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Mégsem várható terméskiesés
Nehézségek után kedvező kilátások a mezőgazdaságban

ISZLAI KATALIN

M árcius másodikán kezdődött 
a területalapú támogatások 

igénylési időszaka, és akkor még úgy 
tűnt, mindössze két és fél hónap áll 
majd a Hargita megyei gazdák ren-
delkezésére, hogy leadják kérelmei-
ket a Mezőgazdasági Intervenciós és 
Kifi zetési Ügynökség (APIA) területi 
kirendeltségein, illetve megyei szék-
helyén. Nem sokkal később azonban 
közbeszólt a koronavírus-világjár-
vány, így az a döntés született, hogy 
online adhatják le területalapú tá-
mogatás-igénylésüket a gazdák, és 
a határidőt is meghosszabbították 
június 15-ig. Ezen túl napi egyszá-
zalékos késedelmi kamat ellenében 
egészen  július 9-éig igényelhették a 
támogatást. A megváltozott feltételek, 
főként az online ügyintézés sok fejtö-
rést okozott a gazdáknak és az APIA 
munkatársainak − számolt be érdek-
lődésünkre Haschi András, a Hargita 
megyei APIA igazgatója.

Elkezdték az ellenőrzéseket

Mint mondta, a legfőbb gondot az 
jelentette, hogy az idősebb gazdák 
számára nehézséget okozott a tá-
mogatások igényléséhez szükséges 
űrlapok online kitöltése. Az APIA 
minden községben együttműködik 
a polgármesteri hivatalokkal, állat-
tartó egyesületekkel, önkéntesekkel, 
akik korábban is segítséget nyújtot-
tak a kérelmezéssel kapcsolatban, 
így ezúttal is ők segédkeztek az on-
line ügyintézésben. A helyben kitöl-
tött kéréseket aztán valamilyen úton 

eljuttatták az APIA megyei székhe-
lyére, ezeket azonban a gazdáknak 
alá is kell írniuk. „Akkor azt ígértük, 
hogy az igényléseket valamikor a nyár 
folyamán kell majd személyesen alá-
írni, amint javul a járványhelyzet, 
de mivel ez máig nem történt meg, 
még most is várjuk a gazdákat, hogy 

aláírják a támogatási kéréseket. Ez 
azonban nem jelenti azt, hogy a 
gazdák maguktól kell felkeressenek 
bennünket, hanem mi hívjuk őket 
telefonon egy olyan beosztás szerint, 
hogy ne alakuljon ki torlódás, és be-
tartsuk a járványügyi előírásokat. 

Időközben elkezdtük az ellenőrzése-
ket is, így olyanra is van példa, hogy 
egy gazda akkor írja alá a kérését, 
amikor ellenőrzésre megyünk hoz-
zá. Többféle módszert alkalmazunk, 
és megpróbáltuk megkeresni azokat 
a megoldásokat, hogy mindkét fél-
nek jó legyen” – húzta alá Haschi 

András. Hozzátette: megyeszerte 
mintegy 26 400 gazda nyújtott be 
támogatásigénylést a tavalyi 181 645 
hektárnyihoz képest két százalék-
kal nagyobb területre. Az elkezdett 
ellenőrzéseket a szeptember 30-ai 
határidőig kell befejezniük ahhoz, 

hogy októbertől utalni tudják a tá-
mogatás-előlegeket.

Rosszul kezdődött, jól alakult

A járványhelyzet mellett az időjárás 
is nehézségek elé állította idén a gaz-
dákat, a tavaszi szárazság, majd az 
azt követő folyamatos esőzések miatt 
úgy tűnt, az összes növénykultúra 
esetében legfeljebb átlagos vagy azon 
aluli termésre lehet számítani. Ehhez 
képest mára sokat javult a helyzet, az 
országos állapothoz képest pedig Har-
gita megye kimondottan jól áll – tájé-
koztatott Török Jenő, a Hargita Megyei 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Igazgatóság vezetője. „Az őszi búza 
megszenvedte a tavaszi szárazságot, 
áprilisban még 30 százalékos termés-
kiesésre számítottunk, de a természet 
úgy intézte, hogy ma már jó közepes 
termés várható a gabonáknál, ide 
tartozik az őszi árpa, a tritikálé és a 

rozs is. Országos szinten az is prob-
lémát jelent, hogy a túl sok eső miatt 
nem tudnak aratni, de nálunk ez sem 
okoz komoly gondot” – részletezte. 
Kiegészítésképpen elmondta, Szé-
kelykeresztúr környékén már folyik 
az aratás, és Alcsíkon is hozzáláttak, 
de a hétfői esőzés félbeszakította a 
munkát. Ha azonban kitart a mostani 
meleg időjárás, Alcsíkon is folytatják 
az aratást. Hozzátette: kezdetben a 
takarmánykészítés is nehézkes volt a 
szélsőséges időjárás miatt, de később 
ez is rendeződött. A pityókaföldeknek 
továbbá kifejezetten kedvezett a csa-
padékos időjárás, az egyetlen prob-
lémát az jelentette, hogy az esőzések 
miatt nehéz volt növényápolási mun-
kákat végezni.

