
 

 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

MAROS MEGYEI TANÁCS 

103. számú HATÁROZAT 
2016. július 28-i 

a mezőgazdasági termékek betiti dijának lej értékelése során meghatározott átlag 
árak módositását illetően, azok által a 2016-os év során elért megtakaritások 

adóztatására vonatkozóan 

 

Maros Megyei Tanács, 

Látván a mezőgazdasági termékek betiti dijának lej értékelése során meghatározott 
átlag árak módositását illető, azok által a 2016-os év során elért megtakaritások 
adóztatásáról szóló határozattervezetet megillető 2016.05.09/9188 sz. tényfeltáró 
indoklást, valamint a szakbizottságok meghagyását, 

Figyelembe véve a Maros Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság  az árak módositásának 
javaslatáról szóló 2016.03.16/4.788 sz. cimzését, illetve az Adó- és Pénzügyi Hivatal 
azzal kapcsolatos észrevételeinek megtételét, mely a Maros Megyei Tanácsnál a 
2016.04.26/8.514 sz. alatt rögzitett, 

Tekintettel az Adótörvénykönyvről szóló 2015/227 sz. Törvény 84.cikk (5) és (6) 
bekezdések rendelkezéseire, azok összes utólagos módositásával és kiegészitésével, 
illetve az állandó legelők szervezéséről, irányitásáról és működéséről, valamint a 
pénzügyi alapot megillető 1991/18 sz. Törvény módositásáról és kiegészitéséről  szóló 
2013/34 sz. Sürgösségi Kormányrendelet rendelkezéseinek alkalmazását megillető 
módszertani normák jóváhagyásáról szóló 2013/1064 sz. Kormány Határozat 
rendelkezáseire, 

A helyi önkormányzatról szóló 2001/215 sz. Törvény 91.cikk (1) bekezdés f) betűs 
rendelkezéseinek és a 97.cikk (1) bekezdés rendelekzéseinek értelmében, újból 
közzétett, az utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel,  

határozza: 

I. Cikk. Módositásra kerül a bérleti dij lej értékelése során meghatározott 
mezőgazdasági termékek átlag ára, azok a 2016-os év során elért megtakaritásainak 
adóztatása  értelmében, a jelen határozat szerves részét képező mellékletnek 
megfelelően.  

II. Cikk. A jelen határozat kivitelezésének felelősége a Maros Megyei Tanács keretén 
belüli Gazdasági Osztályt illet.  

III. Cikk. A jelen határozat közzé lesz téve  Maros Megye Hivatalos Közlönyébe és 
közvetitve lesz a Maros Megyei Adó-és Pénzügyi Hivatal számára, hogy az közölni 
tudja az alárendelt adóügyi egységekkel.  

ELNÖK                                                                                                      Ellenjegyzi  
Péter Ferenc                                                                                                  TITKÁR  
                                                                                                           Genica Nemeș 
                                                                                                   Ügyvezető Igazgató  



 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

MAROS MEGYEI TANÁCS 
GAZDASÁGI OSZTÁLY 
 
2016.05.09/9188 Sz. 
VII.B/2 Akta 
 

INDOKLÁS 
 

a mezőgazdasági termékek betiti dijának lej értékelése során meghatározott átlag 
árak módositásáról szóló határozattervezethez, azok által a 2016-os év során elért 

megtakaritások adóztatására vonatkozóan  
 

Az Adótörvénykönyvről szóló 2015/227 sz. Törvény 84.cikk (5) és (6) bekezdések 
rendelkezéseinek megfelelően, azok minden utólagos módositásával és 
kiegészitésével, a személyes örökségből származó mezőgazdasági javak bérleti 
dijából nyert jövedelmek esetén, a bruttó jövedelem a jogviszony/ a felek között 
kötött szerződés alapján határozható meg és a beszedett összegek összességét 
és/vagy természetben kapott jövedelmek lej egyenértékét képviseli. Amennyiben a 
bérleti dij természetben van kifejezve, annak lej értékelése a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Minisztérium szakositott területi igazgatáságainak ajánlása 
eredményeként, a Megyei Tanács által,- az adóév kezdete előtt kibocsátott 
Határozaton belül meghatározott  mezőgazdasági termékek átlag árainak alapján 
történik. Ezen határozatok, ugyanazon határidő keretén belül bvannak továbbitva a 
Megyei Adó-és Pénzügyi Hivatalok számára, hogy azok közölni tudja az alárendelt 
adóügyi egységekkel.  

