
Kimondottan tejkvóta nélküli, 
hús szarvasmarha-tartóknak szó-
ló támogatási formát dolgozott ki 
a mezőgazdasági minisztérium. 
Mint lapunk kérdésére Tánczos 
Bar na, a szaktárca államtitkára 
elmondta, a már csak Brüsszel 
jóváhagyására váró támogatás 
keretében egy-egy gazda legtöbb 
kilencven jószágra, állatonként 
maximum 350 eurót kaphatna.
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Az országosan elindított 
szar vasmarha- és a hegy-
vidéki fejőstehenet tartó 

gazdáknak szóló támogatási lehe-
tőségek mellett egy új, kifejezetten 

a húsmarhatenyésztőknek szóló tá-
mogatás bevezetését is előkészítette 
a Mezőgazdasági Minisztérium – 
tájékoztatott lapunk érdeklődésére 
Tánczos Barna, a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Minisztérium ál-
lamtitkára. Elmondta, az új támoga-
tási forma szabályait már rég kidol-
gozták, az alkalmazás és az első ké-
résleadási időszak meghirdetése már 
csak egyedül a brüsszeli jóváhagyás 
megérkezésére vár. „Hivatalosan 
augusztus elején küldtük el a javasla-
tunkat. Ez alapján állatonként maxi-
mum 350 euró lehetne a támogatás. 
Természetesen – a Székelyföldön jól 
ismert, hegyvidéki tejelő szarvas-
marhák támogatásához hasonlóan – 
a rendelkezésünkre álló pénzalap és 

az erre beérkező kérvények nyomán 
történő visszaosztás határozná meg a 
támogatás pontos összegét. A jelen-
legi tehén- és szarvasmarha-támoga-
tási lehetőségektől eltérően viszont 
a maximálisan engedélyezett 15 he-
lyett ez esetben legtöbb 90 állatra le-
hetne támogatást kérni. Természete-
sen csakis húsmarhákra, amelyeknek 
nincs tejkvótájuk, hisz hústermelési 
céllal tenyésztik őket” – magyarázta 
Tánczos. Megjegyezte, a támogatási 
keretbe illeszthetők lennének azok 
az egyedek is, amelyeket valamely 
hússzarvasmarha-fajtába történt ke-
reszteződés nyomán születtek.

„Brüsszeltől egyelőre nem 
kaptuk még meg a jóváhagyást a 
támogatás alkalmazásához, ez va-
lószínűleg a hónap végére várha-
tó, de mindenképpen jó jel, hogy 
mind ez idáig nem kaptunk nega-
tív visszajelzéseket sem” – sorolta 
az államtitkár. Elárulta, az első ké-
rés-letevési időszakra – ha minden 
a várakozások szerint alakul – még 
az idei év végén, december hónap-
ban sort kerítenek, de Tánczos 
nem zárta ki azt sem, hogy az első 
hússzarvasmarha-tartóknak szóló 
támogatási periódust csak jövő ja-
nuári–februári időszakban fogják 
meghirdetni.

hírfolyam

> Hét éven belül 200 euróra nő a 
területalapú támogatás. Az elkövetkező 
években a romániai gazdáknak járó terü-
letalapú támogatás növekedni fog, a lehető 
legmagasabb szintet pedig 2018-ban fogja 
elérni – fejtette ki bukaresti látogatása so-
rán Dacian Cioloş, az Európai Bizottság 
mezőgazdasági biztosa. Elmondta: az idei 
esztendőre 100,65 euróra nőtt a hektá-
ronkénti közvetlen területalapú támoga-
tás szintje, 2018-ra a 200 eurót is el fogja 

érni, így 2020-ra a mostani szinthez képest 
a közvetlen támogatásokból 3 milliárd 
euróval több pénz jut a romániai gazdák 
bankszámlájára. Cioloş ugyanakkor az Eu-
rópai Bizottság napokban bemutatott, az 
Unió Közös Agrárpolitikáját 2014-től je-
lentősen megreformáló javaslatok közül a 
támogatások farmméret szerinti tagolását 
is bemutatta, mely viszont a nagy agrárfar-
moktól megvonandó pénzösszegek révén 
– a romániai gazdáknak is kedvezően – 
mind inkább a kisgazdaságok fejlesztésére 
és finanszírozására fókuszálna.

