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dolgozva, félkész vagy kész termék-
ként” – mutatott rá Könczei Csaba 
képviselő, az RMDSZ mezőgazdasá-
gi szakpolitikusa. A sertéshús ese-
tében például a belső fogyasztás 30 
százalékát termeljük meg az ország-
ban, a többi 70 százalékot külföldről 
hozzuk. Ez a mutató azért ennyire 
rossz, mert az elmúlt három évben a 
sertéspestis miatt nagy állományo-
kat pusztítottak el. „Vitatható, hogy 
jogos volt-e vagy sem az állategész-
ségügyi és élelmiszer-biztonsági ha-
tóság döntése, de a tényen már nem 
változtat, hogy nagy telepeken és a 
kisebb magángazdaságokban is ren-
geteg sertést elpusztítottak” – muta-
tott rá a képviselő.

A kukorica esetében van magya-
rázat a nagy mennyiségű export-
ra, hiszen tavaly hatalmas aszály 
sújtotta az ország délkeleti részét, 
a kukoricatermelés fellegvárát. Az 
viszont talány, hogy az ország mi-
ért exportál hatalmas mennyiségű 
búzát a Közel-Keletre, Egyiptomba, 
Szíriába, miközben Nyugatról be-
hozza a félkész pékárut. A nagy áru-
házláncokban forgalmazott zsemle, 
péksütemény mind külföldről érke-
zik félkész formában, fagyasztva. 
„Ez így nincs rendben. A következő 
időszakban a feldolgozóipart kell 
minél inkább támogatni. Odahelyez-
ni a mezőgazdasági termelés mögé, 
hogy a megtermelt mezőgazdasági 
terméket félkész formában, nagyobb 
hozzáadott értékkel lehessen értéke-
síteni” – magyarázta Könczei Csaba.

Felidézte, hogy az európai uni-
ós támogatások első három ciklusa 
– az előcsatlakozási támogatások, 
majd a csatlakozás utáni két költ-
ségvetési ciklus – ráment arra, hogy 
a mezőgazdaságot próbálták elfo-
gadható szintre felfejleszteni. Most 
viszont már muszáj továbblépni, ki-
építeni a háttérben a feldolgozó élel-
miszeripart. Még az agráriumban is 
van helye további fejlesztéseknek, 
de feldolgozóipar nélkül folytatódik 
az a trend, hogy a mezőgazdaságban 
megtermelt nyersanyagot kivisszük 
külföldre, majd félkész vagy teljesen 
feldolgozott formában visszahoz-
zuk.

A gazdák is aktívan részt 
vehetnek a fejlesztésben

A szakpolitikus hangsúlyozta, a 
növénytermesztésben hozamok vo-
natkozásában Románia most már 
megközelíti az európai átlagot, de az 
állattenyésztésben még mindig sok 
a tennivaló, szükség van fejleszté-
sekre, a termelékenység, a kapacitás 
növelésére. A különböző területek 
ugyanakkor szorosan összefüggnek, 
így a feldolgozóipar fejlesztése az 
állattenyésztés fellendülését is ered-
ményezheti. „Ha Háromszéken pél-
dául megépülnek a jó kapacitású, a 
piacot ellátni és megtartani tudó 
vágóhidak, a húsmarhatenyésztés is 
nagyobb lépésekben fejlődik” – fej-
tette ki.

A feldolgozóipar kiépítésére a 
gazdák is vállalkozhatnak a szövet-
kezeti rendszereken keresztül, de a 
nagyobb teljesítményű egységeket 
a tőlük független, tőkeerős vállal-
kozásoknak kell létrehozniuk, véli 
a szakpolitikus. Jó példaként hozta 
fel Kézdivásárhelyt, ahol a helyi ter-
melők által létrehozott Kézdi Lacto 

Coop feldolgozónak napi 30 ezer li-
ter tej feldolgozására van kapacitá-
sa, igaz, ez a mennyiség még mindig 
elmarad a nagy üzemekéhez képest. 
A kis helyi üzemeknek érdemesebb 
lenne a helyi piacokra dolgozni, 
ezeknek a rendszerét kellene újra-
alakítani, miután még 2007 előtt sok 
kisebb tej- és húsfeldolgozót felszá-
moltak, arra hivatkozva, hogy nem 
felelnek meg az uniós elvárásoknak. 

Most ezekre igény lenne, hogy több 
helyi terméket fogyaszthassunk, a 
felesleget pedig értékesíthetnék a 
nagyvárosokban.

