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Szaktanácsadási szolgáltatások
igénybevételének támogatása

2010. szeptember 8 - október 22.
(támogatási kérelem)
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berendezések támogatása
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Októberben várható kifizetési kérelmek:
Mg.-i termékek értéknövelése, Növénytermesztés korszerősítése
(szárítók), Kertészeti gépek, Kertészet korszerősítése, Erdészeti gép,
Szaktanácsadói szolgáltatások, ÚMVP-EMVA képzések, Megújuló
energiaforrás, Falumegújítás és -fejlesztés, LEADER, Vidéki örökség,
Turisztikai tevékenységek, Mikrovállakozások, Közösségi tér,
Kistérségi közlekedési szolgáltatások, Önálló gép, Nyersszesz és -olaj
üzemek, Nem termelı beruházások

Tekintsék meg folyamatosan bıvülı honlapunkat!
Felhívjuk figyelmüket, hogy honlapunkon megújult szolgáltatásokkal és bıvebb információkkal kívánjuk
Partnereink igényeit még magasabb színvonalon kielégíteni!
“Aktuális határidık” felületünkön mindig megtalálhatják a jelenleg beadható, illetve a közeljövıben elérhetı támogatások és kérelmek határidıit. Listánkat folyamatosan aktualizáljuk, így honlapunk látogatói mindig
naprakész információt találhatnak a pályázati határidıkrıl. Emellett “Állandó határidık” menüpontunkban
további fontos információkat olvashatnak a támogatások elıírásaival, betartandó szabályaival kapcsolatban.
Új menüponttal bıvítettük szaktanácsadási üzletágunk felületét! A “Jogszabályok” fülre kattintva
csoportosítva olvashatják a mezıgazdaságot, valamint a támogatási jogcímeket szabályozó törvények és
jogszabályok címeit.
Szélesebb körben böngészhetnek híreink között is! “Hírek, érdekességek” menüpontunkban a
mezıgazdaságot és vidékfejlesztést közvetve vagy közvetlenül érintı eseményekrıl értesülhetnek.
Részletes információkért látogassák meg honlapunkat a www.eurofarm.hu címen!
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Pályázat szılészetben-borászatban!
Hírlevelünk megjelenését követıen nyílik meg egy Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt támogatási
lehetıség, amely keretében borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez lehet igénybe venni
támogatást!
E havi pályázati blokkunkban ezt a lehetıséget mutatjuk be Önöknek!
Támogatás kizárólag olyan új gép vásárlásához nyújtható, amely javítja a vállalkozás összteljesítményét.
Nem nyújtható támogatás olyan beruházásra, amely egy új és korszerő géppel lecseréli a meglévı gépet, vagy
annak részeit, anélkül, hogy legalább 25%-kal növelné a termelési kapacitást, vagy alapvetıen megváltoztatná
a termelés jellegét, illetve az alkalmazott technológiát.
A támogatási forma sajátossága az egyéb EMVA támogatásokhoz képest, hogy gépnek már a pályázó
tulajdonában kell lennie, kifizetve a támogatási kérelem benyújtásakor. Az eszköz beszerzésének legkorábbi
idıpontja pedig a rendelet hatályba lépésének napja, ami a napokban lesz!
A támogatás mértéke mikro- kis- és középvállalkozások esetében a nettó vételár 30 %-a, nagyvállalatok
esetében 20 %-a.
Az egy kérelmezı által igényelhetı támogatási összeg
támogatási idıszakonként legalább 1.000.000 Ft,
legfeljebb 400.000.000 Ft lehet. Ez a gyakorlatban azt
jelenti, hogy KKV-k legalább nettó 3.333.333 Ft-os,
nagyvállalatok pedig minimum 5.000.000 Ft-os nettó
beruházást kell, végrehajtsanak!
A 2010/2011-es borpiaci évben rendelkezésre álló
keretösszeg közel 2 milliárd Ft. Amennyiben a jogosan
igényelt támogatások összege meghaladja ezt a
keretet, úgy a következı borpiaci évi forrásösszeg
terhére történnek meg a kifizetések.
Támogatást igényelhet természetes személy és gazdálkodó szervezet:
•
•
•
•

ıstermelı,
egyéni vállalkozó,
egyéni cég,
gazdasági társaság, szövetkezet, ha KKV-nak, vagy nagyvállalatnak minısül.

