésekor szükséges aláírása néhány percnél többet nem
vesz igénybe.

Rendelkezésre áll-e nyomdai úton elıállított, szigorú számadásos nyomtatványnak minısülı
jelenléti ív?
A törvény 2. számú melléklete tartalmazza a jelenléti ív formáját, illetve adattartalmát. Ezzel összefüggésben
a 88/2010. (III.26.) Korm. rendelet - mely az Eftv-nek az egyes növénytermesztési idénymunkára vonatkozó
egyes rendelkezései végrehajtására került kiadásra – 14. §-a tartalmazza, hogy a munkáltatóval szemben, a
jelenléti ív vezetésével kapcsolatos szabályok megsértése miatt, 2010. június 30-ig jogkövetkezmény nem
alkalmazható, ha eddig az idıpontig jelenléti ív vezetési kötelezettségét a törvény 2. számú mellékletében
elıírt tartalmú, szigorú számadású nyomtatványnak nem minısülı okiraton teljesíti. 2010. június 30-át
követıen azonban a jelenléti ív csak a szigorú számadású nyomtatvány kitöltésével vezethetı.
A szerzıdésben (jelenléti íven) szereplı bér rovatba mit kell írni teljesítménybérezés esetén?
A Munka Törvénykönyve 143. §-a alapján a munkavállalót megilletı munkabér idıbérként vagy
teljesítménybérként, illetve a kettı összekapcsolásával állapítható meg. A személyi alapbért idıbérben kell
meghatározni.
Amennyiben a munkáltató teljesítménybért állapít meg, illetve
teljesítménybérezésben állapodik meg a munkavállalóval, úgy
a teljesítménybér összegét, illetve a napi munkabér összegét
oly módon kell feltüntetni a jelenléti íven, hogy abból
egyértelmően megállapítható legyen a teljesítmény-egység
után fizetendı munkabér összege, valamint az adott munkanap
alatt elvégzett munka egésze után kifizetésre kerülı munkabér
összege.
Amennyiben a munkáltató teljesítménybért alkalmaz, és
emellett teljesítménykövetelményt is elıír, úgy be kell tartania
a Munka Törvénykönyve 143. §-a (2)-(6) bekezdésében,
valamint a 143/A. §-ában foglaltakat is.
Növénytermesztési idénymunka esetén, ha a munkáltató jelenléti ívet vezet, akkor szükség van-e még a
naponkénti e-mailen, vagy telefonon történı bejelentésre is?
A törvény. 12.§ (6) bekezdése értelmében a munkáltató a bejelentési kötelezettségét nem naponta, hanem a
tárgyhónapot követı 12-éig kell teljesítenie, amely növénytermesztési idénymunka esetében történhet
elektronikusan, vagy telefonon is.
Amennyiben Önnek is felmerültek kérdései az alkalmi munkavállalással kapcsolatban, kérjük, írjanak e-mailt
a szaktanacsadas@eurofarm.hu e-mail címre!
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A Termıföld jogi kérdéseirıl
1.
1.1.

Termıföld tulajdonjogának megszerzése
Jogcím

A termıföld tulajdonjoga többféle jogcímen is megszerezhetı: törvényes örökléssel, elbirtoklással, ráépítéssel, kisajátítással és kárpótlási célú árverésen történı
szerzéssel. Ez utóbbit azonban a termıföldrıl szóló
1994. évi LV. törvény (Tft.) nem vonja hatálya alá.
Külön ki kell emelni a föld csere útján történı
megszerzését a 2008 augusztusától életbe lépett
változások végett, ugyanis a földajándékozási- és
csereügyletek során korábban sokan igyekeztek
kijátszani a helyben lakó gazdálkodóknak kedvezı
elıvásárlási sorrendet. A jogszabályi módosítás e
kiskapuk bezárását szolgálta. Ma már földet csak földre
lehet cserélni úgy, hogy a területeket a helyben lakók (a
már egyébként is földtulajdonosok) szerezhetik meg.
A törvény úgy fogalmaz, hogy akkor lehet csere útján földet szerezni, ha az elcserélendı egyik földrészlet
ugyanazon a településen fekszik, ahol az elcserélendı földet megszerzı „gazda” többi földrészlete is fekszik.
A másik lehetıség pedig az, ha a cserepartnerek egyikének bejelentett lakóhelye azon a településen van, ahol
a megszerezni kívánt földrészlet is.
Ajándékozási ügyletek pedig csak közvetlen hozzátartozók között valósulhatnak meg (a házastárs, a
bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott-, a mostoha- és neveltgyermek, az
örökbefogadó-, a mostoha- és nevelıszülı, valamint a testvér között).
1.2.