A közigazgatás átláthatóságáról szóló 2003/52 sz. Törvény rendelkezéseinek 
tiszteletben tartása által a Maros megyében alkalmazott átlag árakat tartalmazó 
Jegyzék a Maros Megyei Tanács 2015/166 sz. Határozata által volt jóváhagyva. 
Nyilvános vita folyamat értelmében  az emlitett Határozat 2015 november 13-i 
dátummak kezdődően volt előterjesztve és a Határozat a Megyei Tanács hivatalos 
web-oldalán való közzététele (december 17) és annak jóváhagyása közötti időszak 
alatt nem került sor semmilyen jellegű értesités vagy fellebbezés rögzitésére.  

A Határozat jóváhagyását követően, illetve 2016 márciusában, egy Maros megyei 
gazdálkodói csoport, - a mezőgazdasági termékek átlag árainak módositásával 
kapcsolatos  kérelmeket küldött be a Maros Megyei Tanácshoz, figyelembe véve azon 
tényt miszerint a mezőgazdasági termékek java részének értékesitése alacsonyabb 
áron történik, mint ahogy azt a Maros Megyei Tanács 2015/166 sz. Határozata 
jóváhagyja.  

A Maros megyei gazdálkodói csoport kérelemei a 2016.03.23/70.084 és 
2016.03.25/70.092 számon voltak rögzitve, ezen kérelmeklem a Prefektusi 
intézményhez is le voltak adva, mely a 2016.24.25/70.104 sz. cimzés által a 
megfogalmazott peticiókba foglaltak sürgős felülvizsgálatát kéri. Ugyanebben az 
összefüggésben, a Maros megyei Mezőgazdasági Igazgatóság visszatért a 
2015.11.09/2669 szám alatt leadott javaslatra a 2016.03.16/575 sz. cimzés révén- 
melyben a tényleges piaci árak szintjéhez viszonyitottan más átlag árakat javasol a  
mezőgazdasági termékekre vonatkozóan.  
 
 
 
 



 

A 2016.04.26/8514 sz. cimzés által a Brassói Pénzügyi Főigazgatóság tudtunkra adja 
azon tényt, miszerint az Adótörvénykönyvről szóló 2015/227 sz. Törvény 84.cikk (6) 
bekezdés rendelkezéseinek megfelelően, annak minden utólagos módositásával és 
kiegészitésével, az adóév folyamán, ugyanazon eljárások tiszteletben tartása által a 
mezőgazdasági termékek ára módositható, a természetben kifejezett jövedelmek 
betéti dijának lej értékelésére vonatkozó új árak alkalmazása pedig az adóalap 
meghatározásának érdekében, a Regionális Pénzügyi Főigazgatóságok értesitését 
követően a következő hónap 1-től kezdődően történik.  
 
Ez  által, figyelembe véve az átlag ár módositására vonatkozó javaslatot, melyet  
Maros megye Mezőgazdasági Igazgatósága fogalmazott meg, illetve, hogy az új 
jegyzék -az előző viszonylatában, melyben az átlagárak a 2015-ös piaci árak alapján 
voltak meghatározva,-  a jelenlegi piaci eladási árak alapján kiszámitott átlagárakat 
tartalmazza, jóváhagyás értelmében alávetjük a mellékelt határozattervezetet.  
 
 
 
 
 
 
ELNÖK                                                                              ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ  
Ciprian Dobre                                                                                Alin Mărginean     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Összeállitotta: Gabriela Vaida, tanácsos 
Ellenőrizte: Ioana Tcaciuc, szolgálat vezető  



 
A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

MAROS MEGYEI TANÁCS 
MEGYE TITKÁR 

2016.04.06/6993 Sz. 

