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Kivonat 

A hivatalos hatóságok, pártok és szervezetek mellett különböző civil szervezetek, egyesületek, csoportosulások 

képviselik a mezőgazdaság és a vidéki térségek, valamint az élelmiszerfogyasztók mezőgazdasággal kapcsolatos 

érdekvédelmi feladatait. A modulban a közvetlen mezőgazdasági érdekvédelem mellett az ide kapcsolódó 

környezetvédelemi, fogyasztóvédelmi és állatvédelmi érdekeket képviselő fontosabb szervezeteket is 

bemutatjuk. A modul a mezőgazdaság és vidékfejlesztés európai uniós érdekképviseleti szervezeteire, 

lehetőségeire is kitér. 

Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény védi. Egészének vagy részeinek másolása, felhasználás kizárólag a 
szerző írásos engedélyével lehetséges. 
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4. fejezet - Érdekképviseletek itthon 
és az EU különféle bizottságaiban. 

1. 4.1 Bevezetés 

A hatóságok és a hivatalos szervezetek mellett különböző pártok, civil szervezetek, egyesületek képviselik a 

mezőgazdaság és a vidéki térségek, valamint az élelmiszerfogyasztók mezőgazdasággal kapcsolatos 

érdekvédelmi feladatait. Ide sorolhatók részben a környezetvédelemmel és az állatvédelemmel kapcsolatos 

feladatok is. A következőkben néhány fontosabb szervezet jellemzőit mutatjuk be, az alábbi csoportosítás 

szerint: 

Agrár-érdekképviseletek 

• Magyar Agrárkamara 

• Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) 

• Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) 

• Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége (AGRYA) 

• Egyéb szakmai szervezetek 

Környezetvédelem, biológiai termelés 

• Biokultúra Szövetség 

• Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) 

• Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség (Levegő Munkacsoport) 

Fogyasztóvédelem 

• Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE) 

• Tudatos Vásárlók Egyesülete 

Állatvédelem 

• Négy mancs 

EU-érdekképviseletek 

• Pártok, pártszövetségek, kormányzat 

• COPA/COGECA 

2. 4.2 Agrár-érdekképviseletek 

2.1. 4.2.1 Magyar Agrárkamara 

Az államgazdasági szerepvállalásának csökkentése érdekében a magyar országgyűlés az 1994. évi XVI. 

törvénnyel létrehozta a gazdasági kamarákat. E törvény értelmében alakult meg a Magyar Agrárkamara 1994. 

december 20-án közfeladatokat ellátó, jogi személyiséggel rendelkező, országos hatáskörű köztestületként. Az 

Országgyűlés a gazdasági kamarákról 1999. december 21-én CXXI sz. alatt új törvényt alkotott. Ennek 

megfelelően az agrárkamarák újjáalakultak 2000-ben. 
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A Magyar Agrárkamara tagjai a fővárosi és területi agrárkamarák. A 20 területi agrárkamara ugyancsak 

köztestület, amelynek önkéntes alapon tagjai a mezőgazdasági, erdőgazdasági, halászati és vadászati 

tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek, ideértve az ezekhez közvetlenül kapcsolódó feldolgozó, 

kereskedelmi, illetve szolgáltató tevékenységet is. 

Az agrárkamaráknak jelenleg 11 000 önkéntes tagja van, ezek egyharmada őstermelő, egyharmada egyéni 

vállalkozó és egyharmada jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet. A tagok a mezőgazdasági 

összes termékkibocsátás 60 százalékát képviselik. 

A Magyar Agrárkamara feladatai a következők: 

• a területi agrárkamarákkal együttműködve végzi a gyakorlati képzőhelyek ellenőrzését, 

• koordinálja a mesterképzéssel kapcsolatos vizsgáztatási és oklevél kiadási feladatokat, 

• kapcsolatot tart a külföldi mezőgazdasági kamarák országos szervezeteivel és azok nemzetközi 

szervezeteivel, 

• kialakítja a tagnyilvántartás egységes rendszerét, 

• kidolgozza a  tisztességes piaci magatartásra vonatkozó etikai szabályokat  , 

• vásárokat, kiállításokat szervez, 

• tagjai tevékenységére vonatkozóan kialakítja a származási igazolás és más kereskedelmi forgalomban 

szükséges okmányok kiadásának és hitelesítésének szabályait, 

• képviseli tagjait az állami pénzalapokban, 

• véleményezi jogszabályok, agrárprogramok kormányzati anyagait, jogszabály módosításokat kezdeményez a 

törvény szabályai szerint. 

