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> Szolidaritási kosarat fogadott el a kor-
mány a nyugdíjasoknak. A kormány tegnap 
szolidaritási kosarat fogadott el a nyugdíjasok 
számára. Az idősek így 20–30 százalékkal ol-
csóbban tudnak majd élelmiszereket vásárolni. 
Létezett hasonló program néhány éve, azonban 
a nyugdíjasok szerint akkor sem az árak, sem 
az élelmiszerek minősége nem volt csábító. A 
program keretében az egész országban boltok 
nyílnak, ahol a nyugdíjasok előnyös áron vásá-
rolhatnak majd alapélelmiszereket.

> RMKT-vándorgyűlés. Iránykeresés 
a megújuló gazdasági környezetben címmel 
a Romániai Magyar Közgazdász Társaság  
(RMKT) idén is megszervezi vándorgyű-
lését. Ez jubileumi kiadás lesz, mert az idén 
kerül megrendezésre a XX. kiadás. A XX. 
RMKT-vándorgyűlés szeptember 23–25. 
között kerül megrendezésre a kolozsvári 
Babeş–Bolyai Tudományegyetem Közgaz-
daság és Gazdálkodástudomány Karának 
épületében. Az előadássorozat magában 
foglal 5 szekciót, amelyeket nagyhírnevű 
szakemberek fognak tartani. 

> Bulgária háborúzik a Lukoillal. A 
bolgár vám- és adóhatóság bevonta a Lukoil 
tulajdonában lévő olajfinomító vámraktári 
engedélyét, ami gyakorlatilag egyenértékű a 
finomító leállásával – írta a Dnevnik című 
napilap internetes oldala tegnap. A lépésre 
azért került sor, mert a cég nem szerelte fel a 
raktáraiban az adóhatóság által megkövetelt 
mérőműszereket. A hivatal megállapítása 
alapján a készleteket figyelembe véve mint-
egy 5 millió eurónyi adó- és illetékhátralék 
halmozódhatott fel a cégnél. Az illetékesek 
szerint bár a Burgasz melletti finomító az 

egyetlen ilyen üzem Bulgáriában, nem kell 
ellátási zavarokra számítani az üzemanyagpi-
acon, mert az ország szükséglete kielégíthető 
importból és a tartalékokból. A Lukoil két 
érdekeltsége, a Lukoil Bulgaria és a Lukoil 
Neftohim Burgasz a két legnagyobb cég Bul-
gáriában. A Neftohim árbevétele tavaly elér-
te az 5,464 milliárd levát (1,98 leva=1 euró), 
míg a Lukoil Bulgáriáé a 3,349 milliárd 
levát. A Lukoil Bulgária a nagykereskedelmi 
piac 60-70 százalékát tudhatja magáénak, és 
az olajtermékek kiskereskedelmi piacán is a 
legnagyobb szereplő.
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Gazdaság
TájékozTaTó körúT a kogălniceanu-kárTyáról

Augusztusban indul 
a road-show

A Kogălniceanu-kártyáról tart 
Hargita megyei tájékoztató kör-
utat augusztus első napjaiban a 
Kis- és Középvállalkozások Pá-
lyázatait és Programjait Levezető 
Ügynökség. Noha a helyszínek és 
időpontok még nincsenek letisz-
tázva, annyit máris tudni lehet, 
hogy a körútra augusztus 2–4. 
között kerül sor Gyegyó, Csík és 
Udvarhely térségében.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Tájékoztató kampány kereté-
ben igyekszik népszerűsíteni 
és a Hargita megyei vállalko-

zóknak bemutatni a vállalkozás fejlesz-
tési Kogălniceanu-hitelprogramot a 
Kis- és Középvállalkozások Orszá-
gos Ügynökségének Hargita megyei 
kirendeltsége. A terv szerint au-
gusztus 2-án Csíkszeredában, 3-án 
Gyergyószentmiklóson, míg a rákö-
vetkező napon Székelyudvarhelyen 
ismertetnék a program részleteit. A 
kedvezményes hitelprogram a ma-

gyarországi Széchenyi-kártya mintá-
jára indul: legtöbb 125 ezer lejt lehet 
igényelni állami garancia- és kamattá-
mogatással. A kártya létrehozása a kis- 
és középvállalkozások létrehozásának 
ösztönzését és fejlesztését célozza meg 
a 2011–2013-as időszakban.

„Könnyebben lehet hozzáférni 
a támogatásokhoz, csökkenthetők a 
kkv-szektor állam felé való tartozá-
sai, illetve fenntarthatók a tevékeny-
ségek és a munkahelyek” – ecsetelte 
a program előnyeit Fancsali Kál-
mán. A Kis- és Középvállalkozások 
Pályázatait és Programjait Levezető 
Ügynökség Hargita megyei prog-
ram tanácsadója szerint az állami 
támogatás kialakításakor a törvény-
hozó testület figyelembe vette az 
Európai Bizottság tájékoztatásának 
előírásait, amely a garanciák formá-
jában nyújtott állami szubvenciókra 
vonatkozik. Ezt az Európai Unió 
155-ös számú Hivatalos Közlönye 
(2008. június 20., C széria) tartal-
mazza. A gazdasági minisztérium 
ugyanakkor a Kis- és Középvállalko-

zások Ügynökségén keresztül rész-
ben támogatja a kis- és középvállal-
kozások által fizetett kamatot.

