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Eryfi ttmiik6d6si Megillapodis

A Nemzeti Agrdrgazdasigi Kamara (a tovribbiakban: Kamara) orszigos

kiilddttgyiildse 2017. november 3-ra triae ki a kamarai viilasZrisok napjat. A hauilyos

rendelkez6sek drtelmdben a kamarai v6lasztiisokon az elismert jel6l6 szervezet jogosult a

kiil6nbtiz6 kamarai tiszts6gekre jeldlteket dllitani. A jel5l6 szervezet munkrijrlt uirnogat6

szervezetek is segithetik. Mindezekre is figyelemmel alulirott szervezetek (a tovdbbiakban:

Egyiittmtik6d6 Szervezetek) az al6bbiakban dllapodnak meg:

1. Az Egytittmiikdd<i Szervezetek egyet6rtenek abban, hogy napjaink hazai, eur6pai, 6s

vilriggazdasdgi kihiv6sai, az 6ghaj latvdlt ozis, a vil6g n6pesseg6nek dinamikus

ndvekeddse, az ELJ titmogatAspolitik6j6ban bekdvetkez6 lehetsdges valtozisok mind-
mind olyan t6nyez6k, amelyek az agrir-, dlelmiszergazdas6g, valamint az

erd6gazdrilkodris, tovribbS a vid6k fejltid6sdre 6rdemi kihatrissal vannak.

2. Az Egyiittmukdd<i Szervezetek egyetdrtenek abban, hogy az Egyiittmiikiiddsi
Meg6llapodas alainisa egyben az 1. pontban megfogalmazott kihivrisokra a kiil<inb6z6

agnir-, dlelmiszergazdasiqi, valamint erd6gazdas6gi 6rdekkdpviseleti tev6kenysdget

folytat6 szervezetek kdzdtti szdleskdrff, kiegyensrilyozott, gazdri.Llkoddsi mirett6l 6s

tulajdonosi szerkezett<il fiiggetlen. folyamatos piirbesz6den alapul6 szakmai

egyiittmtktid6s adhatja csak meg a v6laszt, ami egyben az 6rintettek kdzdtti

egyiittmrik6d6s egy min6sdgileg rij uivlatrit is jelentik.

3. Az Egyiittmr.ikdd6 Szervezetek 6ll6spontja szerint a Kamara megalakul6sdval

megleremt6dtek azok az rnt€znt€nyes keretek, melyek ktizdtt a kamarai tagok 6ltal6nos

gazdasiryi 6rdekeit megfelel6en k6pviselni lehet, igy fontosnak tartj6k, hogy a Kamara

alapszabdlyiban meghat irozott feladatok 6s cdlkitiiz6sek maraddktalanul

erv6nyesiiljenek.
4. Az Egytittmrikdd6 Szervezetek kinyilvdmitjak azon sziLnd6kukat, hogy 6rdekk6pviseleti

tevdkenys6giik soriin folyamatos parbeszedet kivrinnak folytatni a kormrinyzat kiil6nbtiz6
szerveivel, tovibbd minden olyan esetben, amikor ennek feltdtelei adottak, ktizdsen

kivannak fell6pni 6rdekeik k6pviseletdben.
5. Az Egyiittmukdd6 Szervezetek egyet6rtenek abban, hogy az agtitt', es

6lelmiszergazdasrig, valamint az erdogazdAlkodas teriilet6n az alil/|bi strat6giai

cdlkitrizdsek megval6sulasri.nak kell els<ibbsdget biaositani:
a) mind a termeles, mind pedig a mezogazdasitgi termdkek feldolgozisa sor6n ki kell

hasmrilni Magyarorszig kedvez6 agrodkol6giai adottsigait;
b) kezdemdnyez6leg kell fell6pni annak 6rdekdben, hogy az rlllam szabalyozisi

tev6kenys6ge, tovabbri - dsszhangban az EU trirnogatasi rendjdvel - tamogatrisi

programjai az agrar-, 6s 6lelmiszergazdasig hazai 6s nemzetkd'zi

versenykdpess6g6nek er6sdddsdt szolg6lj6k;
c) az eddigi kedvez<i tapasztalatokra is figyelemmel tovdbb kell folytatni az alapvet<i

6lelmisierek, az Allati term6kek, a kert6szeti term6kek, valamint a tizifa
kedvezm6nyes (5 szizal6kos) AFA-kulcsba sorol6srit;

d) a magas hozziadofi 6rt6ket kdpvisel6 n6v6nyi kultriniLk termel6se, valamint a

termel€s biaons6ga csak azokon a teriileteken kdpzelhetS el, ahol az 0nt6z6s

feltdtelei adottak, melFe figyelemmel meg kell teremteni a mez5gazdas6gi celu

vizhasznositis kormdnyzati szintii kiemelt kezeldsdhez sziiksdges szervezeli,

szzb ly ozisi ds t i.rnogat lsi felt6teleket;
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e) ki kell alakitani a kiil<inbdz6 mdretti gazdas6gok a term6fttldt6l az asaalig terjed6
termdkp6lya szintii szervezod6sdnek ktilcsdnds el6nydkdn nyugv6 ds iinkentes rij
szabdlyozrisi rendszerdt. melyhez szdles k6ni kedvezmdnyeket 6s tiimogatAsokat
kell biaositani;