JEGYZÉK 

A 2016-os éven belüli törvényeknek megfelelően meghatározott mezőgazdasági 

termékek betiti dijának lej értékelése során kapott átlag árak módositásáról szóló 

2015/166 sz. Határozat véleményezését, illetve annak  esetleges ellenjegyzését 

megillető tartózkodás tekintetében  

 

Alulirott, COSMA AURELIAN – PAUL, Maros megye titkára, amennyiben a mai nap 

folymán, 2016.04.06-i dátumon a Maros Megyei Tanács Gazdasági Osztálya 

véleményezés értelmében előterjesztette a Maros Megyei Tanács rendkivüli ülésének 

kertén belüli Napirendbe foglalt határozattervezetet, a folyó éven belül, 

törvényeknek megfelelően megfelelően meghatároyott mezőgazdasági termékek 

betiti dijának lej értékelése során kapott átlag árak meghatározásáról szóló  

2015/166 sz. Határozat mellékletének módositását illetően.  

Amennyiben a 2001/215 sz. Törvény előirásainak megfelelően  ennek elemzése és 

véleményezése engem illet,valamint  a határozat jóváhagyása esetén, a helyi 

önkormnyztaról szóló 2001/215 sz. Törvény 97.cikk (3) bekezdés rendelekzéseinek 

megfeleleően  az illetékes közigazgatási rendelkezés ellenjegyzése engem illet, 

Figyelembe véve, hogy I és II fokú rokonok végeznek az adózási kód  84.cikk hatálya 

alá tartozó tevékenységeket (bérbe adási szerződés alapján végzett mezőgazdasági 

tevékenységek) 

Összhangban a 2003/161 sz. Törvény 79.cikk (1) bekezdés c) betűjének 

rendelkezéseivel, miszerint úgy értelmezhető, hogy az I és II fokú rokonoknak 

örökségi érdekük lehet, mely a véleményezési hatáskörök, illetve az ellenjegyzés  

lehetséges befolyásolásához  vezethez, figyelembe véve ugyanazon jogszabály 

79.cikk (2) bekezdésénk rendelkezéseit, kérem vegyék tudomásul az adott 

hatáskörök teljesitésére vonatkozó tartózkodásomat és a hatáskörök bevégzésénk 

érdekében kérem nevezzenek ki más közalkalmazottat.  

 

TITKÁR 

Aurelian- Paul Cosma 

* olvashatatlan aláirás 

 



MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM  

MAROS MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 

  

 
MAROS MEGYEI TANÁCS 

2016. MÁRCIUS 16/ 4788 Sz. 
 

 

2016.03.16, Marosvásárhely 
575 Sz.  

Tisztelt Elnök Úr 
 
Referencia: Mezőgazdasági termékek átlagárai.  
 
Visszatérve a 2015.11.09-i a mezőgazdasági termékek átlagárairól szóló 2.669 sz. 
cimzésre, közvetitjük a piaci árak módositására vonatkozó  javaslatot.  
 

