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Aszály sújtotta övezetté

> Életjáradék-kifizetés elnapolva. A vo-
natkozó hatályos jogszabály, az utólag mó-
dosított és kiegészített 2005/247-es törvény 
értelmében a mezőgazdasági életjáradékra 
jogosult személyek járandóságát egyetlen 
részletben fizetik ki a megelőző esztendőre 
vonatkozóan a következő évben, augusztus 
31-ig. Pontosabban csak kellett volna kifizet-
ni, mert a szóban forgó időpont megválto-
zott: a Hivatalos Közlöny december 6-i szá-
mában jelent meg a 2011/106-os sürgősségi 
kormányrendelet, s ennek értelmében ezen-
túl a kifizetés utolsó határideje november 
30. Ez az időpont vonatkozik úgy az érintett 
személyre, mint esetleges elhalálozása okán 

annak örököseire. A kormányrendeletnek 
van egy másik szakasza is, amely értelmében 
a 2010-es esztendei életjáradékot kivételes 
módon 2011. december 15-ig kell folyósíta-

ni. Joggal vetődhet fel a kérdés, hogy miért 
volt szükséges a szóban forgó elnapolás. A 
kormányrendelet némileg zavarosnak tűnő és 
nyakatekert megindoklásában többek között 
az derült ki, hogy egy miniszteri rendelettel 
az idén meghosszabbították a járadékosok 
könyvecskéinek az ellenjegyzését augusztus 
31-ig. Ilyenképpen az ellenjegyzés határideje 
egybeesett a kifizetés határidejével, s ez utób-
bit lehetetlenség volt tiszteletben tartani. Ez 
valóban megtörténhetett, de amikor mó-
dosították a könyvecskék ellenjegyzésének 
a határidejét, miért nem számoltak annak 
esetleges következményeivel, nevezetesen 
azzal, hogy hátrányos helyzetbe hozhatják a 

jogosultakat, s ennek okán akár pereskedésre 
is sor kerülhet. Másrészt augusztus 31-től, at-
tól az időponttól, amikor nyilvánvalóvá vált, 
hogy gond lesz a kifizetésekkel, miért kellett 
még három hónapot várni a jogszabály-mó-
dosítással. Most pedig arra hivatkozni, hogy 
olyan rendkívüli és sürgős helyzet követke-
zett be, amelynek rendezése nem tűr halasz-
tást. Pedig halasztás volt, nevezetesen a már 
említett három hónap, most pedig „eső után 
köpönyeg” alapon megszületett ez a sürgős-
ségi kormányrendelet. A döntés egyébként 
országos viszonylatban mintegy 1700 me-
zőgazdasági életjáradékra jogosult személyt 
érint. (Hecser Zoltán)hí
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fiSkáliS Szempontból iS
tiSztába tennék az agráriumot

Adózás,
UDE-pontok alapján?
noha a pénzügyminisztérium gazdákra irányuló 
adóztatási tervét badarságnak tartja, a mezőgaz-
daságból élők farmméret és UDE-pontok alapján 
történő adóztatását már nagyon is kivitelezhetőnek 
tartja Tánczos Barna, a mezőgazdasági minisztérium 
államtitkára.

D. L.„Nem lehet a mezőgazdaságot kivonni az 
adófizetés alól, de a Pénzügyminisztérium 
napokban bemutatott jövő évi adóztatá-

si javaslata úgy butaság, ahogy volt. Nem csoda, hogy 
szinte azonnal vissza is vonták – reagált érdeklődésünk-
re Tánczos Barna, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesz-
tési Minisztérium államtitkára. Véleménye szerint az 
agráriumot nem kell kivonni az adózási körből, főleg 
mivel – teszi hozzá – a mezőgazdaság a legjobban tá-
mogatott ágazata nemcsak Romániának, hanem az egész 
Európai Uniónak is. Leszögezi viszont, hogy a gazdák 
adóztatását nem olyan formában kell kivitelezni, mint 
ahogy azt a pénzügyi tárcánál, „az íróasztal mögül” el-
gondolták.

„Nem lehet a gazdának a jövedelmét, a bevételét adóz-
ni akkor, amikor minden más területen a nyereséget adóz-
tatják. Azt pedig ne higgye senki, hogy egy kis háztáji gaz-
daságban profitot lehet számolni a gazda munkája után. 
De ha mégis lenne nyeresége, akkor annak mértékét ho-
gyan és ki tudná megállapítani és a régi magyar nyelvben 
perceptornak hívott adószedő miként tudná lekövetni?” 
– teszi fel a kérdést Tánczos.

