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Feltérképezték  a gyepterületeket
Befejezés előtt az üzemtervek, nincsenek veszélyben a mezőgazdasági támogatások

• A héten befejező-
dik a gyepterületek 
üzemterveinek elké-
szítése Hargita me-
gyében. Két község-
ben zajlanak még az 
utolsó munkafázisok, 
az idei mezőgazda-
sági támogatások 
igénylése azonban ott 
sincs veszélyben.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A 67 Hargita megyei köz-
igazgatási egység közül 
63-ban már befejeződött 

a gyepterületek üzemterveinek 
elkészítése. Mivel két telepü-
lésnek, Balánbányának és Tus-
nádfürdőnek nincsenek gyep-
területei, mindössze két község 
maradt, ahol véglegesítés előtt 
állnak a tervek. Kápolnásfaluban 
és Bélboron zajlik még a munka, 
de a héten mindkét községben 
elkészülnek az üzemtervek – tá-
jékoztatott Török Jenő, a Hargita 
Megyei Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési Igazgatóság vezetője.

Eltekint az állam

Noha a gyepterületek üzemtervé-
nek megléte – többszöri halasztás 
után – idén már feltétele az egysé-
ges agrártámogatások igénylésé-
nek, úgy tűnik, az állam ebben az 

évben is eltekint a kötelezettség 
számonkérésétől. Ennek vélhetően 
az az oka, hogy Hargita megyével 
ellentétben – amely országosan 
a második helyen áll az üzemter-
vek elkészítését illetően – számos 
megye rosszul áll a kötelezettség 
teljesítésével. Hivatalos halasztás 
ugyan nem történt idén, de mint azt 
Török Jenőtől megtudtuk, nem ké-
rik az agrártámogatásokat igénylő 
gazdáktól az üzemterveket. „Elte-
kintenek ettől, úgy érzem. Aggód-
tunk azért a két-három községért, 
de más megyék még úgy se állnak, 
mint mi” – fogalmazott az igazgató. 
Megjegyezte, videokonferenciát is 
folytattak a mezőgazdasági minisz-
tériummal, de egy szó sem esett a 

mezőgazdasági üzemtervekről, 
valamint beszélt az agrártámoga-
tások igénylésében illetékes Mező-
gazdasági Intervenciós és Kifi zetési 
Ügynökség (APIA) megyei vezetőjé-
vel is, és ő is úgy tapasztalja, hogy 
nem kötelező mellékelni a terveket 
a támogatások igénylésekor.

A gazdálkodás 
megtervezésében segít

A gyepterületek üzemterveinek 
elkészítésére vonatkozó kötelezett-
séget 2013-ban, a 34-es sz. – utólag 
számtalanszor módosított – sür-
gősségi kormányrendelettel vezette 
be a kormány, ám a meglehetősen 
hosszadalmas munkának többnyire 

csak 2017-ben kezdtek neki a pol-
gármesteri hivatalokban. A gyep-
területek üzemtervének megléte 
már tavaly feltétele volt az egységes 
agrártámogatások igénylésének, 
de országszerte olyan sok települé-
sen nem készültek el vele, hogy a 
kormány további egy év haladékot 
adott a munka befejezésére. Ezzel 
azonban az ország számos közigaz-
gatási egységében máig nem vé-
geztek, ezért szó volt egy újabb ha-
lasztásról, de erre végül hivatalosan 
nem került sor.

Hargita megye összes kaszálóját, 
legelőjét felmérték. A napokban az 
utolsó üzemtervek is elkészülnek
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A gyepterületek üzemtervéről
A gyepterületek üzemterve az adott közigazgatási egységhez – városhoz, 
községhez – tartozó összes legelőt és kaszálót lajstromozza, a tulajdono-
sok névsorával, valamint a gyepterületek elhelyezkedésével, de tájékoz-
tatást ad a talajminőségről és a növényzetről is, valamint arról, hogy a 
terület mekkora állatállomány eltartására képes. Az üzemtervek megléte a 
gyakorlatban azért fontos, mert ezek alapján lehet megtervezni a gazdálko-
dást az adott területen, ezek alapján lehet meghatározni például azt is, hogy 
mennyi állattal lehet leterhelni az adott területet – tájékoztatott Török Jenő.

Kereskedelem és marketig, köny-
nyűipari mérnöki és vidékfejlesz-

tési agrármérnöki szakokat hirdet jö-
vő tanévre a MÜTF Oktatási központ, 
amely nemrég Székelyudvarhelyi 
Egyetemi Központra változtatta a ne-
vét. Levelezéses oktatásról van szó, 
közel száz ingyenes hellyel. Tavaly 
ünnepelték a MÜTF Oktatási központ 
fennállásának huszadik évét, és ek-
kor döntötték el, hogy a továbbiakban 
nem a vállalati igényekre fektetik a 
hangsúlyt az oktatás megszervezése-
kor, hanem inkább az egyének, csalá-
dok továbbtanulási elvárásait helyezik 
a központba – fejtette ki tegnapi saj-
tótájékoztatóján Ilyés Ferenc, az inté-
zet igazgatója, hozzátéve, hogy ezzel 
együtt továbbra is lényeges szerepet 
kap a végzős diákok elhelyezkedése a 
munkaerőpiacon. Ami lényeges, hogy 
korszerű körülmények közt oktathas-

sák a frissen érettségizett, illetve a már 
családos és munkahellyel rendelkező 
hallgatóikat a megfelelő szakemberek-
kel. Ezzel együtt az oktatási központot 
működtető kuratórium kérésére Szé-
kelyudvarhelyi Egyetemi Központra 
(SZÉK) változtatták az intézet nevét. 

Három szakot indítanak

Van helyünk! jelszóval indította el a 
SZÉK a következő tanévre szóló kam-
pányát, amivel arra utalnak, hogy a 
jövőbeli hallgatóknak nemcsak az 
oktatásban, hanem egy családias 
környezetben és az intézet által köz-
vetített munkahelyeken is van he-
lyük – magyarázta Ilyés Ferenc. 

Szabó Attila kommunikációs és 
tanulmányi osztályvezető rámuta-
tott, idén is indítanak kereskedelem 
és marketing szakot (Edutus Egye-

tem), e-business specializációval. 
Itt negyven önköltséges helyet hir-
detnek. Negyven ingyenes helyre 
lehet jelentkezni ugyanakkor köny-
nyűipari mérnöki (Óbudai Egyetem) 
szakra, ahol a nyomtatott média-, 
csomagolástervezés és technológia, 
valamint a divattermék-technológia 
specializációk közül lehet válasz-
tani. A korábbi években is a leg-
népszerűbb szakának számított a 
vidékfejlesztési agrármérnöki (Pan-
non Egyetem), így idén sem marad 
el a kínálatból. Ötven tandíjmentes 
helyre várják a hallgatókat. Az egye-
temen levelezős képzések lesznek, 
vagyis péntekenként, szombaton-
ként lesz a helyszíni oktatás. Ez is 
megkönnyíti a munkahellyel rende-
ző hallgatók tanulását. Hétfőtől kez-
dődően on-line már lehet jelentkez-
ni a meghirdetett szakokra, a www.

szek.ro internetes címen – közölték 
a sajtótájékoztatón. Személyesen 
ugyanakkor július 1-24. és szeptem-
ber 2-12. között várják a hallgatókat. 

Újságírói kérdésre elhangzott, több-
nyire Maros, Kovászna és Hargita 
megyéből érkeznek hozzájuk a hall-
gatók. (Fülöp-Székely Botond)

Mit tanulhat a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központban?




