
A szakemberek szerint túl kell lépni a kollektivizálás 
rossz emlékein, ugyanis a hatékony együttműködésnek 
fontos szerepe lesz a következő években
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ezer gazdaság részesült fejlesztési fi -
nanszírozásban, és több mint 11 ezer 
fi atal gazda kapott támogatást, hogy 
koncentrálódjon a birtokstruktúra, 
sor kerüljön a nemzedékváltásra.

Hiányos tájékoztatás

A hazai agrárpolitika hiányossá-
gaként Bíró Boróka Júlia a hézagos 
tájékoztatást említi, mint hangsú-
lyozza: a megfelelő és szükséges 
információk még mindig nem jutnak 
el a megfelelő időben a megfelelő 
helyre. Fontos lenne, hogy a gazdák 
rövid, lényegre törő összefoglalókat 
kapjanak arról, milyen lehetőségeik 
vannak, és ezek milyen kötelezett-
ségekkel járnak. A digitalizációs 
folyamat ugyan elindult, amit a ko-
ronavírus-járvány is felgyorsított, 
ám továbbra is gondot jelent, hogy 
az állami intézmények rendszerében 
a különböző adatbázisok nincsenek 
összekapcsolva, holott ezzel nem-
csak a bürokráciát csökkentenék, 
hanem saját ellenőrzési kapacitásu-
kat is tehermentesítenék.

A gazdák egy része ma már a 
közösségi médiában is jelen van, a 
szakember szerint a hatóságok, az 
intézmények ezen keresztül is meg-
szólíthatnák őket, egyértelmű, nem 
túlbonyolított útmutatókkal segítve 
az ágazat fejlesztését. Lehetne széle-
sebb körben népszerűsíteni például 
azt is, hogy az EU által az aktuális 
válságra kidolgozott mentőcsomag-
nak is van mezőgazdasági része, 
ezen belül pedig a gazdák például 
öntözőberendezésekre, a talajerózió 
visszaszorítását célzó eszközökre és 
jégesővédelmi rendszerekre is pá-
lyázhatnak a klímaváltozás hatásai-
nak kivédése érdekében.

Vállalkozó szellemű gazdákra 
van szükség

A Sapientia adjunktusához hason-
lóan ifj . Orbán Miklós háromszéki 
nagygazda, a Székelyföldi Gazda-
szervezetek Egyesületének alelnö-
ke is két tényezőben látja a siker 
kulcsát az agráriumban. Fontosnak 

tartja egyrészt a szövetkezést, ennek 
megfelelően ő is belépett egy Illye-
falván alakult szövetkezetbe. „A jogi 
forma is megéri, hiszen a szövetke-
zet adómentességet élvez, és előnye 
van a pályázati kiírásoknál. Ám ami 
ennél is fontosabb, hogy értékes em-
beri-üzleti kapcsolatok alakulnak 
így ki. Nem könnyű az együttgon-
dolkodás, de el kell kezdeni. Nem ér-
demes mindenkinek pityókaszedőt 
vagy cséplőgépet vásárolnia, azokat 
közösen is lehet használni, ahogyan 
a raktározást, a piacra lépést is meg 
lehet közösen szervezni” – magya-
rázta. Bár saját 120 hektárjával nem 
számít kisgazdának, mégis sokkal 
eredményesebben tárgyal, amióta 
több gazda nevében beszélhet.

A másik tényező, amit elenged-
hetetlennek tart, az a szakszerűség. 
Ifj . Orbán Miklósnak meggyőződé-
se, hogy a mezőgazdaságra iparág-
ként kell tekinteni, és ma már csak 
szakszerűen érdemes foglalkozni az 
iparággal. A tevékenység egyre ösz-
szetettebb, ezért már nem elég az 
agronómia, hanem például informa-
tikusra is szükség van, aki átlátja a 
teljesen automatizált üvegházak mű-
ködését. Lényeges az idegennyelv-tu-
dás is, hiszen külföldről kell besze-
rezni a táptalajokat, ugyanakkor nem 
árt a marketing-szakértelem sem a 
termés hatékony értékesítése érde-
kében. „Vállalkozó szellemű gazdák 
tudnak ezen a területen megmarad-
ni, fejlődni” – véli ifj . Orbán Miklós.

