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Figyelem! Az alábbi támogatási és kifizetési kérelmek benyújtási
határideje november 2-án lejár:
Támogatási kérelmek:
Erdő-környezetvédelmi intézkedések; Erdőszerkezet átalakítása
Támogatási és kifizetési kérelem egyben:
ÚMVP - EMVA kötelező képzések elszámolása
Kifizetési kérelmek:
Fiatal gazdálkodók induló támogatása (90 % támogatás lehívása);
Mezőgazdasági
termékek
értéknövelése;
Növénytermesztés
létesítményeinek korszerűsítése (szárítók); Kertészeti gépek; Kertészet
korszerűsítése; Erdészeti gépek; Megújuló energiaforrás; Falumegújítás
és falufejlesztés; LEADER; Vidéki örökség megőrzése; Turisztikai
tevékenységek; Mikrovállalkozások fejlesztése; Közösségi és
szolgáltató tér kialakítása és működtetése; Kistérségi közlekedési
szolgáltatások; Önálló, építéssel nem járó gépek; Nyersszesz és
nyersolaj üzemek létrehozása; Nem termelő beruházások;
Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevétele; Mezőgazdasági üzemek
korszerűsítése (NDP); Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése
(NDP); Mezőgazdasági termékek értéknövelése (NDP)
Novemberben várható kifizetési kérelmek
Családi gazdálkodók által igénybe vehető átmeneti állami támogatás;
Tejtermelők által igénybe vehető átmeneti állami támogatás;
Mezőgazdasági utak fejlesztése; Halászati támogatások; Öntözés és
melioráció; Állattartó telepek korszerűsítése

Változások a “kötelezőnél”

További támogatási kérelem

14. oldal

Borászati gépek, technológiai berendezések
2010. október 16. - 2011. március 31.

Tekintsék meg folyamatosan bővülő honlapunkat!
Felhívjuk figyelmüket, hogy honlapunkon folyamatosan megújuló szolgáltatásokkal és bővebb információkkal kívánjuk
Partnereink igényeit még magasabb színvonalon kielégíteni!
“Aktuális határidők” felületünkön mindig megtalálhatják a jelenleg beadható, illetve a közeljövőben elérhető támogatások és
kérelmek határidőit, emellett “Állandó határidők” menüpontunkban további fontos információkat olvashatnak a támogatások
előírásaival, betartandó szabályaival kapcsolatban.
A “Jogszabályok” fülre kattintva csoportosítva olvashatják a mezőgazdaságot, valamint a támogatási jogcímeket szabályozó
törvények és jogszabályok címeit.
“Hírek” menüpontunkban a mezőgazdaságot és vidékfejlesztést közvetve vagy közvetlenül érintő legfontosabb eseményekről
értesülhetnek.
A “Mezőgazdasági és vidékfejlesztési pályázatok” felületen a jelenleg futó, illetve a közeljövőben meghirdetésre kerülő
támogatásokról olvashatnak bővebben.
Részletes információkért látogassák meg honlapunkat a www.eurofarm.hu címen!
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Jövő tavasszal ismét szárítós pályázat
Idén szeptemberre vártuk, azonban a módosított jogszabály értelmében 2011 márciusában lehet ismét
támogatási kérelmet benyújtani a 2008-ban népszerű növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítése
jogcím keretein belül szárító, tisztító telepek fejlesztésére.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap finanszírozásában kiírásra kerülő jogcím fontosabb pontjait
mutatjuk be e havi cikkünkben!
Mire lehet pályázni?
Építés, szerelés, gépbeszerzés, kapcsolódó infrastrukturális beruházások, az alábbiak szerint:
•

Terményszárító berendezés és kapcsolódó eszközök építése, felújítása.

•

Terménytisztító berendezés és kapcsolódó eszközök építése, felújítása.

•

Terménytároló kapacitás növekedés nélküli felújítása.

•

Tranzittároló létesítése (legfeljebb 100 m3 egyedi befogadó képességű).
•
Terményszárítónként, terménytisztítónként egy darab.

•

Minőségellenőrző-vezérlő
épület
építése (legfeljebb 50 m2 hasznos
alapterületű).
•
Telephelyenként egy darab.

•

Előtét tároló építése, felújítása
(legfeljebb 500 m3 hasznos befogadóképességű; fogadógarathoz közvetlenül
kapcsolódó).
•
Telephelyenként legfeljebb kettő.

•

Hídmérleg építése, felújítása.
•
Telephelyenként egy darab.

•

Fogadógarat építése, felújítása.
•
Telephelyenként egy darab.

•

Anyagmozgató berendezések, szálastakarmány pelletálók beszerzése.

•

Infrastruktúra (víz-, gáz-, elektromos- és csatornahálózat, szilárd útburkolat) telephelyen belüli
kiépítése.

•

Fogadógarat, hídmérleg, előtéttároló, illetve terménytároló felújításához csak ugyanazon telephelyen
megvalósuló terményszárító vagy terménytisztító felújításával és/vagy létesítésével együtt nyújtható
támogatás.

Ki pályázhat?
•

Termelői csoport.