2.2. 4.2.2 Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos 
Szövetsége (MOSZ) 

A Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége - MOSZ, a jelenleg leghosszabb ideje 

működő magyar mezőgazdasági érdekképviseleti szövetség. Jogelődje, a Termelőszövetkezetek Országos 

Tanácsa 1967-ben alakult. A szövetség 1989. december 10-12-én tartott kongresszusa határozta el a szövetség 

átalakítását, megnyitva a tagság lehetőségét a nem szövetkezeti formában működő mezőgazdasági termelők előtt 

is és felvállalva a mezőgazdaság ágazati érdekeinek átfogó képviseletét. 

A szövetség országos kiterjedésű együttműködés (az úgynevezett "szövetségi rendszer") csúcsszerve. A 

szövetségi rendszert a tagszervezetek, ezek területi alapon (megyénként) szervezett szövetségei, egyes ágazatok 

termelőit tömörítő szakmai szövetségek és az országos szövetség alkotják. 

Az országos szövetség magát a mezőgazdasági ágazatban működő gazdasági, munkaadói és szövetkezeti 

érdekképviseleti szervezetként határozza meg, amely társadalmi szervezetként az egyesülési törvény szabályai 

szerint működik. 

2.3. 4.2.3 Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek 
Szövetsége (MAGOSZ) 

A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége célja a magyarországi gazdaköröknek, ezek 

tagjainak, azaz a magyar gazdáknak és gazdaszövetkezeteinek érdekvédelme, érdekképviselete, gazdálkodást és 

szakmai fejlődést segítő tevékenységük támogatása, összehangolása, valamint a magyarországi gazdakörök és 

ezekbe tömörült gazdák és gazdaszövetkezetek, valamint ezek megyei szövetségei és az országos szövetség 

közötti információáramlás megteremtése és elősegítése. 

A szövetség tagja lehet minden jogi személyiséggel rendelkező, társadalmi szervezetként működő gazdakör és 

egyéb társadalmi szervezet, amely a szövetség jelen alapszabályát elfogadja és betartja, valamint a megállapított 

tagdíjat rendszeresen fizeti. /rendes tag/ 

http://www.agrarkamara.hu/LinkClick.aspx?fileticket=zYomf6sBv0g%3d&tabid=93
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A szövetség pártoló tagja lehet minden egyéb jogi személy /pld: gazdaszövetkezet vagy ezek szövetségei stb./ 

vagy természetes személy, aki a szövetség jelen alapszabályában megfogalmazott alapelveivel és célkitűzéseivel 

egyetért és azok megvalósítása érdekében anyagilag vagy más módon - külön megállapodás szerint - támogatja 

a szövetség munkáját. 

A szövetség tevékenysége a következők szerint foglalható össze: 

• a magyarországi gazdakörök, valamint az ezekbe tömörült gazdák és a gazdaszövetkezetek képviselete az 

országos érdekegyeztetésben, 

• a szövetség tagjainak képviselete az állami szervezetek, hatóságok, bíróságok, intézmények és más harmadik 

személyek előtt, 

• az ország gazdakörei és ezek tagjai, a magyar gazdák, valamint gazdaszövetkezetek állásfoglalásainak, 

javaslatainak és kérelmeinek előterjesztése és képviselete az országos politikai és gazdasági döntéshozó 

szerveknél, 

• segítségnyújtás a szövetség tagjai részére európai uniós ismeretek, információk megszerzéséhez, szakmai és 

tudományos előadások, tapasztalatcserék, találkozók, tanulmányutak és regionális találkozók 

megszervezéséhez: 

• a szövetség tagjainak folyamatos tájékoztatása az Európai Uniós és nemzeti jogszabályok változásairól, az 

agrár- és vidékfejlesztést segítő programok lehetőségeiről, az Európai Uniós kutatási eredményekről és 

fejlesztési lehetőségekről és e tevékenységekhez kapcsolódó termelési, kereskedelmi és pénzügyi 

konstrukciókról, 

• a szövetség tagjainak, tagszervezeteinek folyamatos tájékoztatása a MAGOSZ képviselőinek az egyes 

bizottságok munkájában végzett tevékenységéről és a döntések eredményeiről. 