Háttérbe kerül a gépesítés

A háromszéki nagygazda abban bí-
zik, hogy a vidékfejlesztési alapon 
keresztül lehívható pályázatokat 
már 2021 nyarán kiírják, és a Sapi-
entia adjunktusához hasonlóan azt 
javasolja a gazdáknak, hogy a felké-
szülést időben kezdjék el. Ifj . Orbán 
Miklóstól tudjuk, hogy bár a fi atal 
gazdák a továbbiakban nagyobb fi -
nanszírozást igényelhetnek, akik az 
előző ciklusban sikeresen pályáztak, 
sajnos nem újrázhatnak, akkor sem, 
ha egyébként teljesítik a feltételeket. 
Székelyföldön pedig sok fi atal gazda 

élt már ezzel a lehetőséggel, tehát ők 
elesnek az újabb támogatástól.

A háromszéki gazda úgy tudja, 
az új uniós támogatási rendszer ke-
retében a feldolgozásra, a raktáro-
zásra, valamint a környezetvédelmi 
intézkedésekre fektetik a hangsúlyt, 
ezzel szemben hátrányba szorul a 
gépesítés. A székelyföldi gazdasá-
gok többsége ugyan már beszerezte 
a szükséges korszerű gépeket, ám 
ezeket ma már nem húsz évre gyárt-
ják. Bizonyos üzemóra után, öt-hat 
éven belül célszerű lenne ezeket le-
cserélni. „Az öt-hat éves traktorok-
kal gyakran megtörténik, hogy leáll-
nak a mezőn vagy az utcán, ilyenkor 
többnyire elektronikai problémák je-
lentkeznek. Nincs elég javítóműhely, 
így sokszor napokat kell várni, amíg 
újraindul a gép, ami kiesést jelent” 
– magyarázta ifj . Orbán Miklós. Hoz-
zátette: a déli megyékben nem jelent 

akkora gondot, ha az Unió nem tá-
mogatja a gépesítést, hiszen akik 
több tízezer hektáron gazdálkod-
nak, lízingben vásárolják a gépeket.

A zöldség- és 
gyümölcstermesztésé a jövő?

Ifj . Orbán Miklós 120 hektáron gaz-
dálkodik, és a következő ciklusban 
arra készül, hogy zöldségtermesz-
tésre alkalmas üvegházra pályázik. 
Egyrészt úgy látja, hogy a következő 
periódusban a zöldség- és gyümölcs-

termesztés fi nanszírozása kerül elő-
térbe, másrészt azt tapasztalja, hogy 
ezen a téren Székelyföldön van még 
hová fejlődni, hiszen jellemzően 
kiskerti termesztés zajlik, így egy 
termelő – jó esetben – „egy Face-
book-csoportot tud kiszolgálni”. 
Ezzel szemben az üvegházakban 
a termés nem függ az időjárástól, a 
technológia pedig a mi vidékünkön 
ugyanúgy meghonosítható, mint a 
nyugati országokban, ahol már több 
ezer hektáron épültek melegházak.

„A mezőgazdaságban az a jövő, 
ha több lábon szervezik meg a tevé-
kenységet a gazdák. A föld, amivel 
rendelkezünk, véges. A nagy kultú-
rákból, mint amilyen a búza, a ku-
korica vagy a repce, meg lehet élni, 
de nem lehet fejlődni. A krumpli 
értékesítésével is adódnak gondok, 
idén például önköltségi áron tudtuk 
csak eladni” – részletezte a három-

széki nagygazda. Ifj . Orbán Miklós 
ezért úgy gondolja, az az ideális, ha 
a gazdálkodó növénytermesztéssel 
és állattenyésztéssel is foglalkozik.

