
Kovács sárKány HajnalKa – Kovács vilmos:

Vajdaság mezőgazdasági jellemzői

Bevezetés

A kedvező területi adottságoknak köszönhetően Vajdaság területén a föld-
művelés és az állattenyésztés hagyománya  nagy múltra tekint vissza. A tarto-
mány lakosságának túlnyomó része a mai napig valamilyen módon kapcso-
latban áll a mezőgazdasági tevékenységgel. Az ágazat néhány évtizede még 
az iparágak palettáján az egyik legjelentősebb volt, de még ma is jelentős 
szerepet tölt be az ország gazdaságában. Az 1990-es években az országot sújtó 
gazdasági zárlat és a politikai viharok nagyban hátráltatták az ágazat fejlődé-
sét. A viszonylagos politikai stabilitás kialakulása, a gazdasági embargó meg-
szűnése és a feldolgozóipar privatizációs folyamatának a megindulása pedig 
jelentősen hozzájárultak a mezőgazdaság fellendüléséhez.

Az elmúlt időszakban a mezőgazdasági termelők zömének gépei és ők 
maguk is elöregedtek, a termesztéstechnológiájuk pedig elavult. Azonban 
ezzel a folyamattal egy időben megjelentek a magasan szakképzett, nagy ter-
mőterületeket megművelő fiatal gazdák is. A változás során az a tendencia 
látszik kirajzolódni, hogy egyre kevesebben és egyre nagyobb földterületeken 
végzik a mezőgazdasági tevékenységet. 

A tanulmány célja, hogy átfogó képet nyújtson a vajdasági mezőgazdaság 
jellemzőiről, különös tekintettel a 2004-től kezdődő időszakra vonatkozóan. 
Módszertanilag a tanulmány szakirodalmi feldolgozások és statisztikai ada-
tok elemzésén alapul.

Vajdaság mint mezőgazdasági térség

„A Vajdaság Európa egyik legkedvezőbb adottságú agrárvidéke, Szerbia leg-
fejlettebb és legjelentősebb régiója. A vajdasági mezőgazdaság jelentőségét 
bizonyítja, hogy a régiót az ország éléskamrájának is nevezik, és így volt ez 
az Osztrák–Magyar Monarchiában is” (Belanka–Kovács 2007, 256). Napja-
inkban 1 608 896 hektáron folyik mezőgazdasági termesztés (RZS 2013). 
A térség enyhén tagolt síkság, Szabadka környékén a tengerszint feletti ma-
gasság 110 és 125 m közötti, keleti és déli irányban a magasság fokozatosan 
csökken (VMSZ 2015). A síkságból csak Szerémségben és Bánát déli részén 
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emelkednek ki szigethegységek (Fruška Gora és a Verseci-hegység) (Belan-
ka–Kovács 2007). A mezőgazdasági termelés számára a természeti környezet 
kedvező feltételeket biztosít, ugyanakkor a termesztési időszakban a szeszé-
lyesség is tetten érhető, amely aszályként, túl sok esőként vagy pedig fagyve-
szélyként nyilvánulhat meg. A tartomány éghajlata mérsékelt kontinentális, 
de ezen belül kimutathatók a Duna menti, a Tisza menti, az észak-bácskai és 
a dél-bácskai mikroklímatípusok is. A régió éghajlata a mezőgazdasági ter-
melés számára viszonylag hosszú vegetációs időszakot tesz lehetővé (VMSZ 
2015). Az első őszi fagy átlagos ideje október 25–31. után, az utolsó ta-
vaszi fagy április 5–10. előtt van. Vajdaság csapadék szempontjából inkább 
szegény területnek számít, az átlagos csapadékmennyiség 550–700 mm/év 
(Muhi 1995). A havi csapadékeloszlások között nagy eltérések tapasztalha-
tóak (Katić 2008). 

Az öntözési lehetőségek elviekben adottak, hiszen Vajdaságban a három 
nagy folyó (Duna, Tisza, Száva) mellett húsz kisebb folyó is található. Emel-
lett a tartományt csatornahálózat szövi át, amelynek a gerincét az 1977-ben 
befejezett Duna–Tisza–Duna-csatorna képezi, amely elviekben a teljes ter-
mőterület öntözhetőségét (és egyben a lecsapolást is) biztosíthatná (Belanka–
Kovács 2007). Azonban a meglevő öntözőrendszer jelentős része használaton 
kívül van eltömődés és/vagy meghibásodás miatt (VMSZ 2015). Az árvíz-
védelmet 1 078 km hosszú gátrendszer alkotja, amely 800 ezer hektárnyi 
termőföldet véd az árvíztől (Belanka–Kovács 2007).

A tartomány legnagyobb területét lösztakaró borítja, összesen mintegy 86 
féle talajtípust tartanak nyilván, amelyek közül legelterjedtebb a csernozjom, 
valamint a mezőségi feketeföld. Jelentős továbbá a réti feketeföld, az allu-
viális és a szikes talajok előfordulása is. A vajdasági talajok fizikai és kémiai 
tulajdonságaiknak köszönhetően. Európa legjobb termőföldjei közé sorol-
hatók (VMSZ 2015), hiszen a megművelhető földterület 60%-át csernoz-
jom alkotja (Katić 2008). A szántók minősége kiemelkedően jó a temerini, 
a verbászi, a rumai, a szenttamási, a szabadkai, az adai, az óbecsei és a zentai 
községekben (Belanka–Kovács 2007). A területek csaknem fele a legkiválóbb 
termőföld kategóriájába tartozik.

A termelés területi szerkezete

A mezőgazdaságilag hasznosított területek méretét és a száz főre jutó területek 
nagyságát tekintve a tartomány meghaladja az EU 27 átlagát, ugyanis a me-
zőgazdaságilag hasznosítható területek Vajdaság területének mintegy 74%-át 
teszik ki. 2010-ben az EU 15 átlaga 41,9%, a később csatlakozottaké 48,4%, 
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Magyarországé pedig 62,2% volt. A száz lakosra jutó mezőgazdasági terület 
is magas, 82,3 hektár, míg ez a terület az EU 27 országára nézve 37,7 hektár, 
Magyarország tekintetében pedig 57,8 hektár (KSH 2012; RZS 2013). Az 
egy főre jutó magas termelési terület azt eredményezi, hogy a terület a saját 
fogyasztási igényeink kielégítésén túl a termények nagy mennyiségben törté-
nő kivitelére is képes.

