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Az eddigi egy esztendő he-
lyet idéntől hét évig érvé-
nyes termelői bizonyla-

tokat és értékesítési könyveket 
kellene kapniuk a gazdáknak. 
De mivel év elején – az akkor ha-
tályos jogszabály szerint – több 
ezer, öt évre szóló bizonylatot 
és értékesítési könyvet állítottak 
ki, egy sürgősségi kormányren-
delettel azokat sem érvénytele-
nítették, így július végéig hasz-
nálhatók. A termelői bizonylatok 
és az értékesítési könyvek hasz-
nálatát a mezőgazdasági ter-
mékek őstermelői áruforgalma-
zására vezette be a román kor-
mány 2014-ben. A két dokumen-
tumot minden olyan személynek 
igényelnie kell, aki háztáji és 
közepes méretű gazdaságában 
nemcsak saját fogyasztásra ter-
mel, hanem a felesleget piacon 
szeretné értékesíteni.

Fekete Endre, a Hargita Me-
gyei Mezőgazdasági Igazgatóság 
munkatársa lapunknak elmond-
ta: a bizonylat és az értékesítési 
könyv birtokában a gazda csak a 
saját területén megtermelt, és a 
saját állataitól származó elsőd-
leges termékeket értékesíthe-
ti. A feldolgozott termékek – lek-
várok vagy sajtok – értékesíté-
si könyvvel való forgalmazásá-
hoz a gazdának feldolgozói tevé-
kenységét a területileg illetékes 
állategészségügyi igazgatóságon 
kell bejegyeztetnie.   

Egy, öt, illetve hét év

A 2014/145-ös törvény értelmé-
ben 2015-től 2017-ig a gazdák 
egy naptári évre érvényes ter-
melői bizonylatot és értékesí-
tési könyvet válthattak ki a he-

lyi önkormányzattól. A polgár-
mesteri hivatalokhoz a megyei 
önkormányzatok juttatták el a 
nemzeti nyomdától megrendelt 
dokumentumokat. Mivel a 2016-
os támogatásigényléskor a gaz-
dáktól nem fogadták el az elő-
ző év folyamán igényelt terme-
lői könyvet – ezt ugyanis min-
den év elején meg kellett újítani 
–, Tánczos Barna szenátor tör-
vénytervezetet nyújtott be. Eb-
ben azt javasolta, hogy a ter-
melői bizonylat és értékesítési 
könyv öt évre legyen érvényes – 
éves láttamozással. Megkere-
sésünkre az RMDSZ-es politi-
kus elmondta: a kormány első 
lépésben negatívan fogadta ja-
vaslatát, de mivel a mezőgaz-
dasági bizottság az ötletet fel-
karolta, és azt beépítette egy 
új törvénytervezetbe – amely 
más módosításokat is tartalma-
zott –, a jogszabályt végül elfo-
gadták. Ezért a termelési köny-
vek érvényessége idéntől öt év-
re szólt volna. Az RMDSZ-es ja-
vaslat mégsem maradt végleges, 
mert a képviselőházban ismét 
módosították az eredeti elkép-
zelést, és az érvényességi időt 
öt évről átírták hét évre.

Több érvénytelen dokumentumra 
született megoldás

Azokban a megyékben, ahol 
időben megrendelték és meg-
kapták az öt évre érvényes ter-
melői könyveket, az új törvény 
hatályba lépése (március 25-
e) után nem tudták, mi lesz a 
sorsa a gyakorlatilag érvényü-
ket vesztett dokumentumok-
nak. Idén tavasszal már több tíz-
ezer, öt évig érvényes dokumen-

tum volt a megyei önkormány-
zatoknál. Tánczos Barna szerint 
egy törvénybe foglalt átmeneti in-
tézkedés révén – amely előírja, 
hogy a kinyomtatott dokumen-
tumok lejártukig használhatóak 
– elkerülhető lett volna a kiala-
kult helyzet. A gyors megoldás-
ra elsősorban azért volt szük-
ség, mert a tavalyi, lejárt doku-
mentumokkal bizonyos agrártá-
mogatásokat a gazdák már nem 
tudtak igényelni.  Végül is sokat 
nem kellett várni a sürgősségi 
kormányrendeletre, amely ápri-
lis 10-én jelent meg a Hivatalos 
Közlönyben. A 2018/27-es jogsza-
bály előírja, hogy amennyiben 
április 10-ig nem bocsátották ki 
az új törvény által előírt, hét évig 
érvényes dokumentumokat, ak-
kor a készleten lévő, öt évre szó-
ló bizonylatokat és könyveket jú-
lius 30-ig lehet kiadni a gazdák-
nak, és ezek lejártukig használ-
hatóak. Augusztus elejétől vi-
szont már csak a hét évig hasz-
nálható új gazdadokumentumok 
igényelhetők.

Mi mindenre jó az értékesítési 
könyvecske?

