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Nyitrai Zsolt: megbecsült közösség a termelőké

A borászok járulékát 
szintén elengedték
A kormány úgy döntött, hogy 
a koronavírus-járvány  okozta 
hatás enyhítésére a járulék-
kedvezményt  kiterjeszti a 
szőlő-bor ágazat  szereplőire 
is. A díszkertészeknél, a pá-
linka-előállítóknál, a kisüze-
mi sörfőzdéknél és a vad-
gazdálkodóknál csökkennek 
még a járulékterhek.

Sike Sándor

szerkesztoseg@hevesmegyeihirlap.hu

EGER A rendelet értelmében 
a turizmus és a vendéglátás 
kényszerű szüneteltetése mi-
att leginkább bajban lévő ága-
zatokban csökkennek a terhek, 
tudtuk meg a térség országgyű-
lési képviselőjétől, dr. Nyitrai 
Zsolttól.

– Rendkívül fontos társadal-
mi csoport, megbecsült közös-
ség nálunk a szőlő- és borterme-
lőké. Ők kerestek meg levélben, 
több boros érdekképviselettel 
egyetemben, hogy a kialakult 
helyzetben történjen könnyí-
tés a szőlő- és bortermelők ese-
tében is. Nálunk, az Egri borvi-
déken legalább ötezren élnek a 
hegy levéből. Köszönettel tarto-
zunk nekik, merthogy a nedű-
ink méltán világhírűek. Már 
sokadik alkalommal e szakma 
olimpiájáról az Egri borvidék 
hozta el a legtöbb aranyérmet. 
Nyilván, ez nem véletlen, ha-
nem a kiváló szakértelemnek 
köszönhető. Ők viszik messze 
jó hírünket országban és világ-
ban. A mostani helyzet nekik 
is komoly nehézségeket okoz – 
mondta a honatya és miniszter-
elnöki megbízott.

Nyitrai Zsolt szerint sokan 
vannak a borászok között olya-
nok, akik vendéglátással is fog-
lalkoznak. Számukra egyszer 
már jelentett segítséget a ven-
déglátóhelyekre vonatkozó já-
rulékcsökkentés. Most bővült 
ez a kör a szőlő- és borterme-
lőkkel, ami további könnyítés 
lehet nekik.

– Ez a döntés is adhat re-
ményt és kitartást a nehéz na-
pokban. A borászok megke-
resését az Agrárminisztéri-

umnak juttattam el. A mosta-
ni közös siker és közös ered-
mény, s tudok arról, hogy van-
nak további ötleteik, például  
a borértékesítés elősegítésére 
is. Folyamatos a párbeszéd az 
Agrárminisztérium és a szőlé-
szek, borászok között. Ennek 
részese vagyok én, mint parla-
menti képviselőjük – mondta.

Az egri Gál Tibor egyike 
azoknak, akik mind a borászat-
ban, mind a vendéglátásban ér-
dekeltek, s tizenkét alkalma-
zottat foglalkoztatnak.

– A legfontosabb szem-
pontunk az volt, hogy min-
den kollégánknak meg tud-
juk tartani a munkahelyét. 
Közöttük vannak olyanok 
is, akik már húsz éve ná-
lunk dolgoznak. Mondha-
tom úgy is, hogy részei va-
gyunk a családjuknak, meg-
élhetésüknek nagyon fontos 
támaszai vagyunk. Kíván-
csian vártuk, hogy az állam 
hogyan tud bennünket segí-
teni, mert azt be kell látni, 
hogy az az iparág, amellyel 

mi foglalkozunk, az egyik 
leginkább sújtott – nyilat-
kozta a borász.

Elmondása szerint az ő ese-
tükben szerencsét jelent a sze-
rencsétlenségben, hogy a vál-
lalkozásukban többféle feladat 
van. Ha a munkatársaikat ven-
déglátásban tudták volna csak 
foglalkoztatni, akkor az most 
nem sikerült volna. A saját 
szőlészetükbe azonban át tud-
ták csoportosítani őket. Ebből 
a cégnek ugyan nincsen árbe-
vétele, de legalább a teendőket 
az eddigi idénymunkások he-
lyett a saját embereikkel old-
ják meg.

– Ők, úgy tűnik, hogy na-
gyon hálásak, hogy meg tud-
tuk őrizni a munkahelyüket. 
Örülünk annak, hogy koráb-
ban a vendéglátásnál elen-
gedett járulék lehetőségével 
most a borászok is élhetnek. 
Nagyjából csak a foglalkozta-
tottjaink nettó fizetését kell 
így finanszírozni. Bérköltsé-
geink jelentősen lecsökken-
tek, levegőhöz jutunk és re-
mélhetőleg az idei évjáratot 
biztonsággal el tudjuk készí-
teni – tette hozzá.

Az agráriumot segítő döntésekről
Dr. Nyitrai Zsolt miniszterelnö-
ki megbízott tájékoztatása sze-
rint az agráriumot célzottan se-
gítő kormánydöntések szület-
tek.  A legkisebb mezőgazda-
sági termelők számára is pénz-
ügyi mentőövet jelenthet, hogy 
a szabad felhasználású, akár 
hároméves futamidejű Agrár 
Széchenyi Folyószámla Hitelt 
ingyenessé tették, és a felve-
hető keret megduplázásáról 
határoztak. Ez a gyakorlatban 
azt jelenti, hogy az év végéig 

megkötött új szerződéseknél 
a felvehető hitel maximumát 
100 millió forintról 200 millió-
ra emelték meg.
Az agrártárca költségvetési 
forrásaiból nyújtott kamat- és 
kezességidíj-támogatás 100 
százalékra nőtt, valamint vál-
lalták a hitelek megkötésével, 
fenntartásával kapcsolatos 
költségek teljes megtérítését. 
A hitelfi zetési moratórium, a 
felgyorsított áfa-visszaigénylés 
is sokat számít a gazdáknak.

Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő szerint fel kell karolni a borvidéket  Fotó: beküldött 