A támogatás igénybevételéhez egyéb feltételeknek is meg kell felelni:
•
•
•
•
•
•
•
•

a szabályszerő mőködéshez szükséges hatósági engedélyekkel vagy igazolásokkal kell rendelkezni,
a számla teljesítésének idıpontjában kezdıdı termékfelelısségi, jótállási és szavatossági jogainak
érvényesítéséhez szükséges okiratokkal kell rendelkezni,
nem minısülhet a vállalkozás nehéz helyzetben lévınek,
a támogatási kérelem benyújtásakor csıd-, felszámolási-, végelszámolási-, adósságrendezési eljárás,
gazdálkodási tevékenységével összefüggı végrehajtási eljárás alatt a vállalkozás nem állhat,
egyszerősített adóraktári engedéllyel, vagy pezsgıadóraktári engedéllyel, vagy a borászati üzemre
vonatkozó mőködési engedéllyel kell rendelkezni,
bor forgalomba-hozatali járuléktartozása a pályázónak nem lehet,
mulasztási vagy minıségvédelmi bírság tartozása a kérelmezınek nem lehet,
jogerıs ideiglenes bezárásra vonatkozó határozattal az ügyfél nem rendelkezhet.
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Amire még a fentieken kívül figyelni szükséges:
•
•
•
•

aki a pályázni kívánt gépre már kapott támogatást az AVOP, SAPARD, vagy EMVA keretein belül,
az most nem igényelhet támogatást,
az elszámolni kívánt gépnek szerepelnie kell a hatályos Gépkatalógusban,
a támogatási kérelem benyújtásakor a gépnek már a pályázó 100 %-os tulajdonában kell lennie,
a gyártástól a támogatási kérelem benyújtásáig nem telhet el 2 évnél hosszabb idı a gépre vonatkozóan.

A pályázat elnyerése után is be kell tartani néhány kötelezettséget:
•
•
•

•

a gép használatba vételének és üzemeltetésének helye a Magyar Köztársaság területén legyen,
a gépet a támogatási döntés közlésétıl számított legalább 5 évig rendeltetésének megfelelıen, a
vonatkozó engedélyek és elıírások betartásával kell használni, üzemeltetni,
az üzemeltetési kötelezettség idıtartama alatt a gép nem idegeníthetı el, és nem adható bérbe, de
jótállás alapján történı csere, amortizáció, lopás, mőködésképtelenné, használhatatlanná válás esetén
- bejelentést követıen (ennek a gépcsere elıtt 3 nappal kell megtörténnie) - saját forrásból azonos
rendeltetéső, azonos vagy jobb paraméterekkel rendelkezı gépre lecserélhetı,
a kérelmezınek az üzemeltetési kötelezettség idejére rendelkeznie kell a gép üzemeltetésének
lehetıségét biztosító kizárólagos joggal.

Kizárólag a készpénzzel vagy banki átutalással, a támogatási kérelem benyújtásáig 100%- ban kiegyenlített
kiadások fogadhatók el a támogatás alapjaként. Csereszerzıdéses – ún. „kompenzációs” – számlák,
számlaösszegek és lízing konstrukcióval érintett számlák nem szolgálhatnak a támogatás alapjául. Az ilyen
módon kiegyenlített összegek alapján támogatás nem fizethetı.
Szüreti, termelési vagy készlet-jelentési kötelezettségeknek határidıben érdemes eleget tenni, mert:
•
•

az a kérelmezı, aki a fentieknek határidıben nem tesz eleget, nem jogosult az e rendelet szerinti
támogatás igénybevételére, sem a kötelezettség nem teljesítésének borpiaci évében, sem az azt követı
borpiaci évben,
azon kérelmezı esetében aki ezt a kötelezettségét a határidı lejártát követı legfeljebb 10 munkanapon
belül pótolja, a megítélhetı támogatás összegét az MVH késedelmes munkanaponként a megítélhetı
támogatási összeg 1/11-ed részével csökkenti. A csökkentés alapját az az összeg képezi, amelyre a
kérelmezı a határidıig benyújtott jelentés esetén lett volna jogosult.
A támogatási kérelmet 2010. október 16. és 2011.
március 31. között lehet benyújtani. Az
agrárpolitikáért felelıs miniszter a forráskimerülésrıl közleményt ad ki.
A támogatás kifizetésére akkor kerül sor, amikor a
gépvásárlás számlával igazolt megvalósulásának
adminisztratív-, valamint helyszíni ellenırzése
megtörtént.
Az MVH a támogatási kérelmeket beérkezési
sorrendben bírálja el. A támogatás kifizetésének
legkésıbbi határideje 2011. október 15.

