
Október 15-ig igényelhetik az átál-
lási támogatást a Hargita Megyei 
Mezőgazdasági Intervenciós és 
Kifizetési Ügynökség csíksze-
redai központjában a Hargita 
megyei biogazdálkodók – hívja 
fel az érdekeltek figyelmét Papp 
Annamária, a csíkszeredai kifize-
tési ügynökség osztályvezetője. 
Leszögezi: támogatás csakis az 
átállási időszakra kérhető.
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Október 15-ig jelentkez-
hetnek még a Hargita 
Megyei Mezőgazdasági 

Intervenciós és Kifizetési Ügynök-
ség csíkszeredai központjában azok 
a Hargita megyei gazdálkodók, akik 
az intenzív termelésről a vegyszer-
mentes, biogazdálkodási termelési 
módra térnének át, és ehhez ún. 
átállási támogatást is igényelnek. A 
művelt terület, illetve állatállomány 
milyenségétől és nagyságától függő-
en az ökogazdálkodásra való átállási 
támogatás akár hároméves időszakra 
is igénybe vehető.

Segítenek átvészelni 
a gazdának
Az áttérés ideje alatt a gazda 

csak a biogazdálkodás szabályainak 
megfelelő technológiát alkalmazhat, 
miközben a tanúsítási díj, a labora-
tóriumi talajvizsgálat, illetve plusz-
költségekkel, és a hozamcsökkenés 
miatt bevételkieséssel is számolnia 
kell, mivel a termékeit az átállás idő-
szaka alatt még nem értékesítheti 
bioélelmiszerként. Szakértők meglá-

tása szerint így a gazdának az átállási 
időszakot szabályosan „át kell vészel-
nie”. Mint Papp Annamária lapunk-
nak kifejtette, e költségek fedezésére, 
illetve a kieső bevételek pótlására a 
biogazdálkodóként pályázó terme-
lők már az átállás ideje alatt is támo-
gatásra jogosultak. „Tavaly nagyon 
jól jártak az átállási támogatást kérő 
leendő biotermelők, mivel viszony-
lag kevesen kérték, év végén az erre 
szánt pénzalapban megmaradt ösz-
szeget is újraosztották közöttük, így 
utólag gyakorlatilag kétszer annyit 
kaptak, mint amennyit reméltek” 
– magyarázza a szakember. Hozzá-
tette, Hargita megyéből tavaly saj-
nos csak 27 gazda kért biotermelői 
átállási támogatást, utóbbiak közül 
25-en méhészek voltak, ketten pedig 
növénytermesztők. „A támogatás 
igényléséhez szükséges formanyom-
tatványt mi biztosítjuk a gazdáknak, 
ugyancsak nálunk kell megjelöljék a 
gazdák, hogy a korábbi területalapú 
támogatásra bejelölt területeiken 
mit szeretnének termeszteni vagy 
tenyészteni. Emellett szükséges egy 
ellenőrző, tanúsító szervvel kötött 
szerződés is. A Hargita megyei gaz-
dák ezzel kapcsolatban szinte kizáró-
lag csak a kolozsvári Ecoinspecthez 
szoktak fordulni” – teszi hozzá Papp. 
Megjegyzi, az átállási támogatást 
most igénylő gazdák előzőleg már 
be kellett jelentkezzenek a megyei 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Igazgatóságon is.

Vonzó összegek
A legelők, kaszálók és különböző 

kultúrák esetében az átállási támoga-

tás felső határa a 0,3 és 5 hektár kö-
zötti földterületek esetében gazdasá-
gonként 1500 euró, míg az 5,1 és 20 
hektár közötti területnagyságra már 
2300 eurós átállási támogatás kér-
hető. A támogatás amúgy a terület-
nagysággal arányosan lépcsőzetesen 
emelkedik, így a 100 hektár feletti 
terület „biotermelésbe vonását” már 
3800 eurós átállási summával hono-
rálják, 30 árnál kisebb területre azon-
ban nem igényelhető támogatás.

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. „Az a gazda viszont, 
aki biotakarmányt termeszt, azt is 
bizonyítania kell, hogy mivel eteti 
föl. Ha viszont bioállattartásra kér 
támogatást, akkor szintén igazolnia 
kell, hogy a takarmány is biogazdál-
kodásból származik. Úgyhogy ez a 
kettő össze van kötve” – teszi hozzá 
Papp Annamária.