2.4. 4.2.4 Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége (AGRYA) 

A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége a magyar fiatal gazdák önálló generációs szervezete 1996-ban 

alakult. Tevékenysége középpontjában egyértelműen az európai agrárpolitikai kérdések állnak. A Szövetséghez 

jelenleg több mint 1.500 fiatal gazdálkodó kapcsolódik. 

Az AGRYA fő céljai: 

• a magyar fiatal gazdák érdekeinek képviselete Magyarországon és külföldön, 

• együttműködés és partnerség kialakítása a fiatal gazdák között, 

• információszolgáltatás, tájékoztatás, 

• fiatal gazda generáció a generációt törekvéseinek bemutatása. 

Az AGRYA-nak tagja lehet bárki, aki hivatásszerűen mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozik és 

tagfelvételéhez az Elnökség hozzájárul. A tagfelvételnél rögzített életkori határ nincs, de 35 évnél idősebb 

jelentkezők felvételéhez nem járul hozzá az Elnökség. A tagság döntő része jelenleg a 25-35 éves korosztályból 

kerül ki. A fiatal gazda korosztályból már kiöregedő tagjainknak nem kötelező kilépniük a szervezetből, a 

"Szenior Kollégiumon" keresztül továbbra is részesei lehetnek a szervezet életének. 

2.5. 4.2.5 Egyéb szakmai szervezetek 

A felsoroltak mellett további egyesületek, szövetségek, tanácsok stb. képviselik a szűkebb, illetőleg átfogóbb 

szakmaterületek érdekeit (pl. terméktanácsok, állattenyésztési szövetségek, víztársulások stb.). 

3. 4.3 Környezetvédelem, biológiai termelés 

3.1. 4.3.1 Biokultúra Szövetség 
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A Szövetség az 1983-ban Klubként indult, majd 1987-ben egyesületté alakult  Biokultúra Egyesület t  eljes 

jogutódjaként létrejött szervezet. Jelenlegi 13 jogi személyiségű tag összefogja az egész ország ökológiai 

gazdálkodását, mely magába foglalja nemcsak a termelő gazdákat, de az érdeklődőket is. 

A Szövetség céljai között szerepel a biotermékek fogyasztásának minél szélesebb körben történő terjesztése, az 

egészséges életmód propagálása. Ennek jegyében már évek óta működik, és folyamatosan növekszik az egyetlen 

olyan ellenőrzött  Ökopiac  , amely az egész magyar biotermék palettát felöleli. A Szövetség tulajdonában lévő, 

1996-ban létrehozott  Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.  ellenőrző és tanúsító szervezet a magyarországi 

biotermékek közel 95 százalékát ellenőrzi. 

Az Alapszabály szerint a Szövetség fő célja: „az ember és természeti környezete harmonikus kapcsolatának 

minden területen történő fejlesztése, és az ezzel foglalkozó társadalmi szervezetek tevékenységének 

összehangolása”. A szövetség feladatai: 

• népszerűsíti, terjeszti az ökológiai gazdálkodási szemléletet, 

• képviseli az ökológiai szemléletet a termelők, fogyasztók és hatóságok előtt, 

• támogatja a térségi ökológiai szemléletű programokat, 

• ösztönzi az ökológiai gazdálkodási termékek fogyasztását, 

• megismerteti a termelőkkel az ökológiai gazdálkodás adminisztratív és ellenőrzési rendszerét, 

• támogatja az ökológiai szemlélettel foglalkozó képzés és kutatás szakterületeit, 