Reméljük, hogy a fentiekkel sikerült felkeltenünk érdeklıdésüket a támogatás iránt.
Amennyiben a pályázat beadása mellett döntenek, kérjük, keressék pályázati csoportunkat a
palyazat@eurofarm.hu e-mail címen, vagy a 06-96/213-788-as telefonszámon.
Készüljön fel velünk idejében a támogatás igénylésére, hogy még a forráskeret kimerülése elıtt beadhassa
kérelmét!
Nagy Balázs
pályázati
csoportvezetı
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Gazdálkodási elıírások nitrát-érzékeny területen
Az ıszi vetések elıkészítésével ismét napirendre kerültek a tápanyagok kijuttatásának jogszabályi feltételei.
Sok esetben a gazdálkodók információi hiányosak, ennek egyenes következménye az esetleges talajvédelmi
bírság. Érdemes tehát tisztázni a betartandó követelményeket.
Fontos, hogy a külön jogszabály szerinti magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó mértékben
állattartást végzı természetes és jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági
társaságra is vonatkoznak az alábbi elıírások!
Mik is azok a követelmények, amiket minden nitrát-érzékeny területen gazdálkodónak be kell tartani?
1. Mennyiségi korlátozás:
Nitrát-érzékeny területen évente szervestrágyával kijuttatott nitrogén hatóanyag mennyisége nem haladhatja
meg a 170 kg/ha (kb. 35 t/ha szervestrágya) értéket, beleértve az állatok által legeltetéssel elhullajtott trágyát,
szennyvizekkel, szennyvíziszapokkal, szennyvíziszap komposzttal kijuttatott mennyiséget is.
2. Trágyakijuttatásra vonatkozó tilalmak:
Tilos trágyát kijuttatni november 15-tıl február 15-ig,
kivéve az ıszi kalászosok fejtrágyázását, amit február
1-tıl meg lehet kezdeni. Az elıbb említett idıpontoktól
függetlenül összefüggı hótakaróval borított, fagyott,
vízzel telített talajra sem szabad trágyát kijuttatni. Tilos
még könnyen oldódó nitrogén mőtrágyát betakarítás után
kijuttatni, amennyiben ısszel nem kerül sor vetésre.
Tilalmi idıszakban legeltetni sem szabad, amennyiben az
állatsőrőségbıl adódóan az állatok trágyájával 120 kg/ha
nitrogén hatóanyagnál több kerül a területre.
3. Lejtıs területekre vonatkozó korlátozások:
17% -nál meredekebb lejtéső területre trágya nem juttatható ki.
15% terepesés felett csak ültetvényben juttatható ki mőtrágya, talajvédelmi tervben meghatározott erózió
elleni védelem biztosításával.
12% terepesés felett mőtrágya csak azonnali bedolgozás esetén juttatható ki, kivéve a fejtrágyázást.
Hígtrágya kijuttatásánál 6-12% meredekségig csak csúszócsöves eljárás megengedett.
Injektálás 17% terepeséig alkalmazható.
4. A vizek védelmét szolgáló védıtávolságok:
Nem juttatható ki mőtrágya felszíni vizek partvonalától 2 m-es sávban, szervestrágya tavak partvonalától
20 m-es sávban, egyéb felszíni víztıl 5 m-es sávban, forrástól, emberi fogyasztásra, állatok itatásra szolgáló
kúttól 25 m-es körzetben.
5. Tápanyag-gazdálkodás szabályai:
A tápanyag-gazdálkodás tervezése során a kijuttatandó hatóanyagok mennyiségének meghatározásakor
figyelembe kell venni a talaj tápanyag-ellátottságát, a termesztett növények tápanyagigényét. A kijuttatandó
mőtrágya hatóanyag mennyiségét talajvizsgálat eredményeire alapozottan kell kiszámolni. A rendelet
elıírásának az 5 évente végzett szőkített talajvizsgálat megfelel, de a szakemberek szerint megéri a kicsit
drágább bıvített vizsgálatot elvégeztetni, mert ezzel már a talaj mikroelem tartalmáról is kapunk információt.
A mikroelemekre (pl. Zn, Cu, Mn), bár nagyon kis mennyiségben van szükségük a növényeknek, hiányuk
esetén azonban a terméskiesés meghaladhatja a 40%-ot is. Hígtrágya csak talajvédelmi tervre alapozott
hatósági engedély birtokában használható fel.
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6. Trágyakijuttatás:
A kijuttatott istállótrágyát haladéktalanul, egyenletesen a talajba kell dolgozni.
7. Legeltetés:
Intenzív legeltetéses állattartás esetén szakaszos, vagy pásztoroló legeltetést kell alkalmazni, kivéve, ha az
állattartó telepen figyelembeveendı állománysőrőség nem haladja meg a 15 állategységet.
8. Öntözés:
Öntözés csak külön jogszabály szerinti vízjogi engedéllyel végezhetı. Az öntözött terület talaját, valamint a
talajvíz szintjét - amennyiben az 5 méteren belül elérhetı - és minıségét 5 évente a vízjogi engedéllyel
rendelkezınek ellenıriztetni kell.
9. Trágyatárolásra vonatkozó elıírások:
mőszaki
Hígtrágya, trágyalé kizárólag
védelemmel ellátott tartályban, medencében
tárolható. A tartály anyagát úgy kell
megválasztani, hogy korróziónak ellenálljon,
élettartama legalább 20 év legyen. Istállótrágyát
szivárgásmentes, szigetelt alapú, trágyalé összegyőjtésre is alkalmas győjtıcsatornával, aknával
ellátott trágyatárolóban kell tartani. Mind a
hígtrágya és az istállótrágya tároló kapacitásának
legalább 6 havi trágya befogadására alkalmasnak
kell lennie. Ha a mélyalmos állattartás esetén,
vagy extenzív legeltetéses állattartás ideiglenes
szálláshelyein képzıdött trágya, illetve karámföld közvetlenül termıföldre kerül, akkor a
trágyatároló építése nem kötelezı.
Nitrát-érzékeny területen üzemelı vagy engedéllyel rendelkezı állattartó telepek trágyatárolóira vonatkozó
követelmények végrehajtásának határideje:
•
•

egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységnél 2007. október 31.,
egyéb esetekben 2011. december 31.

