
Június elsejéig jelezhetik az in-
tenzív termelésről az öko gaz dál
kodásra való átállási szán dékukat 
a Hargita megyei gazdák. Támoga-
tás igényelhető ugyanakkor már a 
biotermelés kéthárom éves átál-
lási időszakára is.
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Június elsejéig jelentkezhetnek még 
a Hargita Megyei Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Igazgatóságon 

azok a gazdálkodók, akik az intenzív 
termelésről inkább a vegyszermentes 
biogazdálkodási termelési módra áll-
nának át. A földterületek és az állat-
állomány a hagyományos termelési 
módszerekről az ökogazdálkodásra 
való átállítása azonban akár két-három 
évet is igénybe vehet, amit szakértők 
szerint a gazdának „át kell vészelnie”. 
Ez idő alatt a gazda csak a biogazdál-
kodás szabályainak megfelelő tech-
nológiát alkalmazhat, a tanúsítási díj, 
a laboratóriumi talajvizsgálat és a ho-
zamcsökkenés miatt pluszköltségek-
kel kell számolnia, ám a termékeit az 
átállás időszaka alatt még nem értéke-
sítheti bioélelmiszerként. E költségek 
fedezésére, illetve a kieső bevételek 
pótlására a biogazdálkodóként pályá-
zó termelők ezért már az átállás ideje 
alatt is támogatásra jogosultak.

Fontos tudni, hogy a legelők, ka-
szálók és különböző kultúrák eseté-
ben az átállási támogatás felső határa 
a 0,3 és 5 hektár közötti földterületek 
esetében gazdaságonként 1500 euró, 
míg az 5,1 és 20 hektár közötti terület-
nagyságra már 2300 eurós átállási tá-
mogatás kérhető. A támogatás amúgy 
a területnagysággal arányosan lépcső-
zetesen emelkedik, így a 100 hektár 
feletti terület „biotermelésbe vonását” 
már 3800 eurós átállási summával ho-
norálják.

Az átállási támogatás természe-
tesen az állattartókra is vonatkozik: 
szárnyasok esetében az 500 darab 
alatti állomány után 1500 eurós, az 
ennél nagyobbra pedig 3000 eurós 
átállási támogatás kérhető. Szarvas-
marhák esetében 20-as a váltószám, 
azaz ennél kisebb állomány után 800 
euró, ennél több jószág esetében vi-
szont 2000 euró igényelhető. Juh és 
kecske esetében az átállás időszakára 
20 darab alatt 500 euró, 21 és 100 
darab közötti állományra 1500, míg 
ennél nagyobbra 3500 euró kérhető. 
A biogazdálkodók sorából termé-

szetesen a méhészek sem maradtak 
ki, esetükben az átállási támogatás 
50 méhcsaládnál kisebb állomány 
esetében 750 euróban, 51 és 100 
család között 850 euróban, míg száz 
méhcsalád fölött 950 euróban van 
megszabva.

A pályázási feltételek kapcsán to-
vábbi felvilágosítást és információt a 
megyei mezőgazdasági igazgatósá-
gon György Erzsébettől lehet kapni a 
0266–171898, 0266–371898-as tele-
fonszámokon, vagy pedig e-mailben a 
dadr.hr@madr.ro drótpostacímen.

hírfolyam

> A kisebb termés miatt nagyobb árakra 
számítanak a termelők. A meteorológiai kö-
rülmények és a mezőgazdasági minisztérium 
támogatásának hiánya miatt a következő idő-
szakban az élelmiszerek drágulására lehet szá-
mítani a Romániai Mezőgazdasági Termelők 
Szövetsége (FNPAR) szerint. „A jelenleg ren-
delkezésünkre álló adatok szerint a rozstermés 
23 százalékkal lesz alacsonyabb a tavalyinál, a 
repcetermés 22 százalékkal, a napraforgóter-
més 7,6 százalékkal. A zöldség és gyümölcs – 