Hozzátette, az agrárium adóztatása nem kell külön-
bözzön semmiben sem a többi szektor adóztatásától, 
ugyanakkor meggyőződése szerint mérethatárt kell 
szabni és világosan el kell választani a kisgazdaságokat 
a vállalkozástól, a munkahelyi bérjövedelmet otthon, 
gazdálkodásból kiegészítő termelőmunkát a tudatos 
és célirányos nyereségtermelő tevékenységtől. „Ezt a 
határt Romániának előbb-utóbb meg kell húznia. A 
legkönnyebben valószínűleg úgy lehet megoldani, ha a 
határértéket egyfajta gazdasági mértékhez kötjük. Ha 
valaki, teszem azt, a farmméretet meghatározó UDE-
pontokból összegyűjt 6-8 pontot – ennek pontos vá-
lasztóvonal-szintjét az illetékes minisztériumok közösen 
is eldönthetik –, akkor ez alapján a háztáji kisgazdasá-
got már világosan el lehet választani a vállalkozásként 
be nem jegyzett, nem adózó, de attól még profi szinten 
működő, nyereséget termelő, hatvan-hetven tejelő tehe-
net tartó gazdálkodótól, a család élelmezését ellátó te-
vékenységet a kereskedő, piacra termelő tevékenységtől 
– fejti ki Tánczos. Hozzátette, nem tartja helyénvaló-
nak azon aktív mezőgazdászok példáját sem, akik noha 
magánemberként – adót nem fizető – nyolcandarabos 
tehénfarmot működtetnek, szarvasmarha-egyesületi 
képviselőként viszont heti, havi rendszerességgel a támo-
gatások növelését kérik. „Van a mezőgazdaságon belül 
sajnos fekete és szürkegazdaság is, de ezt csak úgy lehet 
visszaszorítani, ha egyenként, minden gazdát meg lehet 
vizsgálni, le lehet ellenőrizni aszerint, hogy egy bizo-
nyos szintet meghalad-e mértékben a gazdasága-e vagy 
sem” – fogalmazott Tánczos.

a talajban kialakult négyzetmé-
terenként 120-140 literes, vetést 
veszélyeztető krónikus vízhiány 
miatt Hargita megye egészére 
aszály sújtotta övezetminősítést 
kért a szakminisztériumtól a me-
gyei mezőgazdasági igazgatóság. 
A csapadékhiány miatt foghíja-
san kikelt őszi vetéseket ráadásul 
még a fagykár is tovább tizedeli.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

A négy hónapja tartó száraz-
ság miatt Valeriu Tabără 
tárcavezetőnek küldött je-

lentésben kérik a megye szakemberei 
a Mezőgazdasági Minisztériumot: 
egész Hargita megyét nyilvánítsák 
aszály sújtotta övezetté. A Bukarest-
be kedden felküldött hivatalos jelen-
tés indoklása szerint a megye gaz-
dálkodóinak a krónikus csapadék-
hiány mellett immár a fagy is egyre 
nagyobb károkat okoz, komolyan 
veszélyeztetve a jövő évi terméshoza-
mokat. A megye mindhárom térsé-
géből gyűjtött adatok és gazdavéle-
mények alapján összeállított jelentés, 

bár a közvetlen kártérítésre nem ad 
alapot, a szakemberek szerint mégis 
fontos, hogy a helyzet súlyosságát a 
szaktárcánál is ismerjék. „Azért kia-
bálunk, hogy a minisztérium is tud-
ja, nálunk mekkora a baj. Pontos 
adataink vannak az elmúlt négy hó-
napban lehullott csapadékmennyi-
ségről, a talaj vízhiányáról. Így több 
megyével – Kovásznával, Marossal 
és Fehér megyével – összehangoltan 
részletes anyagot küldtünk Buka-
restbe, ami alapján javasoljuk, hogy a 
helyzet súlyosságára való tekintettel 
a mi térségünket, Hargita megyét is 
nyilvánítsák aszály sújtotta övezetté” 
– nyilatkozta tegnap lapunk érdek-
lődésére Török Jenő, a megyei me-
zőgazdasági szakigazgatóság vezető-
je. Hozzátette, a termőföldterületek 
vízhiányán ráadásul érdemben az 
elmúlt néhány csapadékos nap sem 
változtatott.

Csapadékra
és enyhülésre várva
– Az őszi vetések helyzete 

egyáltalán nem rózsás – szögezi 
le Török Jenő, ezért a szakem-

ber, noha méretében és hatásai-
ban még nem, de intenzitásában 
az emlékezetes 1947-es aszályos 
esztendőhöz hasonlítja a Hargita 
megye mezőgazdasági területe-
ken uralkodó állapotokat.

Kifejtette, a kora őszi időszak-
ban földbe került vetőmag sajnos 
nem sok esélyt kapott az augusztus 
eleje óta csapadék nélkül eltelt idő-
szak alatt. Ez alól kivételt csupán 
az októberre időzített őszi búzave-
tések jelentettek, ám mint Török 
Jenő hozzáteszi, a jövő évi kenyér-
nek valót így is szinte mindenhol 
részlegesen kikelt, gyengén fejlett 
állapotban érték a téli, hótakaró 
nélküli fagyos napok. 

– Most egy legalább kéthetes 
plusz előjelű hőmérsékletű időszak-
ra lenne szükség ahhoz, hogy a kikelt 
búza erősödjön, ami nem kelt még 
ki, kikeljen, a vegetáció beinduljon. 
Ha viszont a növényt hótakaró nél-
kül éri a –18, –20 Celsius-fokos hi-
deg, az szinte biztosan a vetés végét 
jelenti – fűzi hozzá a szakember. 

Ítéletet mondani azonban jövő 
áprilisig – a néphagyomány szerinti 


