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Pluszpénzzel 
segítik a gazdákat

elfogadta tegnap az európai bizottság a román agrártárca 
kérését, így a tárca saját költségvetéséből hektáronként 
20, állatonként pedig 15 eurós – farmonként legtöbb 15 
ezer eurós – vissza nem térítendő támogatással segítené 
a válságban megroppant gazdálkodókat.
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A válság hatásainak enyhítése érdekében a románi-
ai gazdálkodókat segítő állami támogatási rendszert 
hagyott jóvá tegnap az Európai Bizottság. Mint teg-

nap érdeklődésünkre Tánczos Barna, a mezőgazdasági mi-
nisztérium államtitkára elmondta, az eredetileg 1,3 milliárd 
lejes, azaz több mint 300 millió eurós keretösszegű támoga-
tást tavaly decemberben dolgozta ki a szaktárca, ám az in-
tézkedés jóváhagyásához 
Brüsszel véleményezésé-
re és engedélyezésére is 
szükség volt. A farmon-
ként legtöbb 15 ezer eu-
rót elérő támogatás célja 
a krízis által kedvezőtle-
nül befolyásolt gazdák 
megsegítése. „A 15 ezer 
euróban maximált szint 
az unió versenyszabályai 
miatt lett plafonálva, így 
a gazdáknak nyújtandó 
támogatást az Európai 
Bizottság sem értékelte versenyellenesnek” – magyarázta 
Tánczos, hozzátéve, a gazdáknak így kiosztható pluszpénzt 
területalapú támogatásként, illetve számosállat után meg-
állapított vissza nem térítendő támogatásként fizetnénk ki. 
A szakember azonban kihangsúlyozta, az állami támogatás 
nem automatikusan osztódik le. „A ratifikálás után elkészí-
tettünk egy sürgősségi kormányrendelet-tervezetet, ez szö-
gezi le, milyen módon használható fel a támogatás. E kor-
mányrendeletet a pénzügyminisztériummal közel három 
hete vitatjuk, és próbáljuk meggyőzni a tárcát, hogy a me-
zőgazdasági minisztérium költségvetéséből tudunk annyi 
pénzt szorítani, hogy a bajba, illetve a rossz gazdasági hely-
zetbe került gazdákon segíteni tudjunk. Amíg nem volt 
meg az uniós jóváhagyás, addig viszont érdemben erről 
sem tudtunk sokat beszélni. Ma (szerdán – szerk. megj.) 
viszont megszületett a bizottsági döntés, két-három na-
pon belül valószínűleg megkapjuk a hivatalos jóváhagyást 
is, a rendeletet várhatóan két-három héten belül pedig a 
kormány is elfogadja. A hektáronként, illetve állatonként 
megállapított támogatás igénylési feltételei szándékunk 
szerint ugyanazok lesznek, mint amit a mezőgazdasági 
gázolajár-támogatást igénylő gazdák esetében megkövetel-
tünk” – mondta el az államtitkár. Hozzátette, amennyiben 
javaslatunkat elfogadják, akkor az hektáronként nagyjából 
20 eurós, állatonként pedig 15 eurós plusztámogatást je-
lentene ugyanazoknak a gazdáknak, akik most a gázolajár-
támogatást kapják. A tavaly kidolgozott 1,3 milliárd lejes 
keretet azonban az államtitkár szerint idén biztos nem 
tudják a szaktárca költségvetéséből kiszorítani, így a végső 
keretösszeget a pénzügyminisztériummal zajló egyezteté-
sek révén határozzák meg.

hírfolyam

> Sajtkészítést tanulnak, pénzt is kapnak 
érte. Május hónap folyamán mintegy 25-26 fia-
tal, 22 és 35 év közötti Hargita megyei gazdál-
kodó megy az észak-olaszországi Valle d’Aosta 
tartományba, hogy egy öt hónapos időszak 
alatt a helybeli tehéntartó és sajtkészítő gaz-
dáknak segítve tanulja meg az ottani állattartási 
szokásokat, tejtermék-készítési fortélyokat. Az 
öt hónapos időszak alatt a jelentkező fiatalok a 
tanulás mellett munkájuk nyomás révén akár 
havi több ezer eurós bért is megkereshetnek. „A 

Hargita megyei fiatal gazdák olyan farmokra 
mennek, ahol tejfeldolgozás és sajtkészítés is fo-
lyik. Fontos, hogy a jelentkezők a pénzkereseti 
lehetőség mellett az öt hónap alatt mind jobban 
megismerjék a hegyvidéki tartáshoz kiválóan 
alkalmazkodott d’Aostai tehénfajtát, amiből re-
ményeik szerint Hargita megyében is sikeresen 
tudnánk meghonosítani néhányat. A d’Aostai 
kollégák múlt havi megyénkben tett látogatá-
sakor ígéretet is tettek közel száz ampulla on-
dóanyag eljuttatására” – mondta el lapunknak 
Márton István, a megyei önkormányzat vidék-
fejlesztési közhasznú társaságának vezetője.
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agRáR külkeReskedelmi mutatók?

feldolgozva vásároljuk vissza

Agrárgazdaság

A javaslat hektá-
ronkénti 20 eurós, 
állatonként pedig 
15 eurós plusztá-
mogatást jelente-
ne ugyanazoknak 
a gazdáknak, akik 
most a gázolajár-tá-
mogatást kapják.

