
Büntetéssel ösztönzött földművelés

Kincstárnak terem 
a parlagföld

első évben 400, azt követően pedig 600 millió lej be-
vételre számít a kormány a műveletlen területek tu-
lajdonosaira kivetett büntetésből. A parlagon hagyott, 
gondozatlan földterületek tulajdonosait hektáronként 
200-tól 400 lejig büntető jogszabályt várhatóan napo-
kon belül elfogadják.
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Valeriu Tabără mezőgazdasági miniszter egy évvel 
ezelőtt jelentette be: adót vetnek ki a megműve-
letlen mezőgazdasági területekre. A kilátásba he-

lyezett intézkedést annak idején Traian Băsescu államfő 
és Gheorghe Ialomiţeanu pénzügyminiszter is támogatta. 
Időközben számos pró és kontra vélemény hangzott el, sőt 
már-már úgy tűnt, feledésbe merül az ügy, ám a napokban 
újabb fordulat következett be: egy sürgősségi kormányren-
delet-tervezet ugyanis büntetéssel sújtja a mezőgazdasági 
területeiket műveletlenül hagyó területtulajdonosokat. A 
nyilvánosságra került jogszabálytervezet elfogadása már 
csak napok kérdése. A jogszabály indokolása szerint a mű-
veletlenül hagyott mezőgazdasági területek az ország össz-
szántóterületének 10-15 százalékát teszi ki, azaz Románia 
14,7 millió hektárnyi szántó- és gyepterületéből mintegy 2 
millió hektárt. Ez a jogalkotó szerint fokozza a területek le-
romlását, ám a gondozatlan területek lényegesen csökken-
tik az ágazat termelékenységét is.

A megnevezésben a műveletlen területek „gondozására” 
utaló kormányrendelet-tervezetben tisztázzák a műveletlen 
terület fogalmát is: az bármilyen szántóterület vagy gyep-
terület lehet, beltelek 
vagy kültelek, amelyet 
a megelőző időszakok-
ban megműveltek, de 
egy adott évben – nem 
pihentetési céllal – 
műveletlenül hagytak. 
Gyepterületek esetében 
– a bírság elkerülése ér-
tekében – minimális 
szintű legeltetést vagy 
évi egyszeri kaszálást, 
míg a szántóterület ese-
tében a begyomosodás megelőzését várják el a gazdáktól, te-
rülettulajdonosoktól. A bírság nagysága az első esztendőben 
hektáronként 200 lej lenne, a második esztendőben viszont 
300 lejre, ám a további évek során hektáronként 400 lejre 
emelkedne. A jogszabály előírásainak betartása területalapú 
támogatás esetében a kifizetési ügynökség megyei központ-
jaira, más esetben a megyei mezőgazdasági igazgatóságokra 
hárul. A felszólítást követően a területtulajdonosnak két 
hónap áll rendelkezésére arra, hogy területét letisztítsa. Ez 
esetben nem bírságolják meg. Nem róható ki bírság viszont 
a terméketlenné vált, szennyezett, illetve természeti kataszt-
rófa sújtott területekre. Továbbá azok a személyek sem bír-
ságolhatók meg, akik elvesztették munkaképességüket és azt 
orvosi bizonylattal tudják igazolni, illetve előrehaladott ko-
rukra való tekintettel képtelen a területeket megművelni. A 
jogszabály előírásai továbbá nem vonatkoznak az udvarokra, 
valamint az erdő kategóriájába tartozó területekre.
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gyergyóremetei tejporgyár felszámolásA

kínálják az üzemet

Gazdaság

Minimális szintű le-
geltetést vagy évi egy-
szeri kaszálást, míg a 
szántóterület eseté-
ben a begyomosodás 
megelőzését várják el 
a gazdáktól, terület-
tulajdonosoktól.

Mi kerül a tartályokba? Tejhiány miatt egyre ritkábban termel a remetei tejporgyár fotó: mihály lászló

> Borúlátó költségvetés új adók 
bevezetésével. A kormány a jövő évi ál-
lami költségvetés kidolgozásakor a bo-
rúlátóbb változatot tartja irányadónak, 
és számításba veszi újabb adók kivetését 
is – nyilatkozta Bogdan Hossu (képün-
kön) szakszervezeti vezető a társadalmi 
párbeszéd tanácsának ülése után. Emil 
Boc miniszterelnök elmondta: a 2012-
es költségvetés igen óvatos lesz, és első-
sorban a befektetésekre és új munkahe-
lyek teremtésére alapoz. Bogdan Hossu 
szerint sürgősen meg kell állapítani a 
jövő évi minimálbér mértékét és a bé-
rezési törvényt. A társadalmi párbeszéd 

tanácsa legtöbb egy hét múlva ismét 
összeül megtárgyalni a 2012-es állami 
költségvetés tervezetét.

