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2017. május elsején nyolc napos szakmai látogatásra érkezett az Oxfam in Georgia és a
Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében az az agrárszakemberekből álló
csoport, melyet Revaz Asatiani Agrár Miniszter Helyettes és Davit Kirvalidze, a
Miniszterelnökség Agrár ügyekért felelős szaktanácsadója, volt Agrárminiszter vezetett.

A delegáció tagjai között volt az Oxfam in Georgia igazgatója, Ketevan Getiashvili, valamint két
kollégája, Levan Dadiani, gazdasági és társadalmi ügyek programmenedzsere és Nino
Gvianishvili, kommunikációs menedzser, Ekaterine Zviadadze, a szakpolitikai elemzések
főosztályvezetője, David Songulashvili parlamenti képviselő, Marjam Jorjadze, az ELKANA
igazgatója, Nodar Khatiashvili, az Agrár Minisztérium tudományos kutatóközpontjának
igazgatóhelyettese, Tengiz Kalandadze, az Élelmiszer-biztonsági szolgálat vezetője, és Maia
Chitaia, az Action Global grúziai igazgatója. A delegációt egy két fős kommunikációs stáb is
elkísérte, akik a grúz televízió gazdáknak szóló műsorába készített útibeszámolót a
Magyarországon gyűjtött tapasztalatokról.

A látogatás fő célja a hazai Európai Uniós csatlakozás utáni agrár- és vidékfejlesztési
tapasztalatok összegyűjtése volt. Az Európai Unió keleti partnerségi politikájának Azerbajdzsán,
Fehéroroszország, Grúzia, Moldova, Örményország és Ukrajna képezi részét. A 2009-ben
indult partnerség célja, hogy támogatást nyújtson ezeknek az országoknak a politikai, szociális
és gazdasági reformtörekvéseik megvalósításához, a demokratizálódás, a jó kormányzás, az
energiabiztonság, a környezetvédelem, valamint a gazdasági és társadalmi fejlődés fokozása
érdekében.

A Fekete-tenger keleti partján elhelyezkedő ország 1991-ben nyerte el függetlenségét,
lakosainak száma 3,7 millió fő, területe kicsivel kisebb, mint Magyarországé, közel 70 ezer
négyzetkilométer. Grúzia 1992-ben csatlakozott az Európai Biztonsági és Együttműködési
Szervezethez (EBESZ), és 1999 óta az Európa Tanács tagja, ekkor írták alá az Európai Unióval
a Partnerségi és Együttműködési Megállapodást. 2014. júniusa óta Grúzia is tagja a „Deep and
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Comprehensive Free Trade Area” azaz a „Mély és átfogó szabadkereskedelmi övezetnek.
2017. március 28-án lépett hatályba az Európai Unió döntése, amely eltörölte a grúz
állampolgárok rövidtávú vízum korlátait, ez a lépés jelentős mérföldkő Grúzia euro-atlanti
térségbe való csatlakozásának folyamatában. 2014 óta közvetlen repülőjárattal Budapestről
néhány órán belül elérhetünk Kutaisibe, Grúzia második legnagyobb repülőterére, de a főváros,
Tbiliszi is elérhető egy átszállással.

A szakmai program fő elemeit azok az elméleti előadások és szakmai látogatások képezték,
melyeket Dr. Vajda László mezőgazdasági szakértő, 1991 és 2012 között a Földművelésügyi
Minisztérium EU Koordinációs Főosztályának vezetője, Parizán Anna független vidékfejlesztési
szaktanácsadó, valamint Rácz Judit és Varga Péter, a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési
Egyesület vidékfejlesztési szaktanácsadói állították össze.

A delegációt vezető Agrár Miniszter Helyettes, Revaz Asatiani és Davit Kirvalidze, a grúziai
Miniszterelnökség Agrárpolitikai Szaktanácsadója, valamint David Songulashvili Parlamenti
Képviselő a látogatás során találkozott Nagy István Földművelésügyi Miniszter Helyettes úrral,
V. Német Zsolt Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért felelős Államtitkár úrral,
valamint dr. Mezei Dávid Agrár-Vidékfejlesztési Stratégiai Ügyekért felelős Helyettes Államtitkár
úrral.