•

Mezőgazdasági termelő, ha a beruházással érintett mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4
EUME-t (induló vállalkozás esetén a beruházás befejezése utáni évben kell ezt teljesíteni).
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Mekkora támogatásra lehet pályázni?
Kérelmenként legfeljebb 735.000 eurónak megfelelő forintösszegre lehet pályázni.
A támogatás mértéke:
•
•
•
•

alapesetben 40 %,
Natura 2000-es, vagy Kedvezőtlen Adottságú Terület esetében 50 %,
fiatal mezőgazdasági termelő minősítéssel rendelkező pályázó esetén 50 %,
a fenti két feltétel együttes teljesülése esetén 60 %.

A támogatási összegeket:
•
•
•

gépbeszerzés esetén a Gépkatalógus,
építés esetén az MVH Építési Normagyűjteménye,
egyéb elszámolható kiadások tekintetében az EMVA általános rendelete határozza meg!

Milyen előkészületeket tehetek a kérelem beadásáig?
A támogatási kérelem beadására mindösszesen egy hónap áll majd rendelkezésre. Ezen időszak alatt szinte
lehetetlen precízen összeállított kérelmet beadni, ha előtte nem készül fel a pályázó.

Amit már most érdemes elkezdeni:
•
•
•
•
•

a fejlesztési elképzelések pontos meghatározása, a beszerzendő eszközök, tervezett építések összeírása,
a beruházás építésszel történő megterveztetése (építési tervdokumentáció, műszaki leírás összeállítása),
beszerzendő gépekről árajánlatok kérése,
a telep tulajdonviszonyainak tisztázása (szerződések, földhivatali bejelentések),
a telep per- és igénymentessé tétele

Mire kell figyelnem, ha támogatásban részesülök?
•
•
•
•
•
•
•
•

A támogatási határozatban jóváhagyott fejlesztések legalább 50 %-át meg kell valósítani.
A beruházást a támogatási határozat átvételét követő 3 éven belül meg kell valósítani.
A létesítményt a támogatási határozat átvételét követő 6 évig rendeltetésszerűen üzemeltetni kell.
Egy kötelező ÚMVP képzésen részt kell venni az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt.
Építési, használatbavételi engedélyekkel kell rendelkezni.
A vállalt pénzügyi mutatókat, területméreteket, állatlétszámokat tartani kell.
A létesítményeken az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) logóit fel kell tüntetni.
A szöveges üzleti tervben vállalt kommunikációt, társadalmi szerepvállalást teljesíteni kell.

Mint a fentiekből is látható, érdemes már most megkezdeni az előkészítő munkákat. Ebben pályázati
csoportunk munkatársai partnereink rendelkezésére állnak!