A megszerezhetı termıföld mennyisége

A belföldi magánszemély tulajdonában legfeljebb összesen 300 ha vagy 6000 aranykorona földterület lehet
(ebbe beletartozik a mővelés alól kivett földterület is, de a legfeljebb 6000 m2 területő tanya nem).
Egy korlátot itt is említ a földtörvény: az adott településen a belföldi magánszemély és közeli
hozzátartozójának tulajdonában lévı termıföld mennyisége nem haladhatja meg, a megszerezni kívánttal
együtt, a település összes termıföld területének 1/4-ét vagy az 1000 ha-t.
A belföldi jogi személyek közül csak a Magyar Állam, az önkormányzatok és közalapítványok szerezhetnek
korlátozás nélkül termıföldet, valamint az egyházi jogi személy csak végintézkedés, ajándékozás, tartási vagy
életjáradéki szerzıdés alapján.
Külföldiek tulajdonszerzését illetıen külön jogszabályok rendelkezései irányadóak, amelyek jelen
összefoglalónak nem képezik részét. Azt azonban fontos kiemelni, hogy különbséget tesz a jogszabály azon
külföldiek között, akik európai uniós tagállamok állampolgárai, és azok között, akik nem. Az uniós
állampolgárok ugyanis a belföldi magánszemélyekre vonatozó szabályok szerint szerezhetnek termıföldet
2009. május 1-je óta.
1.3.

Elıvásárlási jogok

Elıvásárlási jog csak adásvétel esetén merül fel, és csak akkor, ha termıföldet vagy tanyát értékesítenek.
(Ezért volt arra lehetıség korábban, hogy csere útján történı szerzéssel kizárták az elıvásárlási jogosultság
problémáját.)
Elıvásárlás kapcsán a sorrendiségnek van jelentısége.
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Elıvásárlási jogok:
1
elsıként a haszonbérlı, felesbérlı és részesmővelı élhet elıvásárlási jogával (ha a haszonbérlı jogi
személy, az ı helyben lakó természetes személy tagját vagy részvényesét illeti elıvásárlási jog), ha ez
a jogviszony legalább 3 éve fennáll, illetve jogi személy esetén további feltétel, hogy az azt gyakorló
tag tagsági viszonya legalább 3 éves legyen;
2
másodikként a helyben lakó szomszéd jogosult az elıvásárlásra (ezen csoporton belül is elsıként a
családi gazdálkodó, majd a nyilvántartási számmal rendelkezı ıstermelı, egyéni mezıgazdasági
vállalkozó, végül jogi személy esetében annak helyben lakó természetes személy tagja vagy
részvényese);
3
harmadikként a helyben lakó (ezen csoporton belül is érvényesül az a sorrend, hogy a családi
gazdálkodó, majd a nyilvántartási számmal rendelkezı ıstermelı, egyéni mezıgazdasági vállalkozó,
végül a jogi személy esetében annak helyben lakó természetes személy tagja vagy részvényese
gyakorolhatja e jogot);
4
végül a Magyar Államot illeti meg a jog.
Nem áll fenn ugyanakkor elıvásárlási jog:
•
közeli hozzátartozók közötti adásvétel esetén;
•
tulajdonostársak közötti adásvétel esetén;
•
mezıgazdasági termelık gazdaságátadási támogatása feltételeként
megvalósuló termıföld eladása esetén;
•
olyan külterületi földrészlet eladása esetén, ami a törvény
hatálybalépéséig zártkertinek minısült.
2.

Termıföld használata

2.1.

Haszonbérlet

A haszonbérleti szerzıdés csak határozott idıre köthetı, legfeljebb 20 évre.
Itt is vannak azonban kivételek: erdı esetében ugyanis legfeljebb a vágásérettségi kor lejártát követı 5. év
végéig, szılı és gyümölcsös esetében legfeljebb annak az évnek a végéig köthetı meg, amíg ezek az
ültetvények értékkel bírnak.
A bérelhetı terület nagysága is meghatározott. Belföldi magán- és jogi személy esetében legfeljebb 300 ha
nagyságú vagy 6000 AK értékő termıföldet, gazdasági társaság és szövetkezet legfeljebb 2500 ha területő
vagy 50000 AK értékő termıföldet vehet haszonbérbe (de nem kell figyelembe venni azt a termıföldet, amit
a szövetkezet és a gazdasági társaság a tagjától haszonbérel). Külföldi magán- és jogi személy esetében
legfeljebb 300 ha nagyság vagy 6000 AK érték a korlát, a Magyar Állam és az önkormányzatok esetében
azonban nincs korlátozás.
Alhaszonbérletrıl is essen szó. A Ptk. fıszabálya szerint a haszonbérlı nem adhatja alhaszonbérbe a
termıföldet. A Tft. azonban kivételt enged.
A termelési integráció érdekében a haszonbérbe adó hozzájárulásával a haszonbérlı megállapodhat más
termıföldet használó személlyel, hogy a termıföld használatát határozott idıre átengedi. Ehhez azonban
írásbeli megállapodás, és a haszonbérbe adó írásbeli hozzájárulása kell.
2.2.

