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MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK 
 

Hideg volt a február, a hóban meglapuló  
tanyácskából keskeny csapás vezetett ki a 
dűlőútra, varjúkárogás törte  meg a csendet. A 
tanyák csámpás kéményeiből füstcsíkok szálltak  
a makulátlanul tiszta, kék égbolt felé. Ember nem 
járt, de nem is volt rá oka, hogy kimenjen a jó 
melegről.  
 
Az egyik ilyen tanyácskában, jóval bentebb a 
dűlőúttól lakott Pista bácsi  a feleségével. Már 
mindketten a hetven év  fölött jártak. Elszaladt 
fölöttük az idő. Tengerit morzsoltak, vagy  
üldögéltek csendben, el-elszunyókálva.  
A lóca végén nagykendőt maga köré tekerve, 
Maris néni bóbiskolt. Ölében az öregecske cirmos 
dorombolt, orrával néha meg-megbökte a nyugvó 
kezet, cirógatásra buzdítva. A sublóton ketyegett 
az öreg vekker, nem nézett rá senki, hiszen volt 
most idő bővében. A falon szentképek. A 
sparheltban tűz pattogott. Sarokban egy fából 
készült, nyagdácska  lavórtartó, Fölötte a falon 
barna rámában vaksi tükör lógott. Most kintről  
halk zúgás hallatszott majd 
kutyaugatás, a zúgás már  dübörgéssé erősödött, 
éles csikorgó hanggal keveredve. Az öreg falak 
megremegtek, a macska ijedten leugrott, és 
bebújt a lóca alá. De aztán hirtelen megint csend 
lett, de a kutyák tovább ugattak Erre már Pista 
bácsi is magára öltötte a bekecsét, homlokába 
húzta a megkopott prémes sapkát. Kilépve az 

alacsony ajtón,  csak hunyorgott a hófehér, a 
napsugártól vakítóan fénylő táj csillogásától, 
vaksin tekingetett a dűlőút felé. Ameddig csak 
ellátott, óriási járművek álltak ottan 
csendességgel. Harckocsik, ponyvás teherautók, 
kétéltű járművek.  
- Ruszkik!   Állapította meg Pista bácsi.   
- De ugyan mé állanak ott a hidegben, mé nem 
mönnek má tovább?   
 