f) az gazat valamennyi szerepl6je. de kiiliintisen a kis gazdasrigok eset€n a
tovribbfejl6dds zAloga az 6nkdntess6g elv6n alapul6 tisszehangolt beszerzdsi,

termeldsi 6s drtdkesitdsi tev6kenysdget folyat6 termel6i kdzdssdgek ldtrehoz6sa, a

termeldk sz<ivetkezdse, melyhez a sziiksdges szabfilyozitsi 6s t6mogatrisi felt6teleket
ki kell alakitani;

g) kiemelt kormii.nyzati segits6ggel el6 kell segiteni a mezbgazdastryi termdkek

termel6i tulajdonlisri feldolgoz6-kapacit6sanak a b<ivitdsdt;

h) biaositani kell a hazai agriirtermdkek min6l magasabb fokri feldolgozotts6gtit,

valamint ezen termdkek piacra juttatrlsiit, melynek egyik fontos el6feltdtele a

feldolgozdsi tevdkenysdget v6gz<ik folyamatos, 6s el6re meghatiirozott min6sdgben

tdrtdn6 alapanyag-elLitasa;
i) uij6koztatrisi programok segitsdgdvel er6siteni kell a magyar mezogazdasiryi

termdkek 6s 6lelmiszerek hirnevdt 6s presztizsdt;
j) olyan k6pzdsi 6s uij6koztatisi programokat kell inditani, amelynek eredmdnyekdnt

lehet6vd vilik az agnir-, ds az €lelmiszergazdasag terUlet6n a legmagasabb szintet

kdpvisel6 technol6girik, a megfelel6 kdpzettsdgii munkaer6 alkalmazisa;
k) a magyar mez6gazdasiq versenykdpessdg6nek egyik zAloga a kdpzett, ds megfelel6

szakmai tudrissal rendelkezb gazd4 ez6rt a tud6sritadrls el6mozditrisa valamennyi

drintett 6rdekk6pviseleti szervezet 6s a kamara kiemelt feladata kell, hogy legyen;

l) a hazai agrirgazdasiry egyik stratdgiai kihivrisa a genenici6viilt is megval6sitas4
amely megkdveteli kiildntlsen a mezogazdasbggd 6lethivatrisszeriien foglalkozni
kivtin6 fi atal gazd6lkod6k kiemelt tamogatis6q

m) ktilondsen a kedvez6tlen adottsdgt, valamint a foglalkoztatdsi probl6mrlLkkal

kiiszk6dS tdrsdgekben fenn kell tartani, illetve lehet6s6g szerint b6viteni kell a helyi
foglalkoztalist biaosito mez6gazdasigi termdkek termelds6t;

n) a fenntarthat6 erd6gazdri'lkodrh megktiveteli az erdei haszonv6telekkel val6 okszerfl
gazd6lkodrlst, amely kihauissal kell, hogy legyen a tirsadalom kiimyezettudatos
szeml6let6nek er6s6d6s6re is;

o) ki kell haszndlni az tikol6giai gazd6lkodris nyrijtotta gazdrllkodasi ds piaci
el6nydket, lehet6s6geket.

6. Az Egyiittmukitd6 Szervezetek 5. pontban foglaltakon tuli tov6bbi sajAt strat6giai
cdlkinizdseit az Egyiittmuk6ddsi Megrillapodris fiiggeldke tarlalmazza.

7. Az Egyiirmrikiid6 Szervezetek egyet'tenek azzal, hogy az Egytittmukdddsi
Megrillapodrisban megfogalmazott celok megval6sitisanak el6segit6se 6rdek6ben a
Magyar Gazdakdrdk 6s Gaz daszdvetkezetek Sz6vets6ge (MAGOSZ) a 2017 . 6vi kamarai

vii,lasa6sok alkalm6val, mint jel6l6 szervezet induljon.
8. Az Egyiittmrikdd6 Szervezetek erre jogosult tagiai kijelentik, hogy a kamarai vrilasztasok

alkalmdval a MAGOSZ, mint jel6l<i szervezet mellett tamogat6 nyilatkozatot tesznek.

9. Az Egytittmfiktid6 Szervezetek megrillapodnak abban, hogy a kamarai vrilaszUisi ciklus
teljes id6tartama alatt a kdlcsdn<is kompromisszumok alapjan, 6s szdles kiirii
konszenzusra tdrekedve folyamatosan egytitt kiv6nnak miikiidni'

10. Az Egyiittmiikdd6 Szervezetek megdllapodnak abban, hogy az Egyiittmrikdd6si
megdllapod6sban foglaltakat legal6bb 6vente egy alkalommal ktizdsen 6rt6kelik.

Budapest, 2017. jrilius 5.
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Ffieselik

Az Eryiittmtkdd6 Szervezetek egies tagiainak strat6giai c6lkitffz6sei

Magtar GazdakiirAk is Gazdaszdvetkezetek SzivetsCgCnek (MAGOSZ) cClkitfrzesei

A MAGOSZ az alapszabiiyiban megfogalmazottak szerint legf6bb feladatrinak
tekinti, hogy k6pviselje a magyar gazd6kat itthon 6s ktlftildtin, kdzvetitsen a gazdrik 6s a
ddntdshoz6k kttzdtt, biztositsa a magyarorszAgs gazdakbrbk, 6s tagiaik 6rdekv6delm6t,
tovribbri segitse az inform6ci6cserdt a termel6k, a gazdrik k6zdtt.

