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Sajtóközlemény 

 

 

Az Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA vendégeként 2011. november 7-9- 

között horvát fiatal gazda delegáció látogatott Magyarországra. A látogatás részeként a 

Horvát Fiatal Gazdák Tanácsa – HUMP képviselői Budapesten találkoztak V. Németh Zsolt 

vidékfejlesztésért felelős államtitkárral, Font Sándorral, az Országgyűlés Mezőgazdasági 

Bizottságának elnökével, valamint a Közép-európai Fiatal Gazda Központ – CERYC 

partnerség képviselőivel, a cseh, szlovák, lengyel és szlovén fiatal gazda szervezet vezetőivel. 

 

A CERYC partnerséget (www.ceryc.eu) 2007-ben az AGRYA kezdeményezésére a régió 

fiatal gazda szervezetei hozták létre, amellyel több célt tűztek ki. Egyrészről a résztvevő 

partnerek – lengyel, szlovák, szlovén, bolgár, román cseh, magyar fiatal gazda szervezetek- 

szoros nemzetközi szervezeti együttműködésének keretei teremtődtek meg. Ez főként az 

európai fiatal gazda szövetség, a Fiatal Gazdák Európai Tanácsa - CEJA keretében végzett 

közös munkára irányul. Másrészről a CERYC programok, képzések szervezésével a résztvevő 

partnerek szervezet-fejlesztéséhez járul hozzá, közösen lebonyolított pályázati programok 

segítségével. A fejlesztő munkának közvetlen eredménye a Szlovák Fiatal Gazda Szövetség 

és a Bolgár Fiatal Gazdák Szövetségének megalakulása 2008-ban és a szlovákiai szervezet 

2011. évi felvétele a CEJA-ba.  

Ezen túl kimondottan erőssé vált az évek alatt a hatékony közös fellépést segítő információ 

csere szervezetek között, megerősödtek a kétoldalú, többoldalú szervezeti és személyi 

kapcsolatok. 

A CERYC partnerség egy jellegzetes hálózati együttműködés, amely nem szervezet és nem is 

cél a szervezetté alakítása. Ezzel kívánják a résztvevők megőrizni az együttműködés 

rugalmasságát. 

A CERYC a közös munkájának adminisztratív szervezését az AGRYA látja el és 

meghatározó szerepet játszik annak tartalmi meghatározásában is. Emiatt az AGRYA 

CERYC-hez kapcsolódó tevékenységét a Vidékfejlesztési Minisztérium is támogatja. 

 

V. Német Zsolt államtitkár a találkozó során hangsúlyozta, hogy: „A magyar és a környező 

országok gazdáinak példáiból okulva a horvát gazdák megkímélhetik magukat jó pár nehéz 

pillanattól és egyszerűbbé válhat az a nagyívű finanszírozási és adminisztratív átalakulás, 

amely még csak most kezdődik a Közös Agrárpolitika intézményeinek átvételével. Csak 

bíztatni tudom horvát barátainkat abban, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy 

meg tudják őrizni azt a sorszínűséget, amelyet a helyben előállított termékek piacán magam is 



személyesen megtapasztalhattam. Ha ez az EU csatlakozás időszakában a szabályozás 

változása miatt elveszik, nagyon nehezen tudják majd újra feléleszteni.” 

A Font Sándor bizottsági elnökkel folytatott hosszabb egyeztetés során hangsúlyosan kerültek 

elő a mezőgazdasági termelés egyes kérdései valamint a termőföld és piac szabályozás. Font 

Sándor kinyilvánította, hogy Magyarország és Horvátország mezőgazdasági adottságai 

hasonlóak, így nagy esélyt lát személyesen is arra, hogy jó együttműködés tud majd 

kialakulni immáron már az Európai Unió keretei között is. 

 

Az egyeztetés során a horvát partner egyértelműen kifejezte szándékát, hogy részese kíván 

lenni a CERYC keretében zajló közös munkának, építkezni kívánnak azokra a tapasztalatokra, 

amelyek a már EU tagországok fiatal gazda szervezeteinél rendelkezésre állnak az európai 

integráció működéséről. Benjamin Sakoman a HUMP elnöke elmondta: „A horvát EU 

csatlakozással kapcsolatos tárgyalások csak nemrégiben zárultak le. A csatlakozásunk 

részletei, feltételei, ha lassan is, de nyilvánosságra kerülnek. A horvát fiatal gazdák 

felkészüléséhez azonban nemcsak a csatlakozási feltételek értékelése, elemzése szükséges. 

Meg kell ismernünk a közlemúltban lezajlott EU bővítés részeseinek véleményét, 

tapasztalatait is. A mostani látogatásunk után úgy gondoljuk, hogy a CERYC partnerségen 

keresztül jóval objektívebb képünk lehet arról, hogy mi is vár ránk a csatlakozás után. A 

horvát fiatal gazdák nagy várakozással tekintenek az EU tagságra. A Magyarországon eltöltött 

néhány nap, az ez alatt kapott információk alapján azonban látszik, hogy nagy kihívás lesz 

számunkra megfelelni a kihívásnak és csökkenteni az EU tagság esetleges hátrányait és 

maximálisan kihasználni annak előnyeit.” 

 

A horvát partner felvételéről a formális döntést a CERYC partnerségben résztvevő 

szervezetek a legközelebbi, 2011. december 2-i szlovákiai találkozójukon hozzák meg. A 

mostani előkészítő tárgyalásokon azonban egy partner kivételével minden résztvevő szervezet 

képviselője résztvett. Ez után már most teljes bizonyossággal kijelenthető, hogy új, horvát 

partnerrel bővül a fiatal gazda szervezetek közép-európai együttműködése. 

 

Budapest, 2011. november 9. 
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