Folyó Sz. 
Termék 

megnevezése 
Mértékegység 

Átlagár 
2015 

I. Gabonafélék, technológiai növények, takarmányok 

1. Búza lej/kg 0,60 

2. Árpa lej/kg 0,60 

3. Kétsoros árpa lej/kg 0,60 

4. Zab lej/kg 0,55 

5. Tritikále lej/kg 0,60 

6. Kukorica lej/kg 0,55 

7. Napraforgó mag lej/kg 1,30 

8. 
Természetes gyep 
szénatermés 

lej/kg 0,15 

 Lucerna széna lej/kg 0,40 

 Lóhere széna lej/kg 0,40 

9. Korpa lej/kg 0,60 

10. Vegyes takarmány lej/kg 1,10 

II. Szabadföldi termesztésű és üvegházhatás alatt hajtatott zöldségek 

1. Paradicsom/üvegház lej/kg 3,50 

2. Paprika/üvegház lej/kg 3,50 

3. Pirospaprika lej/kg 4,00 

4. Csipőspaprika lej/kg 3,00 

5. Paradicsompaprika lej/kg 3,50 

6. 
Uborka 
szabadföld/üvegház 

lej/kg 3,00 

7. 
Padlizsán 
szabadföld/üvegház 

lej/kg 2,50 

8. Zeller lej/kg 3,50 

9. Pasztinák lej/kg 3,00 

10. Sárgarépa lej/kg 2,00 

11. Petrezselyem lej/kg 3,50 

12. Paszuly lej/kg 4,00 

13. Bab lej/kg 8,00 



14. Zöldhagyma  lej/ kötés 1,50 

15. Fehér hagyma  lej/kg 2,00 

16. Vöröshagyma lej/kg 2,50 

17. Fokhagyma lej/kg 9,00 

18. Fehér káposzta  lej/kg 1,50 

19. Vörös káposzta lej/kg 1,50 

20. Karfiol lej/kg 4,00 

21. Cukkini lej/kg 3,50 

22. Gomba lej/kg 7,00 

23. Krumpli lej/kg 1,50 

III. Ültetési anyagok 

1.  
Ültetési anyag: 
Gyümölcsfák, 
cserjék, hajtás 

lej/ darab 9,00 

IV. Friss gyümölcs 

1. Alma lej/kg 2,00 

2. Körte lej/kg 4,00 

3. Birsalma lej/kg - 

4. Dió-bél lej/kg 30,00 

5. Szőlő lej/kg 3,00 

V. Vágóállat hús  

1. Vágósertés lej/kg 5,00 

2. Vágómarha lej/kg 4,50 

3. Vágóbaromfi lej/kg 6,50 

4. Vágójuh lej/kg 6,00 

VI. TEJ ÉS TEJTERMÉKEK 

1. Tej lej/ l  0,90 

2. 
Friss túró és 
sajtfélék 

lej/kg 14,00 

3. Sózótt túró lej/kg 16,00 

4. Tejföl lej/kg 8,00 

VII. TOLYÁS 

1. Tolyás lej/darab 0,40 

VIII. Gyepi zöld tömeg 

1. 
Zöld tömeg – 
állandó legelők 

lej/kg 0,07 

 
 

Tisztelettel, 

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 
Ec. Ioan RUS 

* olvashatatlan aláirás és bélyegző 
MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 

MAROS MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
ROMÁNIA 

Ciprian Dobre - Elnök úr - figyelmébe 
MAROS MEGYEI TANÁCS 
Marosvásárhely, Primăriei  utca, 2 sz.  
Tel.: 0265-263.211, Fax.: 0265-268.718 
 
Összeállitotta: Ing. Silvia JUDE  mérnök – Senior tanácsadó 
* olvashatatéan aláirás 



Marosvásárhely  
2016.03.25    

 
MAROS MEGYEI TANÁCS 

Levelek és közönség 
2016.03.25/ 70.092 Sz. 

 

 
A MAROS MEGYEI TANÁCS INTÉZMÉNYÉNEK 

Ciprian DOBRE ELNÖK ÚR FIGYELMÉBE 
 
Referencia: 2016.03.22/70084 sz. Cimzés 
 
A 2016.03.21 számon keltezett és a Maros Megyei Tanácsnál a 2016.03.22/70084 sz. 
alatt rögzitett  Cimzésünkre visszatérve pontositjuk, hogy nem kérjük a Megyei 
Tanács  2015.12.17/166 sz. Határozat hatálytalanitását, hanem a mezőgazdasági 
termékek jelenlegi piaci árakhoz viszonyitott ár meghatározását megillető új elhjárás 
megtételét.  
 
Kérelmünket az adózási kód 84.cikk (6) bekezdésének rendelkezései alapozzuk, 
melynek megfelelően:  
 
”Amennyiben az (5) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően meghatározott  
 a mezőgazdasági termékek átlagára a jövedelmi adóév során módositva volt, az 
(5) bekezdés szerinti eljárásnak megfelelően a természetben kifejezett 
jövedelmek betéti dijának lej értékelésére vonatkozó új árak alkalmazása, az 
adóalap meghatározásának érdekében, a Regionális Pénzügyi Főigazgatóságok 
értesitését követően a következő hónap 1-től kezdődően történik.” 
 