• előadások, tanfolyamok, szaktanácsadás, bemutatók és kiadványok útján terjeszti az ökológiai 

mezőgazdálkodással kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket, 

• szervezési információnyújtás és koordinálás útján előmozdítja a helyi és regionális ökotermelői és fogyasztói 

közösségek létrejöttét, 

• kapcsolatot tart és együttműködik az ökológiai mezőgazdálkodással foglalkozó hazai, külföldi és nemzetközi 

társszervezetekkel, 

• az ökológiai mezőgazdálkodás térnyerése céljából támogatja a kertbarát mozgalom kiszélesítését, ökológiai 

mintagazdaságok kialakítását, 

• előmozdítja a falusi ökoturizmus és az ökológiai mezőgazdálkodás kölcsönhatását, 

• szerepet vállal a hagyományos és őshonos állat- és növényfajták génállományának megőrzésében, 

• elősegíti az ökológiai kutató-fejlesztő tevékenység eredményeinek gyakorlati hasznosítását, 

• támogatja a természet- és környezetvédelmet, 

• előmozdítja ellenőrzött, biológiai, környezetkímélő, energiatakarékos és hulladékhasznosító eljárások 

feltárását, terjesztését, 

• törekszik a természeti környezet és az emberi táplálék környezetidegen vegyi, biológiai és egyéb anyagokkal 

történő terhelésének csökkentésére – támogatja minőségi szempontból értékesebb, egészségesebb, táplálóbb 

termények, termékek és élelmiszerek elméleti és gyakorlati   előállítási módjait. 

3.2. 4.3.2 Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) 

A Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) több, mint 100 hazai környezet- és természetvédő szervezet 

közössége, fő célja a természet egészének a védelme és a fenntartható fejlődés elősegítése. 

Az 1989-ban alapított Szövetség tagjai Magyarország minden megyéjében jelen vannak és küzdenek a 

természeti értékek megóvásáért, a környezeti terhelések megelőzéséért. Nemzetközi szervezetekkel, kiemelten a 

Föld Barátai hálózattal együttműködve hangsúlyos szerepet játszik Európa és a világ környezetvédelmi civil 

összefogásaiban. 

http://www.biokultura.org/biokereskedelem/biopiac.html
http://www.biokontroll.hu/
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Az MTVSZ elveiben radikális szervezet: a környezeti problémák okaira akarják ráirányítani a döntéshozók és az 

állampolgárok figyelmét közösségi akciókkal, szakmai rendezvényekkel, megalapozott tanulmányokkal és 

kiadványokkal, célzott lobbi tevékenységgel. Nem a technikai vagy felszínes politikai megoldásokat tartják 

eredményesnek, hanem szükségesnek látják a gondolkodás, az erkölcsünk és velük együtt termelési és 

fogyasztási rendszer gyökeres átalakítását. 

Kampányaikban kiemelkedő figyelmet fordítanak az éghajlatváltozás hatásainak mérséklésére, a 

fenntarthatósági szempontok integrálására a szakpolitikákba, a génmódosítás-mentes és természetbarát 

mezőgazdaság támogatására, a káros infrastruktúra és ipari beruházások elleni fellépésekre, a magukat zöldre 

festő környezetpusztító óriás cégek és bankok leleplezésére, a polgárok és kiemelten az ifjúság környezeti 

oktatására és nevelésére. 

3.3. 4.3.3 Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő 
Szövetség (Levegő Munkacsoport) 

Levegő Munkacsoport politikai pártoktól és gazdasági érdekektől mentes független társadalmi szervezet. 

Törekszik az állampolgári részvétel lehetőségeinek bővítésére, a nyilvánosság, a tájékoztatás és a tájékozódás 

szabadságának kiteljesítésére. Tevékenysége a környezetvédelem. A Levegő Munkacsoport céljai (az 

Alapszabály szerint): 

• elősegíti annak az alapelvnek a megvalósulását, hogy az élethez és az egészséghez való jog a legalapvetőbb 

emberi jog, 

• elősegíti mindazon törekvések megvalósítását, amelyek célja, hogy az emberi tevékenységek hatásai a 

természet teherbíró képességének határain belül maradjanak, illetve arra a szintre szoruljanak vissza, 

