
Csupán két új gépet vettek idén 
a roncstraktor-program kereté-
ben a Hargita megyei gazdák 
– tudtuk meg Darvas Bélától, 
megyénk egyetlen roncstrak-
tor-programban részt vevő for-
galmazójától. Állítja, a kiselejte-
zési prémiumrendszer jövő évi 
átalakításáról szóló, kecsegtető 
miniszteri bejelentés sokakat el-
tántorított attól, hogy a jelenlegi 
feltételek mellett vásároljanak 
gépeket.
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Nem volt túlságosan nép-
szerű az idei roncstrak-
tor-program Hargita me-

gyében – mondta el kérdésünkre 
Darvas Béla, az idei évi roncstrak-
tor-programban újra az egyedüli 
Hargita megyei cégként részt vevő 
csíkszentkirályi Agromec igazgató-
ja. A szakember nem titkolja, vol-
tak érdeklődők, azonban az öreg 
gépek kiselejtezéséért járó – azaz 
az új traktor árába beszámítható 
– 17 ezer lejes értékjegyet a legtöb-
ben még mindig kevésnek találják. 
„A program keretén belül idén ösz-
szesen két traktort tudtunk értéke-
síteni, az egyiket a homoródalmási 
közbirtokosságnak, a másikat pe-
dig az Olt Gazdasági Társulásnak” 
– magyarázta érdeklődésünkre 
Darvas. Hozzátette, jelenleg még 

mindkét gépvásárlási iratcsomó 
elbírálás alatt áll, így a programot 
irányító Környezetvédelmi Alap 
visszajelzését várják.

Kivárnak a gazdák
A roncstraktor-program kere-

tében történő gépvásárlás iránt a 
szentkirályi cégnél eddig mintegy 
nyolc-tíz gazda érdeklődött, szá-
muk azonban a program jövő évi 
átalakítására vonatkozó miniszteri 
bejelentés után azonnal visszaesett. 
Mint lapunknak november elején 
adott interjújában Borbély Lász-
ló környezetvédelmi miniszter is 
megerősítette, a tárca szándéka 
valóban az, hogy egy új erőgép 
árába a gazda – a jelenlegi roncsau-
tó-program eljárásához hasonlóan 
– akár három roncstraktor-érték-
jegyet is beszámíttathasson. „Úgy 
vélem – amennyiben a változások 
jövőtől érvénybe lépnek – lényege-
sen nagyobb lesz a program iránti 
érdeklődés is. 60-65 ezer lejért már 
elfogadható traktorokat lehet kap-
ni. Ha a gazda összeteszi a három, 
17 ezer lejes értékjegyét, s még 
megpótolja úgy 15 ezer lejjel, már 
azt jelenti, hogy sokkal kedvezőbb 
feltételek mellett juthat egy-egy 
új mezőgazdasági géphez. Tehát 
a roncstraktor-program iránti ro-
ham véleményem szerint emiatt 
inkább jövőre várható” – nyilat-
kozta lapunknak a miniszter.

Jövőre új lendületet 
kaphat a program
Hasonlókban reménykednek 

a program Hargita megyei érde-
keltjei is: Bíró József, a kiöregedett 
erőgépek átvételére és bontására 
engedélyt kapott Remat Hargita 
vezetője éppúgy, mint Darvas Béla, 
a cseh Zetor és fehérorosz Belarus 
márkájú traktorokat kínáló cég első 
embere, jövőre nagyobb forgalom-
ra számít. „Ha jól tudom, a roncs-
traktor-program keretében idén or-
szágszerte mintegy 75 traktorvásár-
lási kérvényt nyújtottak be. Nagy 
valószínűséggel ez a szám meg fog 
ugrani a jövőben, a megváltoztatott 
programnak köszönhetően” – vé-
lekedett Darvas. Meglátása szerint 
viszont a roncstraktor-programot 
jelenleg az iratcsomók összeállításá-
hoz megkövetelt bürokrácia is visz-
szahúzza, az elbírálása időigényes, 
lassú, ami egyáltalán nem tesz jót 
az amúgy is nagy késéssel, csupán 
szeptembertől elrajtolt géppark-
megújítási programnak. Érvei alátá-
masztására elárulta, az idei esztendő 
folyamán nagyságrendekkel több 
traktort értékesített a roncsprogra-
mon kívül, mint azon keresztül. A 
cseh márkájú traktorokat a köze-
pes gazdák vásárolták inkább, míg 
a fehérorosz gyártmányúak még a 
szomszédos Kovászna megyei gaz-
dálkodók körében is népszerűek 
voltak.
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Új traktorok egy bukaresti agrárkiállításon. A roncsprogram keretében sincs pénzük rá a gazdáknak fotó: domján levente

Jövő évre halasztJák a gépvásárlást a gazdák

Lefulladt a roncstraktor-program


