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A Mezőgazdasági Intervenciós 
és Kifi zetési Ügynökség (APIA) 
megyei kirendeltségein keresz-
tül igényelhető agrártámogatá-
sok leadási határideje május 15. 
A napokban elkezdődött igény-
lési folyamatot a székelyföldi 
megyékben sikerült példásan 
megszervezni, Észak-Erdélyben 
pedig a falugazdászok segíte-
nek a magyar gazdáknak.

 » MAKKAY JÓZSEF

M árcius 1-jétől május 15-ig ve-
szik át a gazdák támogatási 
kérelmeit a Mezőgazdasági 

Intervenciós és Kifi zetési Ügynök-
ségek megyei irodái. A tavalyi elő-
írások nem változtak: mind a támo-
gatható megművelt mezőgazdasági 
területek minimális nagysága, mind 
az állatlétszám az elmúlt évek pá-
lyázati kiírásaival egyezik meg. 
A hétéves európai uniós agrártámo-
gatási ciklus még hátralevő két esz-
tendejében – 2019-ben és 2020-ban 
– előreláthatóan továbbra is minden 
változatlan marad.

Az APIA országos vezetősége az 
elmúlt napokban arra fi gyelmez-
tette a gazdákat, hogy lehetőleg 
tartsák be az elektronikus előjegy-
zés időpontját, mert ezek újraterve-
zésével torlódás jöhet létre, ami az 
APIA-alkalmazottak túlterheléséhez 
vezet, a gazdák számára pedig hosz-
szú sorban állást okozhat. (Az elő-
jegyzést amiatt vezették be, mert 
régebben a leadás határideje körül 
végeláthatatlan sorok kígyóztak a 
megyei hivatalok előtt, sok bosszú-
ságot okozva ezzel gazdáknak és 
alkalmazottaknak egyaránt.)

Az ország különböző vidékein 
azonban igen eltérő képet mutat a 
munkamenet. Hatékonyság szem-
pontjából Hargita és Kovászna me-
gye vezet az országban: amellett, 
hogy itt hívják le a gazdák a legtöbb 
területalapú mezőgazdasági támo-
gatást, rendszerint itt akad a leg-
kevesebb gond az előjegyzések és a 
támogatási kérések átvételében.

Az APIA Hargita megyei igazgató-
ja, Haschi András (portrénkon) ezt 
annak tulajdonítja, hogy sajátságos 
módszert alakítottak ki a helyi ön-
kormányzatokkal a gazdákkal tör-
ténő ügyintézést illetően, és ezt az 
újítást az APIA országos vezetősége 
is elfogadta, hiszen közös cél a jó 
munkamenet biztosítása. A székely 
módszer lényege, hogy a megye 
valamennyi polgármesteri hivata-
lában – a különböző gazdaszerve-
zetek segítségével – összeállítják 
a gazdák agrártámogatást igénylő 
dossziéját, amelyet a gazda más-
nap benyújt az APIA irodájában: a 
termelő a tisztviselő jelenlétében 
aláírja a kérést, és ezzel be is feje-
ződött a sok megyében hosszú órá-
kig tartó munka, ami rendszerint 
az APIA-alkalmazottra hárul, aki 
külső segítség nélkül viszont nehe-
zen boldogul a gazdával, ha az nem 
hozza be az igényléshez szükséges 
papírokat.

„Hargita megye 26 ezer, agrár-
támogatásra jogosult gazdájával 
gyakorlatilag a helyi polgármesteri 
hivatalok alkalmazottai veszik fel 
a kapcsolatot telefonon, sms-ben 
vagy e-mailben. A gazdák előbb a 

helyi önkormányzathoz mennek, 
ahol jelenlétükben kitöltik a szük-
séges papírokat. Segítség nélkül 
az idősebb gazdák nem is tudná-
nak agrártámogatást igényelni, 
hiszen nem tudják kezelni az or-
szágos APIA-hivatal számítógépes 
online felületét. Egyértelmű, hogy 
szakmai támogatásra szorulnak” 
– magyarázza az igazgató. Székely-
földön az előjegyzést rendszerint a 
polgármesteri hivatalok alkalma-
zottai végzik, akik segítenek a gaz-
dák támogatási ügyiratcsomójának 
az elkészítésében is.