Nem nitrát-érzékeny területen fekvı állattartó telepek:
•
•

hígtrágya tárolóit legkésıbb 2014. január 1-ig,
istállótrágya-tárolóit 2015. december 22-ig kell a Nitrát-rendelet szerinti mőszaki védelemmel ellátni.

Ideiglenes trágyakazal mezıgazdasági mővelés alatt álló területen, csak az adott évben és az adott táblán
felhasználásra kerülı mennyiségben, a trágyázási tilalmon (november 15-tıl február 15-ig) kívüli idıszakban,
legfeljebb 2 hónapig tárolható. Az ideiglenes trágyakazlat minden évben máshol kell kialakítani.
10. Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség:
Nitrát-érzékeny területen mezıgazdasági tevékenységet folytatónak, valamint nem nitrát-érzékeny területen
háztartási igényeit meghaladó állattartást folytatónak, a gazdálkodási évre vonatkozóan (szeptember 1-tıl az
azt követı augusztus 31-ig) adatszolgáltatást megalapozó nyilvántartást kell vezetnie a Gazdálkodási Napló
tápanyag-gazdálkodásra, trágyázásra, táblamővelési adatokra, állattartóknak az állattartásra vonatkozó
lapjain, vagy ennek megfelelı adattartalommal. A nyilvántartás alapján a gazdálkodási évet követı december
31-ig kell adatot szolgáltatni. A nyilvántartást, a beküldött adatlap másolatát, valamint a talajvédelmi tervet 5
évig meg kell ırizni.
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Az alábbiakban az adatszolgáltatás során elıforduló leggyakoribb hibákra szeretnénk felhívni figyelmüket:
1. Határidı be nem tartása. Gazdasági évet követı december 31.!
Hiányos, nem határidıre beérkezı adatszolgáltatásért, illetve az adatok beküldésének elmulasztásáért
talajvédelmi bírságot szabhat ki a talajvédelmi hatóság.
2. Mérlegelvőség hiánya:
Ha az elızı gazdasági évrıl maradt trágya, az a mennyiség az idei évben legyen nyitó készlet.
3. Trágya követése:
Amennyiben az állattartó eladja-átadja a trágyáját egy másik gazdálkodónak, azt akkor is tüntesse fel, ha az
átvevı nem nitrát-érzékeny területen gazdálkodik.
4. A hígtrágyázásra vonatkozó adatokat a talajtani szakvélemény alapján kell kitölteni.
5. Mennyiség, mértékegység:
A kijuttatott trágya mennyiségre vonatkozó adatokat hígtágya esetében m3/ha, szervestrágya esetén t/ha,
nitrogén hatóanyag vonatkozásában pedig kg/ha mértékegységben kell megadni.
Ha nem történt trágyakijuttatás, akkor 0-át kell beírni!
6. Hiányzó adatok:
A trágya kijuttatásnál a blokkazonosítón kívül fontos a helyrajzi szám és a terület nagyságának feltüntetése,
mert csak így tudja a talajtani hatóság a trágyázás helyét pontosan beazonosítani.
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdésük vagy észrevételük merülne fel, kérjük, írják meg azt a
szaktanacsadas@eurofarm.hu e-mail címre!

Gazdálkodói kérdések és válaszok
AKG extenzív gyepgazdálkodási célprogramban is kell vezetni a földhasználati- és tápanyaggazdálkodási tervet?
AKG extenzív gyepgazdálkodási programban lévı területekre nem szükséges tápanyag-gazdálkodási- és
földhasználati tervet készíteni. Amennyiben nitrátérzékeny területrıl van szó, akkor vonatkoznak rá az
59/2008-as FVM rendelet elıírásai is. (5 évente mintavétel, nitrátjelentés készítése, tápanyag-gazdálkodási
terv, ha történne kijuttatás, stb. Lásd: az elızı cikk.)
Akkor is be kell jelentenem a másodvetést, ha nem vagyok benne az AKG-ban?
Igen. Minden egységes kérelemben szereplı területen be kell jelenteni, a vetést követı 15 napon belül. Ezt az
MVH honlapján, az egységes kérelem elektronikus felületén kell megtenni. Amennyiben egy terület AKG-val
is érintett, úgy az elektronikus bejelentés mellett papír alapon is meg kell tenni az illetékes MVH felé.
Mikor lesz legközelebb fiatal gazda pályázati lehetıség?
A támogatást szabályozó jogszabályt megváltoztatták, melynek értelmében legközelebb 2011.
szeptemberében nyílik lehetıség fiatal gazda támogatásra pályázni.
A vis maior eseményt a Gazdálkodási Naplóban is fel kell tüntetni?
Igen. A vis maior eseményeket a GN02-05, illetve a GN19 lapokon kell feltüntetni. Bejelentés idıpontja az
MVH felé történt bejelentés napja.
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2010. augusztus 1-jétıl változások az egyszerősített foglalkoztatás
szabályaiban
Az egyszerősített foglalkoztatásra 2010. augusztus 1-jétıl a 2010. évi LXXV. törvény rendelkezései az
irányadóak.
Egyszerősített módon létesíthetı munkaviszonyok az alábbiak:
•
•
•

mezıgazdasági idénymunka,
turisztikai idénymunka,
alkalmi munka.