A MAGOSZ 2013-ban, mint orszigos drdekk6pviseleti szdvetsdg a vele sz6vetsdges

szervezetekkel egyiitt fontos szerepet vdllalt a Nemzeti Agnirgazdas6gi Kamara
megalakitrisrlban. A kdzelj6v6 nagy kihivrisa lesz a 2017 6szdn meglartand6 kamarai
v6lasztiisokon val6 rdszvdtel, ahol a MAGOSZ a vele szdvets6ges tiimogat6 szervezetekkel
egyiitt, mint jeltil6 szervezet ism6telten dlni kiv6n ezzel a lehet6sdggel.

A MAGOSZ rillispontja szerint a magas hozziadott 6(6ket kdpvisel<i ndvdnyi
kultunlk termel6se, valamint a termelds biaonsiga csak azokon a teriileteken k6pzelhet6 el,
ahol az 6nt6z6s feltdtelei adottak, melyre figyelemmel meg kell teremteni a mezbgazdasirgi
cdlt vizhasmositris kormiinyzati szintff kiemelt kezel6sdhez sziiksdges szervezeti,
szzbily o zAsi €s trimo gatrlsi feltdteleket.

A MAGOSZ szimdra mindig kiemelt fontossegt volt a szdvetkezds eszmdjdnek a

kdpviselete. Tudatiban vaglunk annak, hogy kiildntisen a mez.ogazdasiry tertilet6n a sok kis
gazdrllkod6 csak megfelel6 dsszefogiis birtokriban tudja gazdas6gi drdekeit kdpviselni.
Sajn6latal kellen megrillapitani, hogy a szdvetkezds eszrndje az ut6bbi mintegy kdt
6rtizedben nem terjedt el kell6 sillyal a magyx gazAil< kdr6ben, melynek okai szerte6gaz6ak.
Napjaink gazdasdgi kihiviisai viszont egy6rtelmiiv6 teszik az, hogy a jtiv6 ttja mindenk6ppen
a gazdik 6nk6ntess6g6n alapul6 dsszefogiis, illetve sz6vetkezds ttjii,n vezet. Ennek jegydben

tiiae a MAGOSZ szakmai tevdkenysdgdnek egyik kdzeppontj6ba a gazAt*. sz6vetkez6sdt
gr{tl6 szabrilyozisi 6s gazdasigi k6rtilm6nyek lebontrisrit,6s megfelel<i szakmai javaslatok
kidolgozis6t.

A MAGOSZ els6dlegesen a kis-, illewe kizepgazdasilgok drdekeit kivdnja kdpviselni
a j6v6ben is, de tudatriban van annak, hogy a kis-, a kdzepes-, 6s a nagym6retti gazdas:lgok
k6z6tt csak az drdekek kdlcs6n6s 6s kiegyensrilyozott k6pviselete jelenthet megoldast. A
MAGOSZ a jdv6ben is azon lesz,hogy ezen cdlkittz6s megval6sit isanak eleget tudjon tenni.

A MAGOSZ allisponda szerint az Egyiittmiikdddsi Meg6llapod6sban is
megnyilvrinul6 egyre b6vtil6 drdekkdpviseleti dsszefogiis teljesen rijszer[ ds szokatlan az
elmrilt 6vtizedek gyakorlatiiLhoz k6pest. Megtisael6 felel<issdg, hogy a MAGOSZ ezen
iisszefogris 6ldre 6llhatott.

A Baromfi Termik Tandcs cilkitilzdsei

A Baromfi Termdk Tanrics 6s a Nemzeti Agrrirgazdas6gi Kamara (NAK) szakmai
egyiittmrik<id6se mrir eddig is tdbb ktizds sikert hozott. . Az egyiittmiiLkddds talan
legl6w6nyosabb eredm6nye a baromfihrisok ds 6tkez6si toj6s AFA-kulcsrinak 5 szizal€kra
t6rtdn6 cs6kkentdse, de komoly szakmai konzultAci6 folyt a mad6rinfluenza" valamint az

dlelmiszer-feldolgozis vagy a hrispepek felhasznrilisa 6s jeldldse tekintet6ben is.
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A j6v<iben az eddigi egytittmrikdddsen feliil armak tovdbbi b6vitesdt tervezziik
ol:tatasi, k6pzdsi t6mrikban, nemzetkdzi szakmai 6rdekk6pviseleti teriileteken, valamint egy
esetleges 6llatbiaosiuisi konstnrkci6 kidolgozasaban, illetve k6zds rekl:i.m- 6s

sajt6meglelen6sek tertilet6n.