 

Gazdálkodó képviselők: 
 

SANARA SA – ing. Berindeie Remus Danut         * olvashatatlan aláirás 

ECO CERES SRL – ing. Hadarau Nicolae             * olvashatatlan aláirás 

KODAGRO SRL – ing. Kosa Belenyesi Gyula         * olvashatatlan aláirás 

CERAGRIM SRL – ing. Pop Ioan                          * olvashatatlan aláirás 

  

 

 

 

 

 

 

 



AZ ADÓTÖRVÉNY ÉS RÉSZLETES VÉGREHAJTÁSI SZBÁLYOK 

Módszertani rendelkezések 

19. 

(1) Az adótörvény 83.cikk értelmében , a koncessziós eszközökből származó 

adóköteles jövedelem kategóriába  az ingó és ingatlan javak bérbe adása és 

albérletbe adása során származó jövedelemek, valamint a mezőgazdasági javak, 

személyes örökség haszonbérbe adása során keletkező jövedelmek tartoznak.  

(2) Az adótörvény 83.cikk (1) bekezdésének értelmében az ingatlan javak bérbe 

adása és albérletbe adása során származó jövedelmeknek a lakások, nyaralók, 

garázsok, földek és egyéb hasonló javak használatának átengedése számit, beleértve 

ezek egy részének átengedését is, mely rekám célra felhasznált és melynek 

használata egy bérbe adási, albérletbe adási, haszonélvezeti vagy más hasonló 

szerződés alapján átengedett.  

84.Cikk. A javak használati átengedése során keltkező jövedelem éves nettó 

értékének meghatározása 

(1) A személyes örökségi javak használati átengedése, más mint a mezőgazdasági 

javak haszon bérbe adása során keletkező bruttó jövedelem, a kézpénzbeli összegek 

és/vagy a felek között megkötött szerződés által meghatározott természetbeni 

jövedelem lej egyenértékének összességét képviseli, minden egyes adóévben, 

független annak átvételi nyugtázásának időszakától. A törvényes rendelkezéseknek 

megfelelően, a bruttó jövedelmet a tulajdonost, haszonélvezőt vagy más jogos 

tulajdonost terhelő kiadások értéke növeli, amennyiben azok a másik szerződő fél 

által végrehajtottak.  

(2) A személyes örögséget megillető ingó és ingatlan javak bérbe adása során 

megszerzett jövedelmek esetén, a bruttó jövedelem a flek között megkötött 

szerződés által meghatározott bér érték alapján határozható meg, minden egyes 

adóévben, független annak átvételi nyugtázásának időszakától.  

(3) A javak használati átengedése során származó jövedelmek meghatározása a 

kiadások- bruttó jövedelemtre gyakorolt 40%-os kvóta alkalmazása által megszabott- 

bruttó jövedelemből való levonása során történik.  

(4) A személyes örökséget megillető mezőgazdasági javak haszon bérbe adása során 

származó jövedelmek esetén a bruttó jövedelem a a jogviszony/ a felek között kötött 

szerződés alapján határozható meg és a kézpénzbeli beszedett összegek és/vagy a 

természetbeni jövedelem lej egyenértékének összességét képviseli.  

(5) Amennyiben a haszon bérbe adás természetbeni jövedelem által van kifejezve, a 

lej felértékelés a mezőgazdasági termékek, - a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Minisztérium szakositott területi igazgatáságainak ajánlása eredményeként a megyei 

tanácsok,illetve  Bukarest Általános Tanácsa által az adóév kezdete előtt kibocsátott 

Határozatok keretein belül megszabott  átlagára alapján történik. Ezen határozatok, 



ugyanazon határidő keretén belül bvannak továbbitva a Megyei Adó-és Pénzügyi 

Hivatalok számára, hogy azok közölni tudja az alárendelt adóügyi egységekkel. 

(6) Amennyiben a mezőgazdasági termékek az (5) bekezdésnek megfelelően 
megszabott átlagára a jövedelem megvalósitási adóév során módosul, az (5) 
bekezdésbe foglalt eljárás szerint , a  természetben kifejezett jövedelmek lej 
értékelésére vonatkozó új árak alkalmazása, az adóalap meghatározásának 
érdekében, a Regionális Pénzügyi Főigazgatóságok értesitését követően, a következő 
hónap 1-től kezdődően történik.  
 