1. Az egyszerősített foglalkoztatás céljára létrehozott munkaviszonyról
E munkaviszony létrejöttének feltétele, hogy a felek megállapodása alapján a munkáltató bejelentési
kötelezettségének eleget tegyen (ennek szabályai részletesen az 5. pontban).
Az egyszerősített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszonyra az Mt. (Munkatörvény) szabályait, valamint
a kötelezı legkisebb munkabérrıl és a garantált bérminimumról szóló külön jogszabály rendelkezéseit kell
alkalmazni, az Efo. Tv. (Egyszerősített foglalkoztatási törvény) meghatározó eltérésekkel.
Nem létesíthetı egyszerősített foglalkoztatásra irányuló jogviszony:
•
•
•

olyan felek közt, akik között a szerzıdés megkötésekor már az Mt. szabályai szerint létesített
munkaviszony áll fenn,
a köztisztviselık jogállásáról szóló törvényben meghatározott munkáltató által az alaptevékenységébe
tartozó feladatai ellátására,
A bevándoroltnak vagy letelepedettnek nem minısülı harmadik országbeli állampolgárral (szintén
törvényben meghatározott), kivétel: a mezıgazdasági idénymunka végzésére, egyszerősített módon
létesíthetı munkaviszony.

Egyéb korlátozás:
Az a munkáltató, aki a tárgyhónapban 300 ezer forint, vagy ezt meghaladó összegő adótartozást halmoz fel,
az egyszerősített foglalkoztatásra nem jogosult mindaddig, míg adótartozását ki nem egyenlítette.
2. A munkáltató által alkalmi munkavállalóként foglalkoztatható személyek száma
Az egyszerősített munkaviszonyban egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók létszáma - a
munkáltatónak az adott hónapot megelızı hat havi átlagos statisztikai létszámát alapul véve - nem haladhatja
meg:
•
•
•
•

a Mt. hatálya alá tartozó fıállású személyt nem foglalkoztató munkáltató esetén az egy fıt,
egy fıtıl öt fıig terjedı munkavállaló foglalkoztatása esetén a két fıt,
hattól húsz fıig terjedı munkavállaló foglalkoztatása esetén a négy fıt,
húsznál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói létszám húsz százalékát.

Az elızıekben meghatározott napi alkalmi munkavállalói létszámkeretet a munkáltató a tárgyév napjaira
egyenlıtlenül beosztva is felhasználhatja, figyelemmel az alkalmi munka meghatározására. Ennek során a
tárgyévben fel nem használt létszámkeret a következı naptári évre nem vihetı át.
Abban az estben, ha a munkáltató és a munkavállaló idénymunkára, vagy idénymunkára és alkalmi munkára
létesít egymással több ízben munkaviszonyt, akkor ezen munkaviszonyok együttes idıtartama a naptári évben
a százhúsz napot nem haladhatja meg.
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3. Az egyszerősített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherfizetés
A munkáltató által fizetendı közteher mértéke a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként:
•
•
•

mezıgazdasági idénymunka esetén 500 forint,
turisztikai idénymunka esetén 500 forint,
alkalmi munka esetén 1 000 forint.

A közteher megfizetésével nem terheli
•

•

a munkáltatót társadalombiztosítási
járulék,
szakképzési
hozzájárulás,
egészségügyi
hozzájárulás
és
rehabilitációs hozzájárulás, valamint az
Szja. Tv.-ben a munkáltatóra elıírt
adóelıleg-levonási kötelezettség,
a
munkavállalót
nyugdíjjárulék
(tagdíj),
egészségbiztosításiés
munkaerıpiaci járulékfizetési, egészségügyi
hozzájárulás-fizetési
és
személyi jövedelemadóelıleg-fizetési
kötelezettség.

A munkáltató mentesítése a közteher megfizetése alól
Az elızıektıl eltérıen, ha
a) a munkavállaló a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós
rendeletek, vagy a Magyar Köztársaság által kötött kétoldalú szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezmény
(a továbbiakban: egyezmények) alapján másik tagállamban, illetıleg egyezményben részes másik államban
biztosított, és
b) az egyezmények alapján kiállított, az egyezményben részes másik államban fennálló biztosítást tanúsító
igazolással rendelkezik, a munkáltató közterhet nem fizet.
A közteher fizetés rendje
A munkáltatónak a közteher-fizetési kötelezettségét a tárgyhónapot követı hónap 12-éig, az arra megadott
számlára kell teljesíteni.
4. Bejelentés módja
A munkáltató bejelentési kötelezettségét (választása szerint):
•
•
•

elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül,
telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefonon, vagy
rövid szöveges üzenet (SMS) útján teljesítheti.

