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Együttműködési Megállapodás
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (a továbbiakban: Kamara) országos
küldöttgyűlése 2017. november 3-ra tűzte ki a kamarai választások napját. A hatályos
rendelkezések értelmében a kamarai választásokon az elismert jelölő szervezet jogosult a
különböző kamarai tisztségekre jelölteket állítani. A jelölő szervezet munkáját támogató
szervezetek is segíthetik. Mindezekre is figyelemmel alulírott szervezetek (a továbbiakban:
Együttműködő Szervezetek) az alábbiakban állapodnak meg:
1.

2.

3.

4.

5.

Az Együttműködő Szervezetek egyetértenek abban, hogy napjaink hazai, európai, és
világgazdasági kihívásai, az éghajlatváltozás, a világ népességének dinamikus
növekedése, az EU támogatáspolitikájában bekövetkező lehetséges változások mindmind olyan tényezők, amelyek az agrár-, élelmiszergazdaság, valamint az
erdőgazdálkodás, továbbá a vidék fejlődésére érdemi kihatással vannak.
Az Együttműködő Szervezetek egyetértenek abban, hogy az Együttműködési
Megállapodás aláírása egyben az 1. pontban megfogalmazott kihívásokra a különböző
agrár-, élelmiszergazdasági, valamint erdőgazdasági érdekképviseleti tevékenységet
folytató szervezetek közötti széleskörű, kiegyensúlyozott, gazdálkodási mérettől és
tulajdonosi szerkezettől független, folyamatos párbeszéden alapuló szakmai
együttműködés adhatja csak meg a választ, ami egyben az érintettek közötti
együttműködés egy minőségileg új távlatát is jelentik.
Az Együttműködő Szervezetek álláspontja szerint a Kamara megalakulásával
megteremtődtek azok az intézményes keretek, melyek között a kamarai tagok általános
gazdasági érdekeit megfelelően képviselni lehet, így fontosnak tartják, hogy a Kamara
alapszabályában
meghatározott
feladatok
és
célkitűzések
maradéktalanul
érvényesüljenek.
Az Együttműködő Szervezetek kinyilvánítják azon szándékukat, hogy érdekképviseleti
tevékenységük során folyamatos párbeszédet kívánnak folytatni a kormányzat különböző
szerveivel, továbbá minden olyan esetben, amikor ennek feltételei adottak, közösen
kívánnak fellépni érdekeik képviseletében.
Az Együttműködő Szervezetek egyetértenek abban, hogy az agrár-, és
élelmiszergazdaság, valamint az erdőgazdálkodás területén az alábbi stratégiai
célkitűzések megvalósulásának kell elsőbbséget biztosítani:
a) mind a termelés, mind pedig a mezőgazdasági termékek feldolgozása során ki kell
használni Magyarország kedvező agroökológiai adottságait;
b) kezdeményezőleg kell fellépni annak érdekében, hogy az állam szabályozási
tevékenysége, továbbá – összhangban az EU támogatási rendjével – támogatási
programjai az agrár-, és élelmiszergazdaság hazai és nemzetközi
versenyképességének erősödését szolgálják;
c) az eddigi kedvező tapasztalatokra is figyelemmel tovább kell folytatni az alapvető
élelmiszerek, az állati termékek, a kertészeti termékek, valamint a tűzifa
kedvezményes (5 százalékos) ÁFA-kulcsba sorolását;
d) a magas hozzáadott értéket képviselő növényi kultúrák termelése, valamint a
termelés biztonsága csak azokon a területeken képzelhető el, ahol az öntözés
feltételei adottak, melyre figyelemmel meg kell teremteni a mezőgazdasági célú
vízhasznosítás kormányzati szintű kiemelt kezeléséhez szükséges szervezeti,
szabályozási és támogatási feltételeket;
