
igénylések
lazítások

2021.  MÁJUS 31.  –  JÚNIUS 1. ,  HÉTFŐ–KEDD A K T U Á L I S 3#méhesházak  #vándorlás  #szabályok

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

M a van az utolsó nap, ami-
kor a méhészetek be-
nyújthatják szándéknyi-

latkozatukat az eszköztámogatási 
országos programban való részvé-
telhez. Ezek voltaképpen előzetes 
kérelmek, amelyek alapján majd or-
szágosan kiszámítják, hogy a meg-
határozott pénzkeretből mekkora 
értékű támogatás jut egyenként a 
programban részt vevő méhészek-
nek. A konkrét támogatási igénylé-
séket majd július 31-éig fogadja az 
APIA, de csak azok a méhészek kér-
hetik a támogatást, akik az előzetes 
kérést is benyújtották. 

Az országos méhészeti program 
része a szóban forgó támogatás, 
amelyet egy tavaly megjelent, utó-
lag több alkalommal módosított, il-
letve kiegészített kormányhatározat 
szabályoz. Az előírások értelmében 
a legalább 75 méhcsaláddal rendel-
kező vándorméhészek méhészeti 
utánfutók, méhesházak (pavilonok), 
valamint a méhkaptárak vándor-
lás alatti fel- és lerakására szolgáló 
emelőszerkezetek megvásárlására 
igényelhetnek támogatást – tájékoz-
tatta lapunkat Lázár István, a Harg-
ita Megyei Mezőgazdasági Interven-
ciós és Kifi zetési Ügynökség (APIA) 
képviselője. A támogatás feltétele, 
hogy az igénylőnek legalább három 

évig meg kell tartania a támogatás-
ból megvásárolt eszközt, valamint 
az, hogy csak egy-egy ilyen eszköz 
– utánfutó vagy méhesház, illetve 
emelőszerkezet – megvásárlására 
kérhet támogatást az úgynevezett 
C4-es intézkedés részeként. E cél-
ra összesen 300 ezer lejt különített 

el idén a mezőgazdasági minisz-
térium, a támogatás egyéni értéke 
pedig attól függ, hogy országszerte 
hány szándéknyilatkozat érkezik 
be az APIA-hoz, tehát hányfelé osz-
lik majd az országos pénzkeret. Az 
igénylőknek azért hasznos az, hogy 
a szándéknyilatkozatok száma alap-
ján kiszámítják a támogatások egyé-
nenkénti értékét, mert a kérelmezők 
így tudni fogják, mekkora önrészre 
lesz szükségük – magyarázta Lázár 
István.

Az állománypótlást 
erőteljesebben támogatják

Az elit besorolású méhészetek, illet-
ve az állományneveléssel foglalko-
zó méhészetek is leadhatják az elő-

zetes kérelmet néhány támogatásra. 
Előbbiből egyébként országszerte is 
kevés van, Hargita megyében pedig 
egy sincs, utóbbiból azonban van 
néhány. Az állományneveléssel 
foglalkozó méhészetek méhanya-
nevelő inkubátorok, illetve mes-
terséges megtermékenyítéshez 
szükséges eszközkészletek megvá-
sárlására igényelhetnek támogatást 
a D3-as intézkedés részeként. 

A vándorméhészek támogatá-
sára elkülönített pénz 300 ezer lejt 
tesz ki az idei országos méhészeti 
program 51,12 millió lejes keretösz-
szegéből, az elit, illetve állomány-
neveléssel foglalkozó méhészetek 
támogatására szánt pénzkeret pe-
dig 800 ezer lej. Utóbbi azért na-
gyobb, mert az elmúlt években a kü-

lönböző betegségek miatt nagy volt 
a méhelhullás aránya az országban, 
ezért erőteljesebben kívánja támo-
gatni az állam a méhállomány pót-
lását – mondta el a Hargita megyei 
APIA munkatársa.

A felsorolt támogatások krité-
riumainak megfelelő méhészek 
az előzetes kérésben személyazo-
nossági igazolványuk másolatát, a 
cégbejegyzési másolatot, díjbekérő 
számlát (factură proformă) kell mel-
lékeljék, illetve ki kell töltsenek egy 
formanyomtatványt.

A többségnek van felszerelése

Hargita megyében három vándor-
méhész adott le előzetes kérést mé-
hészeti utánfutók beszerzéséhez 
szükséges támogatásra – tudtuk 
meg Lázár Tibortól, a Hargita Me-
gyei Méhészegyesület elnökétől. A 
megyében tevékenykedő vándormé-
hészek eszközkészlete megfelelőnek 
mondható, ezért nem volt több ilyen 
jellegű kérés a megyében, 
azok, akik most támogatá-
sért folyamodnak, többnyi-
re kezdő vándorméhészek 
– tájékoztatott a szakember. 
Lázár Tibortól azt is meg-
tudtuk, hogy a megyében 
valamivel több mint húsz ván-
dorméhész tevékenykedik, nagy ré-
szük Udvarhelyszéken. Számuk hul-
lámzó, és mivel az elmúlt tíz évben 
nagyon gyenge volt a mézhordás, 
sokan abbahagyták a méhészke-
dést. Az elmúlt hatvan évre kiterjedő 
megfi gyelései, illetve a feljegyzései 
alapján Lázár Tibor egy tízévenkénti 
ciklikusságot lát a jó és rossz méz-
hordási időszakok között, és tapasz-
talatai szerint ezt a ciklikusságot 
követi a vándorméhészek számának 
hullámzása is.