Az Elelmiszer Feldolgoaik Orcaigos Szivetsiginek qifOsz) ci tkitiizisei

Az EFOSZ, mint a magyar dlelmiszer-el<i6,llit6 vrillalkozisok vezet6 szakmai

6rdekkdpviseleti szervezete, abban drdekelt, hogy a NAK sikeres szakmai ktiztesttiletkent
tevdkenysdge sor6n szem el6tt tartsa az dlelmiszergazdas6g egdsze, igy az dlelmiszer-
feldolgoz6k drdekeit is, akik meghaui,roz6 szerepl6i a term6fbldtSl a fogyasz6k asztalfig tart6
6rt6kl6ncnak. A Kamara keretei kdz6tt, a j<iv6ben mindent meg kivifurunk tenni annak

drdek6ben, hogy a magyarorszlgi dlelmiszergyri,rt6k - mdretiikt6l 6s nrlajdonosi heteriikt6l
Iiiggetleniil - l6p6st tartva a piaci folyamatokkal, tovebbra is kipesek legyenek hazzi 6,s

nemzetkdzi szinten is versenykdpes term6kek el66llit6sira. Ennek 6rdek6ben a NAK kiemelt
feladatrinak tartjuk az 6lelmiszer-feldolgoz6k 6ltal el66llitott €lelmiszerek himev6nek 6s

presztizsdnek er6sitds6t, valamint az gazali szerepl6k kdzponti terheinek cs6kkentds6t c6lz6

kezdem6nyezdseket. Egyiittmiiktiddstink soniLn nagy figyelmet kiviinunk forditani a

fogyaszt6k megfelel6 thjekoztatAsAr4 az dlelmiszer-el66lliuis hagyomri.nyos ds modern

megoldrisainak megismertetds6re ds a korszerii dlelmiszer-feldolgozissal kapcsolatban

kialakult t6ves ismeretekkel, hiedelmekkel val6 leszirnolasra. Meggy6z6ddstink, hogy a
mezbgazdasAgi termel6k 6s az dlelmiszer-feldolgoz6k k6zds 6rdeke, hogy a fogyaszt6k 6s a

gazdas6gpolitikai ddnt6shoz6k egyaril,nt pontos, megbizhat6 inform6ci6kkal rendelkezzenek

az 6lelmiszer-el6allitrls rirsadalmi-gazdas6gi fontossiigdr6l, a tevdkenys6g neh6zs6geir6l,

saj6tossrlgai16l.
Az EFOSZ ds a NAK ktiztis munkdjanak eredm6nyekdnt erSsiteni kiveinjuk a

term6kp6ly6Lk szerepl<iinek egymas ininti bizalmrit. Hissztik, hogy a magyarorszigi

mezogazdasiryi termel6k 6s 6lelmiszer-feldolgoz6k sikeres egyiittmiikdd6s6nek

eredm6nyekent jelent6sen n6velhet6 a magyar mez|gazdasiryi alapanyagokb6l itthon
versenykdpesen el6rillitott, a hazzi- 6s az exportpiacokon ert6kesitett 6lelmiszerek

mennyis6ge.

A FruitVeB Magtar Zdldsig-Gyfim lcs Szaknakdzi Szemezel is Termiktandcs cilkilffzisei

A FruitVeB Magyar Zildseg-Gytimdlcs Szakmak6zi Szervezet ds Termdktandcs a

magyar z6lds6g-gytimdlcs Agazat orszagos hatriskdrti szakmakdzi szervezete, melynek tagiai a

termel6k, a feldolgoz6k, a keresked6k, valamint az oktatrisi int6zmdnyek, kutat6 intdzetek is

kdpviseltetik magukat.
A FruitVeB a Nemzeti Agrargazdas6gi Kamar6val ktizosen aktivan rdszt vesz a

ziildsdg-gytimolcs Agazatot drint6 rendeletek, pri.Llyrizatok el6kdszitdsdben 6s

v6lem6nylzds6ben, valamint a legfontosabb szakmai k6rd6sekkel 6sszeffigg<i dSnt6sek

el<ik6szii6sdben, p6ld6ul tint6z6s, kert€szeti termdkek AFA-csdkkentdse, munkaer6-piaci

helyzet, piaci szerepl6k ktizdtti egyeaet6s) valamint a termel6k 6rdekeinek megfelel6
jogszabrilyok megalkotrisriban.

A-FruitVeB a Nemzeti Agrirgazdas gi Kamanival kdzdsen fontos feladatanak tekinti

a lakossrig zdlds6g-gyiimtilcs fogyaszuis6ra va16 iisztdnzes6t. Megrillapithat6, hogy ennek

6rdek6ben az elmtilt dvekben is sikeres prom6ci6kat hajtottunk vdgre k<iz<isen, amelyet a

jiiv6ben is folytatni kivanunk.
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A IIANGYA Szdvetkexete k Egt iittmiikddisin e k ci I kitiizis e i

A HANGYA Szdvetkezetek Egyiittmiikdd6sdnek fii cdlja a termel6 gazd6lkod6k piaci
pozici6jrinak er6sit6se, termeldsi biaons6g:lnak 6s jtivedelmi helyzetdnek ndvel6se, hogy

eziltal min6l tdbb ember, mindl jobb 6letk6rtilmdnyek kdzdtt dlhessen, t6nylegesen

megval6sitva a viddk fejleszldsdt. E c6lok el6r€s6hez Llrsadalmilag legiobb megoldrisnak a

sz6vetkezeti rendszert tekinti, ez6rt fell6p, hogy a szdvetkezetek nemzetkdzi elveinek hazai

