
A falugazdászok ezen túlmenően – 
a teljesség igénye nélkül – vállalják 
a gazdaságok bejegyzésével kap-
csolatos ügyintézést, fi gyelemmel 
kísérik a mezőgazdaságot érintő 
eszközbeszerzési, terményértéke-
sítési lehetőségeket, amelyekről tá-
jékoztatják az agrártevékenységet 
végző szereplőket. Nemzetpolitikai 
és nemzetgazdasági jelentőséggel 
bír a Kárpát-medence magyar gaz-
datársadalmának és tevékenységé-
nek, illetve azoknak az életképes, 
minőségi élelmiszert előállító kis- 
és közepes agrárvállalkozásoknak 
a feltérképezése, amelyek révén 
a külhoni magyarság gazdasági 
ereje növelhető. Ezen túlmenően 
a falugazdász hálózat továbbítja a 
gazdálkodók javaslatait, igényeit 
az érdekvédelmi szerepet is ellátó 
szakmai szervezeteken keresztül a 
különböző intézmények irányába. 
Mindezek mellett a legnagyobb 
eredménynek azt tartom, hogy 
immár van stabil, jól kiépített és 
szakmailag is megfelelő, intéz-
ményesített érdekképviselete a 
határon túli magyar gazdálkodó-
kat túlnyomórészt jellemző kis- és 
középgazdálkodói rétegnek, amely 
a 2014–2020-as költségvetési cik-
lus utáni uniós agrártámogatások 
körüli bizonytalanságok miatt is 
rendkívüli fontosságú. Az eddigi 
tapasztalatok, visszajelzések rend-
kívül pozitívak. A gazdálkodók 
egyre nagyobb számban ismerik 
fel a program jelentőségét, egyre 
többen fordulnak a falugazdászok-
hoz segítségért, legyen az szakmai 
vagy pénzügyi jellegű. Sajnos még 
léteznek olyan magyarlakta terü-
letek, ahová a program révén nem 
jutottunk el. Ennek orvoslására a 
jövőben – természetesen a gazda-

sági helyzettől függően – tervez-
zük a létszám-, és forrásbővítést, 
ugyanis nem engedhetjük meg 
magunknak, hogy egyetlen ma-
gyar gazda is hátrányt szenvedjen 
az információhiány miatt.

Az elmúlt években sok próbál-
kozás történt a Kárpát-medencei 
gazdatársadalom közötti kapcso-
latépítésre. Mekkora az érdeklő-
dés a magyar–magyar gazdakap-
csolatok iránt?

Az agrártárca látókörében lévő 
civil kapcsolati háló valóban védő-
ernyőként működik, amely alatt 
azt értem, hogy az érintett szerve-
zetek keresik egymást, eljárnak 
egymás rendezvényeire, fi gyelem-
mel kísérik egymás tevékenysé-
gét, kicserélik tapasztalataikat. 

A székely gazdák például számos 
területen mintaként szolgálnak 
a délvidéki, felvidéki, kárpátaljai 
gazdák számára, gondoljunk csak 
a Székely termék, Góbé termék 
védjegyekre, vagy az összefogás, 
szövetkezés jó példáira Székelyke-
resztúron, Csíkcsomortánban. Ami 
a közös rendezvényeket illeti, bár 
az elmúlt évek állhatatos munkájá-
nak köszönhetően javult a helyzet, 
továbbra is problémát okoz, hogy a 
határon túli, köztük a kitűnő erdé-
lyi magyar termékek még mindig 
nem ismertek kellő mértékben, fej-
lesztésre és ajánlásra szorulnak az 
anyaországban és a külhoni térsé-
gekben egyaránt. Ezért karoltuk fel 
a helyi termelőket, és a különböző 
kiállításokon, vásárokon segítjük 
őket termékeik bemutatásában. 
Minden eszközzel támogatjuk 
fennmaradásukat lehetőséget biz-
tosítva ezzel is az értékes helyi ízek 

piacon maradására. Ennek egyik 
leglátványosabb megnyilvánulá-
sa, hogy az anyaország legjelen-
tősebb agrárszakmai kiállításán, 
az Országos Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Kiállításon 2013 óta 
egyre bővülő mértékben, egyre szé-
lesebb termékkörrel mutatjuk be a 
Kárpát-medence magyar gasztro-
nómiáját, ízvilágát és kultúráját. 
A külhoni magyar gazdák tavaly 
600 négyzetméteren mutatták be 
és népszerűsítették termékeiket. 