Fancsali arról is beszámolt, 
milyen kedvezményekkel nyújtják 
a hiteleket. „A részleges kamattá-
mogatás esetében a gazdasági mi-
nisztérium által nyújtott támoga-
tás értéke legfeljebb 70 százaléka 
a lejben nyújtott hitel esetén, de 
nem több mint évi 6,5 százaléka a 
hitelkeret állományából elhasznált 
összegnek” – magyarázta Fancsali. 
A tanácsadó elmondta továbbá, a 
fedezeteket az Országos Hitelga-
rancia-alap biztosítja mindazon 
hitelekre, amelyeket a jogosult ked-
vezményezetteknek folyósítanak. 
Az állami garancia értéke a hitel 
értékének maximum 80 százaléka 
lehet, de nem több mint 100 ezer 
lej. „A hitelkeret meghosszabbítha-
tó 2013-ig. A program keretében, a 
2011–2013-as időszakban nyújtott 
támogatás teljes költségvetése 165 
millió lej, ennek évi mértékét kor-
mányrendeletben szabályozzák” – 
tette hozzá Fancsali.

A hitelkeretből lehívott összege-
ket kizárólag a következőkre lehet 
fordítani: adók, járulékok és egyéb fi-
zetendő összegek az államháztartás-
ba; beszerzési, termelési, értékesítési 
kiadások; kivitelezési vagy szolgálta-
tási kiadások; készletek létrehozási, 
feldolgozási és értékesítési kiadások; 
más típusú, a folyó tevékenységek 
elvégzéséhez szükséges kiadások; 
bérezési és fizetési kiadások; más 
működési kiadások. „A kérvényező 
vállalat több feltételnek is eleget kell 
tegyen. Először is legalább két éve 
kell működjön, nem szabad fizetés-
képtelenségi eljárás alatt álljon, a hi-
telösszegének 40 százalékáig terjedő 
mellékes garanciával kell rendelkez-
zen, nem szabad hitelhátraléka, vagy 
nagy arányú váltótartozása legyen. 
A kormány tervei szerint 4000 vál-
lalkozás juthat ilyen formán kedvez-
ményes hitelhez” – mondja Fancsali 
Kálmán.

A program a magyarországi 
Széchenyi-kártya mintájára épül, 
különbség viszont, hogy míg Ma-
gyarországon csak a bankok és cé-
gek közti együttműködésre épült, 
Romániában az állam is beszáll a 
támogatásba.

ismereTlen TeTTesek ellen nincs miT Tenni

Megvonhatják 
a SAPS-ot tarlóégetésért

Büntethetik vagy teljesen megvonhatják a GAEC-
kódok betartásához kötött támogatásokat – ilyen 
például a területalapú támogatás (SAPS) is – azoktól 
az igénylőktől, akik tűzzel takarítják le a száraz nö-
vényzetet a területről

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

A helyes mezőgazdasági és környezeti állapo-
tokra vonatkozó feltételek (Good Agricultural 
and Environmental Conditions), azaz GAEC-

kódok néven ismert, uniós mezőgazdasági előírások sze-
rint nem megengedett tevékenység a tarlóégetés. Az APIA 
illetékesei felhívják a gazdák figyelmét, hogy az előírások 
szerint különböző szankciókat helyez kilátásba a rendszer 
azok számára, akik a szántóterületeken, illetve kaszálókon, 
legelőkön meggyújtják a száraz növényzetet. Az esetek sú-
lyosságától függően, attól, hogy milyen helyszínen, mekkora 
területet, vagy szándékosan történt-e a tarlóégetés, néhány 
százalékos támogatási megvonástól, a teljes területalapú tá-
mogatás elvesztéséhez vezethet a száraz növényzet elégetése. 
A helyzet nem egyszerű, hiszen Székelyföldön többszáz éves 
mezőgazdasági rutin a tarlóégetés, sok szakember szerint a 
visszamaradó hamuból a kultúrnövények számára hasznos 
tápanyagok kerülnek a talajba. Kissé másként látták a helyes 
mezőgazdasági és környezeti állapotokra vonatkozó szabályok 
megalkotói Brüsszelben a dolgokat, szerintük a talajban lakó 
mikroorganizmusok, gerinctelenek, rovarok, szántóföldeken 
fészkelő madarak életterét nagyban rombolják a tarlótüzek, 
így feltételként beiktatták a száraz növényzet elégetésének 
tiltását a szabályzatba (GAEC 5, 8). Hiába hát az évszázados 
hagyományokra való hivatkozás, hiszen az igazsághoz hoz-
zátartozik az is, hogy az EU szakemberei által megalkotott 
GAEC-szabályok kötelezettségét a gazdák magukra vállalták 
a területalapú támogatások igénylésekor, ezek betartását a ki-
fizetési ügynökség folyamatosan ellenőrzi. A tarlóégetés miatt 
pedig elveszítheti jogát az illető terület tulajdonosa azokra a 
támogatási típusokra – ezek közül legnagyobb összegű a te-
rületalapú támogatás, közismertebb nevén SAPS –, amelyek 
a GAEC-feltételek betartásához kötöttek.

Mi történik, ha ismeretlen tettesek gyújtják fel a száraz 
növényzetet? – kérdeztük Haschi Andrást, az APIA igazga-
tóját. „Ez kivételes eset, ilyenkor elfogadható, hogy nem az 
illető hibájából égett a tarló, ehhez azonban legalább egy, a 
gyújtogatás időpontjában, az illetékes hatóságokhoz történt, 
a gyújtogató elleni feljelentésről bizonylatot kell mellékelnie 
a gazdának az ügy irataihoz” – nyilatkozta Haschi. Hozzá-
tette, a kivizsgálási procedúra, amely által az eset súlyosságát 
és az illető gazda büntetésének mértékét megállapítják, igen 
körülményes eljárás, például olyan kritériumokat kell figye-
lembe venni, hogy a tarlótűz veszélyeztetett-e a közelben ta-
lálható természetvédelmi területet vagy emberi életet.

Fancsali Kálmán szerint a Széchenyi-kártya modelljét vették át fotó: lázár hajnal