A munkáltató akkor élhet az elızıekben felsorolt bejelentési lehetıségek valamelyikével, tehát a telefonon
keresztül történı bejelentés lehetıségével is, ha elızetesen regisztráltatta magát az ügyfélkapun.
5. Bejelentéshez szükséges adatok
A munkáltató az illetékes elsıfokú állami adóhatóságnak a munkavégzés megkezdése elıtt köteles bejelenteni:
a) a munkáltató adószámát,
b) a munkavállaló adóazonosító jelét és TAJ számát,
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c) az egyszerősített foglalkoztatás jellegét (mezıgazdasági, turisztikai idénymunka vagy alkalmai munka),
d) az SMS útján történı bejelentés kivételével a munkaviszony napjainak számát,
e) amennyiben a munkavállaló egyezmény alapján másik tagállamban, illetıleg egyezményben részes másik
államban biztosított, és ezt a munkáltató elıtt igazolta, ezt a körülményt.
A bejelentés esetleges visszavonására és módosítására - így különösen a foglalkoztatás jellegének változása,
illetve a munkavégzés meghiúsulása esetén
•

az egyszerősített foglalkoztatás bejelentését követı két órán belül, vagy

•

ha a bejelentésben foglaltak szerint a foglalkoztatás a bejelentés napját követı napon kezdıdött, vagy
ha a bejelentés egy napnál hosszabb idıtartamú munkaviszonyra vonatkozott, a módosítás bejelentés
napján délelıtt 8 óráig van lehetıség, ezt követıen a munkáltató a közteher-fizetési kötelezettségének
köteles eleget tenni.

6. Bevallás
A munkaadó elektronikus úton havonta az 1008-as számú nyomtatványon, a tárgyhót követı hó 12. napjáig
köteles teljesíteni.
Azok az adózók, akik nem kötelezettek elektronikus bevallásra, papír alapú bevallást is benyújthatnak. Erre
a 1008E számú nyomtatványt áll rendelkezésükre, amit ugyancsak havonta, a tárgyhónapot követı hó 12-éig
kell benyújtani.
7. Igazolás kiadása az adókötelezettségek teljesítéséhez
Az egyszerősített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott magánszemély számára a munkáltató olyan
bizonylatot köteles kiállítani, és a kifizetéskor átadni, amelybıl kitőnik a magánszemély bevételének teljes
összege és jogcíme, ugyanakkor nem kell alkalmazni azon elıírást, hogy a munkáltató az elszámolási évet
követı év január 31-éig összesített igazolást ad a magánszemélynek.
8. Egyéb elıírások
Az említett foglalkoztatásból származó jövedelemrıl a természetes személynek nem kell személyi
jövedelemadó bevallást benyújtania, kivéve, ha
•
•
•

külföldi személy, vagy
egyszerősített foglalkoztatásból származó jövedelme az adóévben a 840 ezer forintot meghaladja, vagy
az egyszerősített foglalkoztatásból származó jövedelme mellett az Szja. Tv. alkalmazásában
adóterhet nem viselı járandóságnak minısülı jövedelmén kívül más, az Szja. Tv. szerinti
adóbevallási kötelezettség alá esı jövedelme is volt.

9. A munkavállaló ellátásra való jogosultsága
Abban az estben, ha a közterheket fizeti a munkáltató, a munkavállaló az Efo. Tv. szerinti foglalkoztatása
alapján nem minısül a Tbj. (Társadalom-biztosítási járulék) szerinti biztosítottnak, nyugellátásra, baleseti
egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra szerez jogosultságot.

A tanulói, hallgatói jogviszony megszőnése után 2010. április 1-jét követıen, az egyszerősített foglalkoztatás
körébe tartozó alkalmi munkára létesített jogviszony a START kártyára való jogosultságot nem zárja ki.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdésük vagy észrevételük merülne fel, kérjük, írják meg a
szaktanacsadas@eurofarm.hu e-mail címre!
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Kompaktorok – a gyakorlatban bevált magágykészítı gépek
Immár 14 éve, hogy hazánkba bekerültek az elsı Farmet gyártmányú magágykészítı kompaktorok. Az eltelt
hosszú idı bebizonyította, hogy ezek az eszközök megfelelı tartóssággal bírnak, illetve elviselik a gépeket
sok esetben igencsak próbára tevı magyarországi talaj- és agrotechnikai viszonyokat.

