
Kormányhatározat helyett vár-
hatóan törvényként fog meg-
születni a meg nem művelt föl-
dek tulajdonosait pénzbírság-
gal sújtó jogszabály, így életbe 
lépésére is leghamarabb csak 
jövőre kell számítani – tudtuk 
meg Tánczos Barnától, a me-
zőgazdasági tárca államtitká-
rától. Bár a földek művelésbe 
vonására a szakember szerint 
is szükség van, a pénzbírsággal 
való büntetést mégis elhibázott 
iránynak tartja.
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Nem fog egyhamar életbe 
lépni a meg nem művelt 
földterületek tulajdonosait 

büntető jogszabály – állította tegnap 
lapunknak Tánczos Barna, a Mező-
gazdasági Minisztérium államtitká-
ra. „Nincs semmi esélye, hogy na-
pokon vagy hónapokon belül életbe 
lépjen, mivel nagy valószínűséggel 
törvény formájában kell elfogadni. 
Azaz be kell nyújtani a parlamentbe, 
és ott kell még megvitatni, az pedig 
az elfogadáshoz és jogerőre emelke-
déshez még legalább további három-
négy hónapot jelent.”

A támogatást kellene előbb 
megvonni
Mint arról lapunkban is hírt 

adtunk, a tárca honlapján elérhető 
kormányrendelet-tervezet azokat a 
területtulajdonosokat szankcionál-
ná, akik nem takarítják le földjüket. 
A bírság csak akkor kerülhető el, ha 
a területet a felszólítást követően 
letakarítják, művelésbe fogják, vagy 
pedig a területtulajdonos munka-
képtelenségét hivatalos igazolással 
is bizonyítani tudja. A Hargita me-
gyei politikus azonban rossz meg-
közelítésűnek tartja a születendő 
jogszabályt, így nem is büntetések 
révén kényszeríttetné ki a parlagon 

hagyott földek megmunkálását. 
„Én azt mondom, első lépésbe nem 
a büntetés lenne a lényeg, hanem 
minden, földdel kapcsolatos támo-
gatás megszerzésének megtiltása. 
Amennyiben valakinek műveletlen 
földje van, ne részesülhessen mező-
gazdasági támogatásban. Ugyan-
akkor az is elfogadhatatlan, hogy 
ha valakit munkára kényszerítenek 
vagy arra, hogy valamit a földjével 
kezdjen, akkor azért siránkozik, 
hogy emiatt el kell adnia földjét. 
Megengedhetetlen, hogy amikor 
a faluban a fiatal gazdák földet ke-
resnek vagy bérelnének, akkor nem 
adja oda senki, mivel a tulajdonos a 
támogatást az esetben is bezsebelhe-
ti, ha nem dolgozza meg a területet. 
Ha pedig valamilyen intézkedést 

próbálnak ez ellen foganatosíta-
ni, akkor elégedetlen” – fejtette ki 
Tánczos.

Aki nem dolgozza, 
ne is tartsa
Az államtitkár szerint a parla-

gon hagyott földek tulajdonosait 
hektáronként 200-tól akár 400 le-
jes pénzbírsággal sújtó jogszabály 
mindenekelőtt egy olyan tisztulási 
folyamatot kell elindítson, amely 
révén az elhanyagolt parcellák is 
művelőre találnak. „De ezt elsősor-
ban nem büntetéssel kell kieszkö-
zölni. Ez túl drasztikus. Az viszont 
nem vitás, valamilyen módon csak 
kényszeríteni kell a területeiket meg 
nem művelő tulajdonosokat a föld-
jeik bérbe adására, ellenkező eset-
ben képtelen fejlődni a dolgozni, 
földet művelni akaró gazda” – tette 
hozzá az államtitkár. 

Egyébként a szakigazgatóság 
adatai szerint a Hargita megyében 
ugaron hagyott termőföldterüle-
tek nagysága tavaly 13 663 hek-
tárra rúgott, ami szinte kereken 
kétszerese a 2006-ban műveletle-
nül hagyott 6600 hektárnak. Kér-
désünkre, miszerint a jogszabály 
generálhat-e földeladási hullámot, 
Tánczos nem tudott egyértelmű 
választ adni, azt azonban megje-
gyezte: ha valaki nem dolgozza 
meg a földjét, akkor ne is tartsa. 
„A kifizetési ügynökség képtelen 
annyi területet ellenőrizni, mint 
amennyi visszaélés van a rendszer-
ben. Akárhogy fejlesztjük az APIA 
ellenőrzési rendszerét, minden 
egyes parcellát nem tudnak leel-
lenőrizni, hogy azt megművelték-e 
vagy sem. Az APIA minta jellegű 
ellenőrzéseket végez, ezért kell egy 
másik mód is, hogy segítsük a ki-
fizetési ügynökséget abban, hogy 
visszaszorítsa a támogatások jogta-
lan megszerzését” – hangsúlyozta 
lapunknak Tánczos.
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A különböző területi átszervezések kapcsán – de 
ezek nélkül is – közéletünkben állandóan jelen lévő 
téma az autonómia. Olyan téma, amihez a közsze-
replők és a média is folyamatosan adalékokat szol-
gáltat. 