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e) ki kell alakítani a különböző méretű gazdaságok a termőföldtől az asztalig terjedő
termékpálya szintű szerveződésének kölcsönös előnyökön nyugvó és önkéntes új
szabályozási rendszerét, melyhez széles körű kedvezményeket és támogatásokat
kell biztosítani;
f) az ágazat valamennyi szereplője, de különösen a kis gazdaságok esetén a
továbbfejlődés záloga az önkéntesség elvén alapuló összehangolt beszerzési,
termelési és értékesítési tevékenységet folytató termelői közösségek létrehozása, a
termelők szövetkezése, melyhez a szükséges szabályozási és támogatási feltételeket
ki kell alakítani;
g) kiemelt kormányzati segítséggel elő kell segíteni a mezőgazdasági termékek
termelői tulajdonlású feldolgozó-kapacitásának a bővítését;
h) biztosítani kell a hazai agrártermékek minél magasabb fokú feldolgozottságát,
valamint ezen termékek piacra juttatását, melynek egyik fontos előfeltétele a
feldolgozási tevékenységet végzők folyamatos, és előre meghatározott minőségben
történő alapanyag-ellátása;
i) tájékoztatási programok segítségével erősíteni kell a magyar mezőgazdasági
termékek és élelmiszerek hírnevét és presztízsét;
j) olyan képzési és tájékoztatási programokat kell indítani, amelynek eredményeként
lehetővé válik az agrár-, és az élelmiszergazdaság területén a legmagasabb szintet
képviselő technológiák, a megfelelő képzettségű munkaerő alkalmazása;
k) a magyar mezőgazdaság versenyképességének egyik záloga a képzett, és megfelelő
szakmai tudással rendelkező gazda, ezért a tudásátadás előmozdítása valamennyi
érintett érdekképviseleti szervezet és a kamara kiemelt feladata kell, hogy legyen;
l) a hazai agrárgazdaság egyik stratégiai kihívása a generációváltás megvalósítása,
amely megköveteli különösen a mezőgazdasággal élethivatásszerűen foglalkozni
kívánó fiatal gazdálkodók kiemelt támogatását;
m) különösen a kedvezőtlen adottságú, valamint a foglalkoztatási problémákkal
küszködő térségekben fenn kell tartani, illetve lehetőség szerint bővíteni kell a helyi
foglalkoztatást biztosító mezőgazdasági termékek termelését;
n) a fenntartható erdőgazdálkodás megköveteli az erdei haszonvételekkel való okszerű
gazdálkodást, amely kihatással kell, hogy legyen a társadalom környezettudatos
szemléletének erősödésére is;
o) ki kell használni az ökológiai gazdálkodás nyújtotta gazdálkodási és piaci
előnyöket, lehetőségeket.
6. Az Együttműködő Szervezetek 5. pontban foglaltakon túli további saját stratégiai
célkitűzéseit az Együttműködési Megállapodás függeléke tartalmazza.
7. Az Együttműködő Szervezetek egyetértenek azzal, hogy az Együttműködési
Megállapodásban megfogalmazott célok megvalósításának elősegítése érdekében a
Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) a 2017. évi kamarai
választások alkalmával, mint jelölő szervezet induljon.
8. Az Együttműködő Szervezetek erre jogosult tagjai kijelentik, hogy a kamarai választások
alkalmával a MAGOSZ, mint jelölő szervezet mellett támogató nyilatkozatot tesznek.
9. Az Együttműködő Szervezetek megállapodnak abban, hogy a kamarai választási ciklus
teljes időtartama alatt a kölcsönös kompromisszumok alapján, és széles körű
konszenzusra törekedve folyamatosan együtt kívánnak működni.
10. Az Együttműködő Szervezetek megállapodnak abban, hogy az Együttműködési
megállapodásban foglaltakat legalább évente egy alkalommal közösen értékelik.
Budapest, 2017. július 5.