A termőföldek tulajdonosi szerkezete az elmúlt időszakban jelentősen 
megváltozott. Jugoszláviában, illetve Vajdaságban nem kollektivizálták a teljes 
mezőgazdasági termelést, mint ahogyan más szocialista országokban tették, 
maximum 10 hektáros saját termőföldön gazdálkodhattak a családi gazda-
ságok.1 A termelőkapacitások jelentős része magángazdálkodók birtokában 
maradt. Kezdetben a főfoglalkozású mezőgazdasági termelők maximum 20 
hektár földterülettel rendelkezhettek, majd ezt a területet 10 hektárra csök-
kentették. Ezt követően a főfoglalkozású mezőgazdasági termelők irányában 
1986-ban a tulajdonszerzéssel kapcsolatban mindenféle mennyiségi korláto-
zást eltöröltek. Ebben az időszakban a mezőgazdasági termelésben a terme-
lési volument tekintve a magángazdálkodók voltak a jelentősebbek, míg a 
feldolgozóiparban és az értékesítésben dominánsabban a társadalmi vállala-
tok szerepeltek. 1991-ben a magángazdálkodók tulajdonába 250 ezer hektár 
földterületet juttattak vissza, ezzel párhuzamosan megkezdődött a társadalmi 
vállalatok feldarabolása és egyben a privatizációja is (Belanka–Kovács 2007).2

A birtokszerkezetek elaprózottak voltak, 1991-ben 2,78 hektár, 2002-ben 
3,59 hektár volt az átlagos tulajdonméret (Belanka 2007). A termelés fokozato-
san koncentrálódott, így 2012-re a tartomány területén az átlagos parcellamé-
ret 10,9 hektárra nőtt, amely meghaladja a szerbiai 5,4 hektáros átlagot (RZS 
2013). Összehasonlításképpen a cseh átlagos parcellaméret 152,4 hektár, a dán 
62,9 hektár, a német 55,8 hektár, a francia pedig 53,9 hektár (Tasić 2015).

1 A második világháborút követően az alábbi törvények szabályozták a kollektivizálást és a va-
gyonelkobzást, amelybe a termőföldek államosítása is bele tartozott: Határozat az ellenséges 
vagyon állami tulajdonba való átváltoztatásáról, a távol levő személyek vagyona feletti állami 
igazgatásról és a megszálló hatóság által erőszakkal elidegenített vagyon feletti szekveszterről 
(a DFJ Hivatalos Lapja, 2/45. szám); Törvény a földreformról és a betelepítésről (a DFJ 
Hivatalos Lapja, 64/45. szám és a JSZNK Hivatalos Lapja, 16/46., 24/46., 99/46., 101/47., 
105/48., 19/51., 42-43/51., 21/56., 52/57., 55/57. és 10/65. szám); Törvény a földreform-
ról és a belső betelepítésről (a SZNK Hivatalos Közlönye, 39/45. és 4/46. szám); Törvény a 
földreformról és a belső betelepítésről (a SZNK Hivatalos Közlönye, 5/48., 11/49. és 34/56. 
szám).

2 A megkezdett privatizáció napjainkra jórészt teljesen lezajlott. Ezzel együtt a Jugoszláviában 
kiépített nagyüzemi birtokokon zajló intenzív mezőgazdasági termesztés és állattartás nagy-
részt megszűnt vagy átalakult.
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2012-ben a Szerb Köztársaság területén bejegyzett 631 552 bejegyzett 
gazdaság közül összesen 147 624 gazdaság tevékenykedett Vajdaság terüle-
tén. A családi tulajdonban lévő gazdaságok mellett 1 355 jogi személyiséggel 
rendelkező gazdaság is mezőgazdasággal foglalkozott (RZS 2013). A mező-
gazdasági területen tevékenykedő jogi személyiséggel rendelkezők száma je-
lentősen megnövekedett, hiszen 2004-ben Vajdaság területén összesen 488 
vállalkozás és földműves szövetkezet működött (Belanka 2007). Ez részben 
annak tudható be, hogy a külföldiek csak abban az esetben rendelkezhettek 
mezőgazdasági földterülettel, ha a föld az általuk megvásárolt cég, vagy me-
zőgazdasági szövetkezet tulajdonában volt.

Az utóbbi időszak változásait leginkább a gazdaságok parcellaméretének a 
szerkezeti összetételében érhetjük tetten. A mezőgazdasági területek 66%-át 
azon gazdaságok művelik, amelyek átlagos parcellamérete meghaladja a 30 
hektárt.

1. számú ábra: A gazdaságok átlagos parcellaméretének megoszlása

 
Forrás: Saját szerkesztés az (RZS 2013) alapján

A szakemberek által versenyképesnek minősített 10–30 hektáros birtok-
struktúrával (KSH 2012) a gazdaságok csaknem egynegyede nem rendelke-
zik. Ezek egy jelentős része feltehetően idősek által működtetett, zömében 
önellátásra termelő gazdaság, amely többnyire növénytermesztéssel és állat-
tenyésztéssel foglalkozik. Ezek a gazdaságok olyan kis jövedelmet képesek 
realizálni a működésük során, amely nem elegendő a megélhetéshez, ezért 
csak kiegészítő tevékenységként működtethetőek (nyugdíj-kiegészítésként). 
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Ugyanakkor a 2012-es mezőgazdasági összeírás adatai alapján a gazdaságok 
57%-a nyilatkozta azt, hogy a bevételeik kizárólag mezőgazdasági tevékeny-
ségből származnak.

Agrárfoglalkoztatottság 

Az ágazat iparosodásával párhuzamosan a mezőgazdasági szektorban foglal-
koztatottak száma folyamatosan csökken. Míg 1981-ben a foglalkoztatottak 
19,1%-a, 1991-ben 13,7%-a, 2001-ben10,5%-a dolgozott a mezőgazdaság-
ban (Belanka 2007), addig 2015-re ez a százalék 6,3%-ra esett vissza. Ugyan-
akkor a Vajdaságban élők meghatározó része még mindig jelentős mértékben 
kötődik a mezőgazdasághoz, hiszen ha az átlagosan három főt számláló ház-
tartások számát vesszük alapul, a mezőgazdaság helyzetét illetően a lakosság 
egynegyede érintett. A gazdaságok modernizációjának és koncentrációjának 
következtében azonban az ágazatban foglalkoztatottak részarányának a to-
vábbi csökkenése várható. Ezt a feltételezést támasztja alá az, hogy az agrá-
rágazatban foglalkoztatottak aránya már 2002-ben 4%-ot tett ki az EU-ban 
(Csapóné 2005), valamint az, hogy Vajdaságot a városokban található magas 
népesség jellemzi (Nagy 2007). Szerbiában azonban a családok 21%-a ren-
delkezik bejegyzett gazdasággal, és a lakosság 14%-a valamilyen módon részt 
vesz a mezőgazdasági tevékenységben (Bogdanov–Babović 2014).

Napjainkban a Szerb Köztársaság területén bejegyzett 631 552 bejegyzett 
gazdaság közül 147 624 gazdaság Vajdaság területén tevékenykedik (RZS 
2013). A gazdaságok területi megoszlását az 1. táblázat ismerteti. 