B A L O G H  L E V E N T E

A kormány csütörtök esti ülésén 
fogadta el az újabb enyhítő in-

tézkedéseket, annak ellenére, hogy 
azok korábban közölt feltétele – az 
ötmillió beoltott elérése június el-
sejéig – nem teljesült. A lazítások 
értelmében egyebek mellett en-
gedélyezik a magánrendezvények 
szervezését, és zárt térben sem lesz 
kötelező a védőmaszk viselése azo-
kon a munkahelyeken, ahol leg-
feljebb öt ember dolgozik és min-
denki megkapta a védőoltást. Raed 

Arafat katasztrófavédelemért felelős 
belügyi államtitkár az intézkedések 
kapcsán elmondta: a rendezvénye-
ken és a vendéglátóhelyeken a szer-
vezőknek már a bejáratnál kérniük 
kell az oltási igazolványt, ha túl 
akarják lépni azt a létszámhatárt, 
amely abban az esetben érvényes, 
ha oltottakat és oltatlanokat is fogad-
nak. Tanácsként megfogalmazta, 
hogy ha például egy esküvő szerve-
zői 70 fősnél népesebb rendezvényt 
akarnak, akkor már a meghívóban 
tüntessék föl, hogy mindenki vigye 
magával az igazolást. Megjegyezte: 
a hatóságok szúrópróbaszerűen el-
lenőrizhetik a helyszíneket. Arra a 

felvetésre, hogy ez nem minősül-e 
diszkriminációnak a beoltatlanok-
kal szemben, Arafat leszögezte: 
nem. „Ha nem lenne elegendő vak-
cina, akkor probléma lenne, de van 
oltóanyag. Ez már nem diszkriminá-
ciós, hanem közegészségügyi prob-
léma” – fejtette ki az államtitkár. 

Lakodalmak létszámkorlát 
nélkül – csak oltottaknak

A holnaptól hatályos intézkedések 
értelmében engedélyezik a lakodal-
mak, keresztelők és más magánren-
dezvények megtartását, szabadtéren 
legfeljebb 70, zárt teremben legfel-
jebb 50 résztvevővel, amelybe a 16 év 
alatti kiskorúakat nem számolják be-
le. A létszámot nem korlátozzák, ha a 
szervező garantálja, hogy a rendez-
vényen kizárólag beoltottak vesznek 
részt. A szabadtéri kulturális rendez-
vényeken továbbra is csak védett-

séggel rendelkező – beoltott, tesztelt 
vagy a betegségen átesett – nézők 
lehetnek jelen, de az eddigi ötszázról 
ezerre növelik az engedélyezett lét-
számot. Florin Cîțu miniszterelnök 
hozzátette: megteremtették a jogi le-
hetőségét annak, hogy egy-egy ren-
dezvényen ezernél többen (legfeljebb 
ötezren) legyenek jelen, amennyiben 
kizárólag beoltottak vesznek részt.

Emellett visszatérhetnek a védett-
séggel rendelkező nézők a fedett pá-
lyás sportesemények lelátóira is, de 
a férőhelyek legfeljebb 25 százalékát 
foglalhatják el. A színházi előadáso-
kon, egyéb zárt térben tartott rendez-
vényeken, valamint a vendéglőkben 
a terem befogadóképességének 70 
százalékára emelik (az eddigi 50-ről) 
az elfoglalható helyek engedélyezett 
maximális számát. Ezt a korláto-
zást is át lehet lépni, ha valameny-
nyi jelenlévő be van oltva. A klubok, 
diszkók és játéktermek is ismét ki-

nyithatnak, de csak a beoltottak szá-
mára, 50 százalékos kapacitással, és 
éjfélig tarthatnak nyitva. A létszám 
itt is lehet nagyobb, ha mindenki 
beoltott. Kinyithatnak a strandok és 
wellnessközpontok beltéri meden-
céi is, 70 százalékos kapacitással, 
és 70 százalékra emelik a konditer-
mek befogadóképességét is. 
Az iskolákban tarthatnak 
szabadtéri évzáró ünnepsé-
geket, amelyeken a szülők 
csak akkor vehetnek részt, 
ha oltási igazolást vagy 
negatív koronavírustesztet 
mutatnak fel, illetve ha igazol-
ni tudják, hogy átestek a fertőzésen. 
Ezentúl azok a Romániába turiszti-
kai céllal érkező külföldiek is karan-
ténmentesen beléphetnek, akik iga-
zolják, hogy átestek a betegségen, és 
a koronavírus-fertőzés kimutatásától 
legalább 14, de nem több mint 90 nap 
telt el.

Eszköztámogatás  méhészeknek
Ma még fogadja a vándor- és állománynevelő méhészek előzetes kéréseit az APIA

A vándorméhészetek, illetve 
az állománypótló méhgazdasá-
gok tevékenységéhez biztosít 
eszköztámogatást az állam 
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• Ma még benyújthatják előzetes kérelműket a vándor-, 
illetve állományneveléssel foglalkozó méhészetek az 
APIA-hoz eszköztámogatások igénylésére. Méhészeti 
utánfutók, méhesházak, emelőszerkezetek, méhanyane-
velő inkubátorok és mesterséges megtermékenyítéshez 
szükséges eszközkészletek vásárolhatók a juttatásból.

Holnaptól még szabadabb az élet, az oltottak kedvezményekben részesülnek
• A beoltottak számára látogatható rendezvényeken 
a szervezőknek kell ellenőrizniük az oltási igazolvány 
meglétét – egyebek közt ez a szabály érvényes a koro-
navírus-járvány miatt bevezetett korlátozások újabb, 
holnaptól hatályba lépő lazításai után.