A minden eddiginél impozánsabb 
standot ékesítette például faragott 
székelykapu, kalotaszegi szoba, 
délvidéki paraszti konyha, szövő-
szék. Továbbá olyan ma már szin-
te elfeledett mesterségek is meg-
elevenedtek, mint a fazekasság, 
seprűkötés, illetve bemutatkozott 
egy-egy gyapjú ékszerkészítő és 
zsindelyhasító is. 2012-től minden 
év december 5-én megrendezzük 
a Kárpát-medence legnagyobb – a 
tavaly közel 300 fő részvételével 
megtartott – agrárszakmai rendez-
vényét, a Kárpát-medencei Össze-
fogás Fórumát. A rendezvény az 
anyaország és külhoni agrárium 
szakembereinek, a gazdaszerve-
zetek vezetőinek, illetve a térsé-
gek magyar szakpolitikusainak 
részvételével zajlik. Célja az egész 
éves számadás, a következtetések 
levonása, a szakmai kapcsolatok 
további építése, bővítése, illetve 
a következő évi feladatok kijelö-
lése és a Kárpát-medencei Gazda-
sági Térség agrároldalról történő 
megerősítése. E rendezvények 
iránt mind Erdélyből, mind a töb-
bi elszakított térségből óriási az 
érdeklődés, mert tudják, hogy 
a hasznos szakmai információk 
megszerzésén, kereskedelmi kap-
csolatok kialakításán vagy külön-
féle megállapodások megkötésén 
túlmenően valami olyat is kapnak, 
amely pénzben nem kifejezhető, 
ez pedig az összetartozás élmé-
nyének megélése, hatalmas lelki 
feltöltődés.

A koronavírus-járvány mennyi-
re befolyásolja munkájukat a ha-
tárokon átnyúló kapcsolatokban?

A világjárvány felelősséget 
és roppant feladatot ró mindnyá-
junkra, következtében pedig nem-
zetünk egészét érintő nehézségek 

sorával kell szembenéznünk. 
Ugyanakkor – a globalizáció mi-
att – számítanunk kell rá, hogy 
hasonló veszélyhelyzetek a jöven-
dőben időről-időre bekövetkez-
hetnek. Bár világunk lelassult, de 
nem állt meg. A mezőgazdasági 
munkálatok folynak, a magyar tár-
sadalom, illetve a külhoni magyar 
közösségek élelmezését biztosítani 
kell, és ehhez a több tízmillió em-
ber kiváló minőségű élelmiszerrel 
való ellátására is képes Kárpát-me-

dencében minden feltétel adott. 
Az Agrárminisztérium termé-
szetesen a járványhelyzetben is 
minden lehetséges módon segíti 
a külhoni magyar közösségeket. 
Bár a nadrágszíjat szorosabbra 
kellett húzni, továbbra is minden 
lehetséges eszközzel támogatjuk 
a külhoni, köztük természetesen 
az erdélyi magyar gazdálkodók 
érdekképviseletét ellátó agrár civil 
szervezetek munkáját. Jó hír, hogy 
a Kárpát-medencei Falugazdász 
Program pénzügyi háttere a jelen 
nehéz körülmények közepette is 
biztosított, ezen szervezetek, illet-
ve a falugazdászok által végzett 
feladatok továbbra is fajsúlyos ele-
mét képezik az Agrárminisztérium 
külhoni magyar agrárszereplőket 
– különösen a kis- és közepes gaz-
dálkodókat – érintő munkájának. 
Természetesen az ő tevékenységük 
is átalakult, munkavégzésük, köz-
tük a gazdákkal való kapcsolattar-
tás elektronikus formában, illetve 
telefonon keresztül történik. Bár 
a tavaszi hónapokra tervezett sok 
szakmai rendezvényt kellett elha-
lasztani, néhányat online is sike-
rült megszervezni, továbbá a falu-
gazdászok képzése is a világhálón 
történik. Külön felhívtuk mind a 
gazdaszervezetek, mind a falugaz-
dászok fi gyelmét, hogy még több 
időt fordítsanak az aktuális pályá-
zatok nyomon követésére, illetve 
gazdákhoz történő eljuttatására, a 
szaktudás gyarapítására, szakcik-
kek írására és olvasására.