1. táblázat: A vajdasági mezőgazdasági gazdaságok száma régió szerinti lebontásban, 2012

Régió/körzet A mezőgazdasági gazdaságok száma %

I. Vajdasági régió 147 624 100%

1. Észak-Bácska 11 361 7,69

2. Nyugat-Bácska 18 337 12,42

3. Dél-Bácska 31 867 21,59

4. Észak-Bánát 14 345 9,72

5. Közép-Bánát 16 772 11,36

6. Dél-Bánát 25 629 17,36

7. Szerémség 29 313 19,86

Forrás: Saját szerkesztés az (RZS 2013) alapján
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Üzemformáját tekintve a mezőgazdasági tevékenységet magángazdálko-
dásként vagy jogi személyiségként (vállalat, vállalkozás, termelőszövetkezet 
stb.) is lehet folytatni. A bejegyzett gazdaságok közül 146 269 családi gaz-
daságként, míg 1 355 jogi személyiségként működik (RZS 2013). Ez azt 
jelenti, hogy Vajdaságban a családi gazdaságok képezik a termelői gazdaságok 
99%-át. A gazdaságok 80,47%-ban 1–2 személy áll foglalkoztatásban. Az 
átlagéletkor a mezőgazdasági ágazatban 59 év (RZS 2013). Ez jóval megha-
ladja a 2012-es vajdasági átlagot, ami 42,2 volt, és amely 2014-re 42,6-ra 
emelkedett (RZS 2015).

A mezőgazdasági ágazat életkor szerinti foglalkoztatási szerkezetére nagy-
mértékű elöregedés jellemző. 2007-ben az egyéni gazdálkodók 57,9%-a idő-
sebb volt 50-nél, sőt 21,5%-uk még 65-nél is idősebb (Belanka 2007). Ez az 
elöregedési arány Szerbiában 2012-re tovább növekedett, a gazdaságok tu-
lajdonosainak 54%-a 55 évnél idősebb, és a gazdaságok 78%-át 45 évesnél 
idősebbek vezetik, ahogyan ezt a 2. ábra szemlélteti. Az elöregedés mellett a 
munkaképes korú lakosság város felé irányuló migrációja is számottevő.

Ezzel párhuzamosan azonban az 50 hektár, vagy az fölötti kiterjedésű te-
rületek 22%-át 35 éves, vagy annál fiatalabb mezőgazdászok működtetik. A 
vajdasági adatokat a szerbiai adatok felülmúlják, mivel az országos átlag kissé 
eltér: a Szerb Köztársaság területén a gazdaságok vezetőinek átlagos életko-
ra 69 év, az átlagos gazdaságméret pedig 5,4 hektár (RZS 2013). A szerbiai 
gazdaságok tulajdonosainak átlagos életkora előrevetíti az iskolai végzettség 
szerinti strukturáltságot is. A gazdaságok vezetőit többnyire az alacsony isko-
lázottsági szint és a gyakorlati tapasztalatra épülő gazdaságirányítás jellemzi.

2. ábra: A gazdák életkor szerinti eloszlása

Forrás: Saját szerkesztés az (RZS 2013) alapján
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3. ábra: A gazdaságok vezetőinek életkor szerinti megoszlása  
az általuk megművelt földterület %-ára nézve

Forrás: Saját szerkesztés az (RZS 2013) alapján

Tapasztalati úton szerzett ismeretekkel rendelkezik 70 686 fő, a mező-
gazdaság területén elvégzett tanfolyamon vett részt 1 554 fő, mezőgazdasági 
területen elvégzett középiskolával 8 559 fő rendelkezik, egyéb más középis-
kolát 55 284 fő fejezett, mezőgazdasági területen felsőfokú tanulmányokat 
3 484 fő végzett, míg egyéb más főiskolát vagy egyetemet 9 053 fő (RZS 
2013).

4. ábra: A szerbiai gazdálkodók mezőgazdasági végzettség szerinti megoszlása

Forrás: Saját szerkesztés az (RZS 2013) alapján
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A tendencia egyértelműen azt jelzi, hogy a mezőgazdaságban foglalkoz-
tatottak száma a közeljövőben csökkenni fog, ugyanakkor az ágazat iránt 
érdeklődők várhatóan a magasabb iskolai végzettséggel rendelkező fiatal kor-
osztályból kerülnek majd ki. 

A tartomány területén magyar nyelven agrár-szakképesítésre a mezőgazdasá-
gi középiskolákban (Topolya, Magyarkanizsa), továbbá Zentán, a Szent István 
Egyetem Határon Túli BSc képzésének a keretében van lehetőség. Ez remek ki-
törési lehetőséget biztosít a szerb nyelven nem, vagy csak alacsony szinten beszé-
lő tanulók számára, valamint a szerényebb anyagi körülmények között élőknek.

A termőföldek hasznosítása

Vajdaságban 2012-ben a 2 049 241 hektár összes rendelkezésre álló termőte-
rületből 1 608 893 hektáron (78,51%) folytattak mezőgazdasági termesztést, 
míg 72 313 hektárt (3,53%) nem hasznosítottak mezőgazdasági célokra. A 
terület 7,14%-át (146 393 ha) erdő borítja, 7 416 hektáron halastó helyez-
kedik el, 221 638 hektár (10,43%) pedig az „egyéb” földterület kategóri-
ába sorolható. A vajdasági gazdaságok átlagosan öt parcellára tagolódnak, 
(RZS 2013) ún. nadrágszíj parcellákat alkotva, ami a termelés hatékonyságát 
kedvezőtlenül befolyásolja. A megművelt termőterületek 91,12%-án folyik 
szántóföldi termesztés és kertészeti tevékenység. 

2. táblázat: Földhasználat művelési ág szerinti eloszlása

Felhasználási cél ha

I. Vajdasági régió 1 608 896

1. Háztáji 5 747

2. Szántóföld és kert 1 466 176

3. Legelő és rét 114 638

4. Gyümölcsös 16 865

5. Szőlő 5 003

6. Egyéb 468

Forrás: Saját szerkesztés az (RZS 2013) alapján

2012-ben a szerbiai megművelhető földterületek 40%-a állami tulajdonban 
volt. A földterületek visszaszármaztatásáról és a kártérítésről szóló törvény lehe-
tővé teszi majd ezen, még vissza nem származtatott termőföldek visszajuttatását 
(Strategija 2014). Ugyanakkor a visszaszármaztatás nehézkesen halad, hiszen e 
földterületek kiadásából származó bevételek az államkaszába folynak be.
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Szántóföldi növénytermesztés

A szántóföldi termesztés két fő növénye a kukorica és a búza.  A tarto-
mány területén a 2012-es mezőgazdasági összeírás idején 976 243 hektáron 
(66,58%) termesztettek gabonaféléket (610 304 hektáron kukoricát és 330 
293 hektáron búzát) és 346 943 hektáron (23,66%) ipari növényeket. Az 
ipari növények közül a legjelentősebb termőterülete a napraforgónak (168 
173 ha) és a szójának (166 242 ha) volt (RZS 2013). 