Várjuk kérdéseiket, észrevételeiket a támogatási konstrukcióval kapcsolatban a 06-96/213-788-as
telefonszámon, vagy a palyazat@eurofarm.hu e-mail címen!
Nagy Balázs
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Támogatott oktatások, kötelező képzések
Sajnos 2010. nem volt mentes az időjárás viszontagságaitól, ezért az új gazdálkodási év sokaknak nehezen
indult. A tél azonban hamarosan beköszönt, és véget érnek a termelők őszi munkálatai. A legtöbb gazdálkodó
számára a téli időszak a legalkalmasabb az olyan feladatokkal és kötelezettségekkel való foglalkozásra,
melyekre év közben nem tud időt fordítani. Ilyen elfoglaltság lehet sokak számára a kötelező képzéseken való
részvétel is.
Kötelező oktatásokon az alábbi támogatásokat igénybe vevőknek kell részt venni:
- Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése (kivéve: a gépvásárlási támogatást);
A képzésen legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem
benyújtása előtt kell részt venni. Az erről szóló
igazolást csatolni kell az utolsó kifizetési kérelemhez.
- A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása
A kötelező képzés a fennmaradó 10 % kifizetésének
feltétele.
- A szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása
- Mezőgazdasági termékek értéknövelése
A képzésen legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt kell részt venni. Az erről szóló
igazolást csatolni kell az utolsó kifizetési kérelemhez.
- Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések
Az első képzési időszak a támogatási időszak első és második gazdálkodási évét, a második képzési
időszak a támogatási időszak harmadik, negyedik és ötödik gazdálkodási évét foglalja magában.
Amennyiben a támogatásra jogosult a támogatási időszak alatt agrár-környezetgazdálkodási képzésen:
• az első képzési időszakban nem vesz részt, nem jogosult a második gazdálkodási évre jutó támogatási
összeg 30%-ára;
• a második képzési időszakban nem vesz részt, nem jogosult az ötödik gazdálkodási évre jutó
támogatási összeg 30%-ára.
- Erdő-környezetvédelmi kifizetések
A támogatási határozat közlését követő második kifizetési kérelem benyújtási időszakának vége előtt kell
részt venni képzésen.
- Natura 2000 kifizetések (Natura 2000 gyepterületekre igényelt támogatás esetén)
Igazolni kell, hogy a gazdálkodó 3 évnél nem régebben részt vett ilyen képzésen.
Támogatás igénybevételére jogosult a mezőgazdasági termelő, az erdőgazdálkodó. aki a képzési díjat a képző
szervezet részére – annak számlája alapján – kifizette, és saját maga, vagy egyéni vállalkozó ügyfél esetén az
általa képzésre kijelölt alkalmazottja, valamint nem természetes személy ügyfél esetén az általa képzésre
kijelölt alkalmazottja, vezető tisztségviselője, tagja, családi gazdálkodó ügyfél esetén a családi gazdaság
vezetője vagy tagja, mint meghatalmazottja útján az ÚMVP Képző Szervezettel kötött felnőttképzési
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szerződésben foglalt képzés keretében tartott óráknak legalább a 80%-án igazoltan részt vett, és a képzési
programban meghatározott beszámolási vagy vizsgakötelezettségének eredményesen eleget tett.
A támogatás mértéke az elszámolható kiadás 100%-a.
Az egyesített támogatási és kifizetési kérelem elektronikus úton nyújtható be az MVH-hoz, ügyfélkapus
bejelentkezés után.
Írott formában, postai úton az egyesített támogatási és kifizetési kérelem benyújtásával azonos benyújtási
időszakban az elektronikus benyújtást teljesítő ÚMVP Képző Szervezetnek be kell nyújtania az ügyfél
székhelye/lakhelye szerint illetékes MVH-kirendeltséghez az ÚMVP Képző Szervezet által kiállított, az
ügyfél által pénzügyileg rendezett bizonylatok ügyfél példányának másolatát, valamint a pénzügyi teljesítést
igazoló bizonylat másolatát.
Fontos, hogy azonos képzés vonatkozásában egy ügyfél több képzésben részt vevő személy után, vagy több
ügyfél egy képzésben részt vevő személy után igényel támogatást, csak az elsőként benyújtott kérelem
támogatható!
Amennyiben a képzésen az ügyfél meghatalmazottja vesz részt, csatolni kell az arról szóló igazolást, hogy
legkésőbb a felnőttképzési szerződés hatálybalépésének időpontjától kezdődően a képzésen résztvevő és az
ügyfél között a 139/2008 FVM rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogviszony fennáll.
A képzés elszámolható kiadásait igazoló számviteli bizonylatokon (számlán) fel kell tüntetni az igénybe vett
képzésnek a meghatározott kódszámát (pl: AKG képzés – b8) és a képzési szerződés számát.
Az ügyfél képzésenként egy egyesített támogatási és kifizetési kérelmet nyújthat be. A támogatási és kifizetési
kérelem csak a benyújtási időszakot megelőző ötödik munkanapon lezárult, és a benyújtást megelőzően
pénzügyileg rendezett képzésekre vonatkozóan nyújtható be.
Az egyesített támogatási és kifizetési kérelem a képzés befejezése utáni 5. kérelem benyújtási időszakig
nyújtható be, de legkésőbb a felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától számított 18 hónapon belül.
Amennyiben a képzés befejezése kérelem benyújtási időszakra esik, akkor az azt követően megnyíló első
kérelem benyújtási időszaktól kell számítani az 5. időszakot.
Az egyesített támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának időszakai:
2010. évben október 1 - 31.
2011. évtől kezdődően évente február 1 - 28.; június 1 - 30.; október 1 - 31.
Amennyiben a képzésekkel kapcsolatban kérdésük van, kérjük, írjanak a szaktanacsadas@eurofarm.hu
e-mail címre, vagy hívjanak minket a 06-96/213-788-as telefonszámon!
Bányai Tibor

Gazdálkodói kérdések és válaszok
Mikortól várható, hogy kifizetik a 2010-es területalapú támogatás (SAPS) előlegét?
Az Unió engedélyezte Magyarország számára, hogy a 2010-es területalapú támogatások (SAPS) felét
előlegként kifizessék a gazdálkodóknak. Ennek értelmében az MVH október 16-át követően megkezdte az
előleg-kifizetéseket, mely várhatóan decemberig be is fejeződik.
Kötelező-e 5 évente talajvizsgálatot végeztetnünk, ha nincs nitrátérzékeny területünk, és nem vagyunk
benne az AKG-ban sem, de egységes területalapú támogatást kapunk?
A kérdésben említett területek tekintetében (nem AKG-s, nem nitrátérzékeny) nem kötelező talajvizsgálatot
végeztetni. Kivételt képezhet, ha az adott területen olyan műveletet hajtunk végre, melynek elvégzéséhez
előírják a talajvizsgálatot (pl. hígtrágyázás).
Mikortól lesznek az Új Széchenyi Tervvel kapcsolatos pályázati lehetőségek?
A terv részleteinek véglegesítését követően, a kormány ígérete szerint várhatóan 2011. január 15-től.
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Bemutatkozott a Diskomat rövid tárcsa
A rendkívül csapadékos időjárás miatt közel egy hónapos kényszerű várakozás után került sor 2010. október
11. napján a Diskomat 6 rövid tárcsa magyarországi bemutatkozására, a Bács-Kiskun megyei Miske határában.

A Diskomat rövid tárcsa felépítését 2010. 6. havi hírlevelünkben részletesen ismertettük, így jelen cikkünkben
csak a főbb jellemzőkre térünk ki.
A Diskomat félig-függesztett kivitelben két munkaszélességben érhető el, a Diskomat 6: 6,4 m-es, míg a
Diskomat 8: 7,8 m-es. A szabadalmaztatott összecsukási mechanizmusnak köszönhetően a nagyobb gép
szélessége sem haladja meg a közúti szállítás során a 3 m-t!

