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A Covid-19 világjárvány és az ebből fakadó válságkezelés egész Európában megmutatta az 

élelmiszerbiztonság fontosságát. 

Az Európán belüli külső és belső határok lezárása komoly problémákat okozott az élelmiszer-

áruházakban és a szupermarketekben a készletek rendelkezésre állásának csökkenésével, 

ellátási hiányt okozva, ezáltal hangsúlyozva a kiskereskedelmi termékek és a mezőgazdaság 

elsődleges termelésének létfontosságát a biztonságos élelmiszerellátás területén. Fentiek 

tükrében minden tagállamnak, de leginkább az Európai Bizottságnak az az érdeke, hogy a 

mezőgazdasági termelés folyamatosan biztosított legyen, függetlenül az egyes tagállamok 

helyzetétől.  

 

Társaságunk (EUFRAS, IALB, SEASN) alulírott elnökeinek szilárd meggyőződése, hogy a 

tanácsadási/szaktanácsadási szolgáltatások döntő szerepet játszanak a mezőgazdasági termelés 

folyamatosságának biztosításában. Ezért biztosítani kell a szolgáltatások folyamatosságát és a 

szaktanácsadók elérhetőségét a mezőgazdasági termelők támogatására még olyan kivételes 

esetekben is, amikor az ügyfelekkel nem lehetséges a személyes kapcsolattartás. Ezért az EU 

és a tagállamok szintjén a biztonságos élelmiszerellátás-fenntartása érdekében a 

szaktanácsadást rendszerkritikus, létfontosságú szolgáltatásnak kell tekinteni.  

A szaktanácsadás elérhetőségét olyan modern digitális eszközökkel lehet igénybe venni, 

amelyek lehetővé teszik a szaktanácsadó számára, hogy online kapcsolatba léphessen a 

mezőgazdasági termelőkkel és együtt működjön a termelőkkel anélkül, hogy fizikailag a 

gazdaságba el kellene látogatnia, és meg kellene kockáztatnia a vírusok - például a Covid-19 - 

terjesztését.  

 

A jelenlegi válság azonban rámutatott, hogy számos akadály áll fenn a mezőgazdasági termelők 

online kiszolgálására, amelyek az alábbiak: 

 Több európai országban jogi akadályok vannak, amelyek lényegében gátolják a 

szaktanácsadói szolgáltatások online nyújtását a modern digitális eszközökön keresztül, 

ilyen például amikor a szervezetek kénytelenek voltak megtagadni a modern online 

alkalmazások használatát, pl. a Zoom, a Microsoft Teams stb., vagy a széles körben 

elterjedt mobil alkalmazások, pl. a WhatsApp használatát. Ezáltal megakadályozzák a 

nagyszabású digitális szolgáltatások hatékony használatát olyan helyzetekben, amikor 

a hagyományos telefon-beszélgetések már nem elegendőek.  

 Alapvető fontosságú, hogy a szaktanácsadók erős támogatást nyújtsanak a 

mezőgazdasági termelőknek, azzal, hogy segítségükre vannak a modern, digitális 

kommunikációs eszközök használatának készségfejlesztésében. Továbbá arra is 

ösztönözni kell a gazdálkodókat, hogy igényeiknek megfelelően egyre szélesebb körben 

használják a rendelkezésre álló eszközöket. 

 

Feltétlenül szükséges azonnali lépéseket tenni európai szinten ezen akadályok csökkentése 

érdekében, amelyek gátolják a modern eszközök és módszerek alkalmazását a szaktanácsadási 

szolgáltatások nyújtásában.  

Léteznek jó megoldások az európai országokban, de eddig számos akadálya volt a már jól 

bevált gyakorlatok európai terjesztésének. 

Ezt a problémát a politikai és a finanszírozási rendszereken keresztül minél hamarabb orvosolni 

szükséges. 

 



Mindannyiunknak a jövő Európájáért kell dolgoznunk, ahol közös standardok vannak a 

mezőgazdaság digitális eszközeinek fejlesztésére, és közös politikai keretrendszer támogatja a 

bevált jó gyakorlatok terjesztését szerte Európában. Manapság ez túlságosan függ a szervezetek 

közötti egyéni kapcsolatoktól, és a jogalkotás vagy az egyes tagállamok politikája gyakran a 

közös eszközök fejlesztésének gátja. 

 

Jelenleg is vannak olyan folyamatban lévő projektek, amelyek az ilyen típusú kérdések 

megoldásában segítenek, ilyen például a FAIRShare-, i2Connect- és WiseFarmer projektek, 

hangsúlyozandó, hogy fontos az ezekhez hasonló kezdeményezések támogatása a jövőben is. 
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