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Szövetségünk 2013. szeptember 4-én hivatalosan is kezdeményezte együttműködési 
megállapodás megkötését a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával. Ez ügyben személyes 
egyeztetésre került sor Önnel és kollégáival 2013. szeptember 16-án. Ezen a megbeszélésen 
kijelölték Papp Gergely főigazgató-helyettest, mint kapcsolattartót ebben az ügyben. Ezen túl 
egyetértés mutatkozott abban, hogy az együttműködést kezdeményező levelünkben foglalt 
irányok elfogadhatóak a megállapodás tartalmának meghatározásakor. A Kamara részéről 
2013. október 2-án érkezett meg a megállapodás tervezete. Ennek bővített, a tartalmi 
együttműködést erősítő, közös projekteket is tartalmazó változatát az AGRYA 2013. október 
7-én megküldte Önöknek. Ez után Papp Gergely főigazgató-helyettes úr személyesen 
ismertette a Kamara álláspontját a 2013. október 18-i AGRYA elnökségi ülésen. Ez volt az 
utolsó olyan esemény, amelyet formális eseményként tudunk értékelni az együttműködés 
előkészítésében. Az azóta eltelt egy hónapban azonban nem történt semmi érdemi előrelépés.  
 
Szövetségünk Elnöksége áttekintette a kamarai megállapodás megkötésének eddigi 
folyamatát. Ez alapján a következőben foglalható össze az álláspontunk.  
Az együttműködési javaslatunkban szereplő események egy része - Fiatal Gazda Információs 
Börze, Vidék Kaland Klub - már elkezdődött, sőt lassan be is fejeződik a kamarai 
megállapodástól függetlenül. Megjegyezzük, hogy ezek az AGRYA által kifejlesztett 
események elsősorban a Kamara külső megítélésében, pozitív üzenetű média kommunikációs 
megjelenésében adhattak volna segítséget. 
A Fiatal Gazda Obszervatórium kezdeményezéssel kapcsolatosan Papp Gergely főigazgató-
helyettes ismertette a kamarai álláspontot 2013. október 18-án. E szerint az Obszervatórium 
esetén kizárt, hogy azt a Kamara az AGRYA-val közösen működtesse, szervezze. Kamarai 
alapelv ugyanis, hogy a szakmai jellegű testületeknek kizárólag a Kamarán belül lehet 
működniük, teljes tartalmi és személyi ellenőrzés, felügyelet alatt. Az említett elnökségi 
ülésen már jeleztük Főigazgató-helyettes úrnak, hogy a Fiatal Gazda Obszervatórium ügye, 
annak szakmai tartalma és innovatív megközelítése miatt fundamentális kérdése egy Kamara-
AGRYA megállapodásnak. E nélkül nagyban sérülne az az elv, amelyet az AGRYA követ a 
megállapodásai megkötése során. Minden esetben törekszünk ugyanis arra, hogy valós 
szakmai tartalom és ne csak egyszerű deklaráció legyen a megállapodások tartalma. Az 
Obszervatórium nélkül a megállapodás fontos szakmai tartalmát veszítené el, lényegében 
kiürülne. Az informális egyeztetések alapján az látszik, hogy ebben a kérdésben a Kamara 
álláspontja változatlan. 
 



Az előbbiek alapján az Elnökség megállapította, hogy egyrészről a megállapodás AGRYA 
számára lényeges tartalmi kérdései az idő múlásával aktualitásukat vesztették. Másrészről az 
AGRYA számára fontos szakmai tartalom rögzítését a Kamara elképzelhetetlennek tartja. 
 
Szövetségünk tevékenysége során a kamarai megállapodás egy nyitott ügy, amelynek lezárása 
szükségesnek látszik. Így az előbbiekben részletezett okok miatt az AGRYA visszavonja a 
kamarai együttműködési megállapodás megkötésére vonatkozó javaslatát. Kinyilvánítjuk, 
hogy ez csak a jelenlegi helyzetre vonatkozik, az elvi együttműködési szándékunk továbbra is 
változatlan. Egy megújult, valós szakmai tartalommal és értékelhető szolgáltatás rendszerrel 
rendelkező kamarai struktúrára szüksége van a magyar mezőgazdaságnak.  
 
Bízunk benne, hogy hamarosan sikerül a Kamarának a belső ügyeit rendezni és így lesz 
elegendő energia, szervezeti kapacitás a valós tartalmú szakmai együttműködések 
kialakítására is.  
 
Megtisztelő figyelmét köszönjük! 
 
 
Budapest, 2013. november 19. 

 

         
Dr. Mikula Lajos 
  ügyvezető elnök 