Diskomat 6 szállítási helyzetben
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A Diskomat fő munkavégző részei a 620 mm átmérőjű, két sorban elhelyezett, egyedi rugós biztosítással
szerelt, csipkés művelő tárcsák, amelyek a talajszelvényt teljes felületen megvágják, a növényi
maradványokat aprítják és egyenletesen elkeverik a talajjal. A gép maximális munkamélysége 18 cm, ami a
rövid tárcsák körében igazán impozánsnak mondható.
Mindkét tárcsasor után hidraulikus magasság-állítással szerelt rugós pálcasor található. Ezek feladata a
növényi maradványok egyenletes elterítése és a felszín egyengetése. Mindezek mellett a talajrögöket és a
növényi maradványokat a 2. tárcsasor, illetve a lezáró hengerek alá rendezik.
A felszín egyenletes visszatömörítéséről, a terület lezárásáról kettős gumikerekes hengersor gondoskodik. A
hátulsó kisebb kerekek működése kiiktatható. A gép ebben az esetben bakhátas felszínt alakít ki, amely
könnyebben befogadja a csapadékot, illetve tavasszal gyorsabban szárad a felszín. A kis hengerek
működtetése teljes felületű tömörítést és lezárást eredményez.
A Diskomat 6 első magyarországi üzemi próbájára szárzúzott, illetve álló napraforgó tarlóban került sor. Az
üzemeltető erőgép egy 250 LE-s Claas traktor volt, amely a 7.700 (!) kg tömegű munkagépet 8-11 km/h
sebességgel vontatta a munkamélységtől függően.

Diskomat 6 álló napraforgó tarlóban

A gép mind a zúzott, mind az álló napraforgó tarlóban kiválóan, eltömődés-mentesen dolgozott. A növényi
maradványokat aprította és egyenletesen bekeverte a talajba. Az egyenetlen, traktor nyomokkal és
vízátfolyásokkal szabdalt felszínt megfelelően elegyengette. A tömegesség, illetve a tárcsalapok
szögállásának köszönhetőena gép talajba hatolása kiválónak bizonyult.
A nedves talajkörülmények között végzett munka alapján megállapítható volt, hogy a kettős gumikerekes
hengersor öntisztuló képessége kiváló és beragadásra nem hajlamos. A gépet kiemelt kis tömörítő keréksorral
bakhátas felszínt kialakítva, illetve teljes felületű tömörítéses üzemmódban is alkalmunk volt kipróbálni.
-7-

Összességében elmondható, hogy a Farmet gyár az új generációs rövid tárcsájával ismét magasra tette a
mércét! A nagy átmérőjű tárcsalapok (620 mm) garantálják a gép megfelelő működését még nagy tömegű
szármaradvány jelenléte esetén is. A gép felszín-egyengető képessége egészen kiváló – köszönhetően a nagy
tömegnek és az okszerűen összeválogatott művelő elemeknek.

Diskomat 6 munkája álló napraforgó tarlóban

Tájékoztatjuk partnereinket, hogy 2010. évi leszállítás esetén a gyártómű 3 év teljes körű garanciát ad
(beleértve a tárcsák csapágyait is!) a Diskomat rövid tárcsákhoz!
Bővebb információval az alábbi kollégák
állnak rendelkezésre:

Lőkös Gábor (ÉK-Magyarország)
06-30/438-57-61
lokosg@szaktanacsadas.hu

Takács Endre (DK-Magyarország)
06-30/482-84-46
takacse@eurofarm.hu

Dr. Szabados Tamás (Dunántúl)
06-30/916-78-17
szabadost@eurofarm.hu
Dr. Szabados Tamás
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Kérdések az egyszerűsített foglalkoztatásról
2010. augusztus 1-től jelentősen átalakultak az egyszerűsített foglalkoztatás, és így az alkalmi munka
szabályai is. Bár a szabályok jelentősen egyszerűsödtek a korábbiakhoz képest, számos tévhit tisztázásra szorul.
Jelenléti ív kell, vagy nem?
A 2010. augusztus 1-től megváltozott szabályok már nem írnak elő szigorú számadású jelenléti ívet, mint a
jogviszonyt keletkeztető jognyilatkozatot, azonban a foglalkoztató továbbra is köteles a munkavállaló
munkaidejével kapcsolatos adatokról olyan munkaidő nyilvántartást vezetni, melyből a munka kezdő,
befejező időpontja egyértelműen megállapítható. Ezek alapján a változás a jogviszony létesítésére vonatkozó
jognyilatkozatokra értendő, melyek nem azonosak a munkáltató munkaidő nyilvántartási kötelezettségével.
Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében munkát végzőknél vezetni kell munkaidő nyilvántartást. Az
egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény tételesen felsorolja azokat a
Munkatörvénybeli (Mt.) jogszabályhelyeket, melyeket az AM könyvvel történő foglalkoztatás esetén nem kell
alkalmazni. A munkaidő nyilvántartás vezetéséről az Mt. 140/A. §-a rendelkezik, mely nem szerepel a
„kivett” jogszabályhelyek között. Az alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatott munkavállalók
tekintetében munkaidő nyilvántartás vezetése kötelező, hiszen ezen nyilvántartás alapján válik
ellenőrizhetővé – többek között – a munkaidővel, pihenőidővel kapcsolatos rendelkezések munkáltató által
történő betartása.
Alkalmi munkavállalónak bérjegyzéket kell-e adni?
Az Mt. 160.§-a kimondja, hogy a munkáltató a munkavállaló részére munkabéréről köteles olyan elszámolást
adni, melyből a munkavállaló az elszámolás helyességét, az egyes kifizetések és levonások mértékét, jogcímét
ellenőrizni tudja.
Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény az említett Mt.-beli kivételek között nem jelzi az írásos
bérelszámolások munkáltatói kötelezettségét, vagyis kiadása – munkajogi szempontból is – kötelező.
A munkáltató olyan bizonylatot köteles kiállítani, és a kifizetéskor átadni, amelyből kitűnik a magánszemély
bevételének teljes összege és jogcíme, ugyanakkor nem kell alkalmazni, hogy a munkáltató az elszámolási
évet követő év január 31-ig összesített igazolást ad a magánszemélynek.
Írásba kell foglalni a blanketta szerződést, vagy nem?
Egyszerűsített foglalkoztatás céljából létrejött munkaviszony a felek megállapodása alapján, a munkáltató
által történő bejelentési kötelezettség teljesítésével keletkezik. A törvény mellékletében meghatározott
blanketta szerződés írásba foglalása – fő szabály szerint – nem kötelező!
A szerződés írásba foglalása kötelező, ha azt a munkavállaló kifejezetten kéri, illetve a jogszabály alapján nem
elektronikus úton bevallásra kötelezett munkáltató választása szerint, az egyszerűsített foglalkoztatás céljából
munkaviszonyt a törvény melléklete szerinti szerződés megkötésével kell létesíteni, és azt legkésőbb a munka
megkezdéséig kell írásba foglalni.
Foglalkoztatható-e az alkalmi munkavállaló munkaszüneti napon?
Egyszerűsített foglalkoztatás esetén, a munkaszüneti napon történő foglalkoztatásra az Mt.-ben rögzített
szabályokat kell alkalmazni. Fő szabály szerint munkaszüneti napon a munkavállaló csak megszakítás nélküli
munkarendben, vagy rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál, illetve munkakörben
foglalkoztatható. 2009. január elsejétől megváltozott munkajogi szabályok értelmében elrendelhető a
munkaszüneti napon történő munkavégzés akkor is, ha arra információ-technológiai és informatikai eszközzel
külföldre történő szolgáltatásnyújtás keretében kerül sor.

Amennyiben a témával kapcsolatban kérdésük van, kérjük, írjanak a szaktanacsadas@eurofarm.hu e-mail
címre vagy hívjanak minket a 96/213-788-as telefonszámon!

Kopácsi Beatrix
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Bővebben a mezőgazdasági termékértékesítési szerződésről
2010. augusztusi számunkban jogi tanácsadónk a mezőgazdasági termékértékesítési szerződés főbb elemeit
mutatta be Önöknek.
A témával kapcsolatban több kérdés is beérkezett hozzánk, így szükségesnek láttuk, hogy részletesen
foglalkozzunk az üggyel.
Tekintettel a témakör nagyságára, két részletben, októberi és novemberi számunkban mutatjuk be részletesen
a termékértékesítés jogi hátterét.
E havi témáink:
•

A mezőgazdasági termékértékesítési szerződés fogalma

•

A mezőgazdasági termékértékesítési szerződés megkötése és teljesítése

1. A mezőgazdasági és termékértékesítési szerződés fogalma
Amikor a termelő az általa előállított mezőgazdasági termékeket értékesíteni kívánja, ezt szóban vagy írásban
egyaránt megteheti, és ötvözheti a lehető legváltozatosabb szerződési elemeket is. Előfordulhat tehát, hogy
valaki például
•
•
•
•

feldolgozó és felvásárló vállalatok részére adja el terményeit;
közvetlenül kiskereskedelmi, nagykereskedelmi, vendéglátóipari, külkereskedelmi vállalat, vagy
nagyfogyasztó (pl. szálloda) felé közvetlenül értékesít;
terményét saját maga értékesíti közvetlenül a fogyasztók részére;
termelőüzem termelőüzemnek értékesít.

Az említett lehetőségek tovább bővíthetőek, végtelen számú szerződési variáció kidolgozása lehetséges.
Mégis a mezőgazdasági termékértékesítési szerződés az a nevesített szerződés, amelynek keretében a
mezőgazdasági termények, termékek stb. termelők általi értékesítése klasszikusan és tipikusan végbemegy.
A mezőgazdasági termékértékesítési szerződésről a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) rendelkezik. Ha a mezőgazdasági termékértékesítési szerződés valamely kérdést nem
szabályoz, másik két szerződéstípus: az adásvétel, illetőleg a vállalkozási szerződés szabályait kell
megfelelően alkalmazni. Korábban a 14/1978. (III.1.) MT. rendelet tartalmazta ezen szerződéstípus
részletszabályait, ezt azonban 2001 októberében hatályon kívül helyezték.
A Ptk. 417.§ (1) bekezdése szerint a „mezőgazdasági termékértékesítési szerződés alapján a termelő
meghatározott mennyiségű, maga termelte terményt, terméket vagy saját nevelésű, illetőleg hizlalású állatot
köteles kikötött későbbi időpontban a megrendelő birtokába és tulajdonába (kezelésébe) adni, a megrendelő
pedig köteles a terményt, terméket, illetőleg állatot átvenni, és az ellenértéket megfizetni”. A szerződés
tárgya valamely terméknek meghatározott területen megtermelése, továbbá állat nevelése vagy hizlalása is
lehet.
A gazdálkodó szervezetek részére a Ptk. lehetőséget nyújt arra, hogy a nem maga termelte termék, termény
és nem saját nevelésű illetve hízlalású állat továbbadására kössön mezőgazdasági termékértékesítési
szerződést.