• elősegíti az egészséges életkörülmények fenntartását, illetve visszaállítását az épített környezetben, beleértve 

az épületek belső tereit, 

• különösen törekszik “az okozó fizessen!” elv gyakorlati megvalósításának elősegítésére, 

• előmozdítja a meg nem újuló energiahordozók, nyersanyagok, természeti kincsek felhasználásának 

visszaszorítását, és támogatja mindazokat a tevékenységeket, amelyek anélkül növelhetők, hogy pótolhatatlan 

forrásokat nagy mennyiségben használnának fel vagy súlyos környezetszennyezést okoznának, 

• kiemelten törekszik a környezetvédelem területén az állampolgári részvétel lehetőségeinek bővítésére, a 

nyilvánosság, a közvetlen demokrácia megerősítésére, a tájékoztatás és a tájékozódás szabadságának minél 

szélesebb körű megteremtésére, 

• elsősorban az államháztartás, a közlekedéspolitika, a településpolitika és az energiapolitika környezetbaráttá 

tételéért, valamint a települési zöldfelületek megóvásáért és fejlesztéséért tevékenykedik, 

• elősegíti a fogyasztóvédelem társadalmasítását, a tudatos fogyasztói magatartás kialakulását a társadalomban. 

A Levegő Munkacsoport céljai megvalósítása érdekében az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: 

• a lakosság és a döntéshozók felvilágosítása, tudatformálása, 

• a környezet állapotával kapcsolatos adatok megszerzése és terjesztése, 

• rendezvények, társadalmi megmozdulások szervezése, 

• tudományos kutatások és fejlesztések szervezése, támogatása, 

• kormányzati és önkormányzati döntések meghozatalát elősegítő javaslatok kidolgozása, 

• segítségnyújtás a jogalkotási folyamatban, 

• kapcsolattartás különböző állami és önkormányzati szervekkel, 

• kapcsolattartás nem kormányzati szervezetekkel, intézményekkel, különösen a hazai és külföldi 

környezetvédő mozgalmakkal, 
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• környezetvédelmi nevelés és tanácsadás, 

• a környezet védelmét segítő gazdasági tevékenységek előmozdítása. 

4. 4.4 Fogyasztóvédelem 

4.1. 4.4.1 Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE) 

A közép- és kelet-európai országok közül Magyarország az elsők között alapított fogyasztóvédelmi egyesületet. 

A Fogyasztók Országos Tanácsa 1982-ben jött létre, majd az 1991. évi átszervezéssel meg alakult jelenlegi 

formájában az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE). Az elmúlt évek során az OFE számára a 

legnagyobb kihívást az jelentette, hogy az önkéntesség erős alapjaira támaszkodva hogyan tudja legjobban 

fejleszteni szakmai tevékenységét, és mennyire képes befolyást gyakorolni az ország fogyasztóvédelmi 

politikájára. 

Az OFE olyan kiemelkedően közhasznú non-profit szervezet, amely helyi fogyasztóvédelmi csoportok 

szövetségeként, és ugyanakkor országos érdekvédelmi csoportosulásként is működik. Az OFE tagsága magában 

foglalja Magyarország minden megyéjének regionális fogyasztóvédelmi csoportjait, valamint több város helyi 

fogyasztóvédelmi szervezeteit. Az OFE erejét főként az egyéni és szervezeti tagok önkéntessége adja – a 

különféle területek (jogi tanácsadás, élelmiszerbiztonság, pénzügyek, média és PR) szakértőin kívül jelenleg 

mintegy 2000 önkéntes kapcsolódik be munkába. 

A fogyasztók tájékoztatása a médián, saját havilapon, és fogyasztóvédelmi témájú, ingyenes tájékoztató 

kiadványokon keresztül történik. További feladatok: 

• a fogyasztói érdekek képviselete a jogalkotásban és az alternatív vitarendezési fórumokon, 

• közérdekű keresetek kezdeményezése a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot vagy szerződéses feltételeket 

alkalmazó közszolgáltatók ellen, a fogyasztók széles körét érintő ügyekben, 

• a fogyasztók képviselete a helyi önkormányzati rendeletek megalkotásánál, a hatósági árak megállapításánál 