A zöldségek közül a paprika termőterülete (étkezési és fűszer) a legjelentő-
sebb, 3 112 hektárral, ezt követi a hűtőipar számára termelt borsó (2 977 ha) 
és a dinnye (2 109 ha) termőterülete. Zárt rendszerben történő termesztést 
(üvegház, fóliasátor) mindössze 358 hektáron folytatott 2 076 mezőgazda-
sági termelő, amely jelentősen alulmarad a szerbiai termőterülethez képest. 
Takarmányozásra szánt növényeket 45 854 hektáron termesztettek (RZS 
2013). A 2012–2014-es időszakra vonatkozóan egyértelmű tendenciát mu-
tat a zöldségfélék termesztése felé orientálódás, hiszen a cukorrépa és az ipari 
növények területének a csökkenésével a zöldségfélék termőterülete 13 062 
hektárról 21 865 hektárra nőtt (RZS 2015).

Zöldség- és gyümölcstermesztés 

A Vajdaságban összesen 23 039 termelő rendelkezik gyümölcsössel. A ter-
mőterületek 78%-a ültetvény formájában kerül megművelésre (RZS 2013).
Az egyes körzetek gyümölcstermesztésre hasznosított földterületeinek mérete 
eltérő. A nyilvánvaló okok között szerepel a  különböző talajszerkezet. An-
nak ellenére, hogy a legjelentősebb termesztési volumen Szerémség terüle-
tén folyik, a legnagyobb átlagos termőterülettel az észak-bácskai gazdaságok 
rendelkeznek. A legjelentősebb gyümölcstermesztő község is Észak-Bácska 
területén található, Szabadka községben (2 863 ha), ezt követi India (Inđija 
1 247 ha), Ürög (1 233 ha) és Sid (1 038 ha). 

3. táblázat: Vajdaság régióinak gyümölcsösökkel borított területei

Régió/körzet A mezőgazdasági  
gazdaságok száma ha

Átlagos 
parcellaméret 

ha

I. Vajdasági régió Gyümölcstermesztés

1. Észak-Bácska 2 019 2 893 1,43 

2. Nyugat-Bácska 2 470 1 473 0,59

3. Dél-Bácska 3 789 2 636 0,70
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4. Észak-Bánát 2 679 1 330 0,50

5. Közép-Bánát 2 553  1 090 0,43

6. Dél-Bánát 3 138   2 291 0,73

7. Szerémség 6 391 5 153 0,80

Forrás: Saját szerkesztés az (RZS 2013) alapján

Az egyes gyümölcsfajok közül az alma, a szilva és az őszibarack területe 
volt a legkiterjedtebb, az összes gyümölcsterület 37,63, 17,63 és 9,03%-a. A 
legjelentősebb mennyiségben termelt almát 6 347 hektáron, a szilvát 2 974 
hektáron, az őszibarackot 1 521 hektáron és a meggyet pedig 1 465 hektáron 
termesztették. Vajdaság területén az alma termőterülete összességében csök-
kent ugyan, 2012-ben 8 910 hektár volt, míg 2014-ben 6 347 hektár, ugyan-
akkor az átlagtermés 12t/hektárról 25,7 t/hektárra nőtt. A szilva 2012-ben 
5 137 hektár volt, míg 2014-ben 2 974 hektár, ugyanakkor az átlagtermés 
5,1t/hektárról 14,0 t/hektárra nőtt (RZS 2013).

A korábban kertekben és kisebb gyümölcsösökben, hagyományos mód-
szerekkel folytatott gyümölcstermesztést fokozatosan leváltják azon korszerű 
ültetvények, amelyek már-már iparszerűen, magas terméshozamot feltétele-
zően működtethetőek. 2005-ben 89000 tonna almát termeltek Vajdaságban 
(RZS 2006), míg 2014-ben 162961 tonnát (RZS 2015).

A friss gyümölcsök közül az alma kivitele a legjelentősebb. A kivitel leg-
intenzívebb iránya Oroszország (71%), ezt követi Magyarország, Lengyelor-
szág, Bosznia-Hercegovina és Németország. A kivitel 17 ország felé irányult 
az elmúlt időszakban. Az orosz piac a kivitel 71,36%-át fedte le. Az alma 
kivitele mellett a behozatal is igen élénk, alma 22 országból érkezik, a legna-
gyobb mennyiség Macedóniából (74,4%) (Vlahović 2015).

Szőlőtermesztés, bortermelés

A tartományban a szőlőtermesztés hosszú múltra tekint vissza. Egykor óriási 
területeket borítottak szőlőültetvények, elsősorban a három hagyományos 
szőlőtermő vidéken. Ezek Szerémség (Fruška Gora), Délkelet-Bánát (Versec 
és Fehértemplom környéke), illetve Észak-Bácska (Szabadka, Palics és Hor-
gos). A szőlőtermesztést és a magas szintű borkultúrát a német telepeseknek 
köszönheti a tartomány (Belanka 2007).

A 2009-ben megjelent, majd 2012-ben módosított, EU-konform Bor-
törvény (Zakon 2009) értelmében borszőlőtermesztésre csak azok jogosul-
tak, akik kérték a nyilvántartásba vételüket a mezőgazdaságért felelős minisz-
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térium által nyilvántartott ún. „Szőlőkataszterbe”. Ez alól kivételt képeznek 
a 0,1 hektárnál kisebb területtel rendelkező mezőgazdasági termelők. A 2015 
májusában jogerőre lépő szabályzat (Pravilnik 2015) rendelkezik a borvidéki 
régiókról és borvidékekről. A szabályzat három borvidéki régiót különböztet 
meg, ezek: Közép-Szerbia, Vajdaság, valamint Koszovó és Metóhia. Vajdasá-
gon belül a következő borrégiókat különíti el: 1. Szerémségi, 2. Szabadkai, 3. 
Telecskai, 4. Tisza melléki, 5. Bánáti, 6. Dél-bánáti, 7. Bácskai.

Ezt kiegészítően 2015-ben megjelentették a Szőlészeti atlaszt, mely egye-
dülálló módon, részletesen ismerteti a borvidékeket, valamint meghatározza 
azokat a szőlőfajtákat, amelyek az adott borvidéken engedélyezettek vagy ja-
vasoltak. Az atlasz továbbá ismerteti a terméskorlátozás kívánt adatait az olta-
lom alatt álló eredetmegjelöléssel, vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel 
rendelkező borok tekintetében (Ivanišević et al. 2015). A borvidékeken ter-
melt bor fele vörös/rozé, fele pedig fehér (Kovács 2015).

Vajdaság területén  mintegy 5 000 ha szőlőültetvény található (Ivanišević 
et al. 2015). A legjelentősebb szőlőültetvény Versec község területén helyez-
kedik el, ahol 1 110 hektár borszőlőültetvény található (Ebből a területből 
mintegy 1 000 ha egy cég [volt jugoszláv borgazdaság] tulajdonában van). 
Ezt követi Sid 466 és Szabadka 338 hektárral (RZS 2013).