A szerződés érvényesen csak írásban köthető, de ennek elmulasztása esetén is érvényes, ha bármelyik fél
teljesítette a szerződésből eredő kötelezettségeit.
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A törvényi szabályozáshoz néhány magyarázó mondatot érdemes fűzni. Látható, hogy a törvényi
megfogalmazás nem törekszik arra, hogy kimerítően meghatározza, vagy akár csak leszűkítse a
mezőgazdasági termények illetve termékek fogalmát. Fontos az is, hogy mind a termelői, mind pedig a
megrendelői oldalon bárki (jogi vagy természetes személy is) megjelenhet a termékértékesítési szerződés
alanyaként, de továbbadás céljából kifejezetten csak gazdálkodó szervezet köthet ilyen típusú szerződést.
(Megjegyzendő, hogy e vonatkozásban az egyéni vállalkozó is gazdálkodó szervezet.)

A „maga termelte” kitétel több kérdést is felvet. Köteles-e pótolni a
termelő a terményeket más forrásból, ha szerződéses kötelezettsége
teljesítéséhez elegendő mennyiség nem áll rendelkezésére a szolgáltatás tárgyából? (A kérdést továbbadás esetén nem kell felvetni, hiszen „hasonló” termék, termény a piacon mindig beszerezhető, egyedi termék esetén pedig a polgári jog már ismert szabályai szerint
kell eljárni, vagyis a Ptk. 289. §-a szerint „ha valaki fajta szerint
meghatározott maga termelte dolog szolgáltatására kötelezi magát,
de azt egészben vagy részben nem képes szolgáltatni, nem köteles a
hiányzó dolgot a teljesítés céljára mástól beszerezni”.

2.

A mezőgazdasági termékértékesítési szerződés megkötése és teljesítése

A szerződéskötés folyamata az ajánlattétellel kezdődik, amelyet akár szóban, akár írásban meg lehet tenni.
Az ajánlattételre a tárgyalt szerződéstípussal kapcsolatosan a Ptk. nem tartalmaz külön szabályokat.
A felek a jogszabályi kikötések keretei között szabadon állapítják meg a szerződés tartalmát.
A korábban hatályban volt minisztertanácsi rendelet kötelezővé tette a megállapodást a szolgáltatás tárgyának
meghatározásában mennyiség, minőség és választék szerint, a teljesítés idejében naptár szerint és az
ellenszolgáltatásban.
Bár ma már nem kötelező ezekben a kérdésekben megállapodni (a Ptk. ugyanis csak lehetőségként említi), a
tapasztalatok szerint a jogviták elkerülése érdekében mindenképpen előnyös. A gyakorlat alapján ezt a
felsorolást ki kell egészíteni azzal, hogy a termelő köteles a megrendelő által szolgáltatott anyagokat
felhasználni, valamint a szerződésben vállalt mellékkötelezettségeket teljesíteni; a megrendelő köteles átadni
a szükséges és a szerződésben vállalt anyagokat a termelő részére, határidőben át kell vennie a terméket, az
átvett termékek ellenértékét az átvétellel egy időben ki kell fizetni.
A mennyiséget a mezőgazdasági termék sajátosságának megfelelő mértékegységben, vagy meghatározott
terület teljes termésében, illetőleg meghatározott állat teljes hozamában, vagy ezek hányadában lehet
meghatározni.
A minőséget, a minőség és mennyiség megvizsgálásának módját, a mennyiségi és minőségi kifogásolás
rendjét szabványra, vagy más kötelező előírásra, mindkét fél által ismert szokványra vagy mintaszabályzatra
történő utalással, továbbá szabatos és rövid leírással lehet meghatározni. Ajánlatos a kialakult gyakorlat
szerint minden esetben a minőség alsó határértékének a megjelölése. Amennyiben célravezetőek, a minőség
meghatározásának más módszerei is alkalmazhatóak. Itt említjük meg, hogy az alkalmazandó technológia
szintén tárgya lehet a szerződésnek.
Az ár meghatározása összegszerűen, vagy az ár utólagos megállapítására alkalmas számítási mód
meghatározásával történhet.
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A szerződő felek a mezőgazdasági termékértékesítési szerződésben kötelezettséget vállalhatnak arra, hogy a
megrendelő a termelő – illetve a termelő a megrendelő – részére a teljesítést elősegítő szolgáltatást és ezzel
kapcsolatban útmutatást ad, a másik fél pedig a szolgáltatást az adott tanácsoknak megfelelően igénybe veszi
(vetőmagválaszték, előfeldolgozás, különleges növényvédőszer beszerzése stb.). Ha a vetőmagot, más
szaporító anyagot a megrendelő szolgáltatja, a termelő csak ezt használhatja fel. Ez alól csak az a kivétel, ha
a szolgáltatott anyag ellen a termelő minőségi kifogást emel, és ezt a megrendelő elfogadja, vagy az erre
jogosult szerv a minőségi hibát megállapítja.
A teljesítés helyéről a felek általában rendelkeznek a szerződésben. Szerződéses kikötés hiányában a
teljesítés helye a termelő telephelye, székhelye. Különösen akkor van helye ettől eltérő megállapodásnak, ha
a minősítést csak a megrendelő telepén rendelkezésre álló műszerekkel lehet elvégezni.
Ha a termelő szervezet a megrendelő telephelyén teljesít, annak költségeit a megrendelő - külön megállapodás
alapján - téríti meg.

