
A föld ahhoz vándorol, aki sze-
reti. A földet viszont a Székely-
földön nem mindig az vásárolja 
meg, aki művelni akarja, hanem 
akinek pénze van rá, ez pedig a 
legtöbb esetben a magyar nyel-
vet nem beszélő idegen – hang-
zott el a megyei önkormányzat 
által tegnap szervezett szakér-
tői kerekasztal-beszélgetésen. 
A helyzet orvoslására lehetsé-
ges megoldásként Borboly Csa-
ba, Hargita Megye Tanácsának 
elnöke a Székelyföldi Földalap 
létrehozását kezdeményezte.
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A szakértők, gazdák, he-
lyi önkormányzatok és 
közbirtokossági vezetők 

véleményét kikérve, a termőföld 
tulajdonlását és használatát sza-
bályozó jogszabályok módosítá-
sát kezdeményezi Hargita Megye 
Tanácsa. Az ennek érdekében 
tegnap összehívott beszélgetés is 
az előnytelen székelyföldi birtok-
szerkezetet, a tulajdonosi problé-
mákat, a földterületek minőségé-
re vonatkozó felméréseket, illetve 
a Hargita megyében eladásra ke-
rülő termőföldeket idegenek elől 
felvásárló földalapok létrehozásá-
nak témáit járta körbe.

Más viszonyok, 
más szabályok
Románia birtokszerkezete 

teljesen más, mint a Hargita me-
gyei, így a többségi területhez 
igazodik az országos szabályozás 
is, azaz nem a székelyföldi bir-
tokviszonyoknak kedvez – hang-
súlyozta a tegnapi tanácskozás 
kapcsán bevezetőjében Borboly 
Csaba, a megyei önkormányzat 
elnöke. „A mostani megbeszé-
léssel néhány olyan anomáliát 
szeretnénk feloldani, amivel 
egyúttal a 10-től 50 hektárig gaz-
dálkodó kis- és közepes farmok, 
gazdaságok kialakulását is szeret-
nénk szolgálni. Ennek érdekében 
négy-öt jogszabály módosítására 
gondoltunk, illetve javaslatokat 
gyűjteni a föld minősítésére, a 
földhasználat nyilvántartására, 
a polgári törvénykönyv földha-
szonbérletet szabályozó rendel-
kezéseinek módosítására, illetve 
a Megyei Földalapok létrehozá-
sára vonatkozó javaslatok kap-

csán” – fogalmazott Borboly. 
A szakemberek a több mint 

kétórás tanácskozás keretében 
sorra vették és beszélték át a 
témákhoz kapcsolódó javasla-
tokat. Legnagyobb problémá-
nak viszont a székelyföldi ter-
mőföldterület elaprózottságát 
nevezték. Varga Nagy László 
székelykeresztúri termelő szerint 
a hargitai, székelyföldi gazdák 
versenyképességét a földparcel-
lák elaprózottsága morzsolja le. 
Példának a Keresztúr környéki 
cukorrépatermelők esetét hozta 
föl, ahol is a kultúra gazdaságos 
termeszthetőségének feltételei 
pontosan a földterületek év-
ről évre történő továbbapró-
zása miatt lehetetlenült el. A 
székelydájai közbirtokosság el-
nöke által szorgalmazott tago-
sítási folyamat mellett azonban 
a szakemberek legalább olyan 
fontos tényezőnek tartották a 
földek minőségének ismeretét is. 
A falvak, községek termőföldje-
inek minőségi nyilvántartásával, 
bonitálási adatbázisával kapcso-
latosan, Török Jenő, a Hargita 
Megyei Mezőgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Igazgatóság veze-
tője Szeben megye példáját mu-

tatta be, ami a termőföldek mé-
ret, tulajdon és minőség szerinti 
teljes digitális feldolgozásáról 
szólt. Kifejtette, hogy a Szeben 
megyeinél használt számítógé-
pes program alapján a Hargita 
megyei területek adatbázisát 
is el lehetne készíteni. Becslése 
szerint a rendszer működtetése 
községenként havonta – előfi-
zetéses alapon – legtöbb 150-
200 lejes ráfordítást igényelne, 
azaz évi szinten megközelítőleg 
2 ezer lejt, cserébe viszont – jel-
szavas hozzáférési jog nyomán 
– az érintettek naprakész in-
formációkkal rendelkeznének 
az illető község területén belül 
levő földterületek tulajdonosi 
köréről, pontos fekvéséről, mé-
ret- és minőségi paramétereiről. 
Ez az adatbázis a tanácskozáson 
részt vevő szakemberek szerint 
is sokat segíthet a székelyföldi 
birtokviszonyok tisztázásában, 
mindenkori pontos állapotának 
felmérésében.