Aztán úgy a sor hátuljáról csak úgy a hóval feddet 
tavalyi kukoricaföldön keresztül, egy kisebb, 
ugyancsak ponyvás, de  körben ablakos autó, 
ringatózva megindult a tanya felé. Megállt a kapu 
előtt. Három tányérsapkás, sok csillagos tiszt 
szállt ki, de a sofőr az ülve maradt. Határozottan 
megindultak a kisapu felé, mintha csak itt laktak 
volna. Kezet fogtak a megrökönyödött Pista 
bácsival, veregették a vállát, ölelgették, mint egy 
igaz régi ismerőst. Aztán katonás  
léptekkel  elmasíroztak a hüledező idős ember 
előtt. A konyhaajtóban illedelmesen lerázták a 
havat, a fényesre viszkolt csizmáikról, majd 
meghajolva bentebb mentek.  Kedvesen 
köszöntötték az éppen feltápászkodó nénét.  
- Bábuska!  - Bábuska! - Dobrigyen Bábuska!  Az 
egyik még közelebb hajolt  - Nye bojtes Bábuska!  
(Ne féljen Mamácska!)  
Kéretés nélkül körbeülték a konyhaasztalt, és 
hangosan egymást túlkiabálva, konzerveket 
raktak ki, meg egy igen csak fekete hosszú 
szögletes kenyérfélét. Mire a gazda is becsukta a 
konyhaajtót maga mögött, már igencsak 
falatoztak.  
- Hát az én asztalomná ilyen könyeret má csak 
nem öszünk, hékám hozzá má valamit.  
Maris néném meg még jobban maga köré húzta a 
fekete nagykendőt, és becsoszogott a nagy 
tisztaszobába. Egy nemrég sütött nagy  
házikenyérrel tért vissza, és kissé megszeppenve 
a tisztek elé rakta. Aztán egy hosszú szál, illatozó 
füstölt kolbászt. Erre aztán a kemény katona 
szemek megteltek könnyel. Az egyik a két kezébe 
fogta a kenyeret, megcsókolta és magasba 
emelte, mint valami oltári szentséget. Pista bácsi 
is igen elérzékenyült, és már hozta is a demizson 
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Mórici borocskát. Hát bizony ilyen evés, ivást sem 
látott az idős pár. Akkor kürtszó harsant föl a kapu 
előtt, az úton pedig egyszerre indult a rengeteg 
dízel motor. A Tisztek villámgyorsan fölpattantak 
és menetközben gombolták a kabátot, húzták 
meg a derékszíjat. Beugrottak az autóba. Nagy 
sebesen az álló konvoj felé száguldottak. De 
hirtelen megint lefékeztek, visszatolattak. Az egyik 
tiszt kiugrott, és egy nagy dobozt rakott Maris néni 
karjába.  
Aztán véglegesen elmentek. A két idős is lassan 
becsoszogott a konyha melegébe, az asztalra 
tették a dobozt. Először csak szótlanul nézegették 
egy ideig, aztán Pista bácsi csak fölnyitotta a 
tetejét. Belenyúlt, és kiemelt belőle egy 
ezüstszínű szamovárt.  
Tisztelettel ´körbejárták, Maris néni még meg is 
simogatta. - hát  a rosseb sé tuggya hogy mi a 
csuda ez. Biztos az oroszok templomba 
használják. Valamiféle tömjénező, füstölgő ez, má 
látom!  - Vidd be annyuk majd jó lössz még 
valamire.   
 
Aztán csak üldögéltek tovább, mindenki a maga 
helyén. A cica is a gazdasszonya ölébe dorombolt 
már újra.  
- Hát hogy szögényök hogy ötték azt a kényeret! 
Jegyezte meg Pista bácsi.  De Maris néni már 
szunyókált, meg a vekker ketyegett tovább a 
sublóton. 
 

 Írta Nagy Endre. 
 

AGRÁRKAMARAI HÍREK 
 

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. 
évi LXXXV. törvény (továbbiakban: Új 
törvény.) 2012. január 1-t ől hatályos, 

mezőgazdasági termel őket érint ő 
legfontosabb elemei  

 
A termékdíj kötelezettség általános szabályai  
Az Új törvény 3. § (1) bekezdés a 
környezetvédelmi termékdíj fizetési 
kötelezettséget a termékdíj köteles termék 
forgalomba hozatalához, vagy saját célú 
felhasználásához köti.  
Általános esetben a 3. § (2) bekezdés a) pontja 
szerint a termékdíj kötelezettség az els ő 
belföldi forgalomba hozót, vagy saját célú 
felhasználót terheli.  
Ez a csomagolószerek esetében is azt jelenti, 
hogy 2012. január elsejétől a csomagolószer 
után a belföldön el őször forgalomba hozó 
gyártó, keresked ő, vagy saját célú el őállítás 
esetén az els ő saját célú felhasználó fizeti meg 
a termékdíjat .  

