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A Romániai Magyar Gazdák 
Egyesületének (RMGE) Maros 
szervezete nemrég jegyeztette 
be a Marosi termék védjegyet, 
amivel a megye területén 
élő gazdáknak kíván piacot 
biztosítani. Fazakas Miklós, a 
szervezet elnöke a gazdatan-
folyamok népszerűségéről, 
generációváltásról, a Nemzeti 
Vidékfejlesztési Terv kidolgo-
zásáról beszélt lapunknak.

 » MAKKAY JÓZSEF

– A koronavírus-járvány ellenére 
folyamatosan szervezték a gazda-
tanfolyamokat az RMGE Maros ma-
rosvásárhelyi székházában. Miért 
övezi ekkora érdeklődés a felnőtt 
gazdaképzést?
– A gazdák részéről ennek több 
oka van. Fontos érv, hogy számos 
agrárpályázathoz mezőgazdasági 
szakképzést igazoló diploma szük-
séges. Az általunk bejáratott 180, 
illetve 360 órás felnőttképzés erre 
a célra is megfelel, de valójában 
ennél sokkal több. Marosvásár-
helyi egyesületünk nem magyar 
nyelvű diplomagyárként műkö-
dik, hanem az állattenyésztés 
és a növénytermesztés területén 
valós ismereteket nyújt a hallga-
tóságnak. A képzés fontos része a 
gyakorlati oktatás: a környékről 
beszervezett legjobb gazdákhoz 
és agrárvállalkozókhoz visszük 
a hallgatókat, hogy a helyszínen 
tapasztalják meg, amit az elmé-
leti oktatásban elsajátítottak. A 
szigorú járványügyi előírások 
betartásával tavaly ősztől folya-
matosan indultak csoportjaink a 
méhészet, zöldségtermesztés és 
állattenyésztés iránt érdeklődők 
számára. Oktatóink elismert me-
zőgazdasági szakemberek, más-
részt a gyakorlati oktatást olyan 
helyszíneken biztosítjuk, ahova a 
gazda bármikor visszatérhet szak-
tanácsot kérni.

– Sok a fi atal jelentkező, holott 
egy-két évtizede még a középko-
rú, vagy idősebb gazdák voltak 
többségben a gazdaképző tanfo-
lyamokon. Mennyire hangsúlyos a 
generációváltás az erdélyi mező-
gazdaságban?
– Többéves tendencia a gene-
rációváltás. Az igazi gond az, 
hogy a mai fiatal gazdák épp 
olyan felkészületlenek, mint a 
kilencvenes vagy kétezres évek-
ben kényszerpályára kerülő ipari 
alkalmazottak, akik úgy döntöt-
tek, hogy a mezőgazdaságban 
próbálnak szerencsét. Amint 
elkezd gazdálkodni, minden-
ki rájön, hogy ezen a területen 
is nélkülözhetetlen a komoly 
szaktudás. Azt szoktam mon-
dani, hogy az okostelefonnal 
a zsebünkben hordjuk a világ 
csúcstechnológiáját, miközben a 
mezőgazdaságban 100-200 éves 
praktikákhoz kanyarodunk visz-

A POLITIKUMON KÍVÜL AZ ERDÉLYI GAZDÁK SZERVEZETTSÉGE IS BEFOLYÁSOLJA AZ ÉRDEKVÉDELEM HATÉKONYSÁGÁT

Pozitív színben mutatnák be a gazdálkodást

Fazakas Miklós szerint az európai uniós agrártámogatási rendszer sok szempontból igazságtalan

 » A gazdál-
kodást mint a 
vidéken élők 
életmódját kelle-
ne felkarolni, és 
pozitív színben 
bemutatni a tár-
sadalomnak. Eb-
ben vállalhatnak 
fontos szerepet a 
civil szervezetek, 
a gazdaegyesü-
letek is.