A baj nem jár egyedül

Sebestyén Csaba, a Romániai Ma-
gyar Gazdák Egyesületének (RMGE) 
elnöke arról beszélt, hogy Romá-
niában sok tényező együttállása 
miatt romlottak az elmúlt években 
a mutatók, hiszen „a baj nem jár 
egyedül”. A koronavírus-járvány, 
a sertéspestis, az aszály és a rossz 
agrárpolitika egyenként és együtt is 
rontotta a helyzetet. A sertéshúsból 
már évek óta magas a defi cit, hiszen 
a sertéspestis miatt sok állatot le-
vágtak, vagy nem engedték egyik 
megyéből, illetve településről a má-
sikba szállítani, így sokkal kézen-
fekvőbb megoldás volt az import. 
Tavaly az aszály miatt Romániában 
negyedannyi gabona termett, mint 
az előző években, és ezt sem volt 
aki felvásárolja, mert éppen a ser-
téseket kellett volna a gabonával 
takarmányozni.

A mezőgazdasági minisztérium 
is kifogásolja, de nem tesz semmit 
az ellen, hogy a nagy termelők in-
kább külföldre vigyék a gabonát, 
ezzel tulajdonképpen a szubvenci-
ót exportálják, hiszen megkapják a 
támogatást, így annyival olcsóbban 
tudják eladni külföldön a gabonát. 
A mezőgazdasági üzemek szerke-
zete, a feldolgozóipar gyengesége, 
a befektetések, fejlesztések hiánya 
mind rontják a mutatókat, sorolta 
Sebestyén Csaba. A sok, elszórtan 
élő kistermelő nem versenyképes, 
az integrátori rendszerek nem ala-
kultak ki, és gyakran ellenzik az 
együttműködést, összefogást, hi-
szen még mindig él a negyvenéves 
erőszakos kollektivizálás rossz em-
léke. „Sokat beszélünk minderről, 

de nem teszünk semmit, hogy meg is 
valósuljon a szövetkezés”– mondta a 
gazdaegyesület elnöke. 

Ugyanakkor arra is rámutatott, 
hogy a törvényhozás sem ösztönzi az 
összefogást, legutóbb például eltö-
rölték a felső határt, ami után a me-
zőgazdaságban nem kell jövedelmi 
adót fi zetni. Ugyanakkor egyértelmű 
az is, hogy egyetlen nagyáruházlánc 
sem fogja egyenként megkérdezni 

például az Udvarhelyszéken tevé-
kenykedő néhány ezer termelőt, 
hogy miből mennyit tudnának be-
szállítani. Nekik könnyebb külföld-
ről behozni a terméket, mint itthon 
összeszedegetni vagy kialakítani új 
hálózatokat. „Mindezt az elmúlt har-
minc évben meg kellett volna tenni. 
Elmulasztottuk, de egyszer hozzá 
kell látni. Az a baj, ha el sem kezdjük 
az átalakítást” – fogalmazott Sebes-
tyén Csaba.

Feje tetejére állt világ

Az RMGE elnöke arra is kitért, hogy 
baj esetén élelmiszert bármikor le-
het importálni, de gazdát már nem. 
A vidéki lakosságot pedig valóság-
gal elzavarja az ország, mert nem 
biztosít számára kiszámítható meg-
élhetést. Itthon nem tud megélni, 

ezért elmegy Spanyolországba epret 
szedni, majd azt a terményt, amit ő 
leszedett, behozzuk az országba ke-
mény eurókért, miközben mindenki 
jobban járna, ha itthon felvásárol-

nánk a helyben megtermelt élelmi-
szert.

Az utóbbi négy-öt évben pedig 
csak halmozódnak a problémák, a 
helyzet nem javul, hanem romlik. 
A falusi lakosság életkörülményei 
egyre rosszabbak, holott onnan kel-
lene származzanak ezek a javak, és 
azok a közjavak, amelyeket az egész 
társadalom élvez: a táj, a levegő, a 
víz. „Valamiképpen meg kellene fi -

zessük, hogy ezt nekünk megőrzik” 
– fogalmazott a szakember.