Fekete Endre agrárszakember 
szerint a gazdák első lépésként a 
termelői bizonylatot válthatják ki, 
ezen feltüntetik az igénylő ada-
tait. Az első oldal mellett továb-
bi öt – az újak esetében hét –hoz-
zákapcsolt lap található, amelyen 
évente feltüntetik, hogy a terme-
lői bizonylat tulajdonosa mekko-
ra területen gazdálkodik, illet-

ve milyen állatállománnyal ren-
delkezik. A gazdának a köteles-
sége minden évben bejelentenie 
az illetékes hatóságnál, hogy me-
zőgazdasági területén milyen nö-
vényi kultúrákat termel, illetve 
mekkora az állatállománya.

A bizonylat alapján állítják ki 
az értékesítési könyvet, amely egy 
számlatömbhöz hasonlít, oldala-
inak többsége az árujegyzék sze-
repét tölti be. Ennek első oldalai-
ra – amiből szintén öt, illetve hét le-
het – a termelő adatai mellett éven-
te felkerülhetnek az elsőfokú csa-
ládtagok adatai is, valamint fel kell 
tüntetni a bizonylat számát, a gaz-
daság azonosító adatait és az el-
adásra szánt termékek mennyisé-
gét. A könyvben szerepelnie kell 
annak a maximális termésmeny-
nyiségnek is, amit a gazdaságban 
egy év alatt elő lehet állítani, és 
amit szakegyesületek vagy a me-
zőgazdasági igazgatóság munka-
társai láttamoznak, hogy valótlan 
adatokat ne lehessen feltüntetni.

Az értékesítési könyv a kiske-
reskedelmi, illetve a nagykeres-
kedelmi értékesítésekhez is hasz-
nálható. Amennyiben a gazda pi-

acokra és vásárokra jár, a köny-
vecskébe be kell vezetni, hogy 
melyik piacra viszi az árut, és fel 
kell tüntetni a termék megnevezé-
sét, a piacra vitt reggeli mennyisé-
get – ezt a piacgondnoknak is be 
kell vezetnie a piaci regiszterbe –, 
este pedig az eladott mennyisé-
get. Amennyiben a termelő nagy-
kereskedelemmel is foglalkozik, 
önmásolós oldalra kell beírnia az 
értékesítés dátumát, az eladó és 
vásárló adatait, valamint a termék 

megnevezését, mennyiségét, árát: 
a kitöltött nyomtatványból mind-
két fél kap egy példányt, egy pe-
dig az értékesítési könyvben ma-
rad. Betelte után az értékesítési 
könyvet le kell adni a helyi önkor-
mányzatnál.

Helyzetbe hozott termelők

Mivel az értékesítési könyvek be-
vezetése a mezőgazdasági ter-
melői értékesítést szolgálja, ez-
zel csak a mezőgazdálkodók ál-
tal előállított terméket lehet ér-
tékesíteni, a máshonnan felvásá-
roltakat nem. A rendszer éppen 
a viszonteladóktól próbálja véde-
ni az őstermelőket. Az ősterme-
lők segítésére szolgál az az elő-
írás is, miszerint a piacokon az 
asztalok legalább 40 százalékát 
számukra kell fenntartani. Azon-
ban hiába az előírás, a csíkszere-
dai zöldségpiacon is egyre keve-
sebb az őstermelő. A gazdák el-
mondása szerint ennek oka az, 
hogy nincs ember, aki a földeken 
dolgozzon, és közben áruljon is.

KÖMÉNY KAMILLA

A gazdák hét évig érvényes értékesítési könyvet kapnak termékeik forgalmazására

Törvénnyel segítik az őstermelőket
Új jogszabállyal rendezte a bukaresti törvényhozás 

a mezőgazdasági termeléssel és értékesítéssel fog-

lalkozó gazdák termelői bizonylatának és értékesí-

tési könyvének a kibocsátását és használatát. A 70. 

számú törvény az őstermelőket hozza helyzetbe. 

A hetvenes törvény 
hozadéka
A képviselőház által idén elfo-
gadott 70. számú törvény el-
sősorban a gazdák piacra ju-
tásával kapcsolatban hozott 
újításokat. A jogszabály ren-
dezi az őstermelők által for-
galmazott termékek nyilván-
tartását és szabályozza, hogy 
egy termelői könyvvel hány pi-
acon árulhat a gazda, illetve 
családja. A családtagok külön-
böző piacokon egy időben is 
értékesíthetik mezőgazdasági 
termékeiket, amelyek a csalá-
di gazdaságból származnak. A 
gazdáknak immár nem kell évi 
rendszerességgel fizetniük a 
dokumentumokért, az évi lát-
tamozás ingyenes. 

Csíkszeredai zöldségpiac: Székelyföldön is egyre kevesebb az őstermelő és egyre több a viszonteladó

Még kibocsáthatóak az öt évre szóló bizonylatok és értékesítési könyvek 

Az értékesítési könyv a kiskereskedelmi, 
illetve a nagykereskedelmi értékesítésekhez is 
használható. Amennyiben a gazda piacokra és 
vásárokra jár, a könyvecskébe be kell vezetni.
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