
2 0 2 0 .  J A N U Á R  2 7 . ,  H É T F Ő   M E Z Ő G A Z D A S Á G V

B A R A B Á S  H A J N A L

A 2020-as mezőgazdasági 
programokkal és juttatások-
kal kapcsolatos konkrétu-

mokról csak a romániai, illetve az 
európai uniós éves költségvetés elfo-
gadása után beszélhetünk, az viszont 
már most valószínűsíthető, hogy 
érvényben maradnak azok a progra-
mok, amelyek tavaly is jól működtek. 
Ugyanakkor előreláthatóan az euró-
pai uniós forrásokból az elkövetkező 
időszakban hangsúlyosabban fogják 
támogatni az élelmiszer-előállítást 
és a nyersanyag-feldolgozást. Továb-
bá az előrejelzések alapján a Romá-
niának a 2021–2027-es időszakban 
biztosított EU-s terület alapú támo-
gatások értéke 1 milliárd euróval 
növekszik az előző ciklushoz képest, 
így az ország mintegy 13,6 milliárd 
eurót oszthat majd ki a gazdáknak. 
Vidékfejlesztési célokra további 6,7 
milliárd eurót szánnak az országnak, 
ez viszont mintegy 1,3 milliárd eurós 
visszaesést jelentene.

Többet szánnak 
a területalapú támogatásra

Uniós szinten még folyamatban van 
a 2021–2027-es időszakra vonatkozó 
mezőgazdasági stratégia kidolgo-
zása – tudtuk meg Sebestyén Csaba 
Hargita megyei parlamenti képvi-
selőtől, a Romániai Magyar Gazdák 
Szövetségének elnökétől. A felsőház 
mezőgazdasági szakbizottságának 
tagja annak alapján valószínűsíti, 
hogy Románia 1 milliárd euróval 
nagyobb összeget kap területalapú 
támogatásokra, hogy az Európai 
Bizottság (EB) korábban erre tett ja-
vaslatot. A juttatási keret így az előző 
ciklusban Románia számára megítélt 
12,6 milliárd euróról 13,6 milliárd 
euróra emelkedhet, ami 8 százalé-
kos növekedést jelentene. Sebestyén 
Csaba ezzel kapcsolatban elmondta: 
a tervek szerint a gazdáknak bizto-
sított juttatást eltérő mértékben nö-
velnék, szeretnék ugyanis, ha a kis-
gazdaságok esetében az emelkedés 
15–20 százalékos lenne, míg a nagy-
gazdaságoknak megítélt támogatás 8 
százalékkal lenne több az előző cik-
lushoz képest.

Számítani lehet ugyanakkor arra, 
hogy csökken az új gazdaságok lét-
rehozására és egyéb vidékfejlesztési 
intézkedésekre szánt juttatási keret, 
amire a korábbi 8 milliárd helyett 6,7 
milliárd eurót kapna az ország, eköz-
ben azonban azt is javasolják, hogy 
Románia e célra fordított önrésze az 
eddigi 5 százalék helyett 15–30 szá-

zalék legyen. A kiesést így az állam 
kompenzálná, tehát a kedvezménye-
zettek a gyakorlatban nem éreznék 
meg a csökkenést.

Az uniós agrárpolitikai ajánlások 
szerint továbbá a tagállamoknak 
korlátozniuk kell az egy gazdára jutó 
támogatások mértékét. A gazdaszö-
vetség elnöke példaként azt hozta 
fel: nem helyénvaló, hogy egy 10 ezer 
hektáros gazdaság egymillió eurós 
területalapú támogatásban része-
süljön, miközben egy 2–5 hektáros 
kisgazdaság hektáronként alig 100 
eurós juttatást kap. „Ki kell egészíte-
ni azokat a támogatásokat, amelyek 
a középréteg létrehozását szolgálják, 
így hangsúlyosabban kell segíteni 
a 10–40 hektáros területtel rendel-

kező gazdákat, hogy ők is tudjanak 
eredményesen fejlődni” – magya-
rázta Sebestyén Csaba. Ez országos 
viszonylatban is előnyös lenne, hi-
szen ha például egy 10 ezer hektáros 
gazdaságot 10 hektárral bővítenek, 
az mindössze 0,01 százalékos nö-
vekedést jelent, ami sem a terme-
lékenység, sem a versenyképesség 
szempontjából nem jelentős előrelé-
pés. Viszont ha egy kisgazdasághoz 
vásárolnak 10 hektár földet, az akár 
100 százalékos bővülést is jelenthet, 
ami már komoly eredmény a verseny-
képesség szempontjából.