4. táblázat: Vajdaság régióinak szőlővel borított területei

Régió/körzet
A mezőgazda-

sági gazdaságok 
száma

ha
Átlagos 

parcellaméret 
ha

Borszőlő-
területek 

ha

I. Vajdasági régió Szőlőtermesztés

1. Észak-Bácska 475   490 1,03 443

2. Nyugat-Bácska 537 103 0,19 86

3. Dél-Bácska 849 1 076 1,27 902

4. Észak-Bánát 664 254 0,38 221

5. Közép-Bánát 618 126 0,20 83

6. Dél-Bánát 986 1 783 1,80 1.609

7. Szerémség 1 605 1 172 0,73 967

Forrás: Saját szerkesztés az (RZS 2013) alapján

A Szerb Köztársaság területén a Borkataszterben csupán 235 borászat 
szerepelt 2014-ben. A mintegy 25 ezer magyarországi bortermelőhöz (Tóth 
2014) viszonyítva ez a szám nagyon alacsony. Ez annak tudható be, hogy 
a bor forgalmazására csupán a vállalatként, avagy vállalkozóként működő 
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pincészetek jogosultak. A pincészetek közül mindössze 14 cég rendelkezik 20 
hektárnyi vagy azt meghaladó szőlőültetvénnyel. 

A termesztés és a feldolgozástechnológia az utóbbi években jelentősen 
fejlődött. Az ágazat nagy lehetőségek birtokában van, ugyanakkor a kister-
melők fejlődési korlátja a jogszabályi környezet merevségéből fakad, amely 
leginkább a tőkeerős cégeknek kedvez.

Erdőgazdálkodás

Vajdaságban az erdős területek kis felületet borítanak, a tartomány területének 
mintegy 5%-át, mivel a megművelésre alkalmas területeket a mezőgazdasági 
termesztés céljára hasznosítják. Az EU területének 38%-át borítják erdők.3

Vajdaságot 2015-ben 123 811 hektár erdő borította, ebből 118 743 hektár 
állami tulajdonban van, csupán 5 068 hektár erdőt birtokolnak magángazda-
ságok. Ez az érték jelentősen alacsonyabb a Szerb Köztársaságra vonatkozó 
átlagnál, mivel országos viszonylatban a területek 56%-a magántulajdonban 
van (RZS 2015). A területek legnagyobb részét lombhullató fajták borítják. 

Az erdők fajtaszerkezetében elsősorban a magas gazdasági értékkel bíró 
fajták a dominálnak (nyár, akác). Vajdaságban a Tarcal-hegység (Fruška 
Gora) és a verseci tájkörzetek felelnek meg leginkább az erdős területek szá-
mára. Mindkét területen a lombhullató fajták vannak túlsúlyban, a tölgy a 
hárs, a fehér akác, a szil és a juhar (Belanka 2007). A bánáti területeken a 
szélerózió enyhítése céljából akácosokat telepítettek, míg a folyók árterében 
nyárfa erdősávok húzódnak.

Állattenyésztés

Az állattenyésztés Vajdaságban a XVIII. század közepétől indult fejlődésnek 
és a XX. század közepére a növénytermesztés után a második legfontosabb 
ágazattá vált. Az elmúlt század ötvenes éveitől indult meg az intenzív állat-
tenyésztés. Az ágazat fejlődési hátteréül a növénytermesztés és a feldolgo-
zóipar dinamikusan fejlődő felvevőpiaca szolgált. 1980-ban 2 millió sertés, 
338 ezer szarvasmarha, 280 ezer juh és 8,3 millió baromfi volt (Belanka 
2007). A családi gazdaságok jellemzően a növénytermesztés mellett állat-
tartással is foglalkoztak. A megtermelt növényi alapanyagok egy részét az 
állatok etetésére használták fel, a képződött szerves trágya pedig a növények 

3 http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/hu/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.2.11.
html (Letöltve: 2017. 05. 20.)
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tápanyag-utánpótlására szolgált. Ezzel a termelők egyrészt hozzáadott érté-
ket állítottak elő, másrészt előállították a saját szükségletükre szánt hús- és 
tejterméket.

A kilencvenes évek elején az állattartás jelentős változáson ment keresz-
tül, amelynek a hatására az állatállomány száma jelentős fogyásnak indult. 
Ez a tendencia a szarvasmarha-állományt kivéve megfordult, napjainkban 
stagnál. Ezzel párhuzamosan jelenik meg az egyes ágazatok koncentrációja. 
A térség legjelentősebb ágazata a szarvasmarhatartás volt, de ma már a gazda-
ságok kis részaránya foglalkozik ezzel az ágazattal. 

Vajdaságban 2012-ben állattenyésztéssel 111 357 regisztrált gazdaság fog-
lalkozott, amelyek intenzív tenyésztésben 252 434 szarvasmarhával, (ebből 
92 750 fejőstehénnel), 1 398 496 sertéssel és 271 774 juhval és 11 972 458 
baromfival rendelkeztek. Az intenzív mellett a legeltetéses módszerrel tartott 
30 272 szarvasmarhával és 132 554 juhval, valamint 124 174 méhkaptárral 
rendelkeztek a gazdaságok (RZS 2013). A 21 521 szarvasmarhatartó gazdaság 
közül a legszámosabb azok csoportja (9 184 fő), akik 3–9 szarvasmarhát tar-
tottak, őket követik azok, akik 1–2 szarvasmarhát (5 998) tartottak. Csupán 
174 gazdaság rendelkezett 100 vagy attól nagyobb szarvasmarha-állománnyal. 
A sertéstelepek tekintetében is hasonló a helyzet, csupán 157 gazdaság rendel-
kezik 400 vagy annál nagyobb sertésállománnyal. 27 mezőgazdasági termelő 
rendelkezik 500 vagy annál több juhval, 196 gazdaság rendelkezik 5 000 
vagy annál több baromfival (RZS 2013).

A méhészet jelentős fejlődésnek indult az utóbbi időben, a méhkaptárak 
száma Szerbiában 2013-ban megduplázódott a 2011-es évhez viszonyítva 
(Tasić 2015).

Megállapítható, hogy az állattenyésztés a méretgazdaságossági tényezőket 
még mindig nem veszi eléggé számba. Persze, ehhez a helyzethez hozzájárul a 
felvevőpiaci árak kiegyensúlyozatlansága és a befektetés tőkeigénye is. 

Halászat

A kedvező természeti adottságoknak köszönhetően a tartomány területén 
több kisebb-nagyobb halastavat működtetnek. Ilyen az évente 3 000 tonna 
halat előállító écskai halastó és a 450 tonnányi halat előállító becsei halas-
tó, de számos mezőgazdaság is működtet kisebb alapterületű halastavakat, 
némelyek a hal előállítására specializálódtak, némelyek pedig rekreációs cél-
zattal mint horgásztó működnek. A régió legjellemzőbb halai a ponty és a 
harcsa.
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Termesztéstechnológia

A modern termesztéstechnológia alkalmazása feltétele a versenyképes rendszer 
kialakításának, a magas hozamok és az alacsony költségek elérésének. Az al-
kalmazást a tőkekorlátok és a működtetéshez feltétlenül szükséges magas fokú 
szaktudás hiánya még mindig nagyrészt gátolja. A termelésben részt vevő idő-
sebb korosztály kevésbé nyitott az új termelési eljárásokra, az évtizedeken át jól 
bevált termelési módszereken nem tudnak, vagy nem akarnak változtatni. A 
néhány hektáros gazdaságok működtetői csupán a termesztés alapelemeit sajá-
tították el, piaci ismereteik nagyrészt hiányoznak (Belanka 2007). A megválto-
zott piaci körülményeket nehezen ismerik fel és rosszul boldogulnak velük. Az 
objektív gazdasági számítások konzekvenciáinak levonása helyett a tulajdonosi 
szemléletből adódó többletmunkával igyekeznek pótolni a bevételkieséseket.