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Függelék
Az Együttműködő Szervezetek egyes tagjainak stratégiai célkitűzései
Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (MAGOSZ) célkitűzései
A MAGOSZ az alapszabályában megfogalmazottak szerint legfőbb feladatának
tekinti, hogy képviselje a magyar gazdákat itthon és külföldön, közvetítsen a gazdák és a
döntéshozók között, biztosítsa a magyarországi gazdakörök, és tagjaik érdekvédelmét,
továbbá segítse az információcserét a termelők, a gazdák között.
A MAGOSZ 2013-ban, mint országos érdekképviseleti szövetség a vele szövetséges
szervezetekkel együtt fontos szerepet vállalt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
megalakításában. A közeljövő nagy kihívása lesz a 2017 őszén megtartandó kamarai
választásokon való részvétel, ahol a MAGOSZ a vele szövetséges támogató szervezetekkel
együtt, mint jelölő szervezet ismételten élni kíván ezzel a lehetőséggel.
A MAGOSZ álláspontja szerint a magas hozzáadott értéket képviselő növényi
kultúrák termelése, valamint a termelés biztonsága csak azokon a területeken képzelhető el,
ahol az öntözés feltételei adottak, melyre figyelemmel meg kell teremteni a mezőgazdasági
célú vízhasznosítás kormányzati szintű kiemelt kezeléséhez szükséges szervezeti,
szabályozási és támogatási feltételeket.
A MAGOSZ számára mindig kiemelt fontosságú volt a szövetkezés eszméjének a
képviselete. Tudatában vagyunk annak, hogy különösen a mezőgazdaság területén a sok kis
gazdálkodó csak megfelelő összefogás birtokában tudja gazdasági érdekeit képviselni.
Sajnálattal kellett megállapítani, hogy a szövetkezés eszméje az utóbbi mintegy két
évtizedben nem terjedt el kellő súllyal a magyar gazdák körében, melynek okai szerteágazóak.
Napjaink gazdasági kihívásai viszont egyértelművé teszik azt, hogy a jövő útja mindenképpen
a gazdák önkéntességén alapuló összefogás, illetve szövetkezés útján vezet. Ennek jegyében
tűzte a MAGOSZ szakmai tevékenységének egyik középpontjába a gazdák szövetkezését
gátló szabályozási és gazdasági körülmények lebontását, és megfelelő szakmai javaslatok
kidolgozását.
A MAGOSZ elsődlegesen a kis-, illetve középgazdaságok érdekeit kívánja képviselni
a jövőben is, de tudatában van annak, hogy a kis-, a közepes-, és a nagyméretű gazdaságok
között csak az érdekek kölcsönös és kiegyensúlyozott képviselete jelenthet megoldást. A
MAGOSZ a jövőben is azon lesz, hogy ezen célkitűzés megvalósításának eleget tudjon tenni.
A MAGOSZ álláspontja szerint az Együttműködési Megállapodásban is
megnyilvánuló egyre bővülő érdekképviseleti összefogás teljesen újszerű és szokatlan az
elmúlt évtizedek gyakorlatához képest. Megtisztelő felelősség, hogy a MAGOSZ ezen
összefogás élére állhatott.
A Baromfi Termék Tanács célkitűzései
A Baromfi Termék Tanács és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) szakmai
együttműködése már eddig is több közös sikert hozott. Az együttműködés talán
leglátványosabb eredménye a baromfihúsok és étkezési tojás ÁFA-kulcsának 5 százalékra
történő csökkentése, de komoly szakmai konzultáció folyt a madárinfluenza, valamint az
élelmiszer-feldolgozás vagy a húspépek felhasználása és jelölése tekintetében is.
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A jövőben az eddigi együttműködésen felül annak további bővítését tervezzük
oktatási, képzési témákban, nemzetközi szakmai érdekképviseleti területeken, valamint egy
esetleges állatbiztosítási konstrukció kidolgozásában, illetve közös reklám- és
sajtómegjelenések területén.