A fenti összefüggések a mez őgazdasági 
termel ők többsége számára egyszer űsítést 
jelentenek. Akik a korábbi években a 
csomagolás révén voltak a környezetvédelmi 
termékdíj kötelezettjei, 2012. január elsejét ől 
mentesülnek a termékdíj kötelezettség alól. 
Ugyanis az új szabály értelmében, amikor a 
környezetvédelmi termékdíj köteles 
csomagolószert megvásárolják, az után a 
termékdíjat már a forgalomba hozó megfizette.  
A belföldi forgalomban megvásárolt 
csomagolószert a vev ő már környezetvédelmi 
termékdíjjal növelten veszi meg. /Áttételesen 
ugyan a vev ő a díjfizetés részese, de a teljes 
kötelezettség adminisztrációja alól mentesül./  
Nem mentesül a termékdíj kötelezettség alól 
az a termel ő, aki maga is környezetvédelmi 
termékdíj köteles csomagolószer gyártója, 
vagy termékdíj köteles termék közvetlen 
import őre. A megjelölt esetek alapján a 
gazdálkodó els ő belföldi forgalomba hozónak 
számít, és ez megalapozza a kötelezettséget. 
Ezeknek a termel őknek a törvény általános 
szabályai szerint kell eleget tenni a 
kötelezettségeknek, ami kiterjed a 
bejelentkezésre, negyedéves bevallásra, 
nyilvántartások vezetésére és a megfizetésre 
egyaránt.  
2012. január elsejét ől, mely esetben 
beszélhetünk a mez őgazdasági termel ők 
környezetvédelmi termékdíj átalány 
kötelezettségér ől?  
Ezt az Új törvény nyilatkozattétel választásához 
köti. Mint fentebb is kitértünk rá, a 3. § (2) 
bekezdés általános szabályai szerint a termékdíj 
kötelezettség az első belföldi forgalomba hozót, 
vagy az első saját célú felhasználót terheli.  
Az Új törvény 3. § (6) bekezdésében foglaltak 
szerint a kötelezett els ő vevője nyilatkozhat úgy 
a termékdíj köteles csomagolószer 
megvásárlásakor, hogy a termékdíjat maga fizeti 
meg a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. 
évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 
343/2011. (XII.29.) kormányrendelet 
(továbbiakban: Vhr.) 3. számú mellékletében 
foglalt nyilatkozatra alapozottan.A nyilatkozattételt 
viszont az Új törvény a 3. § (6) bekezdésben 
meghatározott a) b) c) pontokhoz köti. A 
73/2009/EK tanácsi rendelet szerinti 
mezőgazdasági termelő nyilatkozatot, csak az a) 
és b) pontokban foglalt kritériumok esetén tehet.  
 
a) pont: Ezek közül elsősorban az a) pont 
érinti/érintheti a mezőgazdasági termelőket 
kizárólag abban az esetben, ha a nyilatkozatot 
azért tették, mert a megvásárolt csomagolószert 
csomagolás előállítására használja fel. Pl. 
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vetőmagtermelő gazdaság papírt vásárol, 
amelyből maga állítja elő a vetőmag 
csomagoláshoz a zsákot. Ez esetben a törvény a 
termelőt nyilatkozata alapján nyilatkozóként kezeli, és 
a termékdíj kötelezettségének a 15. § (4) 
bekezdésében foglaltak szerint termékdíj átalány 
formában tehet eleget. /Az árbevételi értékhatár itt 
is nettó 50 millió forint./  
A mezőgazdasági termel ők új típusú termékdíj 
átalány rendszeréhez 2012-t ől sem párosul 
bevallási és nyilvántartási kötelezettség: 11.§ 
(3) bekezdés, a megfizetési kötelezettséget a 
tárgyévet követ ő év április 20-ig kell teljesíteni.  
Aki nyilatkozattétellel kíván élni és 
nyilatkozóként átalánykötelezettséget választ, 
annak adott év április 20-ig kell 
bejelentkezését megtenni a NAV 
vámszervéhez: 40. § (5) bekezdés.  
Az Új törvény 3. § (6) bekezdés szerinti kötelezett 
első vevője – nyilatkozó - írásbeli nyilatkozatát 
alkalmanként az egyes ügyletek során, vagy 
időszakokra szólóan is megteheti Vhr. 2. § (3) 
bekezdés.  
b) pont  
Az Új törvény 3. § b) pontja a nyilatkozattétel azon 
esetét határozza meg, amikor a csomagolószert 
csomagolás előállítására betétdíjas rendszerben 
működtetett újrahasználható 
csomagolóeszközként használják fel. 
Tapasztalataink szerint a mezőgazdaságban 
betétdíjas rendszerben működtetett 
csomagolószer újraforgatása nem jellemző, de a 
törvény erre lehetőséget ad. Ugyanakkor, ha 
valaki él a nyilatkozattétele szerint ezzel a 
lehetőséggel, meg kell felelnie a Vhr. 25. § (1) 
bekezdésében , valamint a betétdíj 
alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. 
(X.5.) Kormányrendeletben foglalt feltételeknek.  
 