6rvdnyesitds6n keresztiil - felszirnolva a szdvetkezeti forma hazai szab6lyozasokb6l ad6d6

versenyhdtriiny6t - segitse e16 a termel<ik boldogukis6t a globalizal6d6 viszonyok kdz6tt.
A IIANGYA Szdvetkezetek Egytittmiikdddse eddigi tev6kenys6gdnek meghatiroz6

szerepe volt abban, hogy a 2007-2013 ciklusban a termel6i szervez6ddsek az agrir gazali

termelds mintegy 10 sziu.zllkirt adt6k. E folyamat folytauisrihoz, a f6, cdl eleresdhez fontos

eszk6znek tekinti az alulr6l 6pitkez6 termel6i csoportok 6s Termel6i Ertdkesit<i Szervezetek

(TESZ) miikoddsi 6s fejlesa6si uirnogatasrlnak main6l jobb 6rv6nyesiil6s6t a Viddkfejlesa6si
Programban 6s mris fomisok feltdteleiben, a termel5i tulajdonlasri feldolgoz6ipar

megteremt6sdt megfelel6 nemzeti 6s EU-s forrdsoka alapoma, a fragmentil6dva
tev6kenyked6 kisebb piaci szerepl6k (szocidlis sz<ivetkezetek, Rttvid Elldtasi Lrincok)

szdvetkizeti inteenici6jrinak el<isegitdsdt. Ezen cdlok 6s eszktizdk eldrdse cdljrib6l

tev6kenykedve egyiittmrikddik azor' hazai 6llami 6s civil szervezetekkel, nemzetkiizi

partnerekkel, amelyek a HANGYA ez ininy0 ttirekv6seit t6mogatjrik, hat6konyan

kdzremiikcidnek ennek el6rds6ben.

Magtar Doh dnytermeldk Orszdgos Szdvetsigine k (MADOSZ) cil kitiizisei

Magyar Dohrinyermel<ik Orsz6gos Sz6vets6ge (MADOSZ) els6dlegesen a

magyarorsZgi dohrinyermel6s jdvedelmez6s6g6nek fenntartisrit tartja megval6sitand6nak.

rn"it egyik eszk<ize a magyarorszigi dohanyermel6s biaonsagrlnak fenntartiis4 amely

sztiksdgeisd teszi mind a piaci eszkdz6k, mind pedig a k6zdssegi, illetve nemzeti forrasb6l

nytjtott ui.rnogatrlsok dsszehangolt alkalmazisat.
A dohany6gazat jelent6s k6zimunkaer6-ig6ny6re tekintettel azokban a halmozotlan

htiLtr6nyos t6rs6gekben, ahol m6g dohrinl'termeles van, ez egyben a helyi foglalkoaatiishoz 6s

ezdltal a videk eltart6-kdpess6gdnek fenntartrisdhoz is hozzajrirul.

A Magtar Akvakultira is Haldszati szokmakilzi szemezet (MA-HAL) cilkitiizisei

A Magyar Akvakultura ds Halaszati Szakmakdzi Szervezet (MA-HAL) tagszervezdei

aa szeretn6k, ira a Nemzeti Agni.rgazdas6gi Kamara k6pviseln6 6rdekeiket a rajuk vonatkoz6

jogszab6lyok megalkotiisa, vdlem6nyez6se 6s a pilyiuati munka teriiletein, melyek a

iait".meter n6veGs6nek els6rendti feltdtelei. Kiiliindsen 6rz6keny teriiletek a vizdij 6s a

vizk6szletjrirulek k6rd6se, a halaszati tdrv6ny m6dositasa 6s a MAHOP id6arrinyos

v6grehajtisa.- i Ua-HaL tov6bbiakban k6ri a kamara segits6g6t a halfogyasa6s ndveldsdt 6saiinz6

marketing strat6gia vdgrehajtasriban, valamint a haLisz szakma elismertsdgdnek n6velds6ben.
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Az Orczdgos Erddszeti Egesfrlet (OEE) cdlkitiizdsei

Az Orszigos Erd6szeti Egyestlet a legnagyobb 6s legrdgebbi erd6szeti szakmai civil
szervezetkdnt els6dleges c6lkittiz6sdnek a fenntarthat6 erd6gazdrilkodds jogi ds szakmai

keretrendszer€nek kialakitris6t 6s folyamatos kontrolljrit tekinti. Fontosnak tartja a szakmai

k6pz6si rendszer n6pszertisit6sdt, a kdpz6s szinvonalinak emeldsdt, a gyakorl6 szakemberek

tovribbkdpzdsi rendszerdnek kialakitdsrit 6s miikddtetdsdt.
Az erd6tulajdonosok 6s erd6gazdrilkod6k esetdben sztiksdgesnek tartja azok p{lyiuali

ds szakmai informrici6kkal val6 elliuisrit. Az Orszagos Erddszeti Egyesiilet 5llaspontja szerint

a fenntarthat6 erd<igazddlkodris megkdveteli a tarsadalom kdmyezettudatos szeml6letdnek
er6sitds6t.

