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Tisztelt Elnök úr! 
 
A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége - AGRYA az agrárkamarai rendszer átalakulását 
agrár stratégiai szempontból kiemelkedő fontosságúnak ítéli, az ezzel kijelölt út 
visszavezetheti a magyar agrár világot az európai útra. Várhatóan hosszú, munkával teli 
időnek kell azonban eltelnie ahhoz, hogy a magyar Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) a 
nyugat-európai jó példákhoz hasonló szervezettséggel és konszolidált köztestületi 
tevékenységgel legyen képes segíteni a gazdák tevékenységét. A változás jelenlegi, kezdeti 
szakasza ráadásul nagy jelentőséggel bír, hiszen most rögzülnek a kamarai működés alapjai, 
formálódik a szervezet és nem utolsó sorban most alakítható ki, szerezhető vissza az a 
törékeny bizalom, amelyet az elmúlt évek történései okán a kamarai rendszer elvesztett. 
 
Korábbi nyilatkozataiban az AGRYA kinyilvánította, hogy nyitott az együttműködés 
kialakítására a létrejött új agrárkamarával, kezdeményezőként lép fel ennek érdekében. 
Hisszük, hogy az elmúlt időszak után is van lehetőség arra, hogy az agrárkamara - 
megmaradva a köztestületi működés világosan lehatárolt kereti között - alkalmas eszköz 
legyen egy, a gazdákat segítő hatékony szolgáltatási és információs rendszer működtetéséhez.  
Az AGRYA, mint az egyetlen olyan magyarországi, független, általános érdekképviselet, 
amelynek szerveződésében megjelenik a generációs irányultság, az előbbiek miatt nyitott az 
együttműködésre az agrárkamarával, az átalakulási folyamat problémái ellenére. 
Álláspontunk azonos az Ön nyilatkozataiban megjelenő vízióval, a kamara és a szakmai 
érdekképviseletek hatékony együttműködése elengedhetetlen, ha a jelenleginél szervezettebb, 
rendezettebb viszonyokat kívánunk megteremteni az agrár világban. Ebben a munkában az 
AGRYA partnere kíván lenni a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának. Jelen levelünkkel 
kezdeményezzük, hogy egyeztessük az AGRYA és a NAK közötti jövőbeni együttműködés 
kereteit és részleteit.  
 
Az AGRYA Elnöksége 2013. augusztus 29-i ülésén tárgyalta a lehetséges együttműködést a 
NAK-al. Ez alapján az Elnökség a következő sarokpontokat határozta meg az együttműködés 
kezdeményezéséhez kapcsolódóan, tartalmi és finanszírozási szempontból. 
 
Az AGRYA partneri kapcsolataihoz minden esetben valós, tevékenységben is megtestesülő 
tartalom társul. Így jelen esetben is meg kell határozni az együttműködési szándék és a közös 
célok deklarációján túl azokat a pontos programokat, operatív cselekvési területeket, amelyek 
valós tartalommal tudják megtölteni az együttműködés kereteit. 
Az előzetes elemzésünk alapján három lehetséges tevékenységi terület azonosítható: 
- Az agráriummal kapcsolatos, az általános közvéleményt megcélzó kommunikációs 
tevékenység összehangolása, közös továbbfejlesztése segítheti az agrárkamara még inkább 



 

 

"láthatóvá tételét". Ezen a területen az AGRYA komoly tapasztalattal és európai szinten is 
elismert eredményekkel rendelkezik. 
- A fiatal gazdákat megcélzó összehangolt tájékoztatási tevékenység egy nagyon fontos 
gazdálkodói rétegben, a jövő gazdálkodói között segítheti az agrárkamarai rendszerrel 
kapcsolatos bizalom erősítését. Ezen a területen az AGRYA, partnereivel együtt hosszú évek 
óta innovatív tevékenységet folytat, új csatornákat, eszközöket keres, használ. 
- A generációs ügyek kezelése kiemelt szakmapolitikai prioritás. Az ezekhez kapcsolódó 
szakmai-szakértői tevékenység megerősítése, főleg annak horizontális, ágazati kereteken 
túlmutató jellege miatt fontos együttműködési pont lehet. 
 
Az AGRYA-NAK együttműködéshez kapcsolódó egyes tevékenységek finanszírozási 
forrásául, költségmegosztás mellett, de döntő részében a NAK fiatal gazdáktól beszedett 
tagdíj bevételei szolgálhatnak. Természetes módon a finanszírozási igények felmérése, 
egyeztetése, azok megosztása a későbbiekben, a pontosan rögzített közös tevékenységek 
ismeretében lehetséges. 
 
Az együttműködés kialakításában az AGRYA szándéka tiszta és őszinte. Így részünkről az 
egyeztetési folyamat főbb csomópontjairól - természetesen nem a reményeink szerint 
hamarosan meginduló operatív egyeztetéseken elhangzottakról - rendszeres tájékoztatást 
adunk majd a tagjainknak és a tevékenységünk iránt érdeklődőknek. Ezzel szeretnénk elejét 
venni a téves és pontatlan információk terjedésének. Ezek ugyanis komoly bizonytalanságot 
okoztak már abban az időszakban is, amikor az agrárkamarai folyamatokban érintett 
személyek még más szervezeti elkötelezettségek keretei között kerültek kapcsolatba az 
AGRYA-val.  
 
Zárásként ismételten megerősítjük, hogy az agrárkamarai rendszer újjászervezése, megtöltése 
valódi tartalommal és szolgáltatással az AGRYA számára fontos. Emiatt az együttműködésre, 
a korábbi nyilatkozatainkkal összhangban nyitottak vagyunk.  
 
Megtisztelő figyelmét köszönjük, munkájához sok sikert és kitartást kívánunk! 
 
 
Budapest, 2013. szeptember 4. 
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