A felek kötelesek egymást tájékoztatni a teljesítés várható alakulásáról. A teljesítés idejéről annyiban
rendelkezik a jogszabály, hogy a termelő a teljesítési határnap, illetve határidő kezdete előtt is teljesíthet,
köteles azonban a megrendelőt az átvételhez szükséges felkészülési idő biztosításával előzetesen értesíteni.
Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a termelő felelős. Ha a szerződésben vállalt valamely (tehát fő- vagy
mellékkötelezettség) teljesítése előreláthatóan akadályba ütközik, erről is kötelesek a felek egymást értesíteni,
kivéve, ha az akadályt a másik félnek közlés nélkül is ismernie kellett. Előfordult olyan eset, amikor a termelő
nem szolgáltatott a szerződésben előírt időben, az általa felajánlott póthatáridőre viszont a megrendelő nem
reagált. A köztük megindult polgári pert lezáró jogerős döntésben a bíróság 50 - 50%-os kármegosztást
alkalmazott.
Eltérő megállapodás hiányában a termelő jogosult a szerződésben kikötött mennyiségnél 10%-al kevesebbet
teljesíteni. A megrendelő a többletmennyiség átvételét megtagadhatja, ha a szerződés nem tartalmazott olyan
kitételt, hogy azt köteles átvenni. Gyakran kell igénybe venniük a feleknek a termés (termény) mozgatásához
külső fuvarozót. Az ő közbejöttével történő szállítás esetén a megrendelő köteles – a termelő érdekében – a
fuvarozóval szembeni igényérvényesítéséhez szükséges intézkedéseket (kárjegyzőkönyv felvétele, hivatalos
súly- vagy darabszámlálás, stb) megtenni, és erről a termelőt haladéktalanul értesíteni. Ha ezeket az
intézkedéseket nem teszi meg a megrendelő, nem követelheti a termelőtől azoknak a károknak a megtérítését,
amelyeket a fuvarozóval szemben érvényesíthetők lettek volna.
A termelő a megrendelőtől – igaz, hogy erre ma már nincs szövegszerű jogszabályi utalás a mezőgazdasági
termékértékesítési szerződésekkel kapcsolatosan – pénzügyi fedezet előzetes biztosítását is kérheti, ha az
ellenszolgáltatás időben való teljesítése veszélyeztetve van. A gyakorlat alapján ennek egyszerű gyanúja
indoklásul nem elegendő, valamilyen konkrétum, adat szükséges az igény megalapozottságához. (Például
jelenleg is tartozik a megrendelő a termelőnek, vagy előfordult a közelmúltban a megrendelő részéről
késedelmes fizetés.) A régi szabályozás szerint a termelő a szolgáltatást egyébként mindaddig visszatarthatta,
amíg a megrendelő pénzügyi fedezetről nem gondoskodott, de bizonyos határidő eltelte után a termelő el is
állhatott a szerződéstől. Ha a termelő piaci pozíciója megengedi, és a megrendelő ezeket a feltételeket (vagy
hasonlókat) elfogadja, nagy mértékben nőhet a bizalom a felek között. Megjegyzem, hogy a gyakorlatban igen
ritkán vállalják a felek azt a kockázatot, hogy hónapokkal előre fix árban egyezzenek meg. Ezekben az
esetekben azonban az árak konkrét, pontos meghatározása lehet problematikus.
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A megrendelő köteles a termelő által előállított és a szerződésben meghatározott terméket határidőben
átvenni. Az átvétel során általában mennyiségileg és minőségileg megvizsgálja a terméket, mégpedig a
teljesítés helyén. A vizsgálat elkerülhető lehet, ha a termelő minőségi bizonyítvány segítségével tanúsítja a
minőséget.
A mennyiségi és minőségi kifogás kulcskérdése a bizonyítás. A különböző igazolások beszerzésére, a
termékazonosítás egyértelműségére úgy kell különös gondot fordítani, hogy a termelő lehetőséget nyerjen a
kifogás megalapozottságának ellenőrzésére, illetőleg felülvizsgálatára. A minőség kérdésében felmerülő vita
esetén a minőség meghatározására alkalmas szakértőhöz, minősítő intézethez vagy közigazgatási szervhez
javasolt fordulni. Mivel ténykérdésekről van szó, ezekben az esetekben a felek állításainak bizonyíthatósága
perdöntő jelentőségű lehet.
Az ellenszolgáltatás teljesítése a számlázásról és a fizetésről szóló külön jogszabályok irányadók. Ha
jogszabály másként nem rendelkezik, a megrendelő az ellenszolgáltatással egyidejűleg és azonos módon
köteles a szerződésben kikötött egyéb térítéseket megfizetni, illetve jogosult az esetlegesen kikötött
árengedményt a szolgáltatás árából levonni.