Az Élelmiszer Feldolgozók Országos Szövetségének (ÉFOSZ) célkitűzései
Az ÉFOSZ, mint a magyar élelmiszer-előállító vállalkozások vezető szakmai
érdekképviseleti szervezete, abban érdekelt, hogy a NAK sikeres szakmai köztestületként
tevékenysége során szem előtt tartsa az élelmiszergazdaság egésze, így az élelmiszerfeldolgozók érdekeit is, akik meghatározó szereplői a termőföldtől a fogyasztók asztaláig tartó
értékláncnak. A Kamara keretei között, a jövőben mindent meg kívánunk tenni annak
érdekében, hogy a magyarországi élelmiszergyártók – méretüktől és tulajdonosi hátterüktől
függetlenül – lépést tartva a piaci folyamatokkal, továbbra is képesek legyenek hazai és
nemzetközi szinten is versenyképes termékek előállítására. Ennek érdekében a NAK kiemelt
feladatának tartjuk az élelmiszer-feldolgozók által előállított élelmiszerek hírnevének és
presztízsének erősítését, valamint az ágazati szereplők központi terheinek csökkentését célzó
kezdeményezéseket. Együttműködésünk során nagy figyelmet kívánunk fordítani a
fogyasztók megfelelő tájékoztatására, az élelmiszer-előállítás hagyományos és modern
megoldásainak megismertetésére és a korszerű élelmiszer-feldolgozással kapcsolatban
kialakult téves ismeretekkel, hiedelmekkel való leszámolásra. Meggyőződésünk, hogy a
mezőgazdasági termelők és az élelmiszer-feldolgozók közös érdeke, hogy a fogyasztók és a
gazdaságpolitikai döntéshozók egyaránt pontos, megbízható információkkal rendelkezzenek
az élelmiszer-előállítás társadalmi-gazdasági fontosságáról, a tevékenység nehézségeiről,
sajátosságairól.
Az ÉFOSZ és a NAK közös munkájának eredményeként erősíteni kívánjuk a
termékpályák szereplőinek egymás iránti bizalmát. Hisszük, hogy a magyarországi
mezőgazdasági termelők és élelmiszer-feldolgozók sikeres együttműködésének
eredményeként jelentősen növelhető a magyar mezőgazdasági alapanyagokból itthon
versenyképesen előállított, a hazai- és az exportpiacokon értékesített élelmiszerek
mennyisége.
A FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács célkitűzései
A FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács a
magyar zöldség-gyümölcs ágazat országos hatáskörű szakmaközi szervezete, melynek tagjai a
termelők, a feldolgozók, a kereskedők, valamint az oktatási intézmények, kutató intézetek is
képviseltetik magukat.
A FruitVeB a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával közösen aktívan részt vesz a
zöldség-gyümölcs
ágazatot
érintő
rendeletek, pályázatok
előkészítésében és
véleményezésében, valamint a legfontosabb szakmai kérdésekkel összefüggő döntések
előkészítésében, például öntözés, kertészeti termékek ÁFA-csökkentése, munkaerő-piaci
helyzet, piaci szereplők közötti egyeztetés) valamint a termelők érdekeinek megfelelő
jogszabályok megalkotásában.
A FruitVeB a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával közösen fontos feladatának tekinti
a lakosság zöldség-gyümölcs fogyasztására való ösztönzését. Megállapítható, hogy ennek
érdekében az elmúlt években is sikeres promóciókat hajtottunk végre közösen, amelyet a
jövőben is folytatni kívánunk.
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A HANGYA Szövetkezetek Együttműködésének célkitűzései
A HANGYA Szövetkezetek Együttműködésének fő célja a termelő gazdálkodók piaci
pozíciójának erősítése, termelési biztonságának és jövedelmi helyzetének növelése, hogy
ezáltal minél több ember, minél jobb életkörülmények között élhessen, ténylegesen
megvalósítva a vidék fejlesztését. E célok eléréséhez társadalmilag legjobb megoldásnak a
szövetkezeti rendszert tekinti, ezért fellép, hogy a szövetkezetek nemzetközi elveinek hazai
érvényesítésén keresztül – felszámolva a szövetkezeti forma hazai szabályozásokból adódó
versenyhátrányát – segítse elő a termelők boldogulását a globalizálódó viszonyok között.