Sebestyén Csaba szerint sajnos 
rosszul értettük a 2023-as közös 
agrárpolitikát, ami kimondottan a 
versenyképességre, a teljesítmény-
re alapul. Sokan úgy értelmezik, 
hogy a teljesítményt csak tonnában 
és hektoliterben lehet mérni, nem 
közösségfejlesztésben, a vidék meg-
tartó erejében. „Ilyen indikátorokat 
is fel lehetett volna állítani. Ezzel 
ismét elkéstünk az elkövetkező hét 
esztendőre, majd 2028-ban ismét 
vakarhatjuk a fejünket, hogy mit 
tehetünk, hogy ne romoljanak to-

vább a mutatóink” – magyarázta. 
Hozzátette: ha elmegyünk vásárol-
ni, azt látjuk, hogy a mezőgazda-
ság egy ipar, egy mesterség, de ha 
kimegyünk falura, akkor nem ezt 

kell nézni, hanem azt, hogy ez egy 
olyan társadalmi réteg, amit fenn 
kell tartani. „Ahogy most élünk, az-
zal a feje tetejére fordítottuk a vilá-
got. A falusi ember megy be a város-
ba, és az ottani nagy kereskedelmi 
központokban veszi meg a tejet és 
a kenyeret. Ez így nincs rendben. A 
városi ember kellene faluról besze-
rezze az élelmet. A mesterségesen 
megfordított világ a globalizáció 
eredménye. Bármennyit harcolunk 
ellene, lassan bennünket is utolér, 
hiszen a székely ember is gyarló, 
megpróbál könnyebben élni” – 
mondta Sebestyén Csaba.

A versenyképességben 
elmaradtunk Nyugattól

A hazai gazdák, termelők a verseny-
képesség szempontjából maradnak 
el a nyugatiaktól, és az uniós támo-
gatások mértéke sem elegendő a ke-
leti tömbben, hogy ezt valamennyire 
kompenzálja, szögezte le lapunk-
nak Jakab Ernő, az Erdélyi Magyar 
Gazdák Egyesületeinek Szövetsége 
elnöke. Meglátása szerint ha a helyi 
gazdák többet tudnának termelni, a 
külföldi árudömping nem hatalma-
sodna el ilyen mértékben. De most 
nem tudunk elegendő mennyiséget 
olcsón megtermelni, ha a lengyel 
pityóka olcsóbb, azt hozzák be a ke-
reskedelmi láncok.

A nyugati termelők sem fektet-
nek túl nagy hangsúlyt a minőségre, 
de a nagy mennyiségű olcsó áruval 
lehengerelnek mindenkit a keleti 
piacon, véli Jakab Ernő. Meglátása 
szerint a kormány, a mezőgazdasági 
minisztérium hatékonyabb támo-
gatási politikát kellene kidolgozzon 
a kisgazdák és nagytermelők se-
gítésére, a pályázati lehetőségeket 
is jobban ki kell használni, hogy 
növekedjen a helyi termelők ver-
senyképessége. Jakab Ernő nagy 
hátránynak tartja, hogy a földek tu-
lajdonjoga sok esetben nincs rendez-
ve, holott 2023 után az uniós támo-
gatási rendszer is átalakul, fontos, 
hogy a jogviszonyokat rendezzék. 
Léteznek kormányprogramok az 
ingyenes telekkönyvezésre, de nem 
minden önkormányzat él ezzel a le-
hetőséggel, valószínű, hogy a káosz 
egyeseknek jól jön.

A három székely megyében 
ugyanakkor még mindig akadályt 
jelentenek a túlságosan feldarabolt 
földek, a kisparcellás termeléssel pe-
dig nem is lehet felvenni a versenyt 
a nagy nyugati gazdaságokkal. A 
szakmai szövetség elnöke fontosnak 
tartja a helyi brandek erősítését és 
az árak alakítását. Most éppen azzal 
foglalkoznak, hogy bejegyeztesse-
nek egy termelői és értékesítési szö-
vetkezetet: tíz olyan termelőt sike-
rült összefogni, akik a minőséget és 
a mennyiséget is tudják biztosítani. 
A szövetkezésben van a jövő, ezek 
számára lesznek pályázati kiírások, 
könnyebben lehet összefogva jó 
áron értékesíteni, hiszen mennyi-
séget és minőséget kell felmutatni 
ahhoz, hogy legyen tárgyalási alap 
a felvásárlókkal. „Sajnos a gazdák, 
a termelők többsége még mindig 
ódzkodik a társulástól, a szövetke-
zéstől. Harminc éve húzódzkodnak, 
ám a közeljövőben ezt elkerülhetet-
lenül meg kell lépni” – hívta fel a 
fi gyelmet Jakab Ernő.

„ Ahogy most élünk, azzal 
a feje tetejére fordítottuk 
a világot. A falusi ember 
megy be a városba, és az 
ottani nagy kereskedelmi 
központokban veszi meg 
a tejet és a kenyeret. Ez 
így nincs rendben. A vá-
rosi ember kellene faluról 
beszerezze az élelmet.

A szakemberek szerint elen-
gedhetetlen a feldolgozóipar 
fejlesztése, a kis helyi üzemeknek 
pedig érdemesebb lenne a helyi 
piacokra termelniük

▴  F O R R Á S :  P I X A B A Y