A kérdés, hogy mi az autonómia, nagyrészt még 
megválaszolásra vár – kell rá egy általános választ 
adni. Egy olyan választ, amely nemcsak jogi szem-
pontból, de minden lehetséges szempontból megvizs-
gálja a kérdést. Ugyanis az autonómiát meg kell alapozni, 
nem elég kivívni, lehetővé is kell tenni különböző előfelté-
telek megteremtésével.

A személyes attitűd, a magyarként való viselkedés, a 
jogok használata, még akkor is, ha pluszenergiát kíván 
(mondjuk a román nyelvet használva könnyebben elintéz-
hetnénk ügyeinket, de mégis ragaszkodunk nyelvi jogaink-
hoz), egy nagyon fontos alapvetése az autonómiának. Ha 
nem vagyunk képesek vagy nem vagyunk hajlandók részle-
gesen kivívott jogainkat betartatni, akkor hogyan leszünk 
képesek kivívni az autonómiát? Mert az autonómiát nem 
csupán öt-tíz ember letárgyalja valahol, hanem emellett 
egy közösség kivívja itthon. 

Az említett alkotóelem mellett nagyon fontos a gazda-
sági összetevő is. Székelyföld gazdasága helyt kell álljon, 
biztos hátteret kell szolgáltasson egy kiterjedt autonómiá-
hoz. Ugyanakkor a gazdaság olyan megélhetési lehetősége-
ket kell biztosítson, amelyek mellett érdemes az autonóm 
tartomány polgárának lenni, nemcsak hazaszeretetből, 
hanem az életminőség miatt is. 

A gazdaság fejlődését elősegítendő az utóbbi években 
nagyon komoly közberuházások valósultak meg, és az el-
következő két évben is fontos projektek indulnak el, ame-
lyek jobb alapot teremtenek a fejlődésre. A közberuházások 
egyik alappillérét ezek az infrastrukturális közberuházások 
jelentik, a másik nagyon fontos alappillér az energetikai 

ipar kell legyen. Hargita megye energiaszükséglete 
körülbelül 25 megawatt – egyelőre nem teremtjük 
elő ezt az energiát itthon. Nem használjuk ki a 
lehetőségeket, az adottságokat eléggé. Arról nem is 
beszélve, hogy a gazdaság is, de lehetőleg az ener-
getikai iparágunk is fölösleget kellene termeljen, 
nemcsak a túlélési szükségletet. 

Azonban ahogy a közberuházások területén 
komoly lépések történtek, úgy az energetika terén is 

végre a magánszféra is felébredt, és beruházások indultak 
el, amelyek technológiát és tudást hoznak a térségbe. Ener-
getikai befektetőinket, ha betartják a játékszabályokat (és 
eddig nem bizonyította senki az ellenkezőjét) kiemelt je-
lentőségű beruházóknak kell tekintenünk. A vízenergia 
és a napenergia biztosíthatja a székelyföldi szükségletek 
kielégítését, és ennél akár sokkal többet is. Megvalósulásuk 
közösségi érdeknek tekinthető – kiépíti autonómiánk egyik 
nélkülözhetetlen alappillérét.

Az autonómia alappillérei
               NézőpoNt n Isán István Csongor

Jövőre csúszik A megműveletlen földekre kirótt Bírság

13 ezer hektár van parlagon

mit ír a jogszabálytervezet?

Első évben 400 millió, azt követően pedig 600 millió lej bevételre számít 
a kormány a műveletlen területek tulajdonosaira kivetett büntetésből. A 
jogszabálytervezet tisztázza a műveletlen terület fogalmát is: e szerint az 
bármilyen szántó- vagy gyepterület lehet, beltelek vagy kültelek, ame-
lyet a megelőző időszakokban megműveltek, de egy adott évben – nem 
pihentetési céllal – műveletlenül hagytak. Gyepterületek esetében mi-
nimális szintű legeltetést vagy évi egyszeri kaszálást, míg a szántóterület 
esetében a begyomosodás megelőzését várják el a gazdáktól, területtu-
lajdonosoktól. A bírság nagysága az első esztendőben hektáronként 200 
lej lenne, a második esztendőben viszont 300 lejre, míg a további eszten-
dők során hektáronként 400 lejre emelkedne. A jogszabály előírásainak 
betartása területalapi támogatás esetében a kifizetési ügynökség megyei 
központjaira, más esetben a megyei mezőgazdasági igazgatóságokra há-
rul. Nem róható ki bírság a terméketlenné vált, szennyezett vagy termé-
szeti katasztrófa sújtott területekre, de nem vonatkozik a jogszabály az 
udvarokra, illetve erdős területekre sem.
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