A küldöttség tagjai előadásokat hallgattak meg a Földművelésügyi Minisztérium
tanácstermében a magyar agrár-élelmiszer gazdálkodásról, az agrár-élelmiszer stratégiáról, az
agrártermelésről, agrárhitel garanciavállalásról, minőségpolitikáról, helyi termékek
szabályozásáról, élelmiszerbiztonsági szabályozásról, és a Nemzeti Agrárkamara gazdákat
támogató tevékenységéről. A Földművelésügyi Minisztérium és a Miniszterelnökség
Agrár-Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkársága munkatársai kiváló szakmai felkészültségről
tettek tanúbizonyságot, magas színvonalú előadásokkal és szakmailag felkészült előadókkal
találkozhattak a résztvevők a program során.

A tereplátogatások alkalmával három LEADER szervezet, a Felső-Homokhátság
Vidékfejlesztési Egyesület, a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület, valamint
az Éltető-Balatonfelvidékért Egyesület működési területén élelmiszer előállítással,
agrárgazdálkodással, és vidékfejlesztési támogatással megvalósított fejlesztésekkel foglalkozó
vállalkozásokkal ismerkedtek meg a résztvevők. A vidéki térségekben őstermelőként, vagy
kistermelőként gazdálkodók közül az Inárcson a Kosztolányi Erzsébet őstermelő által
működtetett eper-kertészetbe, a kakucsi INKA 21 Kft által művelt meggy és almaültetvényre, a
kakucsi Deák Udvarházba, az újhartyáni Bagolyfészek Ifjúsági szálláshelyre, a berhidai
Szamarasház sajtmanufaktúrába, a litéri Völgyesházi Hústündér füstölt hús előállító és
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értékesítő vállalkozáshoz látogattak el a delegáció tagjai. A szakmai program során Kontics
Monika és Szabados Zsuzsanna LEADER munkaszervezet vezetőkkel beszélgettek a
vidékfejlesztési uniós támogatások felhasználásáról, a LEADER szervezetek működéséről,
helyi fejlesztési stratégia kidolgozásáról és megvalósításáról, közösségfejlesztésről, helyi
termelők támogatásáról, helyi márkavédjegyek kialakításáról.

A látogatók nagy érdeklődést mutattak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tevékenysége, és az
általuk kidolgozott őstermelői, kistermelői rendszer iránt. A gazdák által használt elektronikus
kártya, - amely a termelő és az általa előállított, vagy megtermelt élelmiszer beazonosítására
alkalmas -bemutatására a kecskeméti piacon került sor. A nagy érdeklődésre való tekintettel a
program során látogatást tettek a vendégek a Bugyi Nagyközségben gazdálkodókat fogadó
Nagyszegi Imréné Falugazdásznál, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ügyfélszolgálati
irodájában.

Összességében a nyolc napos látogatás során az agrárágazat által felhasznált Európai Uniós
támogatások, és a kistermelői élelmiszer előállításhoz kapcsolódó jó gyakorlatok bemutatása
volt a legérdekesebb a szakmai delegáció tagjai számára. Kritikus és szakértő szemmel
figyelték a gazdák tevékenységét, akarva-akaratlanul összehasonlították a grúziai gazdálkodók
helyzetével, nehézségeivel és saját tapasztalataikkal a látottakat.

Grúzia a fejlődés útjára lépett, ezt tapasztaltuk az elmúlt két évben tett szakmai látogatásaink
során, hiszen ennyi idő alatt is szemmel látható változások történtek az ország vidéki területein
is. Bízunk benne, hogy a Magyarországi tapasztalatok hozzásegítik a grúz agrárszakembereket
egy stabil és kiszámítható, a helyi gazdák által is elfogadott támogatási rendszer
kidolgozásához, hozzájárulnak az agrárgazdasági stabilitás megteremtéséhez és jó példákat
tudtunk mutatni a kistermelői élelmiszerelőállítói szabályozás feltételeinek európai szintű
megteremtéséhez.

Izgalmas időszak követezik, hiszen a létrehozott kapcsolatokat termővé, gyümölcsözővé kell
tenni, az elültetett gondolatok, mint a gabona, vagy a szőlő sarjadni fognak a látogatás nyomán.
Köszönjük az Oxfam in Georgia szervezetének és döntéshozóinak, hogy részesei lehettünk
ennek a nagyszerű információs és tudásátadási folyamatnak, igyekszünk a „jó gazda
gondosságával” ügyelni a kialakított szakmai és emberi kapcsolatainkra a további
együttműködések reményében.

A látogatásról készült kisfilm itt megtekinthető:
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http://1tv.ge/ge/videos/view/184450/118.html

Fotók a látogatásról itt

Rácz Judit

munkaszervezet vezető

Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület
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