Tekintsük át a következıkben a kompaktorok felépítésének lényeges elemeit:

ideális magágy

traktornyom lazítás
egyengetés

megújított kapillaritás
egyengetés

rögtörés és tömörítés
vetıpad kialakítása

rögtörés és tömörítés
egyengetés
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A kompaktorok 7 mővelı elemet kombinálnak, így használatukkal lehetıvé válik a menetszám csökkentés,
mivel számos munkamőveletet egy menetben elvégeznek. A gépek felépítésének lényege a kettıs
vázszerkezet, illetve megfelelı tömegesség. A külsı váz az elülsı és hátulsó hengeren nyugszik, ide rögzül a
mellsı és a hátsó simító, míg a belsı vázon helyezkednek el a mővelı kapák és a középsı simítólemez. A
kapák munkamélysége fokozatmentesen csavarorsóval, vagy kérésre hidraulikusan állítható. A
munkamélységet a tervezett vetésmélység alá 1-2 cm-re kell beállítani. A kapák – mivel teljes átfedésben
helyezkednek el a vázon – elvágják a talajszelvényt, és egy kemény vetıpadot hoznak létre. A kapilláris
vízemelés révén a vetıpadig feljut a talajban lévı nedvesség, de a talaj kiszáradni már nem tud, mivel a gép
megszüntette a kapilláris hatást. A vetıpad fölött egy aprómorzsás, gyorsan melegedı talajréteg jön létre, míg
a nagyobb talajrögök a felszínre kerülnek. A felszínen lévı nagyobb rögök több szempontból is hasznosnak
bizonyulnak. Egyrészt csökkentik az erózió és defláció káros hatásait, illetve heves esızések után sem válik a
talaj cserepesedésre hajlamossá. A Farmet kompaktorok kiváló rögrendezı hatása a rugós biztosítású mővelı
elemeknek köszönhetı, mivel így a kapák a munka során folyamatosan rezegnek.
Mivel a vetımagok azonos feltételek közé kerülnek a vetıpadra, biztosított az egyöntető, robbanásszerő kelés.

Az egyöntető kelés következtében a növényegyedek azonos fenológiai fázisban lesznek a fejlıdésük során,
ami hatékonyabbá teszi a késıbbi növényvédelmi kezeléseket. Az így fejlıdésnek indult növényállomány
gyomelnyomó képessége, illetve a kártevıkkel szembeni állományszintő ellenállása nagyságrendekkel jobb,
mint egyenetlen kelés esetén. Könnyő belátni, hogy a megfelelı magágykészítéssel a növénytermesztés
jövedelmezısége nagymértékben fokozható, a termésbiztonság javítható.
A teljes átfedésben lévı kapák további elınye, hogy a magágykészítéssel egy menetben teljes felülető
mechanikai gyomirtást is végez a gép. Így nem fordulhat elı az a helyzet, hogy a kultúrnövény vetésekor a
táblán lévı gyomok 1-2 hét fejlıdési elınnyel rendelkeznek.
A kompaktorok 3 simítóval rendelkeznek. A mellsı simító - amely opcióként hidraulikus magasság-állítással
is rendelhetı - a front henger elıtt már egyengeti a talajt, ezért a gép mélységtartása jobb, mint azoknál a
magágykészítıknél, ahol az elsı talajjal érintkezı mővelı elem a henger.
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A kapasorok után található középsı simítóval a talaj átmővelésének intenzitását határozhatjuk meg.
Amennyiben ez mélyre van engedve, a gép jobban átmőveli a talajt, amennyiben feljebb emeljük, a kompaktor
hamarabb átereszti a megmunkált földet. A végsimító a hátsó henger mögött gondoskodik a teljesen
egyenletes felület kialakításáról. A hátulsó lezáró henger 400 mm átm. laposvas pálcás, vagy 400 mm átm.
crosskill változat lehet. Amennyiben a kompaktor crosskill hengerrel szerelt, úgy a végsimítóba integrálva
találjuk meg a crosskill tagok közé benyúló sárkaparókat is.
A gépre háromféle kapasor szerelhetı, amelyeket az elvégzendı munka, illetve a talajadottságok
függvényében választhatunk ki. Ezek a következıek:

A Farmet gyár a kompaktorokat függesztett, félig-függesztett és vontatott kivitelben gyártja. Szinte nem
találunk olyan erıgépet, amelyhez a méretben megfelelı kompaktor illesztése problémát okozna. Ez csak a
kisebb teljesítményő traktorok esetében fordulhat elı (90 LE alatt).

A választható munkaszélességek a következıek:

Függesztett: 2,5; 3; 4 m
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Félig-függesztett:
3; 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 10 m

Vontatott: 12,5; 15,7 m

A félig-függesztett változatok esetében lehetıségünk van a gépeket hátsó hárompont függesztéssel és
hidraulika kivezetéssel ellátni. Így további kiegészítı lezáró hengereket, vagy akár vetıgépeket is
kapcsolhatunk, növelve a hatékonyságot, illetve javítva a munkaminıséget.