Míg az ágazatban tevékenykedők egy kis hányada a legkorszerűbb ter-
mesztéstechnológiákat alkalmazza (GPS-es helymeghatározás, öntözőszalag, 
jégvédő hálók stb.), addig a termelők zömének a gépparkja elöregedett. A 
gazdasági hanyatlás következtében a több mint 100 ezer traktor és kombájn 
90%-a átlagosan 10 évnél idősebb. A termelők összesen 17 238 kukorica-
kombájnnal és 103 283 pótkocsival rendelkeznek (RZS 2013). Az elörege-
dett gépezet relatív magasabb üzemanyag-fogyasztással dolgozik, az elavult 
gépek a feldolgozás során rosszabb hatásfokkal és minőségben dolgoznak, így 
magasabb termelési költségeket eredményeznek (Strategija 2014).

A termelésbiztonság szempontjából a térség fontos feladata (vagy kihí-
vása) a termőterületek öntözésének megoldása. A mezőgazdasági összeírás 
adatai alapján 7 385 termelő összesen 58 251 hektár termőterületet öntözött 
(ez az összes termőterület 3,62%-a).  Ebből 52 907 szántóföld és 5 050 ha 
gyümölcsös öntözése valósult meg. Vízforrásként a termelők a kutakat és 
a felszíni vizeket említették meg. A Duna–Tisza–Duna-csatorna csupán 30 
000 ha öntözésére szolgál a lehetséges 500 000 ha helyett (Beslać 2013). 

A technológia elmaradottságát tükrözi a legjelentősebb mezőgazdasági ter-
mékünk, a gabona átlagos termésátlagának a lemaradása.  A szerbiai 4,2–4,8t/
ha jelentősen elmarad a német és francia 7t/ha átlagterméstől (Tasić 2015). A 
műtrágyák 60%-a behozatalból származik, mivel a műtrágyagyárak privati-
zációja sikertelen volt (Strategija 2014).

Szövetkezetek

Vajdaság területén az első földműves-hitelszövetkezetet 1846-ban alakították 
meg Petrőcön, amely a világon a harmadik ilyen jellegű szövetkezet volt.  
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A szocializmus időszaka alatt a földműves szövetkezet felett jelentős befo-
lyással rendelkezett a politikai rendszer, amely a tevékenységi normákat el-
távolította a piaci alapelvektől és működési struktúrától. Az 1990-es évektől 
kezdődően azonban a szövetkezetek ismét az időszerű követelményeknek 
megfelelően kezdtek el működni, azonban a szövetkezetek működéséhez az 
intézményi és jogszabályi keretrendszerek még mindig nem szolgáltatnak 
megfelelő alapot. A Vajdasági Szövetkezeti Uniónak (Zadružni savez Voj-
vodine) 2017-ben 445 aktívan működő szövetkezeti tagja van. Azon szövet-
kezeteknek, amelyek az 1950–1960-as években alakultak, jelentősen több 
tagjuk van, mint azoknak, akik 1996-ot követően alakultak meg. Átlagosan 
10–20 fő alkotja a szövetkezetet. A szervezeti tagok és a kooperánsok kisebb 
földterülettel rendelkeznek. A nagyobb kiterjedésű földterületet birtoklók 
jellemzően egyedül lépnek fel a piacokon (Nestorov et al. 2015).

Gazdasági vonatkozások

2013-ban az áruforgalom összegének a 7,1%-a az élelmiszer-feldolgozásból 
származott (59 524 személyt foglalkoztatott, ami a munkavállalók 6%-a) 
(RZS 2015). A CEFTA-egyezmény (Közép-európai Szabadkereskedelmi 
Megállapodás) hatására a kivitel 2004 után gyors ütemben nőtt. A 2005 és 
2013 közötti időszakban jelentősen nőtt a behozatal és a kivitel mértéke is. 
A kivitel elsősorban feldolgozatlan termékek kivitelét jelenti, míg a behozott 
élelmiszer-ipari termékek feldolgozottsági foka magas. A kivitel leginkább az 
EU-ba, a CEFTA-országokba és Oroszországba.

A 2000-es évektől az agrárpolitika három fázisra bontható:
1. A 2000-es évek elején a reformok az intézményrendszerek és a jog-

szabályi környezet kialakítására fókuszáltak annak érdekében, hogy 
felszámolják az egyes szektorokban kialakult feketegazdaságot. Erő-
feszítések történtek a gazdasági zárlat következtében lepusztult ága-
zatok (hús, cukor, gyümölcs és zöldség) újjáélesztésére is.   

2. A 2004 és 2007 közötti időszakban elfogadták a mezőgazdaság-
ra vonatkozó stratégiát. Ekkor vezették be a közvetlen kifizetések 
rendszerét és a vidékfejlesztésre vonatkozó intézkedéseket.

3. 2008 óta a közvetlen kifizetési formák dominálnak, azonban a fize-
tési feltételek sűrűn változnak (Bogdanov–Rodić 2015).

2013-ban a szerb bruttó hazai termék (GDP) 11,4%-a származott a me-
zőgazdasági tevékenységből, és az árukivitel 23,4%-át mezőgazdasági és élel-
miszer-ipari termékek tették ki (Tasić 2015). A mezőgazdaság termelékeny-
ségét abban mérik, hogy egy aktív mezőgazdasági termelő hány fő élelmezési 
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igényét képes kielégíteni. Szerbiában ez a szám 16 fő, Olaszországban 53, 
Ausztriában 56, Franciaországban 77, Németországban pedig 156 fő. 

A hazai élelmiszer-ellátás mellett az ország jelentős mennyiségű mezőgaz-
dasági terméket és élelmiszert exportál. A mezőgazdasági termékek kivitelé-
nek az értékemelkedése folyamatosan növekvő tendenciát mutat. A legna-
gyobb mennyiségben exportált termékek a gabona (a kivitel 70%-a búza és 
kukorica), a gyümölcs (elsősorban a málna), az étkezési olaj és a zsír (Tasić 
2015). A kiviteli cikkek közt nagy mennyiségben jelenik meg a keveréktáp.