> Leállt a hazai gabonafelvásárlás. A 
közel 7 millió tonnás gabonatermés ellenére 
is árblokád alatt van a romániai sütő- és ma-
lomipar – nyilatkozta az Agerpres hírügynök-
ségnek Aurel Popescu, a hazai sütő- és ma-
lomipari munkáltatókat tömörítő szervezet, 
a Rompan elnöke, miután sem a termelők, 
sem a felvásárlók nem tudnak megegyezni 
az árakban. A szakember szerint a gazdák a 
bő gabonatermés ellenére is magas árat sze-
retnének kialkudni, miközben a malmok a 
kenyérnek való búza tonnájáért jelenleg 750 
lejnél többet senkinek sem hajlandók fizet-

ni. Kenyérárdrágulásról így a közeljövőben 
Popescu szerint szó sem eshet, főként, hogy a 
hazai malmoknak és pékségeknek az Orosz-
országból származó gabona a hazai terme-
lőkénél is nagyobb árelőnyt kínál. „A hazai 
termelők és malmok az árak ügyében jelenleg 
nem tudnak közös nevezőre jutni. A malmok 
a búzáért tonnánként legtöbb 750 lejt haj-
landók fizetni, míg a termelők nagyobb árat 
szeretnének kapni. Oroszország viszont csak 
220 dollárt kér a búza tonnájáért, miközben a 
hazai termelők 220 eurót akarnak” – magya-
rázta a Rompan elnöke.
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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: 207821 –

összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonatko-
zó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. szaka-
sza (2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 2011. no-
vember 10-én 11.30-kor Maroshévíz, Nicolae Bălcescu 
utca 59. szám alatt, árverés útján eladásra kerülnek az adós 
CĂLIMANUL TOPLIŢA SOC. COOPERATIVA 
(fiskális lakhelye: Maroshévíz, Borszék utca 22. szám, 
Hargita megye, fiskális azonosítószáma RO534360) tu-
lajdonát képező következő ingóságok:

Megnevezés Érték lejben
     Handl csomagológép                        2950 lej  
     Marógép                        3100 lej
     Ipari lyukasztógépek                        2900 lej
     Primultin univerzális körfűrész                        4150 lej

Összesen                      13 100 lej

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 felhatalmazá-
sát; a romániai jogi személyek esetében a kereskedelmi 
törzskönyvi bejegyzés (CUI) másolatát; a külföldi jogi 
személyek esetében a bejegyzési okirat román nyelvű for-
dítását; a romániai magánszemélyek esetében a személy-
azonossági igazolvány másolatát; a fiskális hitelezők által 
kibocsátott azon igazolást, amelyből kitűnik, hogy nincs 
adóhátralék. Továbbá a kitűzött időpontban és a megne-
vezett helyen személyesen jelen kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem személye-
sen, sem pedig közbeiktatott személy révén. 

Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefaxon, 
távirat vagy telex révén.

Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot formál-
nának a szóban forgó ingóságokra, hogy arról az árve-
rést megelőzően értesítsék a végrehajtó szerveket.

A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogással 
élhetnek az illetékes bírósági szervnél, a közléstől vagy 
a tudomásulvételtől számított 15 napon belül, össz-
hangban az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 
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. október 20-án kifüggesztették.

Késik a 112-es kíírás

Az eredetileg november hónapra 
tervezett pályázati időszakhoz 
képest egy szűk hónapot csúszik 
a fiatal gazdák támogatását cél-
zó 112-es pályázati kiírás. Mint 
lapunknak Tánczos Barna, a 
vidékfejlesztési minisztérium ál-
lamtitkára megerősítette, a kiírás 
a gazdák érdekében késik, de nem 
marad el. „A 112-es intézkedés 
novemberre tervezett kiírását 
november 28. és 2012. január 13. 
között fogjuk lebonyolítani. Ám 
a minisztérium felelősségvállalása 
révén módosított, könnyített fel-
tételek és nagyobb, maximálisan 
igényelhető támogatási keretek 
mellett. Így a 112-es keretében az 
eddig legnagyobb 25 ezer eurós 
értékhatárt 40 ezer euróra növel-
tük” – sorolta Tánczos.

HússzArvAsMArHáKrA is KiTerjeszTenéK A TáMogATási KörT

Egyenként 350 euró, 
kilencven állatra

Tánczos Barna a 112-es kiírásról: késve, de nagyobb összegekre pályázhatnak a gazdák