A HANGYA Szövetkezetek Együttműködése eddigi tevékenységének meghatározó
szerepe volt abban, hogy a 2007-2013 ciklusban a termelői szerveződések az agrárágazati
termelés mintegy 10 százalékát adták. E folyamat folytatásához, a fő cél eléréséhez fontos
eszköznek tekinti az alulról építkező termelői csoportok és Termelői Értékesítő Szervezetek
(TÉSZ) működési és fejlesztési támogatásának mainál jobb érvényesülését a Vidékfejlesztési
Programban és más források feltételeiben, a termelői tulajdonlású feldolgozóipar
megteremtését megfelelő nemzeti és EU-s forrásokra alapozva, a fragmentálódva
tevékenykedő kisebb piaci szereplők (szociális szövetkezetek, Rövid Ellátási Láncok)
szövetkezeti integrációjának elősegítését. Ezen célok és eszközök elérése céljából
tevékenykedve együttműködik azon hazai állami és civil szervezetekkel, nemzetközi
partnerekkel, amelyek a HANGYA ez irányú törekvéseit támogatják, hatékonyan
közreműködnek ennek elérésében.
Magyar Dohánytermelők Országos Szövetségének (MADOSZ) célkitűzései
Magyar Dohánytermelők Országos Szövetsége (MADOSZ) elsődlegesen a
magyarországi dohánytermelés jövedelmezőségének fenntartását tartja megvalósítandónak.
Ennek egyik eszköze a magyarországi dohánytermelés biztonságának fenntartása, amely
szükségessé teszi mind a piaci eszközök, mind pedig a közösségi, illetve nemzeti forrásból
nyújtott támogatások összehangolt alkalmazását.
A dohányágazat jelentős kézimunkaerő-igényére tekintettel azokban a halmozottan
hátrányos térségekben, ahol még dohánytermelés van, ez egyben a helyi foglalkoztatáshoz és
ezáltal a vidék eltartó-képességének fenntartásához is hozzájárul.
A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL) célkitűzései
A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL) tagszervezetei
azt szeretnék, ha a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara képviselné érdekeiket a rájuk vonatkozó
jogszabályok megalkotása, véleményezése és a pályázati munka területein, melyek a
haltermelés növelésének elsőrendű feltételei. Különösen érzékeny területek a vízdíj és a
vízkészletjárulék kérdése, a halászati törvény módosítása és a MAHOP időarányos
végrehajtása.
A MA-HAL továbbiakban kéri a kamara segítségét a halfogyasztás növelését ösztönző
marketing stratégia végrehajtásában, valamint a halász szakma elismertségének növelésében.
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Az Országos Erdészeti Egyesület (OEE) célkitűzései
Az Országos Erdészeti Egyesület a legnagyobb és legrégebbi erdészeti szakmai civil
szervezetként elsődleges célkitűzésének a fenntartható erdőgazdálkodás jogi és szakmai
keretrendszerének kialakítását és folyamatos kontrollját tekinti. Fontosnak tartja a szakmai
képzési rendszer népszerűsítését, a képzés színvonalának emelését, a gyakorló szakemberek
továbbképzési rendszerének kialakítását és működtetését.
Az erdőtulajdonosok és erdőgazdálkodók esetében szükségesnek tartja azok pályázati
és szakmai információkkal való ellátását. Az Országos Erdészeti Egyesület álláspontja szerint
a fenntartható erdőgazdálkodás megköveteli a társadalom környezettudatos szemléletének
erősítését.