Következő számunk jogi blokkjában az alábbiakkal folytatjuk:
•

A szerződésszegés esetei és jogkövetkezményei

•

A több évre szóló mezőgazdasági és termékértékesítési szerződés

Dr. Illés Tamás

Amennyiben a témával kapcsolatban kérdésük van, kérjük, írjanak a szaktanacsadas@eurofarm.hu e-mail
címre vagy hívjanak minket a 96/213-788-as telefonszámon!
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Változások a “kötelezőnél”
Az alábbiakban röviden összefoglaljuk, hogy milyen változásokra kell felkészülni a KÖTELEZŐ
GÉPJÁRMŰ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI megújítási időszak kezdetére a törvény változásai miatt.
1. DÍJÉRTESÍTÉS
A biztosító a biztosítási időszak utolsó napját megelőző ötvenedik napig (január 01. előtt 50 nappal legkésőbb)
elküldött írásos értesítőben tájékoztatja a szerződő felet a biztosítási évfordulóról, és a következő biztosítási
időszakra – az értesítés időpontjában rendelkezésre álló adatok alapján – a díjtarifa várható szintjéről.
2. TARIFA-BESOROLÁS
Módosul a tarifa-besorolás alapja! Személygépkocsi és motorkerékpár esetén hengerűrtartalom helyett a
forgalmi engedélybe bejegyzett KW teljesítmény, haszonjárműveknél (pótkocsiknál) a megengedett
össztömeg alapján történik. Autóbusznál továbbra is a férőhely alapján, de változnak a kategóriák.
Szgk.: teljesítmény alapján
37 KW teljesít.ményig
38-50 KW
51-70 KW
71-100 KW
101-180 KW
180 KW teljesítmény felett
Tgk.: össztömeg alapján
3,5 t legnagyobb össztömegig
3,5 – 12 t össztömegig
12 t össztömeg felett

Motorkerékpár: teljesítmény alapján
12 KW teljesítményig
13-35 KW
36-70 KW
70 KW teljesítmény felett

Autóbusz: férőhely alapján
10-19 férőhelyig
20-42 férőhelyig
43-79 férőhelyig
80 férőhely felett

Pótkocsi, félpótkocsi: össztömeg alapján
0,75 t legnagyobb össztömegig
0,75 -10 t legnagyobb össztömegig
10 t feletti össztömegig

Mértékegységek:
1 LE = 0,735 KW
1 KW = 1,34 LE

Nem változik a besorolás a következő kategóriák tekintetében: közúti és mezőgazdasági vontató, lassú jármű,
munkagép, segéd-motorkerékpár, troli.
3. FLOTTA-BIZTOSÍTÁSOK
A 190/2004. évi Kormányrendelet hatályon kívül helyezése óta (2009.12.31.), az új törvény bevezetésével
sokkal szigorúbb szabályozás vonatkozik a flották kezelésére. Ezek a rendelkezések az idei flotta
tarifahirdetésre még szűkebb keretek közé szorítja a biztosító társaságokat:
Nem lehet flotta szerződésként kezelni, és így a flottákra meghirdetett díjszabást sem lehet alkalmazni a flotta
feltételeknek nem megfelelő ajánlatok esetén.
A flotta definíciónak nem felel meg a szerződés, ha
•
a szerződő és üzembentartó nem azonos,
•
a szerződő nem jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,
•
gépjárműveinek száma kevesebb, mint 5.
A definíciónak nem megfelelő szerződésekről a törvény úgy rendelkezik, hogy azokat 2011. január 1-vel
automatikusan érdekmúlással megszűntnek kell tekinteni, azaz a biztosító felmondásával törlésre kerülnek.
Ezen felmondott szerződéseket a szerződők lakossági szerződésként kell, hogy a továbbiakban kezeljék.
4. ÉVFORDULÓ
Jövőre minden nap „GFB kampány” van.
A 2010. január 2-án és azután kötött lakossági GFB szerződések évfordulója NEM január 1. (Évforduló =
kockázatviselés kezdetének napja), hanem a kötés napja.
A 2010. január 1-én és azután kötött flotta GFB szerződések évfordulója előre, a flotta ajánlat aláírása előtt
választandó. Lehet január 1. és a szerződés kockázat kezdeti is. Valamennyi január 1-i évfordulós flotta
szerződés alá rögzített gépjármű örökli ezt a beállítást, tehát az egyedi szerződések is január 1-i évfordulósak.
Ammenyiben kérdésük merülne fel a biztosításokkal kapcsolatban, írják meg a nagyp@eurofarm.hu e-mail
címre, vagy keressék telefonon, a +3630/4380563–as telefonszámon Nagy Péter biztosítási divízió-vezetőt,
illetve területileg illetékes szaktanácsadóját.
Nagy Péter
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