Az Orszlgos Erddszeti Egyesiilet kiilOn is ki kivrinja emelni, hogy folyamatos legyen

irz egyes agririryazalokkdzdtti forum 6s prirbesz6d.

A Vrigririllat is His Szakmakiizi Szereezet is Termdktandcs (VHI) cilkitiizisei

A Vdg6rillat 6s Hirs Szakmakdzi Szervezet 6s Termdktan6cs elsddleges szakmai

cdlkitr26se a termel<i sertdsdgazat er6sitdse, seftesAllomAny ndvel6se. Ezen cdlkittiz6s
megval6sitasihoz szorosan kapcsol6dik a htsipar, v6g6- 6s feldolgoz6ipar
versenyk6pessdgdnek a javitrisa, valamint a termel6, ds a feldolgoz6iparban a biaonsdgos
termelds kialakitrisa. Mindezen cdlkitiiz6sek megval6suliisrinak eredmdnyek6nt re6lis

lehet6sdg nyilik mind a belftildi, mind pedig az expo(6rt6kesit6s n6veldsdre.

A V6g66llat 6s Hris Szakmak 6zi Szewezet 6s Termdktandcs kiildn is szimit a

kamalira a hrisipari k6pz6sek, trljdkoaatrisok, 6s tudristranszfer biaositas6ban.

A Magttn Erddtulajdonosok is Gazddlkodtik Orsztigos Szdvetsiginek (MEGOSZ)

cilkitiizdsei

A Magrln Erd6tulajdonosok es Gazd6lkod6k Orszigos Sztivets6ge az agrariumban

mintegy 450 000 erd6tulajdonos, 6s mintegy 38 000 erdSgazd6lkod6 erdekeit k6pviseli.

Minden MEGOS Z-tag egyben tagSa a Nemzeti Agnirgazdasdgi Kamaninak is.

Kdzds 6rdektink, hogy megfelel6 jogi ktimyezetben folyjon a gazddlkodas. Az

erd6t6rv6ny m6dosit6sa, 6s annak vdgrehajtasi rendelete csak k6zds dsszefogassal j6hetett, 6s

jathet l6tre.
Minden maganerdrit 6rint6 kdrdds a NAK agrarstrat6gi6jrit figyelembe v6ve kertil

megvitatrisra" 6s el6terjesa6sre.
Kiil6n6sen fontos az egyiittmrikdd6s a jogharmonizici6 megteremtds6ben (ad6, ftild,

szirnvitel). A timogauisi rendeletek kidolgozlsa 6s a timogat isok lehivrlsa is kdz6s feladat.

Rendezv6nyeinken a kdzds megielen6s a tzgsig dsszefog6sit enisiti. A MEGOSZ a

kamariiban az oszitgos ktilddtteken 6s ktil6nbdz6 megyei 6s orszdgos v6lasZofi tisztsdgeken

keresztiil k6pviseli mag6t.
Az egy0ttmrik6d6s a magyar agrarium, kiemelten a magyar magiinerd6 gazdrilkodris

6rdekeit szolgAlja.

A7 Orc4igos Magtar Mihdszeti Egteshlet (OMME) cilkitiizesei

Mdheinlkel venddgek vagyunk a gazdik ftildj6n - dvente mintegy 20-30 milliard
forint 6rt6kben termeliink m6zet. Nem megyiink azonban tires kezzel a vend6gs6gbe' hiszen a

mdheink Altal elv,gzett megporz6ssal a gazdriknak jelenttis, a mdztink 6rtdk6nek

kb. 10-50-szeres 6rtdkii hasznot hajtunk.
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Legfontosabb stratdgiai partneriink a legnagyobb gazdaszewezet, ahol szimithatunk
arr4 hogy m6heinket megbecstilik, a ndv6nywddelmi munkrik soriin vigyaznak rrijuk, hiszen
tudjrik, hogy sikeres mez6gazdasdg nincsen sikeres mdh6sze ti agazat ndlktil. Oriiliink, hogy a
gazdak k6ziil egyre tdbben vrilasztj6k a k<imyezetkimdl<i megold6sokat.

A NAK keretein beltil az osztdlyok munkrijdban lehetdsdg nyilik a mdh6szeket 6rintd
tigyekben az egyeaet6sre, a kdlcsiinds megold6sok kialakitrisdra, egysz6val: a

mdh6saiirsadalom kdpviselet6re. Az elmrilt dvek bizonyitottdk, hogy az OMME-NAK
stratdgiai partnersdg mindkdt f6l szl.Lrn6ra hasznos, s ami a legfontosabb, hogy kdzdsen tudjuk
szolg6lni termel6ink, tagiaink drdekeit.

A Gobonatermesztdk Orsuigos Szivetsdge (GOSZ) cilkiriizisei

A Nemzeti Agrirgazdas gi Kamaninak 6s a Gabonatermesa6k Orszigos
Sz6vets6g6nek k6z6s c6lja kell, hogy legyen a magyar tulajdont versenyk6pes szint6ftldi
ndvdnltermeszds megteremtdse 6s szerepl6inek szakmai fejleszt6se.