Hogyan látja a magyar–román 
agrárkapcsolatok helyzetét?

Románia a második legfon-
tosabb agrárkereskedelmi part-
nerünk Németország után, így 
különösen fontos számunkra. 
Külkereskedelmi forgalmunkban 
egyértelműen az export dominál. 
A román piacra legnagyobb érték-
ben az állatok etetésére szolgáló 
készítmények és takarmányok, 
sertéshús frissen, hűtve vagy fa-
gyasztva, nem denaturált alko-
hol, búza, baromfi hús, tej, tejszín 
és ásványvíz kerül. A Romániával 
folytatott agrárkülkereskedelmi 
forgalmunkban kivitelünk az el-
múlt négy évben 900 és 1200 mil-
lió euró között, behozatalunk 250 
és 300 millió euró között mozgott. 
Egyenlegünk az utolsó négy év-

ben pozitív volt, 674 és 860 millió 
euró között alakult. 2019-ben kivi-
telünk 16 százalékkal (165 millió 
euró), behozatalunk pedig 8 szá-
zalékkal (27 millió euró) nőtt 2018-
hoz képest.

Milyen a kapcsolattartásuk a 
román szakminisztériummal?

Agrárkereskedelmünk említett 
volumenére és a magyar–román 
reláció komplexitására – különö-
sen a romániai magyar közösség 
kiemelt nemzetpolitikai jelentő-
ségére való – tekintettel is folya-
matos a kapcsolatunk a román 
mezőgazdasági, környezetügyi, 
vízügyi és erdőgazdálkodási szak-
politika képviselőivel, az agrár- és 
környezetügyekért felelős minisz-
tériumok, az országos hatóságok, 
a fontosabb mezőgazdasági szak-
mai szervezetek munkatársaival, 
a nemzetpolitikai szempontból 
fontos erdélyi gazdaszervezetek-
kel, szakmapolitikai képviselőkkel 
és gazdasági szereplőkkel. Romá-
nia 2007-es uniós csatlakozása 
óta folyamatos az európai uniós 
ügyekben és az álláspontok kö-
zös kialakításában való szakértői 
egyeztetés, például a KAP-reform 
tekintetében, vagy Kelet-Közép-Eu-
rópa számára fontos témákban, 
mint a BIOEAST kezdeményezés. 
Románia 2019. első félévében 
betöltött európai uniós elnöksé-
ge alatt a legmagasabb szintekig 
képviseltük az Agrárminisztéri-
umot a magyar agrárpolitika ve-
zető döntéshozóival. Kétoldalú 
kapcsolataink tekintetében Ro-
mánia az agrárügyekben meg-
szokott V4+4 formációnak egy-
re inkább állandó résztvevője. 
Rendszeresek a legfelsőbb szin-
tű egyeztetések is a két tárca 
között. Nagy István agrárminisz-
ter idén január 17-én a Berlini 
Nemzetközi Zöld Hét kapcsán 
egyeztetett Nechita-Adrian Oros 
mezőgazdasági és vidékfejlesz-
tési miniszterrel a sertéspestis 
és a madárinfl uenza járványügyi 
helyzetről. Amint a COVID járvá-
nyügyi helyzet megengedi, Nagy 
István miniszter kész találkozni 
Oros miniszter úrral, folytatni a 
januárban elkezdett párbeszédet, 
ugyanis sok közös témánk van. 

Belánszky-Demkó Zsolt helyettes államtitkár: a székely gazdáktól 
a Kárpát-medencében is tanulhatnak

Laskovics István érmelléki falugazdász (középen) egy sajtkészítő tanfolyamon. A falugazdász program sikertörténet
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→ Azzal a meghatározó 
nyugati tagállamok is 
egyetértenek, hogy a Zöld 
Megállapodásból fakadó, 
megnövelt kihívások csak 
megfelelő költségvetési 
források biztosításával 
fogadhatók el, amint azt a 
januárban bemutatott kö-
zös francia-német-spanyol 
agrárminiszteri nyilatkozat 
is kiemeli.
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