Aktuális jogi kérdés: mi is az a „vis maior”, alkalmazható-e járvány idején?
Közzétéve itt: magyarmezogazdasag.hu az Agrárhírportál (https://magyarmezogazdasag.hu)

Aktuális jogi kérdés: mi is az a „vis maior”, alkalmazható-e
járvány idején?
A szerződő felek jogvita esetén a vis maiorra akkor hivatkozhatnak, ha a szerződéses
kötelezettségüket az ellenőrzési körükön kívül eső, a szerződés megkötésekor előre nem látható,
kényszerítő jellegű körülmény miatt nem tudták teljesíteni.
Önmagában a vészhelyzet elrendelése álláspontunk szerint nem eredményezi a vis maiort,
azt minden egyes esetben külön kell vizsgálni, hogy annak feltételei fennállnak-e. Pl. az a termelő,
aki családjával együtt egy alföldi tanyán él, jórészt önellátó az élelmiszerek tekintetében, és saját
maga végzi a munkát a családja segítségével, csak néha megy be a közeli városba, és eleve
ritkábban találkozik más emberekkel, a munkáját tudja folytatni, és nem lesz nagyobb veszélyben a
járvány idején sem. Ha azonban a kormány kijárási tilalmat rendel el, a megtermelt terményt vagy a
felnevelt hizlalt állatot nem tudja a szerződött feldolgozóhoz eljuttatni, vagy a szerződött feldolgozó
nem tud hozzá szállítóeszközt, fuvarozót küldeni, az már nyilvánvalóan vis maior, bármelyik oldalról
is nézzük.
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De vizsgáljunk meg egy másik esetet. A mezőgazdasági termelő nem saját földjét műveli, hanem
haszonbérletbe vett területet. A Ptk. vonatkozó rendelkezése szerint „arra az évre, amelyben elemi
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csapás vagy más rendkívüli esemény miatt az átlagos termés kétharmada sem termett meg,
a haszonbérlő méltányos haszonbérmérséklést vagy haszonbér-elengedést igényelhet.
Erre irányuló igényét köteles még a termés betakarítása előtt a haszonbérbeadóval közölni”. A
jogalkotó itt a természeti körülményekre gondolt, pl. az aszályra, árvízre, belvízre. De akár
idesorolhatjuk azt is, hogy a haszonbérlő mondjuk nem jutott hozzá az általa használt műtrágyához,
mert a kereskedelmi forgalom a vírus miatti intézkedések következtében leállt, és ennek
következtében valóban jelentősen alacsonyabb lett a termésátlaga. Kérdés, hogy bizonyítható-e,
valóban a műtrágya hiánya vezetett-e az alacsonyabb terméshez, ill. lett volna-e
lehetősége a termelőnek más megfelelő műtrágyához hozzájutni. Tehát ebben az esetben
csak alaposabb vizsgálat után állapítható meg, hogy a veszélyhelyzet közvetlen összefüggésben vane a terméscsökkenéssel, és ez alapján igényelhető-e a haszonbérmérséklés.
A lakosság ellátásának biztonsága ebben az időben kiemelten fontos, ezért a termelők munkájára
továbbra is szükség van, sőt,
fokozott biztonsági intézkedéseket kell alkalmazni annak érdekében, hogy az állampolgárok
asztalára kerülő élelmiszer még véletlenül se kerülhessen kapcsolatba a vírussal.
A rendkívüli intézkedések körében a Kormány ellenőrzése alá vonhat különböző gazdálkodókat is.
Vélhetőleg nem az egyes termelőkre várhat ez a sors, hanem a nagy elosztó hálózatokra, valamint a
legfontosabb közszolgáltatásokat végző cégekre.
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