Az EU p6nztigyi ciklusok vriltakozisaihoz , timogatasi-pdlydzati lehettisdgeihez fel
kell kdsziteni a magyar agr6riumot, a termel6k penziigyi stabiliuisrinak ndvel6sdvel. Ezek

mellett fontos az eg6szs6ges dlelmiszerek ds takarmrinyok el66llitrisa- amelyek nem csak

hazrinkban. hanem a kiilpiacokon is megrilljak a helytiket.

Magtar illattenyisztdk Szdvetsiginek furiSA cikitiizisei

A MASZ a kamanival val6 egyiittmiikddds keret6ben sziiks6gesnek Iartja az riilatteny6sztds

trirsadalmi megbecstil6sdnek ndvel6s6t (pl. szakmai forumok, ki6llitasok k6zds szervezdsdvel,

iisszehangolt sajt6kommunikrici6val stb.). A MASZ sziiks6gesnek Wtla az allattenyeszt 6si

iryazatok mez6gazdasigon beltli szerepdnek er<isit6sdt, melynek rdsze az dsszehangolt

fell6pds a jogszabalyok alkouisriban, m6dositrisdban , iryazati strat6giak kidolgozlsriban.
A MASZ 6ll6spontja szerint sziiks6ges, hogy a hazai dllatitermdk-el66llit isban a lehet6

legnagyobb ar6nyban vegyenek rdsa a magyar teny6szillatok, mely megkdveteli az

ilrutermel<ik 6s teny6szillat-el66llit6k egytittmiikddds6nek tovabbi er6sit6s6t.

A MASZ fontosnak tartja a szaktan6csad6s er6sit6sdt a tenydsztbszervezetek bevon6s6val.

A Fiatal Gazddk MagtarorsTigi STivetsdge - AGRYA cilkitiizisei

A Fiatal Gazdrik Magyarorszlgi Sz6vetsdge (AGRYA), mint a fiatal gazdiik egyetlen

6nill6 magyarorszigi szakmai drdekkepviselete t6mogat minden olyan agnir- 6s

viddkfejlesa6si elk6pzel6st, ami szolgrllja a fiatal gazdirlkod6k meger6stid6s6t a szektorban,

6s segit abban, hogy a fiatalok szimira vonz6bb hivatrissi v6ljon a mez6gazdaslgi

tevdkenyseg.
Az AGRYA kiemelt cdlnak tekinti a gazddlkod6kat segito hatdkony szolgAltatesi 6s

inform6ci6s rendszer miikddtetdsdt, a fiatalok vrillalkoz6i tevdkenysdgdnek dszttinzdsdt,

valamint az agrrlriummal kapcsolatos, az 6ltallnos kdzvdlemdnyt megc6lz6 kommunik6ci6s

tev6kenysdgek fejlesa6s6t.
A genenlci6s iigyek kezelds6hez kapcsol6d6 szakmai-szakdrt6i tevdkenysdg

meger6sit€se, annak horizontiil is, gazati kereteken trilmutat6 kezel6se, az agrir
nemzed6kv6ltris gtirdiilekenyebb6 t6tele a magyal mezogazdasig jtiv6je szempontjrib6l

alapvet6 kiviinalom.
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A Tej Szakmakdzi Szemezet is Termiktandcs cilkitilzisei

A Tej Szakmaktizi Szervezet 6s Term6ktandcs 6rdekk6pviseleti tev6kenysdgdnek

kdz6ppontj6ba a tejtermel6 telepek 6s a tejipar fejlesads6t helyezi.
Annak drdek6ben, hogy a tejdgazati integrrici6 tovribb er6sddjdn, meg kell teremteni a

felteteleket a hosszri trivir nyerstej-felvdsrirlisi szerz6d6sek elterjeszt6s6hez. A teiAgazat

sajdtossiigaihoz igazod6an folltatni kell szakmakdzi szervezeti miik6d6s tovribbi elm6lyitdsdt.

A Kisgazda Polgttri Egtesiilet cdlkitiizisei

A Kisgazda Polgriri Egyesiilet (KPE) c6lszeninek tartja hogy a Nemzeti

Agrargazdas6gi Kamara kezdem 
'nyezze 

a nyolc dltalinos iskokit vdgzett falusi gyerekek

srir^tou a mez6gazdiilkodrisi ismeretek ingyenes, vagy kedvemr6nyes oktatas keretdben

tdrtdn6 elsajetiusat.
A KPE javasolja a termel<ii drtdkesitds, a beszerzds, az eszkdzberthiaisok, az

er6forr6sok cdlszerff kihasznit:lsa 6rdekdben az iinkdntes termel6i dsszefogiist.

A telepiil6si agr|rgazdasiryj bizottsig feladat6t, a feladat vdgrehajlisinak a felt6teleit

fgy kell megszervezni, hogy az szolgrilni tudja a helyben lak6 ftildmivesek 6rdekeit, a kamara

ilinymutatrisdval meg kell sziintetni a telepiil6si agnirgazdaslgi bizott*ig id6nk6nt egymdst6l

elt6r6 gyakorlatrit.
A KPE a tarsszervekkel egyiitt arra kiviin vrillalkozni, hogy a Nemzeti Agr6rgazdas6gi

Kamara munkrbsriga sordn, azzal lsszhmgban, az eddigi tevdkeny6gdhez hasonl6an szakmai,

felvil6gosit6 tev6kenysdget folytat, els<isorban helyben l6v6 tagiai ds szervezetei segits6g6vel.

