
Pár naPon belül lejár a gázolajár- 
támogatás igénylésének határideje

A jogosultak 
fele sem jelentkezett

Május másodikáig igényelhető az idei első három hónap 
alatt elhasznált mezőgazdasági gázolaj utáni literenként 
1,2 lejes ártámogatás – hívja fel az érintettek figyelmét a 
Hargita Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizeté-
si Ügynökség. Nem árt a sietség, a megyénkből támoga-
tásra jogosult 351 gazdálkodó közül ugyanis eddig csak 
140 nyújtotta be árszubvenciós kérését.

Domján Levente
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Ahatáridő közeledte miatt már csak pár napjuk van 
hátra az idei első negyedévi gázolajár-támogatás 
igénylésére a Hargita megyei gazdálkodóknak. Az 

idén január elseje és március 30-a között elhasznált és leszám-
lázott gázolaj után visszakérhető literenkénti 1,2 lejes – azaz 
ezerliterenként 280 eurós – jövedéki adó különbségre vonat-
kozó igényüket május másodikáig nyújthatják be a gazdák. A 
támogatási kérelmeket az érintettek a Hargita Megyei Me-
zőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) 
csíkszeredai központjában, munkanapokon 8.30 és 13.00 óra 
között nyújthatják be. Mint tegnap Lázár Istvántól, a csík-
szeredai kifizetési ügynökség tanácsosától megtudtuk, április 
26-ig megyénkből eddig a gázolajár-támogatásra jogosult 351 
gazdálkodó közül csupán 140 nyújtotta be kérelmét, azaz a 
jogosultak alig 40 százaléka. Lázár pontosítása szerint a 351 
jogi és magánszemély (engedélyezett magánszemély, egyéni 
és családi vállalkozó) még tavaly decemberben nyújtotta be 
az előzetes gázolajár-szubvencióra irányuló kérését, míg a má-
jus másodikáig benyújtható támogatás az idei év első három 
hónapja alatt leszámlázott mennyiségre vonatkozik, a jóváha-
gyott maximális keret 40 százalékáig.

Az Országos Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési 
Ügynökség ugyanakkor lapunkhoz eljuttatott közlemény-
ben a gázolajár-támogatás igénylése mellett a visszaélések 
esetén alkalmazott szankciókra is felhívja a gazdák figyel-
mét, leszögezve, hogy a gázolajár-támogatásként elszámolt 
motorinamennyiséget csak és kizárólag a mezőgazdaság – nö-
vénytermesztés, állattenyésztés – területein lehet felhasználni. 
A szubvenció keretében vásárolt gázolaj továbbértékesítését 
vagy pedig nem megfelelő felhasználását 5 ezertől 20 ezer lejig 
terjedő pénzbírsággal büntetik, de három évre megvonhatják 
a gazda további gázolajár-támogatási jogosultságát is.

hírfolyam

> Több mint 45 ezer hektárra kérték 
eddig a földpénzt. Időarányosan, napi át-
lag 700-800 területalapú támogatási kérést 
nyújtanak be a gazdák a Hargita Megyei 
Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizeté-
si Ügynökséghez – tájékoztatta lapunkat 
Lázár István, az ügynökség munkatársa. Az 
ügynökséghez a 2011-es esztendőre a hús-
véti ünnepek előttig megyénk szintjén több 
mint 12 600 földpénz-támogatási kérelmet 
regisztráltak, a jelenleg hektáronkénti több 

mint 80 eurós támogatást összesen 45 600 
hektárra igényelték. Az APIA számítása 
szerint a május 16-ig tartó kampányidő-
szak végéig – tavalyhoz hasonlóan – idén is 
nagyjából 28-29 ezer gazdálkodó nyújtja be 
területalapú támogatási igényét. Lázár az el-
múlt évek tapasztalata alapján azonban újra 
az utolsó napokra várható nagy rohamoktól 
tart: „Sokan az utolsó napokra halasztják 
a támogatásigénylést, és bizony igen nagy 
területekre” – magyarázta a szakember. El-
mondta, az APIA munkatársai mellett a 
helyi polgármesteri hivatalokban tevékeny-

kedő agrárreferensek is segítik az online tá-
mogatásigénylés kitöltésében a gazdákat.

