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Bemutatkozás:
A nevem JUDr. Mgr. Peter Rochovský, Dunaszerdahely környékéről származok, és 2019-ben
csatlakoztam a Falugazdász Programhoz mit jogi tanácsadó. Az egyetemi tanulmányaim
befejezése után itt nyitottam önálló ügyvédi irodát, mert mindig is ebben a régióban szerettem
volna tevékenykedni és az embereken segíteni. A Falugazdász Program keretében, mint jogi
tanácsadó éppen ezt tehetem, mivel a falugazdászoknak tartott előadások alatt interaktívan
tudjuk megbeszélni a legtöbbször feltűnő problémákat. Mint jogi tanácsadó továbbá tanácsokat
és megbeszéléseket nyújtok olyan helyzetekben is a többi falugazdásznak, de konkrét
gazdáknak is, amelyeket nem tudnak saját maguk megoldani, mivel a sok előírásban ők is
elvesznek, nem beszélve arról, hogy a gazdák még kevésbé tudják követni a gyakori
módosításokat.
Szorosan együttműködők a Szlovák Agrárkamarával az új törvényhozások keretében,
amelyekhez olyan megjegyzéseket, észrevételeket és módosító javaslatokat nyújtunk be,
amelyeket a többi falugazdász segítségivel gyűjtünk össze a való világból, amely sokszor nem
egyezik meg a törvényhozó által elképzelt és felállított előírásoktól. Sokszor nem is jogi
problémáról van szó, hanem csak útmutatásra, kommunikációra, eligazításra van szükségük az
embereknek, mivel senki nem magyarázza el nekik a dolgok rendjét. Gyakran találkozok olyan
problémákkal is, hogy a gazdák csak egy – egy paragrafust, illetve bekezdést olvasnak csak el
a törvényből, így hiányoznak nekik az összefüggések, és nem tudnának tovább lépni, illetve
hiányos információk alapján hoznának döntéseket.
A Falugazdász Program legnagyobb előnyét abban látom, hogy az úgy „messze távol” tűnő
törvényhozó elképzeléseit és akaratát érthető nyelven tudjuk tolmácsolni a gazdáknak, akik nap
mint nap különféle problémákkal küszködnek. Így van, akihez tudnak tanácsért fordulni, a
falugazdászok ismerik őket, helybeliek, jártassak a regionális sajátosságokban, tudják miként
és főleg hogyan tevékenykednek a hozzájuk forduló segítségre szorult gazdák. Ez
felbecsülhetetlenül nagy segítség számukra, és büszke vagyon arra, hogy én is
együttműködhetek velük a Falugazdász Program részeként.