> Előrehozható a görög szavazás. A 
tervezettnél akár már egy hónappal ko-
rábban, decemberben is megtarthatják 
a népszavazást az EU-mentőcsomagról 
– mondta tegnap Harisz Kacanídisz gö-
rög belügyminiszter az állami televízió-
nak. Erre abban az esetben kerülhet sor, 
ha Görögország és nemzetközi partnerei 
az előirányzottnál korábban kidolgoz-
zák a mentőcsomag részleteit. Közben 
a görög miniszterelnök népszavazási 

bejelentése kapcsán tegnap délután vál-
ság-tanácskozást tartott az IMF és az 
Európai Bizottság bevonásával a francia 
és a német kormányfő is. Jean-Claude 
Juncker luxemburgi miniszterelnök sze-
rint ha a görögök elvetik a népszavazáson 
az európai hitel-megállapodást, az akár 
Görögország államcsődjéhez is vezethet. 
„A görög miniszterelnök úgy hozta meg 
a döntést, hogy európai kollegáival nem 
beszélt arról” – fogalmazott Juncker. 
Hozzátette, ez nagy idegességet eredmé-
nyezett, amelyhez nagy bizonytalanság is 
párosul a már eleve nagyon bizonytalan 
helyzetben.hí

rf
ol

ya
m

     életbiztosítás – nyugdíj

Sikeres karriert biztosíthat magának az ING eladási hálózatában

BiztosÍtási tAnáCsAdóként
Ha Ön… 
 szeretne változatos, mozgalmas, dinamikus szakmai elfoglaltságot; 
 könnyen teremt új kapcsolatokat emberekkel; 
 képes önálló feladatvégzésre;
 elfogadja, hogy a sikerért folyamatosan tanulni, fejlődni kell;
 szeretne kötetlen időbeosztást;
 szívesen használna korszerű eszközöket, szoftvereket; 
 szeretné, hogy jövedelme kizárólag az Ön szorgalmán múljon. 

Mit biztosítunk mi?
 nemzetközi szintű munkafeltételeket;
 karrierépítési lehetőséget;
 az eredmények elismerését.

Úgy érzi, hogy Ön illik ide? 
Küldje el CV-jét egy motivációs levél kíséretében az alábbi e-mail címre:  

karoly.kelemen@ingconsultant.ro

 hirdetés

tül – a tejporgyár újraindítását hí-
reszteli, miközben a valóságban erre 
vonatkozó szándék értékelése szerin-
te nem is mutatkozik. A polgármes-
ter amúgy látna esélyt a tejporgyár 
talpra állítására, ám ehhez az üzem 
számára minél hamarabb új tulaj-
donost kellene találni. „Olyan stra-

tégiai befektető kellene, aki valóban 
működtetni is akarja, nem csupán 
összevágni és a felszámolói jutalékát 
kitermelni” – teszi hozzá Laczkó, aki 
a tejporgyár eladása kapcsán konk-
rét árat is tud. A felszámoló a gyárat 
jelenleg – adósságmentesen – 1,5 és 
1,7 millió euró közötti áron kínálja 

– osztja meg lapunkkal információit 
Laczkó, ám befektető kedvű érdek-
lődőről sajnos már tavasz óta nem 
hallott. Akkor a remetei tejüzem 
iránt a brit Charles herceghez közel-
álló befektetői társaság mutatott 
érdeklődést, amit korábban la-
punknak Sándor Vilmos, az üzem 
akkori igazgatója sem cáfolt, ám a 
tárgyalások érdekében részleteket 
nem volt hajlandó elárulni. Az 1,5 
millió euróért árult üzem ugyan-
akkor jelenleg korántsem adós-
ságmentes: a megközelítőleg 11 
millió eurós tartozás nagy részét a 
résztulajdonos Állami Vagyonke-
zelő Ügynökség (AVAS) felé jegy-
zik, míg a felszámoló cég listáján a 
tejet beszállító gazdáknak ki nem 
fizetett pénz – az adóhatósággal és 
a helyi önkormányzattal szembeni 
elmaradást követve – a hatodrangú 
követelésként van nyilvántartva. A 
remetei önkormányzati vezető 
ez alapján igencsak borúlátóan 
nyilatkozott: nem hiszi, hogy a 
gazdák valaha is tejpénzükhöz 
jutnak. Elmondta, a helyi és a 
környékbeli települések jószágtar-
tói közül immár senki se hajlandó 
tejet szolgáltatni a gyárnak, a gaz-
dák ugyanis csak annak hajlandók 
tejet adni, aki fizet: pontosan, ha-
táridőre.