Az import legnagyobb hányadát az élelmiszerek teszik ki, elsősorban a 
kávé és a déligyümölcs, de nagy mennyiségben importálunk szójapogácsát 
is (Tasić 2015). A legnagyobb fejlődési lehetőséget kínáló ágazat a borászat. 
2014-ben 24 846,6 tonna bort importáltunk, elsősorban Macedóniából, 
Montenegróból és Olaszországból. A kivitel mennyisége 11 930,6 tonnát tett 
ki, elsősorban Oroszország és Bosznia-Hercegovina felé történt az export (Ko-
vács 2015).

Jogszabályi környezet

A Mezőgazdasági Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium 2004-ben kezd-
te el a (mező)gazdaságok jegyzékbe vételét (Kovács 2014). A mezőgazdasá-
gi gazdaságok jegyzékbe vételének az volt az elsődleges célja, hogy az állam 
megismerhesse a mezőgazdasági gazdaságok pontos számát, termelési struk-
túráját és kapacitását (Buday–Sántha 2011). 

A jegyzékbe vétel nem kötelező a mezőgazdasági terményeket előállí-
tók és az állattartók számára, azonban mindenképpen előfeltétele az állami 
támogatások igénylésének. A jegyzékbe vételt a termelők a mezőgazdasági 
gazdaságok jegyzékbe vételéről és annak megújításáról szóló szabályzattal ösz-
szhangban tették meg minden évben március 1-től április 30-ig. 2017-ben 
és 2018-ban amennyiben az adatok nem változnak, a jegyzékbevétel megújí-
tását nem szükséges elvégezni.4 Szántóföldi növénytermesztés esetén csak 0,5 
hektárnál nagyobb földterülettel rendelkezők jogosultak a jegyzékbe vételre. 
A regisztráció alkalmával a mezőgazdasági gazdaságok egyéni azonosítószá-
mot kapnak (Pravilnik 2013; Uredba 2008). 

A mezőgazdasági termelők kistermelői élelmiszer-feldolgozása korlátozott. 
Tejet és tejtermékeket csak azok a bejegyzett gazdaságok értékesíthetnek (a 
saját gazdasági udvaraikon belül és a piacokon), akik a termelésüket az állator-

4 http://uap.gov.rs/vesti/vesti-2016/poljoprivrednici-bez-obaveze-obnove-registracije-gaz-
dinstva-u-2017-i-2018-godini/ (Letöltve: 2017. 03. 09.)
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vosi hatóság által nyilvántartásba vett – vagy a tevékenység jellegétől függően 
– jóváhagyott épületben és megfelelő feltételek mellett végzik (Zakon 2005).

Vajdaságban a népszámlálási adatok alapján a 696 157 család közül ösz-
szesen 147 624 tevékenykedik mezőgazdasági gazdaságként, melyből 146 
249 családi gazdaság és 1 355 jogi személy (RZS 2013). Állandó munka-
viszonnyal 278 680 fő rendelkezik a családi gazdaságokban, és 17 431 fő a 
jogi személyiséggel rendelkező gazdaságok foglalkoztatottja. Jogi személyiség 
lehet kft., közvállalat, intézmény, szövetkezet, önkormányzat, vállalkozás stb.

Agrárpolitika

Az elmúlt évtized agrárpolitikája olyan összetett és különféle tényezőknek 
volt kitéve, mint az ország politikai és gazdasági (in)stabilitása, a termesztési 
összetétel változása a kiegyensúlyozatlan időjárási viszonyok következtében, 
valamint a globális kereskedelmi rendellenességek. 

2004 és 2007 között kedvezően alakult az agrárpolitika, mivel ekkor 
vezették be a közvetlen kifizetéseket és megalkották a mezőgazdászok jegy-
zékbevételének a rendszerét. Erre az időszakra a jogszabályi és intézmény-
rendszeri keretrendszer megalkotása volt a legjellemzőbb. A feketegazdaság 
jelenlétének a mérséklése és az alapélelmiszerekkel történő ellátás biztosítása 
volt a fő cél. Jelentős erőfeszítések történtek az egyes ágazatok megújítására, 
amelyek a gazdasági szankciók és az ország elszigeteltsége miatti piacvesztés 
következtében az előző időszakhoz viszonyítva jelentős visszaesést mutattak 
(hús- és cukortermelés, gyümölcs- és zöldségtermesztés). A mezőgazdasági 
politika segítségével igyekeztek újjáéleszteni a feldolgozóipar és a mezőgazda-
sági termelés közti gazdasági kapcsolatokat. A támogatások elsősorban azon 
tevékenységeket ösztönözték, amelyek revitalizálták a feldolgozóipart és ki-
viteli potenciállal bírtak. A kiviteli lehetőségek növekedéséhez hozzájárult a 
lehetőség, hogy az ország már tudott kiszállítani az EU-ba, valamint a nagy 
feldolgozókapacitással rendelkező gyárak (cukor- és olajgyárak) magántulaj-
donba kerültek. A viszonylag szerény állami költségvetés azonban a kiviteli 
törekvésekhez nem tudott radikálisan hozzájárulni. A fejlődés irányát 2005-
ben a kormány által elfogadott Szerbia Mezőgazdaság-fejlesztési Stratégiája 
jelölte ki (Bogdanov–Rodić 2015; Strategija 2014).

2008 óta az agrárpolitika folyamatosan változott. Évente akár több alka-
lommal is megváltoztak a támogatási programok, a kifizetések pedig sokat 
késtek. Ez kiszámíthatatlanná tette a mezőgazdasági termelés feltételeit. Az 
agrárpolitika hatékonyságát mérő rendszer sem működött, ezért annak hatá-
sát is nehéz megítélni. Fontos kiemelni, hogy ebben az időszakban a változta-
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tásokat nem objektív indokok késztették, hanem inkább az, hogy a politikai 
vezetői struktúra gyakran változott, és radikális megoldásokkal igyekeztek 
felgyorsítani a hosszan tartó strukturális folyamatokat (Strategija 2014). 

2014-től Szerbia új fázisba lépett az EU-tagság felé vezető úton. A Keres-
kedelmi Világszervezetbe történő felvételi tárgyalások is folyamatban vannak 
(Bogdanov–Rodić 2015) 

Az elmúlt időszak agrártámogatásai közvetlen támogatásokban és piaci 
ártámogatásban nyilvánultak meg, amelyeknek az alakulását az 5. ábra szem-
lélteti. A piaci ártámogatás a kiviteli ártámogatásban, az intervenciós felvá-
sárlásban és a termények raktározási költségeinek a támogatásában merült ki. 
A kiviteli ártámogatás folyamatosan, a többi pedig időlegesen valósult meg. 
(A 2004-es évhez viszonyítva a támogatások mértéke 2011-re 32%-kal visz-
szaesett, a támogatások módja pedig közvetlen kifizetési módra változott.) A 
közvetlen támogatásokra az agrárköltségvetés mintegy 64%-át különítették 
el (Tasić 2015).