Földalapba gyűjtenék 
a megvásárolt földeket
A Székelyföldön is eladásra 

kínált földek kapcsán azonban 
már nem mindig egyeztek a né-

zőpontok. A föld ugyanis ahhoz 
vándorol, aki szereti – állította 
Ferencz Tibor, Csíkszépvíz pol-
gármestere, míg Márton István, 
a megyei önkormányzat vidék-
fejlesztési egyesületének igaz-

gatója szerint a vásárlást a pénz 
diktálja, az pedig a legritkább 
esetben van annál, aki meg is 
szeretné művelni a földet. A 
szépvízi elöljáró szerint viszont 
esetükben a 15 áras kisparcellák 
eltűnése jól érzékelhető folya-
mattá vált, teret nyújtva egyút-
tal az immár 10-15 hektáron 
gazdálkodó fiatal gazdáknak. 
Egyetértettek viszont, hog y a 
külföldiek és a Bukarest felől 
érdeklődő román ajkú idege-
nek nemkívánatos jelenséggé 
nőtte ki magát, ami ellen kö-
zösségi fellépést szorgalmaz-
tak. Borboly Csaba e téren a 
községi, meg yei, illetve na-
g yobb térségben gondolkozva 
a Székelyföldi Földalap felál-
lítását javasolta, mely kizáró-
lag közösségi célok érdekében, 
lehetőségként a helyi lakosság 
magánhozzájárulásából, vala-
mint a közpénzből az eladásra 
kínált Hargita meg yei terüle-
tek felvásárlását és hasznosítá-
sát szolgálná. „A Székelyföldi 
Földalap azon földek felvásár-
lását szolgálná, amelyet adott 
településen belül a helyiek 
nem kívánnak megvásárolni, 
kiküszöbölve ezáltal az idege-
nek nemkívánatos földvásárlá-
sát” – hangsúlyozta felvetésé-
ben a meg yei tanács elnöke.
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SzékelyFöldi tulajdonban tartanák a helyi termőterületeket

Földalap felállítását kezdeményezik

Traktorok szántanak Alcsíkon. A székely földtulajdon védelmében földalap létrehozását kezdeményezték fotó: domján levente

> Földeladási pániktól tart Valeriu 
Tabără. Félő, hogy tömegesen föld-
eladási hullám indul a műveletlenül 
hagyott földek tulajdonosait büntető 
jogszabály életbe lépése nyomán – fi-
gyelmeztet Valeriu Tabără mezőgaz-
dasági miniszter. A tárcavezető ennek 
ellenére arra biztatja a földtulajdono-
sokat, hogy őrizzék meg a területeiket, 
illetve ne adják el azokat „akárkinek 
és akármennyiért”. Véleménye szerint 
a külföldiek részéről már jelenleg is 
túlzott kereslet mutatkozik a romá-
niai földterületek megvásárlása iránt. 
Becslései szerint a külföldiek által 

birtokolt mezőgazdasági területek 
800–900 ezer hektárt tehetnek ki. „Ez 
sok. Fontos megjegyezni azt is, hogy 
a legnagyobb területeket 2010-ben 
vásárolták meg. Ez a nyomás tovább 
érződik” – állítja a miniszter. 

A jelenlegi jogszabályok alapján 
külföldiek Romániában csak jogi sze-
mélyként, Romániában bejegyzett 
cég révén vásárolhatnak mezőgazda-
sági területeket: ezt a lehetőséget pe-
dig egyre több külföldi kihasználja. 
Jelenleg a mezőgazdasági területek 
hektáronkénti ára 1000 és 3000 euró 
között mozog, ezzel európai viszony-

latban jelenleg továbbra is Romániá-
ban a legolcsóbbak a mezőgazdasági 
területek. A szórásmező viszont nagy. 
Dolj, Olt vagy Vaslui megyékben pél-
dául már 1500 euró/hektár áron is le-
het mezőgazdasági területet vásárolni, 
a főváros környékén azonban ez az ár 
eléri a 3000 eurót is. Az átlagár 2300 
euró/hektár. A legmagasabb az ország 
délkeleti régiójában, a legolcsóbb pe-
dig Olténiában, ahol mindössze 1500 
eurót kérnek egy hektár termőföldért. 
A Hargita megyét is felölelő központi 
régióban a becslések szerinti átlagár 
2000 euró/hektár körül van, annak el-

lenére, hogy az elmúlt tíz esztendő so-
rán az árak emelkedtek. Így például a 
becslések szerint 2000-ben a romániai 
mezőgazdasági területek átlagára vala-
hol 350 euró/hektár körül volt, 2005-
ben pedig 880 euró/hektár. A románi-
aihoz hasonló alacsony áron mezőgaz-
dasági területhez csak Csehországban 
lehet jutni, Bulgáriában például 2800 
euró/hektár alatt viszont már nem le-
het termőföldet kapni. Viszonyításul 
Spanyolországban a területek ára hek-
táronként 11 ezer euró, míg Dániában 
26 ezer euró körül mozog. (Hecser 
Zoltán)hí
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