Agrárgazdaság

hírfolyam

> Mától újra kérhető a gázolajár-szub-
venció. Október 1–30. között nyújthatják 
be a soron következő, harmadik negyedévre 
vonatkozó gázolajár-támogatási kérelmeiket 
a Hargita megyei mezőgazdászok. A literen-
kénti 1,2 lejes gázolajár-szubvenciót a Har-
gita Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és 
Kifizetési Ügynökség (APIA) csíkszeredai 
központjában lehet letenni. Megyénkből a 
második negyedévre vonatkozóan 351 gáz-
olajár-támogatási kérvényt nyújtottak be a 

gazdálkodók: ennek keretében több mint 
209 ezer liter gázolajat számolhattak el a nö-
vénytermesztéssel és több mint 75 ezer litert 
az állattenyésztéssel foglalkozó gazdák. Ez ösz-
szesen a literenkénti 1,2 lejes szubvenció révén 
a Hargita megyei gazdák számára 341 ezer 
lejnyi, utólagos elszámolás alapján kifizetendő 
támogatást jelentett. Az idei első negyedévbe 
ugyanakkor még a Hargita megyei gazdák 
által elszámolt gázolajár-támogatás 214 ezer 
lejre rúgott. Azonban mint arról lapunkban 
is hírt adtunk, a szeptember 20-án megjelent 
2011/913-as kormányhatározat értelmében 

a 2011. július 1.– szeptember 30., azaz az idei 
harmadik negyedéves időszakra vonatkozó ál-
lami támogatás értékét 453,6 millió lejről 398 
millió lejre csökkentették.

> Előrehitelez a CEC. Elsősorban do-
hánytermesztőknek szóló hitelprogramot 
mutatott be az országos Mezőgazdasági 
Intervenciós és Kifizetési Ügynökséggel 
(APIA), valamint a Vidékfejlesztési Hite-
lek Garancia Alapjával (FGCR) megkötött 
megállapodás nyomán a CEC Bank. A 
pénzintézet így a költségeik fedezésére előre 

fizeti ki a dohánytermesztőknek szánt nem-
zeti kiegészítő támogatásból származó össze-
geket. A bank mindezért – ügyfélkockázat 
függvényében – éves szinten 9,4–9,9 száza-
lék közötti kamatot számol fel a gazdáknak, 
illetve folyósítási díjként az előre meghitele-
zett támogatás összegének 0,25 százalékát. A 
gazdáknak folyósított hitel 80 százalékára a 
Garancia Alap vállal kezességet. Az utolsó 
román állami kézben levő pénzintézet ko-
rábban a területalapú támogatásra jogosult 
gazdák számára is kínált előhitelezési szol-
gáltatásokat.
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Biominősítésre hajtanak a Hargita megyei méhészek: a tavalyi 27 átállási kérvény zömét méhész tette le fotó: domján levente

OKtóber 15-Ig KérHető Az átáLLáSI táMOgAtáS

Várják a biogazdálkodókat
 hirdetés

A Pénzügyminisztérium,
AZ ORSZÁGOS 

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 vonat-
kozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. sza-
kasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 2011. 
október 18-án 11.30-kor Maroshévíz, Nicolae Bălcescu 
utca 59. szám alatt, árverés útján eladásra kerülnek az adós 
CALIMANUL TOPLITA SOC. COOPERATIVA 
(fiskális lakhelye: Maroshévíz, Borszék utca 22. szám, 
Hargita megye, fiskális azonosítószáma RO534360) tu-
lajdonát képező következő ingóságok:

Sorsz. Megnevezés érték lejben

1. Handl csomagológép 4 425

2. Marógép 4 650

3. Ipari lyukasztógépek 4 350

4. Primultin univerzális körfűrész 6 225

Összesen 19 650

Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.
Az árverésen való részvétel végett, annak megtartása 

előtt legalább egy nappal a Maroshévízi  Közpénzügyi Ve-
zérigazgatóság titkárságán kell benyújtani (Maroshévíz, N. 
Bălcescu utca 59. szám) a következő dokumentumokat: a 
megvásárlási ajánlatot, valamint a kikiáltási ár 10%-át ké-
pező részvételi díj befizetéséről szóló bizonylatot. A befi-
zetés eszközölhető a Csíkszeredai Kincstárnál megnyitott 
RO06TREZ3515067XXX002686-os folyószámlára 
(bejegyzési kód: 4246050) vagy a Hargita Megyei Köz-
pénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá be kell 
nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy felhatalmazását; 
a romániai jogi személyek esetében a kereskedelmi törzs-
könyvi bejegyzés (CUI) másolatát; a külföldi jogi szemé-
lyek 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 kitűzött időpontban és a megnevezett helyen 
személyesen jelen kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem személyesen, 
sem pedig közbeiktatott személy révén. 

Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefaxon, táv-
irat vagy telex révén.

Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot formálná-
nak a szóban forgó ingóságokra, hogy arról az árverést meg-
előzően értesítsék a végrehajtó szerveket.

A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogással él-
hetnek az illetékes bírósági szervnél, a közléstől vagy a tu-
domásulvételtől számított 15 napon belül, összhangban 
az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 172–173-as 
szakaszainak előírásaival.

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

Bővebb felvilágosítás a 0266–207826-os telefonon.
Az eladási hirdetést 2011. szeptember 30-án 

kifüggesztették.