Tej helyett exportáljunk sajtot

Az agrárszektor fejlesztésére szánt 
kormánytámogatások kapcsán Se-
bestyén Csaba azt emelte ki, hogy 
idén várhatóan a termékértékesítésre 
is elkülönítenek pénzeket, így nem 
csak a nyersanyag megtermelésére 
fog támogatást biztosítani az állam 
– erre vonatkozóan a szaktárca nyúj-
tott be javaslatot a mezőgazdasági 
szakbizottsághoz. A szakember va-

lószínűnek tartja, hogy ezt a tenden-
ciát az Európai Unió agrárpolitikája 
is tartalmazni fogja. Sebestyén úgy 
véli, a következő időszakban sokkal 
hangsúlyosabb szerepet fog kapni az 
élelmiszeripar, azon belül is az élel-
miszer-termelés, illetve a mezőgazda-
sági termékek feldolgozása. „Ha csak 
a termelést támogatják, és a mezőgaz-
dasági termékeket nyers formában 
exportáljuk, akkor tulajdonképpen 
mezőgazdasági szubvenciót exportá-
lunk” – magyarázta a szakember. Pél-
daként azt hozta fel: hiába értékesíti 
Románia külföldön a nyers tejet, ha 
aztán a magasabb hozzáadott értékű 
termékeket, például a sajtot impor-
tálja. Az ország agrárkereskedelmi 
mérlege emiatt negatív már hosszú 

idő óta. „Az országnak fontos, hogy 
ne alapanyagot exportáljunk, hanem 
magasabb hozzáadott értékű termé-
keket” – szögezte le a képviselő.

Az agrárszakember elmondása 
szerint számítani lehet arra, hogy a 
kormány folytatja jól működő támo-
gatási programjait, így a paradicsom- 
és fokhagymatermesztők ebben az 
évben is számíthatnak juttatások-
ra, akárcsak az őshonos állatokat 
– mangalicát vagy báznai sertést – 
tenyésztő gazdák. Valószínűsíthető 
az is, hogy 2020-ban nekilátnak az 
országos mezőgazdasági adminiszt-
ráció átalakításának. Adrian Oros 
jelenlegi mezőgazdasági miniszter 
ugyanis szeretné létrehozni a gazdák 
érdekvédelmi szervezetét egy agrár-
kamarai rendszerben, amely Sebes-
tyén szerint úgy működne leghatéko-
nyabban, ha hatósági hatáskörökkel 
is rendelkezne.

Egyeztetnek a gazdákkal is

A 2020-as mezőgazdasági kormány-
támogatásokról ugyan még nem tet-

tek hivatalos nyilatkozatot, de Török 
Jenő, a Hargita Megyei Mezőgazda-
sági Igazgatóság vezetője szintén 
arra számít, hogy folytatják azokat 
az országos programokat, amelyek 
a korábbi években jól működtek. A 
szakember ugyancsak a paradicsom- 
és fokhagymatermesztést, továbbá a 
gyapjúértékesítést említette. Szerinte 
ugyanakkor kérdéses még a mézter-
melés támogatása, miután a tavalyi 
rendkívül kedvezőtlen időjárás miatt 
kártérítésben részesültek a gazdák.

Az igazgatótól azt is megtudtuk, 
hogy a kevésbé sikeres de minimis 
programokat előbb felülvizsgálják, 
és ha jövedelmezőnek, hatékony-
nak bizonyulnak, akkor azokat is 
folytatják, vagy módosítják, ha erre 
van szükség. A valószínűsíthető-
en módosításra szoruló programok 
között említette az őshonos fajták, 
azaz a mangalica és a báznai sertés 
tenyésztése után járó támogatási 
rendszert, ennek újraindítása előtt 
még egyeztetniük kell a gazdákkal 
arról, hogyan tehetnék hatékonyab-

bá a programot. Török Jenő egyéb-
ként úgy vélte, legelőször a paradi-
csomtermesztés után járó de minimis 
programot kell meghirdetni, hiszen 
az ország déli részében már janu-
ár-február folyamán ki kell ültetniük 
a magokat palántanevelés céljából.