Amennyiben a nehéz magágykészítı gépekkel kapcsolatban kérdéseik merülnének fel, kollégáink szívesen
állnak rendelkezésükre az alábbi elérhetıségeken:
Lıkös Gábor (ÉK Magyarország)
Takács Endre (DK Magyarország)
Dr. Szabados Tamás (Dunántúl)

30/438-57-61
30/482-84-46
30/916-78-17
Dr. Szabados Tamás
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Miért érdemesebb alkusszal?
Az Euro-Öko Farm Csoport biztosítási alkusz cége, az Agrorent 2000 Kft. 4 hónapja áll az Önök
szolgálatában. Ez idı alatt több mint 80 partnerünkkel írtunk alá alkuszi megbízási szerzıdést, és kezdtük meg
a szerzıdésben vállalt, ingyenes szolgáltatásaink végzését.
Néhány mondatban szeretnénk összefoglalni, hogy milyen elınnyel jár az, ha biztosításainak kezelésével az
Agrorent 2000 Kft.-t bízta, illetve bízza meg ahhoz képest, hogy egy, vagy több biztosító üzletkötıjén
keresztül intézné továbbra is biztosítási ügyeit.
Az összes biztosítási ügy kezelése egy kézben, teljes felelısséggel
•
•

Alkusz cégként az összes biztosító termékeit kínáljuk Önnek, míg a biztosítási üzletkötı csak a saját
biztosítóját ajánlja, ezért is hívják „egyes ügynöknek”.
Mi az összes biztosító felé képviseljük Önt, míg a biztosítási üzletkötı a biztosítóját képviseli. Ebbıl
eredıen mi átvesszük Öntıl az összes biztosítása teljes ügyintézést, amíg ezt a biztosító ügynöke nem
teheti meg.

Több biztosító szolgáltatásainak versenyeztetése az ügyfél érdekében
Érthetı, hogy a legtöbben ragaszkodnak a régi bevált üzleti partnerekhez, de ez a biztosítások terén nagyon
sokba kerülhet Önnek.
Például: ha több éven keresztül egy biztosító, egy üzletkötıjével kötjük a növénybiztosítást, ráadásul az
üzletkötı rendezi a kárt is, hajlamosak lehetünk arra, hogy ne nézzünk utána, mindezt mennyivel olcsóbban
lehetett volna megoldani más biztosítónál. Az Euro-Öko Farm Csoport alkusz cége minden évben több
(növénybiztosítás esetében 4 biztosító foglalkozik ezzel, míg gépjármő kötelezı felelısség biztosításból több
mint 15 van) biztosító aktuális ajánlatát mutatja be Önnek, amivel jelentıs díj-megtakarítás érhetı el
évrıl-évre. Ha kára keletkezik, elintézzük a kárbejelentést, és Ön mellett állunk a kárügyintézés során
is.
Az ügyfél képviselete a biztosítók felé
Az alkusz (ez esetben az Euro-Öko Farm Csoport leányvállalata, az Agrorent 2000 Kft.), az Ön
megbízása alapján (alkuszi megbízási szerzıdés) intézheti az Ön biztosítós ügyeit az összes biztosító felé,
akikkel Ön szerzıdést kötött, vagy szerzıdést fog kötni. Mi nem vagyunk a biztosítók munkatársai, nincsenek
„fınökeink” a biztosítókban, akiknek az utasításait be kellene tartanunk. Mi az Ön megbízása alapján, az
Ön nevében és érdekében járunk el a biztosítóknál, tehát ebben az esetben Ön a mi fınökünk. Éppen
ezért, az alkusz elnevezése „független biztosításközvetítı”, míg a biztosítók ügynökeit „függı közvetítıként”
említi a törvény.
Fontos! Amennyiben Ön alkuszi megbízást köt velünk, az nem azt jelenti, hogy automatikusan biztosítót is
váltott, csak az üzletkötı helyére lép be az Agrorent 2000 Kft. Az érvényben lévı biztosítási szerzıdései
alapján a biztosítók továbbra is szolgáltatnak Ön felé. A korábbi kárszakértık, ügyintézık és a biztosítók más
munkatársai éppen úgy kötelesek kiszolgálni Önt, mint azt eddig tették, sıt Önnek lehetısége van arra, hogy
minden biztosítós ügyét rajtunk keresztül intézze. Megbízása alapján mi beszerezzük Önnek a hiányzó
kötvényeket, igazolásokat, segítünk a kárügyintézésben, közremőködünk a díjfizetési problémák
megoldásában és Ön mellett állunk, ha kára keletkezett. Ha Ön úgy tapasztalja, hogy a biztosítók részérıl
nem megfelelı szolgáltatást, vagy a leírtakkal nem megegyezı tájékoztatást kapott, kérjük, azonnal
forduljon munkatársainkhoz, akik segítenek megoldani a problémát és „elsimítják” az esetleges félreértést!
Ha úgy gondolja, hogy Önnél is lehetnek ilyen problémák a biztosítások körül, hívjon minket!
Ingyenes szolgáltatásunkat igényelheti a nagyp@eurofarm.hu e-mail címen, vagy telefonon a
+36-30/4380563–as telefonszámon Nagy Péter biztosítási divízió vezetınél, illetve területileg illetékes
szaktanácsadójánál.
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