Az Országos Erdészeti Egyesület külön is ki kívánja emelni, hogy folyamatos legyen
az egyes agrárágazatok közötti fórum és párbeszéd.
A Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (VHT) célkitűzései
A Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elsődleges szakmai
célkitűzése a termelő sertéságazat erősítése, sertésállomány növelése. Ezen célkitűzés
megvalósításához szorosan kapcsolódik a húsipar, vágó- és feldolgozóipar
versenyképességének a javítása, valamint a termelő, és a feldolgozóiparban a biztonságos
termelés kialakítása. Mindezen célkitűzések megvalósulásának eredményeként reális
lehetőség nyílik mind a belföldi, mind pedig az exportértékesítés növelésére.
A Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács külön is számít a
kamarára a húsipari képzések, tájékoztatások, és tudástranszfer biztosításában.
A Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetségének (MEGOSZ)
célkitűzései
A Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége az agráriumban
mintegy 450 000 erdőtulajdonos, és mintegy 38 000 erdőgazdálkodó érdekeit képviseli.
Minden MEGOSZ-tag egyben tagja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának is.
Közös érdekünk, hogy megfelelő jogi környezetben folyjon a gazdálkodás. Az
erdőtörvény módosítása, és annak végrehajtási rendelete csak közös összefogással jöhetett, és
jöhet létre.
Minden magánerdőt érintő kérdés a NAK agrárstratégiáját figyelembe véve kerül
megvitatásra, és előterjesztésre.
Különösen fontos az együttműködés a jogharmonizáció megteremtésében (adó, föld,
számvitel). A támogatási rendeletek kidolgozása és a támogatások lehívása is közös feladat.
Rendezvényeinken a közös megjelenés a tagság összefogását erősíti. A MEGOSZ a
kamarában az országos küldötteken és különböző megyei és országos választott tisztségeken
keresztül képviseli magát.
Az együttműködés a magyar agrárium, kiemelten a magyar magánerdő gazdálkodás
érdekeit szolgálja.
Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) célkitűzései
Méheinkkel vendégek vagyunk a gazdák földjén – évente mintegy 20-30 milliárd
forint értékben termelünk mézet. Nem megyünk azonban üres kézzel a vendégségbe, hiszen a
méheink által elvégzett megporzással a gazdáknak jelentős, a mézünk értékének
kb. 10-50-szeres értékű hasznot hajtunk.
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Legfontosabb stratégiai partnerünk a legnagyobb gazdaszervezet, ahol számíthatunk
arra, hogy méheinket megbecsülik, a növényvédelmi munkák során vigyáznak rájuk, hiszen
tudják, hogy sikeres mezőgazdaság nincsen sikeres méhészeti ágazat nélkül. Örülünk, hogy a
gazdák közül egyre többen választják a környezetkímélő megoldásokat.
A NAK keretein belül az osztályok munkájában lehetőség nyílik a méhészeket érintő
ügyekben az egyeztetésre, a kölcsönös megoldások kialakítására, egyszóval: a
méhésztársadalom képviseletére. Az elmúlt évek bizonyították, hogy az OMME-NAK
stratégiai partnerség mindkét fél számára hasznos, s ami a legfontosabb, hogy közösen tudjuk
szolgálni termelőink, tagjaink érdekeit.
A Gabonatermesztők Országos Szövetsége (GOSZ) célkitűzései
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának és a Gabonatermesztők Országos
Szövetségének közös célja kell, hogy legyen a magyar tulajdonú versenyképes szántóföldi
növénytermesztés megteremtése és szereplőinek szakmai fejlesztése.
Az EU pénzügyi ciklusok váltakozásaihoz , támogatási-pályázati lehetőségeihez fel
kell készíteni a magyar agráriumot, a termelők pénzügyi stabilitásának növelésével. Ezek
mellett fontos az egészséges élelmiszerek és takarmányok előállítása, amelyek nem csak
hazánkban, hanem a külpiacokon is megállják a helyüket.