Hargita megyében az elmúlt 15 
évben a közel 15 ezer hektárról felére 
csökkent a burgonyaföldek kiterje-
dése, azonban úgy tűnik, a krumpli-
termesztésben a csökkenő tendencia 
megállt, a helyzet stabilizálódott. 
Idén várhatóan mintegy 7200 hektárt 
ültetnek be pityókával, és jelentős 
területen terem a gabona is. Török 
Jenő elmondta, az őszi vetés jól fej-
lődik, az ültetés idején ugyanis nem 
volt szárazság. Azt egyelőre nem le-
het megjósolni, milyen lesz a termés, 
ugyanis azóta nem sok csapadék 
esett, és hóréteg sincs, hogy védje a 
növényeket, illetve nedvességet biz-
tosítson.

Érdekességként azt is megtud-
tuk, hogy Csíkszépvízen ismét egy 
nagyobb repceültetvénnyel próbál-
koznak, erre korábban is volt példa 

a településen, illetve Alcsíkon is, de 
a nem éppen kedvező időjárás miatt 
nem volt sikeres a kísérlet. Hasonló 
próbálkozásra a korábbi években 
is volt példa ugyancsak Szépvízen, 
illetve Alcsíkon is, de a termés nem 
lett a legjobb. „A repce érzékenyebb, 
mint a búza, csak áprilisban dől el, 
milyen lesz a termés” – jegyezte 
meg az igazgató. A repcét egyébként 
hatékonyabban lehet értékesíteni, 
mint a búzát, az újfajta kultúrákkal 
való kísérletezés ugyanakkor a ve-
tésforgó, a talaj felfrissítése miatt is 
előnyös, de erre a lucerna is jó meg-
oldás lehet.

Az életvitelszerű gazdálkodást 
segítenék

A parlament mezőgazdasági szakbi-
zottságánál idén már 74 törvénymó-
dosító tervezetet iktattak – tudtuk 
meg Sebestyén Csaba képviselőtől, a 
bizottság tagjától. Igaz, a javaslatok 
között olyanok is vannak, amelyek 
már 2012–2013-ban is szerepeltek a 
vitára szánt tervezetek között. Ezek 
közül Sebestyén kiemelte az ét-
rend-kiegészítőkre vonatkozó javas-
latot, amely ugyan nem kapcsolódik 
közvetlenül a mezőgazdasághoz, de 
közvetetten érinti ezt a területet is. „A 
gazdák szempontjából azért fontos, 
hogy milyen étrend-kiegészítőket le-
het az országban forgalmazni, hogy 
tudják, melyek azok az anyagok, 
mezőgazdasági termékek, amelyek 
e téren felhasználhatók” – magya-
rázta a szakember. Az egyik javas-
lat alapján engedélyeznék például a 
kender termesztését, azt a hasznos 
fajtát, amelynek a tudatmódosító tet-
rahidrocannabinol- (THC) tartalma 
alacsony. „Amellett hogy kedvezők 
az élettani hatásai, rostanyagként is 
kiválóan hasznosítható. 20–30 év-
vel ezelőtt nálunk is termesztették a 
kendert, a gyógyszeriparban és a tex-
tiliparban most is jól lehetne hasz-
nosítani, a tervezetről azonban még 
mindig nem sikerült végleges döntést 
hozni” – jegyezte meg.

A mezőgazdasági területek adás-
vételének szabályozása kapcsán is 
napirenden van egy tervezet, amely 
lehetővé tenné, hogy valóban csak 
azok jussanak földhöz, akik életvi-
telszerűen foglalkoznak mezőgaz-
dasági tevékenységgel. Az RMDSZ 
képviselői ehhez több javaslatot is be-
nyújtottak, az egyik értelmében 700 
hektárra korlátoznák a földterületek 
vonatkozásában a tulajdonszerzési 
jogot. A másik felvetés megtiltaná 
jogi személyeknek a földvásárlást, az 
érvelés szerint ugyanis ennek enge-
délyezésével külföldiek is hozzájut-
hatnak területekhez, amelyeket így 
mezőgazdasági tevékenység helyett 
kereskedelmi célra használhatnak. 
A szövetség azt is javasolja, iktassák 
törvénybe, hogy a földvásárlónak 50 
kilométeres körzetben kell laknia, 
ezzel szintén azokat támogatnák, 
akik életvitelszerűen foglalkoznak 
gazdálkodással.

Finomhangolások az agrárszektorban
Bizonyos juttatások növelése és mezőgazdasági kamara létrehozása várható idén

• Noha még sem országos, sem európai uniós szinten nem fogadták el 
a 2020-as évre vonatkozó költségvetést, a mezőgazdasági szektor idei 
programjait és támogatásait illetően már vannak tervek, irányelvek – 
ezekről érdeklődtünk a hazai agrárszektor illetékeseitől.
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