és a békéltető testületi eljárásoknál, 

• fogyasztóvédelmi oktató programok szervezése, 

• kutatások és kampányok szervezése a kereskedelem és a szolgáltatások terén (beleértve a pénzügyeket, a 

közüzemi szolgáltatásokat, a tömegközlekedést stb.), 

• a regionális és helyi fogyasztóvédelmi tanácsadó központok hálózatának megerősítése és fejlesztése, 

• a fogyasztók, helyi fogyasztóvédelmi szervezetek tájékoztatására, valamint a tanácsadó központok 

tevékenységének támogatására az OFE-TÉKA információs rendszer aktualizálása és bővítése. 

4.2. 4.4.2 Tudatos Vásárlók Egyesülete 

A Tudatos Vásárlók Egyesületének (TVE) célja, hogy a magyar társadalom fenntarthatóvá és etikusabbá váljon, 

a társadalom tagjai elkötelezetté váljanak e célok elérése iránt. A TVE célja továbbá, hogy tudatosítsa az egyéni 

felelősséget a fenntartható fogyasztás megvalósulásában. Ennek érdekében a TVE elsősorban előremutató 

programokkal tájékoztatja a fogyasztókat a tudatos vásárlás, a fenntartható fogyasztás mibenlétéről, 

kézzelfogható megvalósítási lehetőségeiről, s ösztönzi őket a fenntartható fogyasztást elősegítő egyéni vagy 

közösségi kezdeményezések létrehozására és működtetésére. A fogyasztók tájékoztatása mellett a TVE 

programjait önálló kutatásokkal alapozza meg, illetve érdekérvényesítő, nyomásgyakorló és közösségépítő 

tevékenységet folytat céljai eléréséért. Az egyesület együttműködésre törekszik az érintett magánszemélyekkel 

és szervezetekkel. 

Az Egyesület minél több embert kíván megnyerni annak a gondolatnak, hogy vásárlói döntéseit körültekintően, 

a szokásos ár-minőség szempontokat kiegészítve hozza meg, figyelembe véve például az adott termék 

gyártójának környezeti, társadalmi eredményeit, a termék ökológiai jellemzőit, vagy hatását a fogyasztó 

egészségére. 
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A vásárlói magatartás befolyásolásával kívánnak hozzájárulni ahhoz, hogy a társadalom és a környezet számára 

pozitív változások menjenek végbe a vállalati szféra működésében és a fogyasztói értékrendben. 

Meggyőződésük, hogy a - vásárlási tevékenység környezetre és társadalomra gyakorolt hatását tekintve tudatos - 

vásárlói döntések elősegíthetik egy élhetőbb világ, és az ökológiailag fenntartható gazdaság kialakulását. Az 

általuk képviselt fenntartható gazdaságban a vállalatok nem a munkabiztonsági és környezetvédelmi 

költségeken takarékoskodva igyekeznek költségelőnyt elérni. Nem arra törekednek, hogy rossz minőségű és 

felesleges termékek fogyasztására vegyék rá a fogyasztókat a reklámkampányokkal, hanem jó minőségű, 

egészséges és valódi szükségleteket kielégítő javak előállításában, valamint felelős magatartásban és 

kiválóságban versengenek. 

Ehhez az szükséges, hogy „az emberek mint vásárlók újfajta érzékenységet és értékrendet fejlesszenek ki 

magukban, és juttassanak érvényre fogyasztói döntéseikben. Az Egyesület célja legáltalánosabban 

megfogalmazva tehát az, hogy ezen újfajta vásárlói értékrend, vagyis egy új életmód és identitás kialakulását 

segítse”. (részlet a TVE Alapszabályából, www.tve.hu) 

5. 4.5 Állatvédelem 

Az utóbbi években a  Négy Mancs  állatvédő szervezet hívta fel a figyelmet magára, és az állatvédelem 

fontosságára. Az alábbiakban a szervezet célkitűzéseit, feladatait és hitvallását mutatjuk be. 