Magyar Állattenyésztők Szövetségének (MÁSZ) célkitűzései
A MÁSZ a kamarával való együttműködés keretében szükségesnek tartja az állattenyésztés
társadalmi megbecsülésének növelését (pl. szakmai fórumok, kiállítások közös szervezésével,
összehangolt sajtókommunikációval stb.). A MÁSZ szükségesnek tartja az állattenyésztési
ágazatok mezőgazdaságon belüli szerepének erősítését, melynek része az összehangolt
fellépés a jogszabályok alkotásában, módosításában, ágazati stratégiák kidolgozásában.
A MÁSZ álláspontja szerint szükséges, hogy a hazai állatitermék-előállításban a lehető
legnagyobb arányban vegyenek részt a magyar tenyészállatok, mely megköveteli az
árutermelők és tenyészállat-előállítók együttműködésének további erősítését.
A MÁSZ fontosnak tartja a szaktanácsadás erősítését a tenyésztőszervezetek bevonásával.
A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA célkitűzései
A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége (AGRYA), mint a fiatal gazdák egyetlen
önálló magyarországi szakmai érdekképviselete támogat minden olyan agrár- és
vidékfejlesztési elképzelést, ami szolgálja a fiatal gazdálkodók megerősödését a szektorban,
és segít abban, hogy a fiatalok számára vonzóbb hivatássá váljon a mezőgazdasági
tevékenység.
Az AGRYA kiemelt célnak tekinti a gazdálkodókat segítő hatékony szolgáltatási és
információs rendszer működtetését, a fiatalok vállalkozói tevékenységének ösztönzését,
valamint az agráriummal kapcsolatos, az általános közvéleményt megcélzó kommunikációs
tevékenységek fejlesztését.
A generációs ügyek kezeléséhez kapcsolódó szakmai-szakértői tevékenység
megerősítése, annak horizontális, ágazati kereteken túlmutató kezelése, az agrár
nemzedékváltás gördülékenyebbé tétele a magyar mezőgazdaság jövője szempontjából
alapvető kívánalom.
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A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács célkitűzései
A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács érdekképviseleti tevékenységének
középpontjába a tejtermelő telepek és a tejipar fejlesztését helyezi.
Annak érdekében, hogy a tejágazati integráció tovább erősödjön, meg kell teremteni a
feltételeket a hosszú távú nyerstej-felvásárlási szerződések elterjesztéséhez. A tejágazat
sajátosságaihoz igazodóan folytatni kell szakmaközi szervezeti működés további elmélyítését.
A Kisgazda Polgári Egyesület célkitűzései
A Kisgazda Polgári Egyesület (KPE) célszerűnek tartja, hogy a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara kezdeményezze a nyolc általános iskolát végzett falusi gyerekek
számára a mezőgazdálkodási ismeretek ingyenes, vagy kedvezményes oktatás keretében
történő elsajátítását.
A KPE javasolja a termelői értékesítés, a beszerzés, az eszközberuházások, az
erőforrások célszerű kihasználása érdekében az önkéntes termelői összefogást.
A települési agrárgazdasági bizottság feladatát, a feladat végrehajtásának a feltételeit
úgy kell megszervezni, hogy az szolgálni tudja a helyben lakó földmívesek érdekeit, a kamara
iránymutatásával meg kell szüntetni a települési agrárgazdasági bizottság időnként egymástól
eltérő gyakorlatát.
A KPE a társszervekkel együtt arra kíván vállalkozni, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara munkássága során, azzal összhangban, az eddigi tevékenyégéhez hasonlóan szakmai,
felvilágosító tevékenységet folytat, elsősorban helyben lévő tagjai és szervezetei segítségével.
A KPE alapszabály szerint vállalt feladatának megfelelően a környezetvédelem, és
ezen belül is az agrár-környezetvédelem területén segíteni kívánja a kamara tagságát az
eredményes ökológiai gazdálkodás megvalósításában.
