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Minden gazdát érint a felmérés
Heteken belül elkezdődik a mezőgazdasági ágazat teljes feltérképezése
• Az elkövetkező 
évtized agrárpolitikája 
szempontjából meg-
határozó és e tekin-
tetben a legfontosabb 
felmérés kezdődik el 
rövidesen, amelyben a 
teljes mezőgazdaságot 
átfogóan feltérképezik. 
A tízévente elvégzett 
általános mezőgaz-
dasági összeírás a 
következő esztendőkre 
vonatkozó romániai és 
európai uniós agrárpo-
litikai stratégiák alapjá-
ul szolgál majd.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Május 10-én kezdődik és jú-
lius 31-éig tart az általános 
mezőgazdasági összeírás 

adatgyűjtési időszaka, amelyet Har-
gita megyében majdnem félezer kér-
dezőbiztos, illetve koordinátor végez 
majd terepen. Mint arról Romfeld 
Zsolt, a Hargita Megyei Mezőgazda-
sági Igazgatóság vezetője tájékoz-
tatta lapunkat, a kérdezőbiztosok 
felkeresik a gazdaságokat – a legki-
sebbtől a legnagyobbig az összeset 
–, és a tulajdonostól felveszik a gaz-
daság adatait. A terület beazonosí-
tására szolgáló adatokat, a földeken 

megtermesztett növénykultúrákat, a 
mezőgazdasági gépparkot és a házi-
állat-állományt is lajstromba veszik, 
de arról is kérnek adatokat, hogy az 
adott gazdaságban hányan dolgoz-
nak, milyen termékeket állítanak 
elő, és hogy megélhetési gazdálko-
dást folytatnak-e vagy csak kedvte-
lésből, saját felhasználásra termel-
nek – tudtuk meg az igazgatóság 
vezetőjétől, aki elmondta, lényegé-
ben egy átfogó statisztikai adatgyűj-
tésről van szó. A felmérést a mező-
gazdasági igazgatóság vezeti, és 
ebben megyeszerte 469 kérdezőbiz-
tos és koordinátor vesz részt – már 
zajlik a felkészítésük a megye mind 
a 67 önkormányzatánál. A kérdező-

biztosok a korábbi általános mező-
gazdasági összeírások gyakorlatától 
eltérően ezúttal elektronikus adat-
bevitelt végeznek, azaz táblagépek-
be írják a szükséges információkat, 
majd a felmérés végén a gazdaság 
tulajdonosa is digitálisan írja ezt alá.

Nem csak egy egyszerű 
adatfrissítés

Az összeírás eredményét a statisz-
tikai hivatal dolgozza fel, és ennek 
az összesítésnek az eredménye 
alapján dolgozzák majd ki az orszá-
gos és európai uniós agrárpolitikai 
stratégiákat, illetve a támogatási 
programokat is – vázolta az ösz-

szeírás, illetve az abba bekerülő 
adatok pontosságának jelentőségét 
Romfeld Zsolt. Tízévenként kell el-
végezni a felmérést – ezt a romániai 
és EU-s törvények egyaránt előírják 
–, és szükség is van rá, hiszen egy 
évtized alatt számtalan változás 
történik a mezőgazdaságban. Har-
gita megyében például nőttek a 
gazdaságok a földek csoportosítása 
által – ami elősegíti a megélhetési 
mezőgazdálkodást –, tehát nem-
csak egy egyszerű adatfrissítés lesz 
az összeírás, hanem egy átfogó fel-
mérés – magyarázta a szakember.

Tudnivalók a gazdák, 
tulajdonosok számára

„Az említett időszakban a kérde-
zőbiztosok eljutnak a gazdákhoz, 
földtulajdonosokhoz. Akit nem 
találnak otthon, azt telefonon 
felhívják, majd személyesen fel-
keresik” – magyarázta a felmé-
rés lebonyolítását Romfeld Zsolt, 
megjegyezve, hogy minden érin-
tettet személyesen felkeresnek az 
adatgyűjtést végzők. A farm- és 
területtulajdonosoknak, állat-
tartó gazdáknak fontos tudniuk, 
hogy a kérdezőbiztosok a megyei 
mezőgazdasági igazgatóság által 
láttamozott és a mezőgazdasági 
minisztérium által engedélyezett 
fényképes, sorozatszámmal és pe-
cséttel ellátott igazolvány-
nyal kell rendelkezzenek, 
és ezt kötelesek lesznek 
felmutatni. „A kérésünk is 
az, hogy csak őket enged-
jék majd be” – hangsúlyoz-
ta az intézmény vezetője. A 
kérdezőbiztosokat a statisztikai 
hivatal toborozta, a szerződéseket 
már megkötötték velük, felkészíté-
süket pedig a mezőgazdasági igaz-
tóság végzi, a települések többsé-
gén kis csoportokban, ott pedig, 
ahol a település fertőzési rátája 
miatt ez nem lehetséges, online 
próbálják ezt elvégezni.

Az összeírás július 31-én zárul. 
Mint arról Romfeld Zsolt tájékoz-
tatott, a felmérés eredményeinek 
összesítését, illetve kiértékelését 
őszre készíti el a statisztikai hi-
vatal, a nyers eredmények ugyan 
valószínűleg már korábban meg-
lesznek, de a feldolgozott adatok 
kiértékelése lesz majd nyilvános.