(7) A haszon bérbe adás során származó nettó jövedelem meghatározása minden 

kifizetéskór, a kiadások- bruttó jövedelemtre gyakorolt 40%-os kvóta alkalmazása 

által megszabott- bruttó jövedelemből való levonása során történik.  

(8) A haszon bérbe adás során származó jövedelem utáni adó kiszámitása a  

jövedelem fizetők- a kifizetés pillanatában a nettó jövedelemre való 16%-os kvóta 

alkalmazáson belüli  visszatartás során történik, az adó végleges.  

(9) A haszon bérbe adást megillető, ez úton kiszámitott és visszatartott jövedelem 

utáni adó kifizetése az állami költségvetésbe, a visszatartást követő hónap legkésőbb 

25-i dátumáig történik. 

(10) Az (1) és (2) bekezdés rendelekzéseitől eltérve, a 68.cikk rendelkezéseinek 

megfelelően az adóköteles felek, a könyvelőségi adatok alapján, választhatják a 

használti átengedés  tényleges rendszere utáni nettó jövedelem megszabását. Azok 

az adóköteles felek, melyek a javak használatának átengedése után tesznek szert 

jövedelemre és nem határozzák meg a könyvelőségi adatok alapján a  javak 

használatának átengedése utáni tényleges rendszer alapú nettó jövedelmet, a a 

86.cikk rendelkezéseinek megfelelően, nem rendelkeznek adóügyi nyilvántartás vagy 

könyvelésbe vételi adat  kitöltési kötelezettségekke.  
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PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM  
 
ADÓ ÉS PÉNZÜGYI HIVATAL  
 
Regionális Pénzügyi Főigazgatóság 
Brassó  
Maros Megyei Adó –és Pénzügyi Hivatal-  
Jogi személyek csoportja 
Adókötelesek Osztálya 
 

 
 
A MAROS MEGYEI TANÁCS 
 
GAZDASÁGI OSZTÁLYÁNAK 
 
Költségvetés Szakasz 
  
Cim: P-ţa Victoriei, 1 sz., Marosvásárhely 
 
Regisztrációs szám: MSG_REG/19998/MSG_DEJ/6522 

Dátum: 2016.04.20 

Az önök által megküldött és a Maros Megyei Adó-és Pénzügyi Hivatalban a 

fentiekben emlitett szám alatt rögzitett, a mezőgazdasági termékek folyó éven belüli 

átlagárainak módositási lehetőségeire vonatkozó információk kikéréséről szóló  

cimzés következtében az alábbiakat közöljük:  

Az adózási kódról szóló 2015/227 sz. Törvény 84.cikk (5) és (6) bekezdéseinek 

rendelekezései alapján, az utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel, „ ... (5) 

Amennyiben a haszon bérbe adás természetbeni jövedelem által van kifejezve, a lej 

felértékelés a mezőgazdasági termékek, - a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Minisztérium szakositott területi igazgatáságainak ajánlása eredményeként a megyei 

tanácsok,illetve  Bukarest Általános Tanácsa által az adóév kezdete előtt kibocsátott 

Határozatok keretein belül megszabott  átlagára alapján történik. Ezen határozatok, 

ugyanazon határidő keretén belül bvannak továbbitva a Megyei Adó-és Pénzügyi 

Hivatalok számára, hogy azok közölni tudja az alárendelt adóügyi egységekkel. 

(6) Amennyiben a mezőgazdasági termékek az (5) bekezdésnek megfelelően 

megszabott átlagára a jövedelem megvalósitási adóév során módosul, az (5) 

bekezdésbe foglalt eljárás szerint , a  természetben kifejezett jövedelmek lej 

értékelésére vonatkozó új árak alkalmazása, az adóalap meghatározásának 

érdekében, a Regionális Pénzügyi Főigazgatóságok értesitését követően, a következő 

hónap 1-től kezdődően történik.” 