A KPE – a MAGOSZ-szal és további társszervezetekkel együtt – a kamarai tagok
érdekében a jogszabályi keretek között el kíván járni minden olyan egyéni és csoportos
ügyben, amely egyben szolgálja a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés hatékonyabb
kiteljesülését.
A Magyar Díszkertészek Szövetségének célkitűzései
A Magyar Díszkertészek Szövetsége 1990-ben annak érdekében alakult meg, hogy
összefogja az ágazatban tevékenykedőket és érdekeiket képviselje. A Szövetség jelenleg 15
szakmai egyesületet, ezáltal megközelítőleg 1100 dísznövénytermesztéssel, kereskedelemmel,
zöldfelület-gazdálkodással foglalkozó tagot tömörít.
A kertészeti termékek termesztése mintegy 2000 hektár szabadföldi és 315 hektár
növényházi felületen folyik.
A díszkertészeti szolgáltatás (beltéri díszítés, parképítés, parkfenntartás) az élhető
emberi környezet alakítása és fenntartása szempontjából nélkülözhetetlen.
A díszkertész- ágazatban előállított termelési érték becsült adat szerint 60 milliárd
forint, melyet a kertészeti szolgáltatások, valamint a zöldfelület gazdálkodás további
50-60 milliárd forinttal növel.
Az ágazatban kimagasló az egységnyi területen előállított termelési érték és az
egységnyi területen foglalkoztatottak száma, mely tényt a jövőbeni döntéshozatal során
hangsúlyosabban kell figyelembe venni, különös figyelemmel arra, hogy az ágazatban
dolgozók tevékenysége a vidék népességmegtartó és eltartó képességében is jelentős szerepet
játszik. A Szövetség széleskörű nemzetközi tevékenységet is folytat azáltal, hogy tagja a
Nemzetközi Kertészeti Szövetségnek (AIPH).
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A Magyar Biokultúra Szövetség célkitűzései
1983-ban Biokultúra Klub néven alakult meg Szövetségünk jogelődje, amely 1987-től
egyesületként működik. Kezdetektől célkitűzésünk a biogazdálkodás, ökológiai gazdálkodás
(együtt:biogazdálkodás) térnyerésének támogatása, a biogazdálkodást folytatók érdekeinek
képviselete. Ennek, és a magyar biotermékek EU piacaira segítése érdekében az EU-val
ekvivalens ellenőrzési-tanúsítási rendszert alakítottunk ki 1995-ben, amelyet az EU
joganyagai is rögzítettek. Ebben az időben a világon összesen öt ország rendelkezett ilyen
elismeréssel.
Szövetségünk kizárólagos tulajdonában áll a magyar biogazdálkodás meghatározó bio
ellenőrző-tanúsító szervezete, a Biokontroll Hungária Nonprofit Kftt (négyezer körüli
tanúsított gazdasági szereplővel), és az EU szintjén is egyedülállónak tartott biopiacot
működtet Budapesten.
Érdekképviselet munkánk során tett javaslatainkat döntései során jelentős arányban
figyelembe veszik az illetékes kormányzati szervek. Javaslatainkra maximálisan számít a
mindenkori magyar agrárirányítás az EU biogazdálkodással kapcsolatos jogalkotás
folyamataiban.
Szövetségünk 11 tagegyesületből áll, ezek közül hét Magyarország régióinak
megfelelően működik, lefedve az ország teljes területét, ezeken túl a bio feldolgozók, a
biodinamikus gazdálkodok, az oktatás, kutatás fejlesztés és a nagyobb biogazdálkodók
egyesületei még a tagjai a Szövetségnek, a bioméhészek egyesülete pedig felvétel alatt áll.
Tevékeny tagjai vagyunk a világ biogazdálkodási szervezetének (IFOAM), és ennek
EU csoportjának, amely jelentős hatást képes gyakorolni az EU bio jogalkotására is.