A gyümölcshozammal 
sem lesz gond

„Még a gyümölcstermés is jól ala-
kult, igaz, hogy csonthéjasokból, 
szilvából, cseresznyéből, meggyből 
kevesebb volt, de almából, körtéből 
közepes termés várható. A kukori-
ca is rosszul indult a hidegebb és 
száraz tavasz miatt, de most 
már azt mondhatom, hogy 
rég nem volt ilyen szép, és 
ha árvíz, jég vagy egyéb 
probléma nem adódik, jó 
termés várható. Összességé-
ben nem kell terméskiesésre 
számítani idén a tavalyi év-
hez képest, mi több, a búza 
esetében például még többletter-
més is várható” – emelte ki Török 
Jenő. Zárásként arra is kitért, hogy 
a járványhelyzet miatt nehezebb 
lesz azoknak a kultúráknak a beta-
karítása, amelyek sok kézi munkát 
igényelnek. Ilyen például a pityóka, 
amelynek szedéséhez idegen mun-
kaerőt szoktak igénybe venni a helyi 
gazdák, de idén ez nem megoldható 
az elszállásolás és egyéb egészség-
biztonsági okok miatt. Emiatt idén 
korábban, már augusztus 10-e kö-
rül hozzálátnak a pityókaszedéshez 
Hargita megyében.

• Bonyolultabb volt idén az egységes mezőgazdasági támogatásigénylés folya-
mata a járványhelyzet miatt, de különböző megoldások segítségével végül mintegy 
26 400 Hargita megyei gazda kérését iktatták a Mezőgazdasági Intervenciós és 
Kifizetési Ügynökségnél (APIA). Kedvező továbbá, hogy míg tavasszal az időjárás 
miatt még jelentős terméskiesésre számítottak a megyében, ma már átlagos, vagy 
néhány növénykultúra esetében akár átlagon fölüli termést várnak.

26 400 hargitai gazda nyújtott 
be támogatásigénylést közel 200 
ezer hektárnyi területre
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Ettől a héttől kezdődően kizárólag 
elektronikusan vezethető a napszá-

mosok nyilvántartása, az újítás pedig 
Ördög Lajos, a Kovászna Megyei Mun-
kaügyi Felügyelőség vezetője szerint 
egyszerűsíti az ügyintézést. Mint az 
illetékes a lapcsaládunk megkeresé-
sére elmondta, a vállalkozói szféra fel 
volt készülve az applikáció kezelésére, 

hiszen ma már mindenkinek van okos-
telefonja, a kezelési útmutató egyszerű, 
ugyanakkor a járvány begyűrűzése óta 
elterjedt az online ügyintézés.

Mindenkinek egyszerűbb

Rámutatott, az applikációba beveze-
tik az adatokat, a napszámos nevét, 
személyi számát, majd feltöltik a rend-
szerbe. Eddig is ez volt az eljárás, csak 
a regisztráció papíron történt, majd a 
hónap elején a munkaügyi felügye-

lőségnél vezették be az adatokat a 
papírról a rendszerbe. „Mindenkinek 
kényelmesebb az új megoldás. A gaz-
dáknak azért, mert azonnal visszaje-
lez, ha például tévesen vezetnek be 
egy személyi számot, de akkor is, ha 
a napszámos foglalkoztatása során 
túllépték a megengedett óraszámot. Ilyen 
módon elkerülhetik a bírságot. A felügye-
lőségnek pedig azért egyszerűbb, mert 
naprakészen tudjuk követni a nyilván-
tartásokat” – részletezte Ördög Lajos. 
Kérdésünkre kitért ugyanakkor arra 

is, hogy a növekvő munkanélküliségi 
ráta ellenére nem csökkent az igény a 
napszámosok iránt, továbbra is a me-
zőgazdaságban foglalkoztatják a leg-
több idénymunkást.

Válogatógépek mellé ember kell

A járvány viszont alaposan megne-
hezítette a napszámosokat alkalmazó 
vállalkozók helyzetét, főként a mező-
gazdaságban tevékenykedők ütköznek 
nehézségekbe. A székelyföldi megyék-
ben évek óta a betakarításra a moldvai 
megyékből szerződtettek napszámo-
sokat, biztosítva a szállást, étkezést 
és a napi díjat. Idén is csak így tudják 
megoldani a betakarítást, helyben nem 

találnak elég munkaerőt ezekre az 
időszakos feladatokra. Rengeteg fejtö-
rést okoz azonban a nagygazdáknak, 
hogy a járványügyi óvintézkedéseket 
betartva alkalmazzák a nap-
számosokat – mutatott rá la-
punk érdeklődésére Könczei 
Csaba, a Kovászna Megyei 
Mezőgazdasági Igazgatóság 
vezetője. Mint részletezte, az 
agrárium egy részét gépesí-
tették, az aratáshoz már nem 
kell napszámos, az állandó 
alkalmazottakkal megoldják, 
ám a krumpli, valamint a zöldségek 
betakarításához nélkülözhetetlen a 
munkáskéz, még a válogatógépek mel-
lé is ember kell.

Változott a napszámosok nyilvántartása, de nem könnyű őket foglalkoztatni
• Leegyszerűsíti a munkaadó és a hatóságok életét az, hogy ettől a héttől kezdődően kizáró-
lag elektronikusan vezethető a napszámosok nyilvántartása, ám – elsősorban a mezőgazda-
ságban – a járványhelyzet kihívások elé állítja azokat, akik idénymunkásokat alkalmaznak. 