Feles bérlet

Idıtartamára, és a haszonbérelhetı terület nagyságára a haszonbérlet szabályai irányadóak.
2.3.

Szívességi földhasználat

A tulajdonos átengedheti a termıföld vagy a tanya használatát közeli hozzátartozójának ingyenesen. (Közeli
hozzátartozó fogalmát lásd fent: 1.1. pontban, az ajándékozásnál.)
2.4.

Részesmővelés

Idıtartamára, és a haszonbérelhetı terület nagyságára a haszonbérlet szabályai irányadóak.
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3.

Birtokösszevonási célú önkéntes földcsere

Önkéntes földcsere 2 okból hajtható végre. Egyrészt a tulajdonos szétszórt termıföldjeinek összevonása
céljából, másrészt az állattenyésztı telepek földszükségleteinek kielégítése érdekében.
Kétféle mód áll rendelkezésre ez ügyben, vagy megállapodást kötnek a felek, vagy az ingatlanügyi hatóságtól
(földhivataltól) is kérhetı ennek megszervezése, ha több tulajdonos, több, széttagoltan fekvı földterületét
érinti a csere.
A földcserét nem akadályozza a telki szolgalmi jog, a földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog,
vezeték-, vízvezetési- és bányaszolgalmi jog, egyéb közérdekő használati jog. Az elidegenítési- és terhelési
tilalom, haszonélvezeti jog, tartási- és életjáradéki jog esetén viszont csak a jogosultak hozzájárulásával
vonható be az ezekkel terhelt termıföld az önkéntes földcserébe.
4.

Földhasználati nyilvántartás

Érdemes tudni, hogy bejelentési kötelezettség terheli azt, aki 1 ha-t meghaladó nagyságú termıföldet használ
(függetlenül a földrészletek számától). Ezt a kötelezettségét a használat megkezdésétıl számított 30 napon
belül kell teljesíteni a földhivatal felé, nyilvántartásba vétel céljából.
5.

Gazdaságátadási támogatás

Ennek a támogatásnak a célja a mezıgazdasági tevékenységet végzık korösszetételének javítása és az
elaprózódott birtokszerkezetek ésszerő koncentrálódásának elısegítése. (A 83/2007-es FVM rendelet
szabályozza). Az átadás történhet adásvételi szerzıdés, vagy ajándékozási szerzıdés megkötése útján (ezek
érvényessége a támogatási döntéstıl függıvé tehetı). Mellékelni kell továbbá az átadás napjára vonatkozó
vagyonleltárt (hasznosított mezıgazdasági parcellákat, állatállományt, kvótákat, támogatási jogosultságokat
és kötelezettségeket kell benne kimutatni), valamint az üzem méretére vonatkozó számítást.
Ahhoz, hogy ilyen támogatás igénybe vehetı legyen, az átadó gazdálkodónak az alábbi feltételeknek kell
megfelelnie:
• a támogatási kérelem benyújtásakor betöltötte 55. életévét, de az átadás idıpontjában nem éri el az
öregségi nyugdíjkorhatárt;
• nem részesül saját jogú nyugellátásban;
• a támogatási kérelem benyújtását megelızı 10 év során mezıgazdasági tevékenységet folytatott, és a
benyújtást megelızı 5 éven keresztül ıstermelıként vagy egyéni vállalkozóként fıtevékenységként
végezte azt;
• legalább 3 ha általa hasznosított fölterület után kapott egységes terület alapú támogatást a támogatási
kérelem benyújtását megelızı 2 évben;
• ezen átruházott fölterület vonatkozásában a haszonbérletet (ha volt) véglegesen megszünteti, illetve
per- és igénymentesen ruházza át;
• átadja a rendeletben meghatározott állatállományt, kvótákat, támogatási jogosultságokat és
kötelezettségeket;
• az átadandó gazdaság eléri az 1 EUME értéket;
• saját tulajdonú termıföld átadása esetén feltétel, hogy 5 éve az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett
tulajdonosa legyen az átadó a földnek.
Az átvevınek az alábbi feltételeket kell teljesítenie:
• regisztrált mezıgazdasági termelınek kell lennie;
• fıtevékenységként mezıgazdasági termelı tevékenységet végez egyéni vállalkozóként;
• az átadáskor még nem tölti be a 40. életévét;
• legalább szakmunkás szintő mezıgazdasági képzettségő vagy felsıfokú agrár végzettséggel
rendelkezik;
• az átvétel a gazdaság méretének növelése céljából történik.
Dr. Illés Tamás
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Bemutatkozik a DISKOMAT rövid tárcsa
A 2010-es évben mutatta be a Farmet gépgyár az új generációhoz tartozó Diskomat rövid tárcsát, amely elsı
sorban a nagyobb területtel rendelkezı gazdaságok számára kínál optimális megoldást a tarlóhántás
elvégzésére, mulch-technológia alkalmazása esetén a vetés elıtti talajmővelésre, illetve bizonyos esetekben
akár a szántáselmunkálásra is.
A gép felépítése alkalmassá teszi az eszközt a kifejezetten nagy mennyiségő növényi maradvány aprítására és
bekeverésére is, a DISKOMAT ezen körülmények között is eltömıdés-mentesen képes munkát végezni.
Tekintsük át röviden a DISKOMAT néhány fontosabb tulajdonságát, szerkezeti felépítését:

A gép munkavégzı részei a két sorban elhelyezett egyedi rugós biztosítással szerelt, csipkés tárcsák. A
tárcsalapok átmérıje 620 (!) mm, amely a rövid tárcsák esetében a legnagyobb a piacon! A tárcsák a haladási
irányban és függılegesen is döntöttek, így megfelelı behúzó és keverı hatással rendelkeznek. A rugós
biztosítás következtében a tárcsalapok egyedileg kiemelkedhetnek a gép munkamélységének megváltozása
nélkül.
A két tárcsasor egymástól eltoltan helyezkedik el, fogásirányuk ellentétes, így a gép minden esetben teljes
felülető mővelést végez, mőveletlen csíkok nem képzıdhetnek a területen. A gép maximális munkamélysége
18 cm, amely a többi elérhetı rövid tárcsához képest szintén kiemelkedı.
Az egyes tárcsasorok után hidraulikus magasságállítással rendelkezı egyengetı pálcasorok találhatóak,
amelyeknek a rögtörésben, illetve a növényi maradványok megfelelı elterítésében van szerepük.
A megmővelt terület lezárásáról, a rögtörésrıl és a kiváló visszatömörítésrıl a Turbulent nehézkultivátornál
és az Excelent Prémium vetıgépnél már megismert és jól bevált dupla gumikerekes lezáró henger
gondoskodik.
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A kisebb gumikeréksor kiemelhetı, ebben az esetben a
tömörítés nem történik meg a teljes felületen. A kialakuló
bakhátas talajfelszín ısszel jobb vízbefogadó képességgel
rendelkezik, a talaj tavasszal gyorsabban szárad.

Nagyon lényeges a gép szerkezeti felépítésében, hogy a
fékezett szállítótengely a lezáró hengersorba integráltan
helyezkedik el, ennek következtében nem lép fel
semmiféle „billegtetı” erıhatás - így egyenetlen,
hullámos talajfelszín sem alakul ki - a gép futása munka
közben rendkívül egyenletes.

További elıny, hogy a konkurens termékekhez képest a
gép súlypontja egy kissé elırébb helyezkedik el, és a
tömeg egyenletesen oszlik meg az elsı és a hátsó
tárcsasor között.

A DISKOMAT egyelıre 6, illetve 7,8 m-es munkaszélességben készül, a késıbbiekben kerül sor a kisebb
munkaszélességek gyártására.
A fıbb mőszaki adatokat a következı táblázat tartalmazza:
Mőszaki adatok

Mértékegység

Diskomat 6

Diskomat 8

Munkaszélesség

m

6

7,8

Szállítási szélesség

m

3,0

3,0

Szállítási magasság

m

3,2

4,0

Tömeg

kg

7.500

8.650

Tárcsalap átmérı

mm

620

620

Tárcsák száma

db

48

60

Lezáró henger

dupla gumikerekes / szegmentált

Munkasebesség

km/h

10-15

10-15

Területteljesítmény

ha/h

5-8

7-10

Vonóerı igény

LE

Min. 260

Min. 320

Kat. III.