A KPE alapszabiily szerint v6llalt feladatanak megfelel6en a kiimyezetv6delem, 6s

ezen beliil is az agrar-kcimyezetvddelem teruletdn segfteni kivanja a kamara tags6g6l az

eredm6nyes dkol6giai gazd6lkodas megval6sitris6ban'
A KPE - a UaCOSZ-szat 6s tovribbi tarsszervezetekkel egytitt - a kamarai tagok

6rdekdben a jogszab6lyi keretek k6zdtt el kivrln jrirni minden olyan egyeni 6s csoportos

iigyben, amely egyben szolgrllj a a mezogazdas6g 6s a vid6kfejlesa6s hat6konyabb

kiteljestil6sdt.

A Magor Dkzkerliszek Szdvetsiginek cil kit iizisei

A Magyar Diszkert6szek Sz6vets6ge 1990-ben annak 6rdek6ben alakult meg, hogy

<isszefogia iigaz tban tev6kenykedSket 6s 6rdekeiket k6pviselje. A Szdvetsdg jelerleg 15

rrak-uiegy"rtitet et, ezaltal megktizelit6leg I100 diszn6v6nytermeszt6ssel, kereskedelemmel,

z6ldfeliilet-gazdalkodrissal foglalkoz6 tagot tdmiirit.
A kirtdszeti term6kek termeszt6se mintegy 2000 hektar szabadftildi 6s 315 hekt6r

ndvdnyhrizi feliileten folYik.
A diszkert6szeti szolg6ltatas (belt6ri diszit6s, park6pit6s, parkfenntartis) az flheto

emberi kdmyezet alakit6sa 6s fenntartesa szempontjAb6l n6lkiildzhetetlen'

A diizkert6sz- gazatban el6dllitott termeldsi drt6k becsiilt adat szerint 60 millirlrd

forint, melyet a kert6szeti szolgriltatasok, valamint a zdldfeliilet gazd6lkodris tovdbbi

50-60 milliri,rd forinttal ndvel.
Az iryazatban kimagasl6 az egys6gnyi tertileten el66llitott termel6si 6rt6k es az

egys6gnyi terilleten foglalkozatottak sziLrna, mely t6nyt a j6v6beni dcint6shozatal sord'n

t 
-angsityosaUtan kell figyelembe venni, ktildn6s figyelemmel arr4 hogy az gazztban

dolg-oz6i tev6kenys6ge a vid6k n6pess6gmegtart6 6s eltart6 kdpess6g6ben is jelent6s szerepet

jet;ik. A Szoveisdg sz6leskiirii nemzetk6zi tevdkenys6get is folytat azaltal, hogy tagla a

Nemzetkdzi Ke(dszeti Szdvets6gnek (AIPH).
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A Magtar Biokullira Sz0vetsig cilkitiizdsei

1983-ban Biokultrira Klub ndven alakult meg Sziivetsdgiink jogel6dje, amely 1987-t6l

egyesiiletk6nt miikadik. Kezdetekt6l c€lkitiizdstink a biogazdrllkodds. 6kol6giai gazdrllkodris
(egytitt:biogazd6lkodris) t6rnyer6s6nek ulmogatas4 a biogazdrilkod6st folyat6k drdekeinek
kdpviselete. Ennek, 6s a magyar biotermdkek EU piacaira segitdse drdek6ben az EU-val
ekvivalens ellen<irz6si-tantsitiisi rendszert alakitottunk ki 1995-ben, amelyet az EU
joganyagai is rdgzitettek. Ebben az id6ben a vil6gon 6sszesen 6t orszig rendelkezett ilyen
elismerdssel.

Szdvets6giink kizar6lagos tulajdonriban 6ll a magyar biogazddlkodds meghatriroz6 bio
ellen6rz6-tanrisit6 szervezete, a Biokontroll Hungriria Nonprofit Kftt (ndgyezer k6riili
tanrisitott gazdasigj szerepl6vel), 6s az EU szintj6n is egyediikill6nak tartott biopiacot
miikddtet Budapesten.

Erdekk6pviselet munkii,nk soren tett javaslatainkat ddnt6sei soriin jelent<is ardnyban

figyelembe veszik az illet6kes kormdnyzati szervek. Javaslatainkra maximiilisan szirnit a

mindenkori magyar agrriririinyitis az EU biogazdalkodassal kapcsolatos jogalkot6s

folyamataiban.
Szdvetsdgiink l1 tagegyesiiletb6l rill, ezek kdztil hdt Magyarorszig r6gi6inak

megfelel6en mrikddik. lefedve az orszlg teljes tertiletdt, ezeken tfl a bio feldolgoz6k, a

biodinamikus gazd6,lkodok, az oktatiis, kutatris fejlesz6s 6s a nagyobb biogazdrilkod6k

egyesiiletei m6g a tagiai a sziivetsdgnek, a biom6h6szek egyestilete pedig felv6tel alatt rill.

Tev6keny tagjai vagyunk a vikig biogazdalkodisi szervezet6nek (FOAM),6s ennek

EU csoportjrinak, amely jelent6s hat6st k6pes gyakorolni az EU bio jogalkotrisrira is.