> Horgászversenyt tartanak vasárnap az 
Olt holtágán. A Csíkszeredai Horgász Klub 
horgászversenyt szervez vasárnap, május el-
sején az Olt folyó holtágán. A nevezéseket 
szombatig várják az Image Sport szaküzlet-
ben vagy a 0744–621799-es telefonszámon. 
A benevezési díj felnőtteknek 30, gyerekek 
számára 15 lej. A résztvevők vasárnal reggel 7 
órakor találkoznak a holtág alsó szakaszánál, 
a verseny két félidőre lesz osztva, mindegyik-

ben három-három órát horgászhatnak majd a 
résztvevők. A versenyzők számára kötelező a 
merítőháló és a nem fémből készült éltetőhá-
ló – a verseny lezárultával ugyanis minden ki-
fogott hal visszakerül a holtág vizébe. Az első 
három helyezett és a legnagyobb halat kifogó 
sporthorgász nyereményben – horgászati 
felszerelésekben – részesül. A verseny végén 
a horgászokat egy adag pityókástokánnyal, 
illetve egy üveg sörrel vagy ásványvízzel ven-
dégelik meg – ez a költség bennefoglaltatik 
a nevezési díjban – közölte lapunkkal Újvári 
Krisztián-Róbert.
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a magánszemélyek, családi vállalkozások

a napszámostörvény

Agrárgazdaság

Idénymunkásokhoz 
sorolják a statisztákat is
A törvény leszögezi azokat a te-

vékenységi területeket is, amelyek 
esetében napszámosmunkás fog-
lalkoztatható. Ilyen terület a me-
zőgazdaság, a vadászat és halászat, 
erdőgazdálkodás (a fakitermelés ki-
vételével), haltenyészet, gyümölcs- 
és szőlőtermesztés, méhészet, állat-
tenyésztés, rakodás és árumozgatás, 
karbantartási és takarítási tevékeny-
ségek, de sorolja a jogszabály a ren-
dezvényeken, filmek vagy reklámok 
forgatásához toborozott statiszták 
bérezését is. A törvény előírásai-
nak megszegése esetén 6 ezertől 10 
ezer lejig terjedő bírság róható ki. 
A szabálysértés megállapítása pedig 
a munkaügyi felügyelőségek és az 
adóhatóságok felügyelőinek hatás-
körébe tartozik. Továbbá a mun-

kaügyi és a közpénzügyi miniszté-
riumok közös rendeletével május 
elsejéig fogják jóváhagyni a törvény 
alkalmazási normáit is.

Elszámolhatóvá vált 
a napszámosbér
Pozitívan véleményezik a munka-

szerződéshez képest jóval egyszerűbb 
napszámosregiszter-féle megoldást a 
lapunk által megkérdezett gyergyói 
közbirtokossági és társas vezetők. 
Mint rámutatnak, a kisebb bürokrá-
cia mellett nagy előnynek tekintik a 
napszámosoknak kifizetett bér elszá-
molható költségek közé történő beso-
rolását. „Hallottam hírét, még utána 
kell nézzek a részleteknek, de nagyon 
jónak tartom. Csemetekertben vagy 
ültetéshez, erdővédelmi munkák 
végzéséhez megfelelő keretet teremt. 
Eddig bizony nehéz volt a napszámo-

sokat fizetni, s a költség is nagy volt 
utánuk, hisz a munkaszerződéshez 
orvosi vizsga kell, ami pluszban har-
minclejes kiadást jelentett személyen-
ként” – magyarázta megkeresésünkre 
Biró Árpád, a Gyergyószentmiklósi 
Közbirtokosság elnöke. Hasonlóan 
vélekedett Gál Árpád, az Aranyka-
lász Társas vezetője is, aki szerint a 
napszámostörvénnyel végre meg-
oldhatóvá vált az alkalmi, idény-
munkások hivatalos foglalkoztatása. 
„A napszámosokat végre hivatalo-
san dolgoztathatjuk. Eddig idény 
elején érkezett száz ember, fele két 
nap után hazament, még az orvosi 
vizsgáig sem értek el. Aztán két nap 
múlva újabbak érkeztek, s bizony 
rettegtünk, hogyan számoljuk el a 
költségeket. Ez a törvény értünk is 
van, nekünk is szól, pont jó”– fogal-
mazott a gyergyói társas vezetője.
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