Míg a szaktanácsadás szüksé-
gességét a székelyföldi megyékben 
már évekkel ezelőtt felismerték és 
kidolgozták – Hargita megye min-
den településén, Kovászna és Ma-
ros megye falvainak többségében 
működik az önkormányzatok és 
a gazdák közötti agrártámogatási 
együttműködés –, az ország sok 
megyéjében ez nem ilyen egyértel-
mű, emiatt a megyei APIA-közpon-
tok előtt hatalmas sorok szoktak 
kialakulni.

A MAGYAR GAZDÁKNAK LEGTÖBBSZÖR A ROMÁN ŰRLAPOK KITÖLTÉSÉVEL ADÓDNAK GONDJAIK

Segítség nélkül nehezen igényelhető agrártámogatás

Országos viszonylatban Hargita megyében igényelik a legtöbb területalapú támogatást a gazdák
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Az észak-erdélyi megyékben 

a magyarok lakta településeken 
– ahol a helyi polgármesteri hi-
vatalok ebben nem nyújtanak 
megfelelő segítséget – ez a feladat 
a tavaly ősztől a jelentősen kibőví-
tett magyar falugazdász-hálózatra 
hárul. Erről már egyezség szüle-
tett a különböző mezőgazdasá-
gi szervezetek között, amelyek a 
magyarországi agrárminisztérium 
támogatásával  alkalmazhattak fa-
lugazdászokat Erdélyben. Az utóbbi 
években ugyanis bebizonyosodott, 
hogy a szórványmegyékben ará-
nyaiban kevesebb magyar anya-
nyelvű gazda kap agrártámogatást, 
mint román társai. Sok magyar kis-
termelő nehezen boldogul a román 
nyelvű űrlapok kitöltésével, a több-
ségi román polgármesteri hivata-
lokban pedig gyakran nem kapnak 
megfelelő segítséget ehhez.

A területalapú agrártámogatás 
lehívásával azonban nem oldó-
dik meg a gazda minden ezzel 
kapcsolatos gondja, hiszen a 
támogatási szerződésben vál-
lalt kötelezettségek betartását 
az APIA megyei hivatalai szúró-
próbaszerűen ellenőrzik. Haschi 
András szerint a legtöbb baj ab-
ból adódik, hogy a gazdák nem 
tudják térképen beazonosítani 
megdolgozott földjeiket. Ez fé-
lig-meddig önhibájukon kívül 
történik, hiszen a területek szá-
mítógépes nyilvántartását vezető 
helyi polgármesteri hivatalok fela-
data lenne egyeztetni a gazdákkal. 
Ellenőrzésekkor sok esetben a te-
repen derül ki, hogy a támogatott 
földterület nem jó helyen szerepel 
a térképen. A másik fő gond – ami-
ért viszont egyértelműen a gazdát 
terheli a felelősség –, hogy a tá-
mogatásra bejegyzett állatállo-
mányból vagy idő előtt levágnak 
vagy eladnak egyedeket, és ezt 
nem írják le, nem veszik ki idejé-
ben a nyilvántartásból, ami kihá-
gásnak minősül, és ezért bünte-
tést kell fi zetniük.

 » Hatékonyság 
szempontjá-
ból Hargita és 
Kovászna megye 
vezet az ország-
ban: amellett, 
hogy itt hívják le 
a gazdák a leg-
több területalapú 
mezőgazdasági 
támogatást, 
rendszerint itt 
akad a legke-
vesebb gond az 
előjegyzések 
és a támogatási 
kérések átvéte-
lében.

Az országos költségvetés miatt késnek a kifi zetések

Az állami költségvetés késése miatt elhúzódik az agrártámogatási kifi -
zetéseknek az a része, amelyet román állami költségvetésből fedeznek. 
Ezek az összegek az európai uniós támogatásokhoz képest kisebb nagy-
ságrendűek, de sok gazdát érintenek. Az alkotmánybíróság tegnap visz-
szautasította Klaus Johannis államfőnek a költségvetéssel kapcsolatos 
kifogásait, így lerövidülhet az eddig ki nem fi zetett agrártámogatások 
átutalásának ideje is. Az APIA Hargita megyei igazgatója szerint ez az 
összetámogatás mintegy 8–10 százalékát jelenti, de pontos összegeket 
csak akkor tudnak mondani a gazdáknak, ha az állami költségvetés 
megjelenik a Hivatalos Közlönyben, és országosan leosztják a szóban 
forgó agrártámogatások teljes összegét. Feltorlódnak a sorok azokban a hivatalokban, ahol a gazdákat nem segítik az űrlapok kitöltésében
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