A földterületektől az állatállo-
mányon át a mezőgazdasági 
gépparkig mindenre kiterjed 
a mezőgazdasági összeírás

▾  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

MAKKAY JÓZSEF

Annak ellenére, hogy a gazdák, a 
helyi elöljárók és a vadászegye-

sületek egyre türelmetlenebbül 
várják a környezetvédelmi minisz-
tériumtól a túlszaporodott medveál-
lomány ritkítását célzó prevenciós és 
intervenciós kilövési kvótákat, a fo-
lyamat csigalassúsággal halad. Ben-
ke József, a Zetelaka és Társai Vadász 
és Horgász Társulat igazgatója pót-
cselekvésnek tartja a bukaresti szak-
tárca által meghirdetett vadszám-
lálási programot, amelynek adatait 
csak a jövő évre lehetne felhasznál-
ni. „A vadászegyesületek képviselő-

it, a környezetvédelmi hatóságokat 
és a nemzeti parkok felügyelőit a 
törvény kötelezi arra, hogy évente 
egyszer vagy kétszer vadszámlálást 
végezzenek és a becsült adatokat for-
manyomtatványokon juttassák el az 
erdőőrségnek, ahonnan az adatok a 
környezetvédelmi minisztériumba 
kerülnek. Az 50 ezer hektáros zetel-
aki vadászterületünkön mintegy 300 
medve indul útnak. Visszafogottan 
250-re becsültük a létszámukat abból 
kiindulva, hogy a nagyvadak egy ré-
sze más vidékekre telepszik át. Ez is 
óriási szám, erdeink nagyvadeltartó 
képességének a többszöröse! Már 
tél végén jeleztük, hogy ha ez a ha-
talmas létszámú medvepopuláció 
elindul, nincsenek biztonságban az 

állataikat istállóban tartó gazdák, 
de még nagyobb lesz a veszély, ami-
kor a juhok és szarvasmarhák kike-
rülnek a legelőre” – fi gyelmeztet a 
zetelaki szakember.

Kivárnak, 
de tiltakozásra készek

Benke József szerint mára az ország 
vadászegyesületeinek részéről egy-
séges front kezd kialakulni arra az 
esetre, ha továbbra sem változik 
semmi. „Kivárjuk a törvényes határ-
időket: a környezetvédelmi miniszté-
riumnak legkésőbb május 15-éig kell 
közölnie a vadászható fajokról szóló 
rendeleteit, illetve a védett ragado-
zók – medve és farkas – esetében a 
prevenciós és intervenciós kvótákat. 
Ha ezek nem jelennek meg, akkor 
eldöntjük, hogyan tovább és milyen 
tiltakozó módszerekhez folyamo-
dunk” – fogalmazott lapunknak 
Benke József. A vadászegyesületek 
szerint az ország területén mintegy 

tízezer medve él, a korábbi szakmi-
nisztériumi felmérések ezt a számot 
hétezerre teszik. A zetelaki szakem-
ber adatai szerint a romániai erdő-
ségek maximum négyezer medvét 
tudnak biztonságosan eltartani. 

Uniós elvárás 
a vadállománybecslés

Szép Róbert, a környezetvédelmi 
minisztérium államtitkára azzal ma-
gyarázza a Tánczos Barna miniszter 
irányította szaktárca védett vadál-
latok becsült számának meghatá-
rozását célzó tenderkiírását, hogy 
lehessen megindokolni Brüsszelnek 
a szükséges beavatkozásokat. „Egy-
két heten belül eredményt hirdetünk, 
hogy kik nyerték a licitet, és onnantól 
fogva 9 hónap áll a nyertesek rendel-
kezésére, hogy a részletes dokumen-
tációt letegyék a minisztérium asz-
talára. Reményeink szerint azonban 
már szeptemberre elkészül a részletes 
felmérés” – nyilatkozta lapunknak 

az államtitkár. Szép Róbert szerint 
ilyen átfogó vadállománybecslés 
2016 óta nem készült a minisztérium 
számára, ezért nem akart semmiféle 
találgatásba bocsátkozni arról, meny-
nyire valós a vadásztársaságok által 
emlegetett tízezer fős romániai med-
vepopuláció. „Azt szeretnénk, hogy 
a prevenciós kvótákat megyei szintre 
osszuk le, helyileg döntsék 
el, hol indokolt a vadászati 
beavatkozás. Mivel az euró-
pai szabályozás megengedi, 
hogy a védett fajok esetében 
is beavatkozás történjen, a 
tanulmánnyal az Európai 
Unió számára szeretnénk 
bebizonyítani, hogy Romániában 
egészséges dinamikát élvező medve-
populáció él” – érvelt Szép Róbert. 
A környezetvédelmi minisztérium 
tisztségviselője tarthatatlannak ne-
vezte a vadkárok megtérítése terén 
tapasztalt korábbi hozzáállást, ezért 
az elmúlt időszakban felgyorsították 
a kárrendezési folyamatot. 

A medveállomány ritkítását sürgetik a vadászok
• Miközben a bukaresti szaktárca RMDSZ-es államtit-
kára szerint az Európai Unió által elvárt és őszre elké-
szülő vadállománybecslés lehet az alapja a szakszerű 
beavatkozásoknak, a vadászegyesületek azonnali 
medvekilövési kvótákat követelnek.