„A Négy Mancs (Vier Pfoten) szervezet feladata a gazdasági tudományos vagy egyéb okból kizsákmányolt 

állatok jogainak érvényesítése és egy élhető, méltó élet megteremtése számukra. Konkrét célokat tűznek ki 

maguk elé, és igyekeznek ezeket stratégiailag jól megtervezett, nyilvános munkával, PR tevékenységgel, 

valamint lobbizással elérni. Ennek érdekében különböző projekteket és kampányokat indítanak. 

Nemzeti és nemzetközi mentőakcióikkal elsősorban a bajba jutott állatoknak nyújtanak közvetlen és gyors 

segítséget. Szükség esetén megteremtik számukra az igényeiknek megfelelő életkörülményeket. A NÉGY 

MANCS igyekszik ezeknél a projekteknél is javítani a törvényi hátteret, és ezáltal is csökkenteni az állatok 

szenvedését, kiszolgáltatottságát. 

Tevékenységük célja, hogy jogi háttérrel is biztosítsák a haszon-, a kísérleti- és a vadon élő állatok, valamint a 

házi kedvencek számára, az igényeiknek megfelelő életkörülményeket és szükségleteket. Nagy hangsúlyt 

fektetnek a haszonállatok helyzetének javítására, konkrét megoldásokkal és javaslatokkal igyekeznek 

bizonyítani a haszonállatok megfelelő tartásának értelmét és gazdaságosságát.” (www. vier-pfoten.hu) 

A szervezet tevékenységével kapcsolatosan több kritika is megfogalmazódott, így a libatartással és -töméssel 

foglalkozó vállalkozások üzletrontással, és idegen gazdasági érdekek képviseletével gyanúsították meg a Négy 

Mancs-ot. 

6. 4.6 EU érdekképviseletek 

6.1. 4.6.1 Pártok, pártszövetségek, kormányzat 

Az Európai Unió alkotmánya több szinten és formában is lehetővé teszi a tagországok különböző 

részérdekeinek (régiók, szektorok, szakmák, szervezetek, egyének) kifejezését és képviseletét. A demokrácia 

szabályainak megfelelően az egyes országokban szerveződő pártok képesek parlamenti, illetőleg kormányzati 

szintre emelni az érdekképviseletet. Ennek megfelelően elsősorban az egyes országokban kormányzati és 

ellenzéki szerephez jutott  parlamenti pártok  játszanak szerepet az EU politika alakításában. Emellett az  

Európa Parlament  képviselői, akik meghatározott arányok és választási eljárás alapján jutnak mandátumhoz, 

közvetlenül is befolyásolhatják, alakíthatják az európai törvényhozást. Az Európa Parlamentben különböző, 

azonos elvi alapokon álló pártok képviselői pártszövetségeket, koalíciókat alakítanak, amelyek nagyobb 

hatékonysággal vihetik sikerre a közösen támogatható elképzeléseket (néppárti, szociáldemokrata, liberális stb. 

frakció). 

Az egyes országok kormányai a Miniszterek Tanácsában fejthetik ki tevékenységüket, amely elsősorban törvény 

előkészítést jelent. Az Európai Bizottság munkájában való részvétel kvóták alapján történik, az egyes országok 

közösen megállapodott rendszer szerint küldhetnek tisztségviselőket a Bizottság különböző szervezeteibe, 

részlegeibe. Legélesebb küzdelem a biztosi pozíciókért folyik. Ezekben a pozíciókban elvileg nem szabad a 

küldő ország érdekeit képviselni, ezért közvetett módon, lobbi szervezeteken keresztül igyekeznek az egyes 



 Érdekképviseletek itthon és az EU 

különféle bizottságaiban. 
 

 8  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

országok, szervezetek, csoportok befolyásolni a bizottsági munkát. Kiemelt szerepet játszik a mezőgazdaság 

területén a COPA/COCEGA szövetség. 

6.2. 4.6.2 COPA/COGECA 

Már az európai integráció kezdetét jelentő első fontosabb állomáson, az 1958-as Stresa-i konferencián meghívás 

alapján részt vettek különböző mezőgazdasági érdekképviseletek is. Még ugyanebben az évben megalakult az 

első európai mezőgazdasági érdekképviseleti szervezet, az Európai Farmerek Szövetsége (COPA). Egy évvel 

később, 1959-ben a mezőgazdasági szövetkezetek európai közössége létrehozta az európai ernyőszervezetét, a 

COGECA-t (a Mezőgazdasági Szövetkezetek Általános Szövetsége). A két szervezet COPA/COCEGA néven 

egyesült. 

