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Ecsegfalván és Körösladányban szervezett agrárfórumot a Békés Megyei Kormányhivatal 

társszerveivel, ahol tájékoztatták a gazdákat a földalapú támogatások igénylésének 

változásairól, a hibák elkerülésének lehetőségéről. Tavaly az aszállyal küzdöttek, idén már a 

belvíz okoz gondot ezen a területen is, emiatt fontos, hogy a gazdák informáltak legyenek a 

káreseményeket illetően.  

 
Erdős Norbert kormánymegbízott a javuló kérelem-beadásokról beszélt, elmondta, hogy egyre 

kevesebb a problémás, hibás igénylés, és szintén csökkenő tendenciát mutat a 

szabálytalanságok száma is az ellenőrzések során. 

A katasztrófavédelmi tájékoztatás keretében Kohut Pál tűzoltó főhadnagy a törvényi 

szabályozásról, a szabadtéri tűzesetekről ejtett szót. Megtudhattuk tőle, hogy változások 

léptek életbe az idei évtől. A szankciók húsbavágóak lehetnek, ha nem tartják be a 

szabályokat, a tűzgyújtásra vonatkozó előírásokat. 

Németh Tibor (MVH) a javuló tendenciák mellett (kevesebb problémás ügyfél és kevesebb 

problémás igénylés volt legutóbb) a megszigorodott igénylés feltételeiről osztotta meg 

gondolatait. Elmondta: közös érdekünk, hogy a támogatásokat minél hamarabb ki tudják 

fizetni, de ehhez szükséges a hibátlan igénylés leadása. Ebben segítenek ezen a fórumon is. 

Felhívta a figyelmet arra, hogy mindenki éljen azzal a lehetőséggel, hogy még határidő előtt 

beadja a kérelmeket, és a vetési szándékot jelentse be. 

Veress Vilmos, a megyei főfalugazdász kiemelte, hogy a falugazdászok ingyen végzik 

munkájukat, így minden gazda bátran forduljon hozzájuk kéréseikkel, kérdéseikkel. A 

főfalugazdász mellett dr. Tóth Gábor (Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági és Állat-egészségügyi Igazgatósága igazgatója) is előadást tartott a kölcsönös 

megfeleltetés rendszeréről. A napokban induló ellenőrzéssorozat egészen december 20-ig tart, 



amely keretében azokat az állattenyésztőket ellenőrzik, akiknél túl magas vagy éppen túl 

alacsony az állatmozgás. 

A fórumon résztvevő gazdák leginkább a sok belvíz miatt panaszkodtak. A szivattyúzás 

lehetőségéről érdeklődtek, amely a polgármesteri hivatallal egyeztetve meg is oldható. 

Elhangzott egy olyan kérdés is, amely talán sok gazdát érinthet: egy adott földterületre többen 

is pályáznak, viszont a beadott pályázatokat nem bírálják el május 15-ig, azaz a területalapú 

támogatások igénylésének határidejéig. Mi ilyenkor a teendő? 

Mint kiderült, ez egy folyamatban lévő intézkedés, tárgyalások folynak már a határidők miatt, 

de a szakemberek arra kérik a pályázókat, hogy amint megszületett a döntés, azonnal jelentsék 

is azt, hogy elkerülhessék a szankciókat. 

Az agrárfórumokon olyan információkkal gazdagodhattak a gazdák, amelyek segítenek a 

területalapú támogatás igénybevételéhez, de a szakemberek kérik őket, hogy figyeljenek és 

tájékozódjanak folyamatosan. 

 

(Békés Megyei Kormányhivatal) 

 