A nyilatkozattétellel kapcsolatos 
összefüggések értékelése  

A nyilatkozattételt a mez őgazdasági termel ő 
választhatja. Ha a környezetvédelmi termékdíj 
köteles csomagolószer megvásárlásakor nem 
nyilatkozik, a vásárláskor a terméket 
termékdíjjal növelten veszi meg, de ezt 
követ ően semmiféle termékdíj kötelezettsége 
nem keletkezik.  
Nyilatkozóként viszont nem fizeti meg a 
csomagolószer utáni termékdíjat a számlában, 
mert nyilatkozata arra irányul, hogy a 
kötelezettséget maga teljesíti. Ez esetben azt 
kell mérlegelni, hogy a megvásárolni kívánt 
csomagolószer számlában szerepl ő termékdíja 
nagyságrendileg nagyobb-e, és mennyivel, 
mintha nyilatkozóként maga teljesíti a 
kötelezettség adminisztratív és pénzügyi 
feltételeit.  

Megítélésünk szerint a nyilatkozattétel 
választása az átalánykötelezettség 
értékhatárán belüli nettó 50 millió forintot meg 
nem haladó árbevételt realizáló, de nagy 
mennyiség ű csomagolószert használó 
termel őnek lehet érdeke.  
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2011. december 31-
ig hatályos „a környezetvédelmi termékdíjról, 
továbbá egyes termékek környezetvédelmi 
termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény” 
értelmében a 2011. év utáni környezetvédelmi 
termékdíj átalányt 2012. március 31-ig kell 
megfizetni az alábbi NAV számlaszámra. 
 
Számlaszám  Megnevezés  Számlajel  
10032000-
01037454 - 
00000000  

NAV környezet-
védelmi termékdíj 
adóbevételi számla  

20  

forrás: MA közlemény  
 

Sebestyén János ÚMVP tanácsadó 
Magyar Agrárkamara 

 
KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 

 

Anyakönyvi hírek  

Január hónapban anyakönyvi esemény nem 
történt. 

 
 

Tisztelt fogyasztók! 
 
Felhívnám a figyelmet, hogy ellenőrizzék vízóra 
aknáikat, fagycsapjaikat, mert a kemény téli 
időben előfordulhat szivárgás, fagyás, 
vízbeömlés, stb. Az ilyen esetekből adódó mért 
vízmennyiség, vagy szétfagyott, fogyasztásmérő, 
szerelvények illetve ennek egyéb költségei sajnos 
a fogyasztót terhelik.  
Köszönöm figyelmüket!  
 

Vízműkezelő! 
 

 
A 2010. február 9. /csütörtök/ 13 órakor kezdődő 
képviselő-testületi ülésre készült előterjesztések 
megtekinthetők a www.moricgat.hu honlapon az 
önkormányzat/dokumentumok menüpont alatt. 
 
 

Tisztelt Nyugdíjasok! 
 
A február 4.-ére meghirdetett Nyugdíjas Klub 
alakuló ülés a rossz időjárás miatt elmaradt.  
 
Ezért új időpontban, 2012. március 10.-én, 
szombaton, 14 órára a Művelődési Házban várom 
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az érdeklődőket. Jöjjenek el és vegyenek aktívan 
részt Nyugdíjas Klubunk megalakításában, 
szervezésében. 
 
Az összejövetelre való eljutást a Falubusszal meg 
tudják oldani. Ez ügyben keressék meg Bozó 
Sándor falugondnokot. 
 