 » Az okos-
telefonnal a 
zsebünkben 
hordjuk a világ 
csúcstechnoló-
giáját, miközben 
a mezőgazda-
ságban 100-200 
éves praktikák-
hoz kanyaro-
dunk vissza. Ez 
a gazdálkodás 
zsákutcája.

sza. Ez a gazdálkodás zsákutcája. 
A gazdatanfolyamokkal éppen ezt 
a hiányt igyekszünk pótolni, hogy 
a gazdának legyen alapja, amire a 
későbbiekben öndidakta módon 
és tapasztalatcserék révén épít-
kezni tud. Jó hír, hogy egyre több 
a fiatal gazda, ugyanakkor rossz 
szájízzel állapítom meg, hogy az 
elmúlt harminc évben alig maradt 
valami a szakiskolai és szaklíceu-
mi mezőgazdasági oktatásból.

– Tapasztalatai szerint mennyire 
pótolhatja ezt a hiányt az egyetemi 
szintű agrárképzés? Marosvásárhe-
lyen működik a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem kertész-
mérnöki szakja.
– Sajnos nem tudja pótolni. Azt lá-
tom, hogy akik mezőgazdasági mér-
nöki diplomát szereznek, csak kis 
részük válik gazdává, agrárvállal-
kozóvá. Többségüket felszippantja 
a közigazgatás, vagy más szakterü-
leten helyezkednek el, illetve kite-
lepednek külföldre. Ahhoz képest, 
hogy mennyi magyar agrárszakem-
ber végez az erdélyi agrártudomá-
nyi egyetemeken, falvainkban alig 
van belőlük, aki meghatározhatná a 
helyi gazdaközösség boldogulását.

– Az RMGE Maros az egyik legaktí-
vabb erdélyi gazdaszervezet. Meny-
nyire tartja hatékonynak a gazdaér-
dekvédelmet?
– Az erdélyi gazdák többsége nem 
eléggé szervezett, így az érdekvé-
delem sem lehet hatékony. Mindig 
a politikusokra mutogatunk, hogy 
Bukarestben nem veszik fi gyelem-
be a gazdák igényeit, de valójában 
ezeket az igényeket nem tudjuk 
hatékonyan megjeleníteni. A négy 
legerősebb román mezőgazdasági 
érdekvédelmi szervezet részvételé-
vel tavaly alakult meg a Szövetség 
a Mezőgazdaságért nevű csúcsz-
szervezet, amelynek mindenben 
befolyása van a mezőgazdasági 
minisztériummal folytatott tárgya-
lásokon. Tagszervezetei – a LAPAR, 
a Pro Agro, a Kukoricatermesztők 
Országos Szövetsége és a Mezőgaz-

dasági Akadémia – közül a LAPAR 
a legerősebb, ennek vagyunk az 
erdélyi tagszervezete. Gyakorlatilag 
egyedül Erdélyből, mert a többi me-
zőgazdasági szervezet jórészt tag-
ság nélküli. Szinte naponta kikérik 
a véleményünket, de átfogóbb ta-
nulmányokra, helyzetelemzésekre 
már nem futja az erőnkből. A Kár-
pátokon túli érdekvédelmi szerve-
zetekhez képest mi egy kis egyesü-
let vagyunk, ennek ellenére zavaró, 
hogy túlértékelnek bennünket. Ami 
jól mutatja, hogy mennyire hiányzik 
„Erdély hangja” a bukaresti mező-
gazdasági érdekvédelemből.

– Mit tart az erdélyi gazdák legna-
gyobb gondjának?
– A szervezettség hiányát és a nehéz 
piacra jutást. Ez utóbbi összefügg a 
szövetkezeti háló hiányával. Romá-
niában mintegy 300 mezőgazdasági 
szövetkezetet jegyeztek be az elmúlt 
években, ezek tíz százaléka műkö-
dik, azaz a statisztikák szerint nagy-
jából ennyi közösségi vállalkozás 
nyújtott be 2019-ben és 2020-ban 
mérleget. A kis- és családi gazdasá-
gok szervezettség hiányában nehe-
zen tudják termékeiket értékesíteni. 
Nemrég jegyeztük be hivatalosan 