Társadalmi tényező az agrárium

Úgy tűnhet, hogy a közös EU-s agrár-
politikának csak a gazdák a haszonél-
vezői, holott ez közvetve a fogyasztókat 
is érinti – ezt már Sebestyén Csaba 
agrármérnök, a Romániai Magyar Gaz-
daegyesület (RMGE) elnöke mondja. 
Leegyszerűsítve ez azt jelenti, hogy ha 

nem lenne támogatás, 40 bani helyett 
1 lejbe kerülne a tojás, egy kilogramm 
kenyér pedig nem 5, hanem 10 lej len-
ne. „A közös agrárpolitika az egész 
társadalmat érinti. A gazda javakat ál-
lít elő, amelyek eladásából megél, de a 
közjóhoz is hozzájárul a táj védelmével, 
a hagyományőrzéssel. Arra kell készül-
ni, hogy a táj menedzsere továbbra is a 
gazda, neki kell az éghajlatváltozással, 
a környezetvédelemmel kapcsolatos 
technológiákat bevezetnie, ami plusz-
költséggel jár” – magyarázta kiad-
ványunknak a szakember.

Az új uniós költségvetési ciklus a 
közös agrárpolitika megújulását is el-
hozza, ez azonban az EP-választások 
és a koronavírus-járvány miatt most 
megcsúszott – tudtuk meg Sebestyén 
Csabától. A 2021–2027-es közös agrár-
politikát szabályozó rendelet ugyan 
már 2018 júniusában megjelent, de 
a tavaly májusi európai parlamenti 
választások után átalakultak az erő-
viszonyok, és mire felállt az új Eu-
rópai Bizottság, beütött a koronaví-
rus-járvány, ami miatt megtorpantak 
a munkálatok. 

A 2018-as rendelet ugyanakkor ki-
mondja, hogy minden tagországnak 
elő kell készítenie egy agrárstratégiát 
egy SWOT-elemzés alapján, amely-
ben meghatározza az ország erőssé-
geit és gyengeségeit. Ennek alapján 
megállapítják a szükségleteket, és 
határoznak a szükséges intézkedé-
sekről, illetve az EU által biztosított 
pénzalapok elosztásáról. A késleke-
dés miatt meghatároztak egy kétéves 
átmeneti időszakot – tehát az elkövet-
kező két évet –, amikor a területalapú 
támogatásokat ugyanolyan procedú-
ra alapján kapják meg a gazdák, mint 
a most záruló ciklusban.

Figyelnek a kisgazdákra

Sebestyén Csaba szerint a jövőre 
nézve elsősorban arra kell készülni, 
hogy a járvány miatt átalakul az ér-
tékesítési rendszer. „Nem elég, ha a 
gazdák termelnek és megkapják az 
uniós támogatást. A terményt értéke-
síteni is kell” – hangsúlyozta a szak-
ember. Úgy véli, ha bevezetik a telje-
sítményalapú támogatás elvét, arra 
kell törekedni, hogy a teljesítményt 
ne csak a megtermelt mennyiségben 
mérjék, hiszen a közösségfejlesztés, 
vidékfejlesztés, levegőminőség, a vi-
dék közösségmegtartó ereje is mind 
teljesítménynek számítanak.

Az 1962-ben bevezetett közös ag-
rárpolitikának éppen ez volt a lé-
nyege. Hiszen az sem hatékony, ha a 
gazda a szükségesnél többet termel. 
„Az a lényeg, hogy harminc árból a 
vidékfejlesztő kiegészítő jövedelmek-
kel fenn tudom tartani a családom, 
meg tudom őrizni a termőföldet a 
közösségem számára, a támogatás-
sal tudok gazdálkodni, és nem állok 
sorban a szociális segélyért. Minden 
országnak úgy kell felállítania a tel-
jesítménymérő indikátorokat, hogy a 
családi gazdálkodások ne kerüljenek 
hátrányba” – szögezte le Sebestyén 
Csaba. A Romániai Magyar Gazda-
egyesület, illetve személyesen ő ma-
ga is tagja a mezőgazdasági minisz-
térium azon munkacsoportjának, 
amely az országos stratégián dolgo-
zik, és elmondása szerint folyamato-
san fi gyelnek a kisgazdák érdekeire.

„ Fontos lenne, hogy a 
gazdák rövid, lényeg-
re törő összefoglalókat 
kapjanak arról, milyen 
lehetőségeik vannak, 
és ezek milyen kötele-
zettségekkel járnak.