Rokolyáné Marika 
 

HUMOR 
 
- Mi volt régebben, tojás vagy tyúk? 
- Régebben minden volt: tojás is, tyúk is! 

☺ 
Férfi a boszorkánynál: 
- Segítsen rajtam! 40 évvel ezelőtt valaki átkot 
mondott rám, azóta teljes szenvedés az életem! 
A boszorkány: 
- Ahhoz, hogy ezt el tudjam távolítani, tudnom kell 
azt, hogy mi volt az eredeti átok szövege. Vissza 
tud rá emlékezni?  
- Persze, még most is hallom: "Ezennel 
házastársakká nyilvánítalak benneteket!" 
 

GYEREKEKNEK 
 

C  I  S  N  N 

G  R  L  E  Ö 

A  C  K  S  Ó 

S  O  Z  S  R 

D  A 
 
 

A  Z  G 

 
Ha az oszlopokat megfelelő sorrendbe rakod, 
balról jobbra olvasva egy közmondást kapsz 
megfejtésül. 
Ha a megfejtést behozod a szerkesztőségbe 
édességet kapsz jutalmul. 
 

HÁZIASSZONYOK ROVATA 
 

Orchidea 
 
Hozzávalók:  
Tészta:  
10 dkg Rama margarin,  5 dkg porcukor,  3 tojás 
sárgája,  50 dkg liszt.  1 cs. sütőpor,  csipet só,  2 
dl tejföl.  reszelt fél citromhéj.  2 ek kakaó  
Máktöltelék:  
20 dkg őrölt mák, 10 dkg porcukor, 1 reszelt alma, 
késhegynyi fahéj, reszelt fél citromhéj, 1 dl forró 
tej. 

Kókuszkrém:  
 3 tojásfehérje,  20 dkg kókuszreszelék,  10 dkg 
porcukor,  10 dkg margarin. 
Vaníliakrém:  
 1/2 l tej,  2 cs vaníliás puding – főzős,  20 dkg 
porcukor,  20 dkg margarin. 
Tetejére: kókuszreszelék 
  
10 dkg margarint 5 dkg cukorral, 3 tojássárgával, 
2 dl tejföllel, csipet sóval, 50 dkg liszttel és 1 cs 
sütőporral összegyúrunk. Három részre osztjuk, 
1/3 részébe 2 ek kanál kakaót teszünk. 
A fehér tészta egyik felét kinyújtjuk, zsírozott vagy 
tepsibe helyezzük, erre a mákos massza kerül. 
Mákos masszához 20 dkg mákot kevés tejjel 
leforrázunk, 10 dkg cukorral, reszelt almával és 
citromhéjjal ízesítve. Ezt befedjük a másik sárga 
lappal. 
Kókuszos masszához 3 tojás habbá vert 
fehérjébe 10 dkg cukrot teszünk, majd 
hozzáadunk 20 dkg kókuszreszeléket, és 10 dkg 
langyos margarinnal lágyítjuk. Erre kerül a barna 
tésztalap. 
Minden tésztalapot villával megszurkálunk. Így 
összeállítva sütjük ki. 
Kihűlés után kenjük rá a közben elkészített és 
ugyancsak kihűlt vaníliakrémet. A krémet a leírt 
hozzávalókból elkészítjük, melyet a barna tésztára 
kenünk. Tetejét kókusszal díszítjük. 
Így állítjuk össze tehát a süteményt: sárga tészta - 
mák - sárga tészta - kókusz - barna tészta - 
vaníliakém. 
Forrás: www.nosalty.hu 
 
 

Tisztelt adózók! 
 
A Móricgátért Egyesület köszöni az elmúlt évi 
adófelajánlásokat!  
 

Kérjük, hogy a 2011. évi adóbevallások 
elkészítésekor is támogassák egyesületünket 
az szja. 1%-ának felajánlásával.  
 

Adószám: 18363845-1-03. 
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