a Marosi termék védjegyet, amivel 
egyesületünk a kistermelőket sze-
retné helyzetbe hozni heti és havi 
vásárok és más értékesítési lehető-
ségek megtalálásával. Az egyesület 
kidolgozott egy olyan kritérium-
rendszert, ami alapján a gazdák 
megkaphatják a védjegy használa-
tát. Ez fontos üzenet a vevők fele is, 
hogy a védjegy használója minőségi 
terméket kínál. Az a tervünk, hogy a 
védjegy használóit olyan szövetke-
zeti keretbe tereljük, ami jelentősen 
megkönnyítené számukra a piacra 
jutást. Vannak már pozitív kezde-
ményezések Erdélyben, de sajnos, 
ez a fajta önszerveződés lassan ha-
lad. A gazdák egyrészt bizalmatla-
nok, másrészt hiányoznak azok a 
helyi szervezők, „kovászemberek”, 
akik érdemben segíteni tudnak a 
munkában. Kellenek a pozitív pél-

dák, hogy az emberek lássák, érde-
mes közös értékesítésben gondol-
kodni.

– Az elmúlt egy esztendőben sok 
szó esett az európai uniós támoga-
tások átalakításáról. Min kellene 
változtatni?
– Az európai uniós agrártámogatá-
si rendszer sok szempontból igaz-
ságtalan. Csak egy példát mondok: 
míg Romániában a területlapú 
támogatás hektáronként 100, Hol-
landiában 800 euró. Ez az uniós 
csatlakozás idején fungáló román 
kormány dilettantizmusát mutat-
ja, mert nem tudott megfelelni 
azoknak a feltételeknek, amelyek 
a magasabb támogatás kiharcolá-
sát tette volna lehetővé. Ezt a nagy 
hátrányt azóta is a hátukon cipelik 
a romániai gazdák. Ilyen körülmé-
nyek között nem beszélhetünk egy-
séges és kiegyensúlyozott európai 
agrár- és élelmiszerpiacról, hiszen 
a sokkal magasabb dotációval el-
látott nyugat-európai gazdák min-
den szempontból lépéselőnyben 
vannak. Mi igazából ott tudnánk 
némileg javítani a helyzeten, hogy 
a nemzeti hatáskörbe utalt terület-
alapú támogatási rendszer átala-
kításával a szaktárca korlátozná a 
nagyobb farmok támogatási igé-
nyét, így a fennmaradó összeget 
vissza lehetne osztani a kisgaz-
daságoknak. Erdély számára más 
modell nemigen létezik, különben 
teljesen kiürülnek a falvaink, és a 
földterületeket nagyobb agrárvál-
lalkozók fogják megdolgozni. Az 
ilyen farmoknak is létjogosultsága 
van, de mellettük meg kell éljenek 
a kisgazdaságok is.

– A decemberben kormányra került 
koalíció agrárpolitikájával mennyire 
elégedett?
– Igazából nem látok nagy fejle-
ményeket. Elkezdődött a Nemzeti 
Vidékfejlesztési Terv kidolgozása, 
amelyben hangsúlyosan meg kel-
lene jelenjenek az erdélyi gazda-
társadalom elvárásai. Ehhez nem 
elegendők az RMDSZ mezőgazda-
sági szakpolitikusai, akiket a ro-
mán szakma is elismer. Alulról, a 
gazdaszervezetektől kellene jöjjön 
több kezdeményezés, hogy a bu-
karesti politikum lássa, van egy 
markáns álláspontunk, ami mel-
lett ki tudunk állni. Erdély kiváló 
mezőgazdasági potenciállal ren-
delkező régió. Földjeink nincsenek 
agyonvegyszerezve, mint a legtöbb 
nyugat-európai mezőgazdasági te-
rület. Nem véletlen, hogy tőlünk 
szállítják Nyugat-Európába a bio-
tejet, a biohúst, a gabonát, és he-
lyette hozzák a saját termékeiket 
dömpingáron. Olyan agrárstraté-
gia kidolgozására van szükség, 
ami helyzetbe hozza a gazdálkodni 
akaró fi atalokat. És ez nem feltétle-
nül csak támogatáspolitikát jelent. 
A gazdálkodást, mint a vidéken 
élők életmódját kellene felkarolni 
és pozitív színben bemutatni a tár-
sadalomnak. Ebben vállalhatnak 
fontos szerepet a civil szervezetek, 
a gazdaegyesületek is.
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