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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. 

Az eddigi egy esztendő he-
lyett idéntől hét évig érvé-
nyes termelői bizonylatokat 

és értékesítési könyveket kellene 
kapniuk a gazdáknak. De mivel 
év elején – az akkor hatályos jog-
szabály szerint – több ezer, öt év-
re szóló bizonylatot és értékesítési 
könyvet állítottak ki, egy sürgőssé-
gi kormányrendelettel azokat sem 
érvénytelenítették, így július vé-
géig használhatók. A termelői bi-
zonylatok és az értékesítési köny-
vek használatát a mezőgazdasá-
gi termékek őstermelői áruforgal-
mazására vezette be a román kor-
mány 2014-ben. A két dokumen-
tumot minden olyan személynek 
igényelnie kell, aki háztáji és kö-
zepes méretű gazdaságában nem-
csak saját fogyasztásra termel, ha-
nem a felesleget piacon szeretné 
értékesíteni.

Fekete Endre, a Hargita Megyei 
Mezőgazdasági Igazgatóság mun-
katársa elmondta: a bizonylat és 
az értékesítési könyv birtokában a 
gazda csak a saját területén meg-
termelt, és a saját állataitól szár-
mazó elsődleges termékeket ér-
tékesítheti. A feldolgozott termé-
kek – lekvárok vagy sajtok – érté-
kesítési könyvvel való forgalmazá-
sához a gazdának feldolgozói te-
vékenységét a területileg illetékes 
állategészségügyi igazgatóságon 
kell bejegyeztetnie.   

Egy év helyett hét 

A 2014/145-ös törvény értelmé-
ben 2015-től 2017-ig a gazdák egy 
naptári évre érvényes termelői bi-

zonylatot és értékesítési könyvet 
válthattak ki a helyi önkormány-
zattól. A polgármesteri hivatalok-
hoz a megyei önkormányzatok 
juttatták el a központi nyomdától 
megrendelt dokumentumokat. Mi-
vel a 2016-os támogatásigénylés-
kor a gazdáktól nem fogadták el 
az előző év folyamán igényelt ter-
melői könyvet – ezt ugyanis min-
den év elején meg kellett újíta-
ni –, Tánczos Barna szenátor tör-
vénytervezetet nyújtott be. Ebben 
azt javasolta, hogy a termelői bi-
zonylat és értékesítési könyv öt 
évre legyen érvényes – éves lát-
tamozással. Megkeresésünkre 
az RMDSZ-es politikus elmond-
ta: a kormány első lépésben ne-
gatívan fogadta javaslatát, de mi-
vel a mezőgazdasági bizottság az 
ötletet felkarolta, 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 évre 
szólt volna. Az RMDSZ-es javas-
lat mégsem maradt végleges, mert 
a képviselőházban ismét módosí-
tották az eredeti elképzelést, és 
az érvényességi időt öt évről átír-
ták hét évre.

Azokban a megyékben, ahol idő-
ben megrendelték és megkapták 
az öt évre érvényes termelői köny-
veket, az új törvény hatályba lépé-
se (március 25-e) után nem tud-
ták, mi lesz a sorsa a gyakorlatilag 
érvényüket vesztett dokumentu-
moknak. Idén tavasszal már több 
tízezer, öt évig érvényes dokumen-
tum volt a megyei önkormányza-

toknál. Tánczos Barna szerint egy 
törvénybe foglalt átmeneti intéz-
kedés révén – amely előírja, hogy 
a kinyomtatott dokumentumok 
lejártukig használhatóak – elke-
rülhető lett volna a kialakult hely-
zet. A gyors megoldásra elsősor-
ban azért volt szükség, mert a ta-
valyi, lejárt dokumentumokkal bi-
zonyos agrártámogatásokat a gaz-
dák már nem tudtak igényelni.  Vé-
gül is sokat nem kellett várni a sür-
gősségi kormányrendeletre, amely 
április 10-én jelent meg a Hivata-
los Közlönyben. A 2018/27-es jog-
szabály 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 júli-
us 30-ig lehet kiadni a gazdáknak, 
és ezek lejártukig használható-
ak. Augusztus elejétől viszont már 
csak a hét évig használható új gaz-
dadokumentumok igényelhetők.

Fekete Endre agrárszakember 
szerint a gazdák első lépésként a 
termelői bizonylatot válthatják ki, 

ezen feltüntetik az igénylő adata-
it. Az első oldal mellett további öt – 
az újak esetében hét – hozzákap-
csolt lap található, amelyen éven-
te feltüntetik, hogy a termelői bi-
zonylat tulajdonosa mekkora terü-
leten gazdálkodik, illetve milyen 
állatállománnyal rendelkezik. A 
gazdának a kötelessége minden 
évben bejelentenie az illetékes ha-
tóságnál, hogy mezőgazdasági te-
rületén milyen növényi kultúrákat 
termel, illetve mekkora az állatál-
lománya.