Kat. III.

25

25

légfék

légfék

Felfüggesztés
Szállítási sebesség

km/h

Fék
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Mind a 6, mind a 7,8 m-es munkaszélességő változat hidraulikusan összecsukható szállítási helyzetbe. A
szabadalmaztatott összecsukási mechanizmus lehetıvé teszi, hogy még a nagyobb munkaszélességő változat
is kompakt szállítási méretekkel rendelkezzék (szállítási szélesség 3 (!) m, a szállítási magasság 4 m), illetve
ne legyen szükséges külön szállító alváz beépítése.
A DISKOMAT esetében is alkalmazásra került a gyártónál egyre szélesebb körben használt eXtra Steel Line
technológia. A beépítésre került kiváló minıségő anyagok, a terhelésnek kitett pontok különleges
megerısítése és a nagyszilárdságú anyagok alkalmazása a gépnek hosszú használati idıt biztosítanak, e
mellett a karbantartási igény minimálisra csökkent.
A DISKOMAT rövid tárcsa magyarországi bevezetését az Euro-Öko Farm Projekt kiemelt bevezetı
árkedvezménnyel, illetve bemutatógép kipróbálási lehetıséggel kívánja elısegíteni. Az Euro-Öko
Farm Projekt partnergazdaságai részére egyedi finanszírozási konstrukció is rendelkezésre áll!
A gyártómő a 2010-es évben leszállításra kerülı DISKOMAT rövid tárcsákhoz egyedülálló, 3 éves - a
csapágyakra is kiterjedı - garanciát biztosít!
Amennyiben jelen írásunk felkeltette érdeklıdésüket, kérjük, további felvilágosításért forduljanak alábbi
kollégáinkhoz:
Lıkös Gábor (ÉK-Magyarország)
30/438-57-61
lokosg@szaktanacsadas.hu

Bíró Sándor (Dunántúl)
30/439-95-14
biros@eurofarm.hu

Takács Endre (DK-Magyarország)
30/482-84-46
takacse@eurofarm.hu

Dr. Szabados Tamás
30/916-78-17
szabadost@eurofarm.hu
Dr. Szabados Tamás
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Az elsı tapasztalatok
Partnereink biztosításainak átvilágítása kapcsán
Amint azt elızı hírlevelünkben írtuk, megkezdtük ingyenes szolgáltatásunkat, melynek során „rendbe
tesszük” partnereink biztosításait.

Az elsı tapasztalatokról:
•

A meglátogatott partnereknél valóban
szükség volt arra, hogy a biztosításokat
„rendbe tegyük”. Gyakran egy-egy csekkbıl,
levélbıl, esetleg fıkönyvi bejegyzésbıl
lehetett csak a biztosítást megtalálni. Ennek
ellenére mindenhol sikerült táblázatba
foglalva áttekinthetıvé tenni a kötvényeket,
és a szakvéleményt is elkészítettük.

•

A biztosításokat az ügynökök több esetben
„nem tartották karban”, ezért egyes gépek,
eszközök, épületek feleslegesen drágán, míg
mások egyáltalán nem, vagy elégtelenül
vannak biztosítva. Az „alulbiztosított”
eszközökre, épületekre a biztosítók csak részkártérítést fizetnek!

Az eddigi tapasztalatok alapján ügyfeleink gyakran sokkal magasabb biztosítási díjat fizetnek, mint az
szükséges lenne.
Ennek a leggyakoribb oka:
•
•
•
•
•

a jármővekre, vagy azok egy részére nem flottaként kötöttek biztosítást;
a hitelre vett eszközöknél a bank által kértnél sokkal drágább biztosítást kötöttek;
nem használták ki az együttkötési kedvezményt, amelyet a biztosítók akkor adnak, ha többféle
biztosítást kötnek náluk;
több évre egy ügynökkel kötöttek növénybiztosítást, nagyon magas díjon;
egyáltalán nem, vagy csak korlátozott számban versenyeztették a biztosítók ajánlatait.

Ha úgy gondolja, hogy Önnél is lehetnek ilyen
problémák a biztosítások körül, hívjon
minket!
Ingyenes szolgáltatásunkat
nagyp@eurofarm.hu e-mail
telefonon a

igényelheti a
címen, vagy

+36-30/4380563–as telefonszámon,
Nagy Péter biztosítási divízió vezetınél,
valamint területileg illetékes szaktanácsadóinknál!
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