Minezek által, amennyiben a mezőgazdasági termékek a fentiekben emlitett 
bekezdésbe foglalt eljárás szerint megszabott átlagára a jövedelem megvalósitási 



adóév során módosul, az új árak alkalmazása a Regionális Pénzügyi Főigazgatóságok 
értesitését követően, a következő hónap 1-től kezdődően történik, ezek 
kalkulációjára pedig a fentiekben emlitett jogaszabélyok rendelkezéseinek 
megfelelően a természetben kifejezett haszon bérbe adás utáni  jövedelmek lej 
értékelésekor kerül sor.  
 
 
Tisztelettel, 
 
 
 
 
 
Hatósági Igazgatóhelyettes- Jogi személyek csoportja 
Denes Iren  
* olvashatatlan aláirás 
 
 

Osztály vezető  
Vaida Margit 

* olvashatatlan aláirás 
Bélyegző: 

                                                         ADÓ ÉS PÉNZÜGYI HIVATAL  
                             MAROS MEGYEI  ADÓ –ÉS  PÉNZÜGYI HIVATAL-  
                                         JOGI SZEMÉLYEK CSOPORTJA 

 
 

 
 

Összeállitotta:  
Moldovan Camen  

* olvashatatlan aláirás 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAROS MEGYEI TANÁCS 
2016 MÁJUS 17/9796 

 

Feladó: ”OLTEAN ELISABETA” agrocoop@yahoo.com 

Cimzett: cjmures@cjmures.ro 

Elköldeve: 2016 május 17 08:58  

Tárgy: Gabonaféléket megillető átalár javaslatok 2016 

A Maros Megyei Tanács hivatalos internetes oldalán közzétett, a haszon bérbe adás 

értékelésére megszabott mezőhazdasági termékek átlagárának módositsát megillető  

határozattervezetől szóló 2016.05.09/9220 sz. Közlemény következtében,  

AGRO COOP ARDEALUL MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZET, saját nevében és a szövetség 

egyes tagjainak, valamint a (Maros megyei gazdálkodó) vállalkozások nevében, 

illetve: 

- SANAGRA SA 

- SINAGRO SRL  

- 3 CSN SRL 

- ECO CERES SRL 

- CERAGRIM SRL 

A Maros Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság által közzétett mezőgazdasági termékek 

átlagárát megillető  javaslatra vonatkozóan a következő javaslatokat terjesztjük elő:  

- búza  - 0,58 lej / kg 

- árpa  - 0,58 lej / kg 

- tritikále  - 0,50 lej / kg 

- szemes kukorica   0,47 lej / kg 

 

Az általunk előterjesztett javaslatok a fentiekben elmitett termékek jelenlegi eladási 

ár szintje érvén indokolhatók, és a piaci szabályok szerint, a mezőgazdasági 

termékek ára mindigis alacsony aratáskor, következés képpen pedig a következő 

időszakot illetően azok prognózisa csökkentést mutat.  

 

A fentiek értelmében, kérjük sziveskedjenek figyelembe venni javaslatainkat.  

 

 

Tisztelette, 

Berindeie Remus Danut 

 

Az Agro Coop Ardealul Mezőgazdasági Szövetkezet  

Igazgatóságának Elnöke  

 

 

 

2016.05.17 
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mailto:cjmures@cjmures.ro


 

 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

 
MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGI ÉS KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLY 
KÖZIGAZGATÁS ÉS KANCELLÁRIA  
 

9220 / 09 V. 2016 
VI D /1 Akta  
 
 
KÖZLEMÉNY 
 
 
 
A 2016-os év során elért megtakaritások adóztatása érdekében a 2003/52 sz. Törvény 
rendelkezéseivel összhangban a Maros Megyei Tanács közzéteszi a mezőgazdasági 
termékek betiti dijának lej értékelése során meghatározott átlag árak módositását 
megillető szándékát. 
 
A határozattervezet 2016 május 9-i dátummal kezdődően közzé van téve a Maros 
Megyei Tanács hivatalos web-oldalán: www.cjmures.ro és az intézmény  
Marosvásárhelyi székhelyén: P-ţa Victoriei 1 szám.   
 