barack, cseresznye, paprika – késésben van, és 
alacsonyabb lesz a termés. A tavaszi esőzések 
után az Országos Meteorológiai Intézet magas 
hőmérsékletet jelzett előre júniusra és júliusra, 
és az öntözőrendszer nem működőképes. A 
mezőgazdasági tárca szerint Romániában nem 
lesz élelmiszerválság, mert az országnak van 
potenciálja, de ezt a potenciált értékesíteni kel-
lene hatékony politikák révén, márpedig jelen-
leg ez teljességgel hiányzik Romániában” – ál-
lítja az FNPAR közleményében Viorel Matei, 
a szövetség elnöke. „A mezőgazdasági minisz-
ternek a gazdák problémáival kellene törőd-

nie, nem pedig azon fáradoznia, hogy elrontsa, 
amit a gazdák nélküle is elértek, éspedig hogy 
a legmagasabb szinten legyen képviseletük az 
ágazatban tevékenykedő nemzetközi szer-
vezetekben, az EU Mezőgazdasági Szakmai 
Szervezeteinek Tanácsában (COPA) és az EU 
Mezőgazdasági Szövetkezeteinek Általános 
Szövetségében (COGEPA). Valeriu Tabără 
mezőgazdasági miniszter próbálkozása, hogy 
kizárja a romániai gazdákat ebből a szövetség-
ből azzal, hogy nem fizeti be a tagdíjat, illetve 
nem biztosítja a román nyelvű fordítást, azt bi-
zonyítja, nem azért van a mezőgazdasági tárca 

élén, hogy európai agrárpolitikákat vezessen 
be, hanem más politikákat akar meghonosíta-
ni” – fogalmaz tegnap közzétett kommüniké-
jében a legnagyobb romániai mezőgazdasági 
munkáltatói szövetség. 

Tabără az elmúlt időszakban többször ki-
jelentette: nincs ok jelentősebb élelmiszer-drá-
gulásra az idén. „Azt hiszem, az árak szinten 
maradnak a búza-, hús-, zöldség- és gyümölcs-
árakat is beleértve, mert a termelőknél jók 
az árak” – nyilatkozta áprilisban a miniszter. 
Mint mondta, „jó ár” alatt a termelési költsé-
gek megtérülését és profitot is ért.
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ADÓÜGYNÖKSÉG,
a Hargita Megyei 

Közpénzügyi Vezérigazgatóság,
a Költségvetési Bevételek Begyűjtését 

Felülvigyázó Osztály
– Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 20. sz., 

tel.: 0266–207826, fax: 0266–207821 –
összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vo-
natkozó, újraközölt 2003/92-es kormányren de let 162. 
szakasza (2) bekezdésének előírásai val, közli, hogy 
2011. június 14-én 11 órakor Gyergyószentmiklós, 
Kárpátok utca 3. szám  alatt árverés útján eladásra ke-
rül az adós CSATEX PROD Kft. (fiskális lakhelye: 
Gyergyószentmiklós, Bucsin utca 16/A/15. szám, 
Hargita megye, fiskális azonosítószáma: 10001348) 
tulajdonát képező következő ingóság:

 BMW X5 személygépkocsi, gyártási év 2001,
rendszáma HR 05 FRK – 30 150 lej.
Az eladási ár nem tartalmazza az áfát.