Előbb a bizonylat, 
utána az értékesítési könyv

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 
lehet – a termelő adatai mellett 
évente felkerülhetnek az elsőfokú 
családtagok adatai is, valamint fel 
kell tüntetni a bizonylat számát, a 
gazdaság azonosító adatait és az 

eladásra szánt termékek meny-
nyiségét. 

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 me-
lyik piacra viszi az árut. Ameny-
nyiben a termelő nagykereskede-
lemmel is foglalkozik, önmásolós 
oldalra kell beírnia az értékesítés 
dátumát, az eladó és vásárló ada-
tait, valamint a termék megneve-
zését, mennyiségét, árát.

Mivel az értékesítési könyvek 
bevezetése a mezőgazdasági ter-
melői értékesítést szolgálja, ez-
zel csak a mezőgazdálkodók ál-
tal előállított terméket lehet érté-
kesíteni, a máshonnan felvásárol-
takat nem. A rendszer éppen a vi-
szonteladóktól próbálja védeni az 
őstermelőket. Az őstermelők segí-
tésére szolgál az az előírás is, mi-
szerint a piacokon az asztalok leg-
alább 40 százalékát számukra kell 
fenntartani. 

KÖMÉNY KAMILLA

A gazdák hét évig érvényes értékesítési könyvet kapnak termékeik forgalmazására

Törvénnyel segítik az őstermelőket

Amennyiben a gazda piacokra és vásárokra jár, a könyvecskébe be kell vezetni, hogy melyik piacra viszi az árut

A május 22-én és 23-án sorra ke-
rülő mesterségek és szakiskolák 
seregszemléjére leginkább azo-
kat a szülőket várják, akiknek 7. 
és 8. osztályos gyerekeik vannak, 
akik felismerik, hogy egy jó szak-
ma mekkora előnyt jelent egy fia-
tal számára, ha munkahelyet ke-
res. A Marosvásárhelyi Kulturális 
Tudományegyetem szervezésében 
azok a szakiskolák, szakközépis-
kolák mutatkoznak be a várban, 
amelyek olyan szakmák elsajátítá-
sát nyújtják, amelyekkel könnyen 
megélhetési lehetőséget találnak 
a végzettjeik, amelyek hosszú táv-
ra szólnak. Az idei seregszemle az 
autóiparra fektet nagy hangsúlyt, 
minden olyan szakmát bemutat-
nak, ami a gépkocsigyártáshoz 
kapcsolódik, az alkatrészgyártás-
tól a szerelésen át a javításig. 

Illés Ildikó Maros megyei főtan-
felügyelő-helyettes a mentalitás-
váltás szükségességéről beszélt, 
elmondta, elsősorban a szülőket 

kell meggyőzni arról, hogy gye-
rekeiket a szakmák felé irányít-
sák, ne mindenki az elit líceu-
mokba próbálkozzon beiratkozni. 

Manapság az a divat, – mondta, 
– hogy mindenki egyetemet akar 
végezni, holott egy jó szakmával 
sokkal többre viheti az életben a 
fiatal, mint egy olyan egyetemi 
oklevéllel, amelyet nem tud ér-
vényesíteni. Sokan vannak azok, 
akik annak ellenére, hogy egye-
temet végeztek, nem a végzett-
ségüknek megfelelő munkakör-
ben dolgoznak. Pedig egy jó fod-
rász, autószerelő, géplakatos, 
esztergályos, asztalos, vagy kő-
műves sokkal hamarabb meg-
találja a helyét az életben, mint 
egy egyetemi diplomás. Ugyan-
ezt hangsúlyozta Dorin Florea 
polgármester is, aki szerint nem-
hogy nem szégyen szakember-
nek lenni, de nagyon tiszteletre-
méltó és megbecsülendő státust 
jelent. Csakhogy ahhoz meg kell 

változtatni az emberek gondol-
kodását, rá kell vezetni őket ar-
ra, hogy szakmát tanuljanak el-
sősorban, aztán ha van még ked-
vük és energiájuk, akár egyete-
met is végezhetnek. 
Hogy mennyire szakember-hi-
ány van a munakerő-piacon, arról 
Natașa Cetănaș, az Imatex igaz-
gatója beszélt. Elmondta, sok-
kal nagyobb problémákkal küzde-
nek, mint ahogy azt egy kívülálló 
képes lenne megítélni. Szakem-
berhiány van az egész országban, 
így Maros megyében is. Mivel kül-
földre dolgoznak, nemzetközi hír-
nevű cégekkel vannak szerződé-
ses kapcsolatban, folyamatosan 
keresik a munkaerőt, hogy eleget 
tehessenek a megrendeléseknek. 
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Hosszú távú szakoktatás a cél
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