Az érdekeltek 2016 május 19-ig ajánlólevél értékű  irásos javaslatokat, véleményeket 

küldhetnek a Maros Megyei Tanács székhelyére vagy elektromos levél formájában a: 

cjmures@cjmures.ro cimre.  

 

 
 
 
 
ELNÖK                                                                                               TITKÁR                                                                                                                                 
Ciprian Dobre                                                                                          Paul Cosma          
* olvashatatlan aláirás                                                             * olvashatatlan aláirás    

 
 
 
 

Bélyegző: 
MAROS MEGYEI TANÁCS  

ROMÁNIA 

http://www.cjmures.ro/
mailto:cjmures@cjmures.ro


ROMÁNIA                                                                                                  MELLÉKLET  
MAROS MEGYE 
MEGYEI TANÁCS  
 

A Maros megyei mezőgazdasági termékek módositott átlagárát tartalmazó 
JEGYZÉKE 

 

Folyó Sz. 
Termék 

megnevezése 
Mértékegység 

Átlagár 
2015 

I. Gabonafélék, technológiai növények, takarmányok 

1. Búza lej/kg 0,60 

2. Árpa lej/kg 0,60 

3. Kétsoros árpa lej/kg 0,60 

4. Zab lej/kg 0,55 

5. Tritikále lej/kg 0,60 

6. Kukorica lej/kg 0,55 

7. Napraforgó mag lej/kg 1,30 

8. 
Természetes gyep 
szénatermés 

lej/kg 0,15 

 Lucerna széna lej/kg 0,40 

 Lóhere széna lej/kg 0,40 

9. Korpa lej/kg 0,60 

10. Vegyes takarmány lej/kg 1,10 

II. Szabadföldi termesztésű és üvegházhatás alatt hajtatott zöldségek 

1. Paradicsom/üvegház lej/kg 3,50 

2. Paprika/üvegház lej/kg 3,50 

3. Pirospaprika lej/kg 4,00 

4. Csipőspaprika lej/kg 3,00 

5. Paradicsompaprika lej/kg 3,50 

6. 
Uborka 
szabadföld/üvegház 

lej/kg 3,00 

7. 
Padlizsán 
szabadföld/üvegház 

lej/kg 2,50 

8. Zeller lej/kg 3,50 

9. Pasztinák lej/kg 3,00 

10. Sárgarépa lej/kg 2,00 

11. Petrezselyem lej/kg 3,50 

12. Paszuly lej/kg 4,00 

13. Bab lej/kg 8,00 

14. Zöldhagyma  lej/ kötés 1,50 

15. Fehér hagyma  lej/kg 2,00 

16. Vöröshagyma lej/kg 2,50 

17. Fokhagyma lej/kg 9,00 

18. Fehér káposzta  lej/kg 1,50 

19. Vörös káposzta lej/kg 1,50 

20. Karfiol lej/kg 4,00 

21. Cukkini lej/kg 3,50 

22. Gomba lej/kg 7,00 

23. Krumpli lej/kg 1,50 

III. Ültetési anyagok 

1.  
Ültetési anyag: 
Gyümölcsfák, 
cserjék, hajtás 

lej/ darab 9,00 



IV. Friss gyümölcs 

1. Alma lej/kg 2,00 

2. Körte lej/kg 4,00 

3. Birsalma lej/kg - 

4. Dió-bél lej/kg 30,00 

5. Szőlő lej/kg 3,00 

V. Vágóállat hús  

1. Vágósertés lej/kg 5,00 

2. Vágómarha lej/kg 4,50 

3. Vágóbaromfi lej/kg 6,50 

4. Vágójuh lej/kg 6,00 

VI. TEJ ÉS TEJTERMÉKEK 

1. Tej lej/ l  0,90 

2. 
Friss túró és 
sajtfélék 

lej/kg 14,00 

3. Sózótt túró lej/kg 16,00 

4. Tejföl lej/kg 8,00 

VII. TOLYÁS 

1. Tolyás lej/darab 0,40 

 
 


	hot103_2016
	expomot_hot103_2016
	acte_hot103_2016
	anunt_hot103_2016
	anexa_hot103_2016