Az árverésen való részvétel végett, annak meg-
tartása előtt legalább egy nappal a Hargita Megyei 
Közpénzügyi Vezérigazgatóság Közepes-nagyság-
rendű Adófizetők Ügyosztályán kell benyújtani 
(Csíkszereda, Decemberi forradalom utca 20. 
szám) a következő dokumentumokat: a megvásár-
lási ajánlatot, valamint a kikiáltási ár 10%-át képe-
ző részvételi díj befizetéséről szóló bizonylatot. A 
befizetés eszközölhető a Csíkszeredai Kincstárnál 
megnyitott RO06TREZ3515067XXX002686-os 
folyószámlára (bejegyzési kód: 4246050) vagy a 
Hargita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság 
pénztáránál. Továbbá be kell nyújtani az ajánlatte-
vőt képviselő személy felhatalmazását; a romániai 
jogi személyek esetében a kereskedelmi törzsköny-
vi bejegyzés (CUI) másolatát; a külföldi jogi sze-
mélyek esetében a bejegyzési okirat román nyelvű 
fordítását; a romániai magánszemélyek esetében a 
személyazonossági igazolvány másolatát; a fiskális 
hitelezők által kibocsátott azon igazolást, amelyből 
kitűnik, hogy nincs adóhátralék. Továbbá a kitű-
zött időpontban és a megnevezett helyen személye-
sen jelen kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem szemé-
lyesen, sem pedig közbeiktatott személy révén. 

Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefa-
xon, távirat vagy telex révén.

Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot 
formálnának a szóban forgó ingóságra, hogy ar-
ról az árverést megelőzően értesítsék a végrehajtó 
szerveket.

A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogás-
sal élhetnek az illetékes bírósági szervnél, a közléstől 
vagy a tudomásulvételtől számított 15 napon belül, 
összhangban az újraközölt 2003/92-es kormányren-
delet 172–173-as szakaszainak előírásaival.

Megfelelően az újraközölt 2003/92-es kormány-
rendelet 9. szakasza (2) bekezdése d) betűje előírásai-
nak, amikor kényszer-végrehajtási intézkedésre kerül 
sor, nem kötelező az adófizető meghallgatása.

Bővebb felvilágosítás 
a 0266–207826-os telefonon.

Az eladási hirdetést 2011. május 24-én 
kifüggesztették.
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Júniusig leHeT az áTállásra pályázni

Várják a biogazdálkodókat

egyesületbe fogják össze a székelyföldi biotermelőket

Napokon belül Székelyföldi Biotermelők Egyesülete név alatt egy ernyő alá 
tömörülnek a Hargita, Maros és Kovászna Megyei biotermelők – mondta 
el tegnap érdeklődésünkre Máthé Emma, a Hargita megyei agrárkamara ve-
zetője. Az egyesület alakuló gyűlését csütörtökön Csíkszeredában, az agrár-
kamara székhelyén fogják megtartani, amire az érintett megyék valamennyi 
biotermelői képviseletét várják. „A nagy cél, hogy a ökotermelők számára az 
érdekvédelem mellett egy ún. Székelyföldi Elismerő Szervezet révén megte-
remtsük a feltételeket a tanúsítványok helyben történő megszerzésére is, je-
len pillanatba ugyanis a biotermelőknek ezért Kolozsvárra vagy Bukarestbe 
kell utazniuk. Sőt az sem lenne mellékes, ha a leendő biotermelők magyar 
nyelven is benyújthatnák az elismerő szervhez kéréseiket. A Sapientia egye-
tem csíkszeredai karával együttműködve pedig a földminták, laborellen-
őrzések helyben történő elvégzésére is mód nyílna, szintén jelentős utazási 
költségtehertől szabadítva meg a székelyföldi ökogazdálkodókat” – muta-
tott rá Máthé. A szakember szerint a kezdemé nyezés Hargita megyében is 
egyre több gazdálkodó előtt nyitja meg a biotermelői utat, így a megyénk-
ben jelenleg jegyzett 64 – tanúsítvánnyal rendelkező – ökogazdálkodó szá-
ma rövidesen akár megduplázódhat vagy megháromszorozódhat. „Sokan 
most is műtrágya- és vegyszermentes gazdálkodást folytatnak, csak épp ezt 
nem tudják tanúsítvánnyal is alátámasztani. Számukra nyílna meg köny-
nyebben a helyi elismerő szervezet révén a biotermelői tanúsítvány meg-
szerzésének útja” – tette hozzá az agrárkamara igazgatója.

Korondi bio méztermékek. Egyre több termelő áll rá az ökogazdálkodásra fotó: domján levente