5. ábra: A közvetlen támogatások megoszlása (millió euró)

Forrás: (Tasić 2015)

A támogatás kiszámíthatatlanságát példázza az is, hogy a költségvetés a 
2016-os évben 12 000,00 din (cca. 100 EUR) támogatást juttatott hektá-
ronként a termelőknek (6 000,00 dinár közvetlen kifizetéssel, és 6 000,00 
dinár árvisszatérítésre számíthattak a gazdák műtrágya és üzemanyag vásár-
lása esetén). 2017-ben ezt az összeget 2 000,00 dinárban határozták meg, 
valamit további 2 000,00 dinár árvisszatérítésre számíthatnak a gazdák műt-
rágya vásárlása esetén (Uredba 2017). Ez az összeg jelentősen elmarad az 
EU-s átlagtól, hiszen az elmúlt időszakban az uniós földalapú támogatások a 
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következők szerint alakultak: Görögország 852 eur/ha, Németország 388eur/
ha, Románia 76 EUR/ha, Magyarország 116 eur/ha (Tasić 2015). Ezzel a 
szerbiai és egyben a vajdasági gazdák versenyképessége nagymértékben alul-
marad az EU területén dolgozó társaikétól.

A szerbiai agrártámogatás feltétele a gazdaságok bejegyzése (amelynek a 
feltételei számos alkalommal változtak), valamint az előző évre vonatkozó 
egészségügyi és nyugdíj-biztosítási járulékok befizetése.

A nyugdíjrendszer

A szerbiai főállású mezőgazdasággal foglalkozók nyugdíjbiztosítása viszony-
lag új keletű, 1979-ban vezették be, és önkéntes befizetési alapon működött. 
Három évvel később kötelezővé tették azon igen csekély számú mezőgaz-
dász számára, akik szoros együttműködésben dolgoztak állami tulajdonban 
működtetett szövetkezetekkel. 1986 óta vált általános érvényűvé a nyugdíj-
biztosítás fizetésének a kötelezettsége. (A magán nyugdíj-biztosítási alapok 
a mezőgazdasági termelők részére nyitva állnak ugyan, de ők szinte kivétel 
nélkül nem élnek ezzel a lehetőséggel.) A mezőgazdasági gazdaságban dolgo-
zó családtagok közül csak egy családtag számára kötelező a nyugdíjbiztosítás 
befizetése, a családtagok részére ez önkéntes. 2003-ig a mezőgazdászok nagy 
mennyiségű nyugdíj-biztosítási járulékelmaradást halmoztak fel. A mezőgaz-
dászoknak joguk van az öregségi, a rokkantsági és családi (jellemzően öz-
vegyi) nyugdíjra. Öregségi teljes összegű nyugdíjra 15 év nyugdíjbiztosítás 
befizetése mellett a férfiak 65, a nők pedig 60 évesen jogosultak, vagy 53 
évesen, amennyiben a férfiak 40 évig, a nők pedig 35 évig fizették a nyug-
díjbiztosítást. Özvegyi nyugdíjra azok válnak jogosulttá, akiknek a házas-
társa öt év nyugdíj-biztosítási időszak befizetését követően hunyt el, vagy az 
a fiatalkorú gyermek vagy az a szülő, akit a nyugdíjbiztosítással rendelkező 
személy tartotta el. A nyugdíj-biztosítási járulék összegét az előző negyedév 
átlagfizetésének nyugdíj-biztosítási illetéke alapján határozták meg, annak 
35%-ában, mivel a gazdaságok árbevétel alapú illetékének meghatározására 
az állami szervek képtelenek a megfelelő jogalap hiánya miatt. A kis összegű 
járulékfizetés mellett a mezőgazdasági nyugdíjjal rendelkezők számíthatnak 
a legalacsonyabb juttatásra (Mijatović 2010). Emellett a szülési szabadság 
idejére a mezőgazdászok nem jogosultak semmiféle juttatásra.
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Szakszolgálatok, szaktanácsadás

Vajdaságban a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkár-
ság készít ajánlást a tartomány kormányának a következő évi mezőgazdasági 
szaktanácsadási programra vonatkozóan, amelyet a Mezőgazdasági Szakta-
nácsadási Szakszolgálat hajt végre. A titkárság fedezi a költségeket és felügyeli 
a mezőgazdasági szaktanácsadási munkát, valamint ellenőrzi a mezőgazdasági 
politika végrehajtását. A tudástranszfer részlegesen működik, mert hiányzik a 
mezőgazdasági szakszolgálatok és az akadémiai szféra (intézetek, egyetemek) 
közötti rendszerszintű együttműködés. A szaktanácsadási tevékenység élve-
zője 41 500 gazdaság, amelyek közül 2 500 kiválasztott gazdaság évente négy 
alkalommal intenzív szaktanácsadásban részesül. A többi termelő csoportos 
előadásokon vesz részt, vagy pedig ellátogatnak a gazdaságukba a szaktanács-
adók. Ez a fajta szaktanácsadás relatív kisszámú, mintegy 10 000 gazdaság-
hoz jut el (Strategija 2014).

A vajdasági szakszolgálatok tevékenysége elkülönülten működik a szer-
biaiaktól. A vajdasági szakszolgálat tulajdonképpen 2006 óta működik. Lét-
rehozásának az volt a fő célja, hogy megnövelje a szaktanácsadók számát, és 
ezzel együtt azok gazdaságokban történő jelenlétének a mértékét. Jelenleg 
a tartományban 13 mezőgazdasági szaktanácsadási szakszolgálati állomás 
tevékenykedik, a következő helyszíneken: Topolya, Nagykikinda, Versec, 
Újvidék, Pancsova, Ruma, Zenta, Szávaszentdemeter, Zombor, Szabadka, 
Verbász, Versec és Nagybecskerek. 

Az állami tulajdonban működő szakszolgálatok mellet magántulajdonban 
lévő szervezetek is jogosultak szaktanácsadásra. Ez leginkább a növényvédel-
mi és -ápolási, valamint az állategészségüggyel kapcsolatos szaktanácsadásra 
jellemző. De bizonyos szaktanácsadási tevékenységet is ellátnak azok a cégek, 
amelyek a termeléshez vagy termesztéshez valamilyen anyagot vagy felszere-
lést értékesítenek. A mezőgazdasági területen nyújtott szakértői és tanács-
adási tevékenységről szóló törvény 2010 óta jogerős, EU-konform törvény.  
2014 óta a szaktanácsadási tevékenység engedélyköteles, a szaktanácsadónak 
elvileg szükséges regisztrálnia a Szaktanácsadók nyilvántartásába (Marković–
Tomaš 2010).

Összegzés

Vajdaság mezőgazdasága a kedvező természeti adottságokat kihasználva 
csakis magasan szakképzett gazdálkodókkal, a legkorszerűbb agrotechnika 
alkalmazása által, valamint az adott kultúrához tartozó méretgazdaságosság 
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figyelembe vételével tud versenyképessé válni. Ennek megfelelő alapot nyújt-
hat a generációk alatt felgyülemlett tapasztalat megtartása mellett a precíziós 
agrotechnikai megoldások  alkalmazása. 
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