van szó, ami viszont az agrárexport 
esetében elenyésző hozzáadott érté-
ket takar. Az agrártermékek nyers-
anyagként való értékesítése alól saj-
nos a Hargita megyei termékek és 
termények sem jelentenek kivételt, 
pedig a szakértők figyelmeztetése 
szerint korántsem ugyanolyan ered-
ményhez vezet adott haszonállatok 
élőállat vagy feldolgozott, húsipari 
termékekként való értékesítése. Az 
út az élőállattól a szalámiig érték-
többletet, munkahelyeket, előnyö-
sebb piaci lehetőségeket jelenthet, 
mint ahogy jelent is számos ország 
esetében – hangsúlyozzák a szak-
emberek.

Import: sertéshúsra 
költjük a legtöbbet
A kivitellel ellentétben viszont az 

agrártermékek importján belül már 
teljesen más a helyzet: jóval nagyobb 
arányt képviselnek a feldolgozott ter-
mékek, a behozatal sokkal szélesebb 
és változatosabb áruskálán mozgott. 
A mezőgazdasági import tízes top-
listáján szereplő termékek értéke 1,5 
milliárd eurót tett ki, azaz a teljes ag-
rár- és élelmiszerimportnak csak alig 
40 százalékát – ebből következően 
sokkal több termékféleséget impor-
tálunk, mint amennyit exportálunk. 
A legnagyobb, 304 millió euró érték-
ben tavaly külföldről sertéshúst vásá-
roltunk, míg cukorbehozatalra 216 
millió eurót, dohány- és cigarettafé-
leségekre 153 millió eurót, élelmi-
szeripari készítményekre 142 millió 
eurót, szójadarára 132 millió eurót, 
szárnyashúsra 114 milliót, takar-
mányra és takarmánykiegészítőkre 
113 millió eurót költöttünk. A kül-
földről tavaly behozott búza értéke 
112 millió euróra, a napraforgómagé 
109 millióra, míg a kávéé 108 millió 
euróra rúgott. A kávéimporttal szem-
ben a jelentős mennyiségű, illetve 
értékű cukorbehozatal kissé érthe-
tetlennek is tűnik, főleg miközben 
Romániában jó néhány cukorgyár 
termelése évek óta szünetel. Az ex-
port tízes toplistáján nem szerepel-
nek az élelmiszer-készítmények, de 
az import névjegyzékén az előkelő 
ötödik helyet foglalják el, aminek a 
szakértők véleménye szerint az ese-
tek jó részében a Romániából kivitt 
élőállatok szolgáltatták a nyersanya-
gát. Ennek következtében viszont a 
feldolgozás során keletkező nyereség 
sem a hazai gazdákat, állatnevelő far-
mokat gazdagítja.

tejfeldolgozókban gondolkoznak a Hargita megyei gazdák

A székelykeresztúri Nagyküküllő, a gyimesközéploki Tatros és a 
csíkszépvízi Csengő tejfeldolgozó és értékesítő szövetkezetek „gyü-
mölcsei” után Dánfalván épülhet fel a negyedik, és Gyergyóditróban 
a megye ötödik gazdatulajdonú kis tejfeldolgozója – tudtuk meg Már-
ton Istvántól, Hargita Megye Tanácsának vidékfejlesztési közhasznú 
társaságának igazgatójától. A kivitelezési tervek szerint mindkét egy-
ség napi 4-5 ezer liter tej feldolgozására lenne képes, figyelembe véve e 
tekintetben a környékbeli jószágállományt és az éves szinten várható 
tejhozamokat. Márton szerint a Gyergyói-medencében a ditrói és a 
környékbeli tehenesgazdák által termelt tejet feldolgozó üzemnek 
már az alapja is meg van öntve, míg Dánfalván már az e célra megfelelő 
épület is rendelkezésre áll, így a felcsíki település esetében a közbirto-
kosság a helyi szarvasmarhatartókkal összefogva már a tejfeldolgozó 
felszerelési lehetőségeit keresi. Elmondta, a tevékenységhez szükséges 
gépeket és felszereléseket az országos vidékfejlesztési program kereté-
ben idén kiírásra kerülő pályázatból szeretnék beszerezni. „A tejfel-
dolgozó felszerelésére a dánfalvi közbirtokosság máris megszavazott és 
elkülönített 550 ezer lejt. Ez a szükséges önrész biztosítását fogja szol-
gálni” – magyarázta Márton. Elárulta, a tejfeldolgozókhoz hasonlóan 
szintén komoly érdeklődés van a kistérségi vágópontok nyitása iránt 
is. A havonta 20 számosállat, 100 sertés vagy juh higiénikus levágására 
és a hús tárolására képes vágópontok hozzávetőleges számítások sze-
rint négyzetméterenként 1300-1500 euróba kerülnének. E költségbe 
viszont már benne lenne foglalva a létesítmény építésének és felszere-
lésének költsége is. A vágás során keletkező állati hulladék megsem-
misítésére beszerzendő mozgó égető e tekintetben még egy további 
30-35 ezer eurós költségtételt jelentene. (Domján Levente)