A COPA-nak ma már 60 tagszervezete van az Európai Unió országaiban, és 36 partnerszervezete más európai 

országokban (így Izlandban, Norvégiában, Svájcban és Törökországban). A COPA megalakulása óta az európai 

mezőgazdaság egésze érdekében emeli fel szavát. Fő feladata a többfunkciós és fenntartható európai 

mezőgazdasági modell védelme és fejlesztése. 

A COPA konkrét céljai a következők: 

• a közös agrárpolitika továbbfejlesztésével kapcsolatos kérdések megvitatása, 

• a mezőgazdasági ágazat egészének érdekképviselete, 

• a közös érdekeket elősegítő megoldások keresése, és 

• a kapcsolatok fenntartása és fejlesztése a közösségi hatóságokkal, más képviseleti szervezetekkel, illetve a 

szociális partnerekkel. 

A COPA működését három alapvető gondolat befolyásolja: 

• az Európai Unió különböző mezőgazdasági termelési ágazatokban és területeken dolgozó képviselők azért 

tevékenykedjenek, hogy megvitassák a saját ágazatban vagy területen felmerülő problémákat, és 

megoldásokat javasoljanak a felmerülő problémákra, 

• feladatuk a mezőgazdaság, a mezőgazdasági politika és EU politika összehangolása, 

• céljuk valamennyi ágazat és terület együttes képviselete. 

A COPA elnöksége a tagszervezetek képviselőiből áll. Általában a tagszervezetek elnökei az elnökségi tagok. 

Ezen túlmenően az egyes nemzetek képviselői, továbbá a kiemelt szervezetek is részt vesznek az elnökségi 

üléseken (a COGECA elnöke, a CEJA - a Fiatal Gazdák Európai Tanácsa - elnöke és a COPA Női 

Bizottságának elnöke). A COPA elnöke a tanácskozásokra meghívhat további személyeket is, akik jelenléte 

hasznosnak tekinthető a célok elérése szempontjából. Ez különösen érvényes a COPA különböző 

munkacsoportjainak elnökeire, valamint közös COPA/ COGECA munkacsoport elnökére, ha a szervezetet 

érintő fontos kérdések vannak napirenden. 

Az Elnökség általában minden második hónapban ülésezik. Meghozza a szükséges döntéseket és szervezi 

COPA tevékenységét. A döntéseket közösen hozzák a COGECA elnökségével, ha azok érintik a mezőgazdasági 

ágazat egészét. Az elnököt és hat alelnököt az Elnökség választja tagjai közül, megbízatásuk két éves 

időtartamra szól. A COPA és a COGECA együtt egy koordinációs bizottságot is működtet, amely megegyezésre 

törekszik a COPA és a COGECA érdekeit együttesen érintő kérdésekben. A COPA/COGECA politika-

koordinációs bizottsága minden hónapban megtárgyalja az egyes főbb horizontális kérdéseket és javaslatokat, 

mielőtt azokat benyújtják az Elnökségnek. 

A COPA összesen 50 munkacsoport működtet az egyes termeléshez kapcsolódó témák (pl. gabona, marhahús 

előállítás), vagy általános kérdések (pl. környezetvédelem, vidékfejlesztés) területén. A legtöbb ilyen 

munkacsoportot közös COPA/COGECA szervezésében hozzák létre, de a COPA és a COGECA saját 

munkacsoportokat is működtet. A munkacsoportok saját kezdeményezésére, vagy az Elnökség kérésére 

tárgyalnak meg problémaköröket. 

A COPA rendszeresen előterjesztéseket tesz az Európai Bizottságban a mezőgazdaság és vidékfejlesztés 

kérdéseiről annak érdekében, hogy megvitassák a közös agrárpolitika, a piaci helyzet helyzetét és más 
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különösen fontos konkrét kérdéseket (például az Európai Unió külkereskedelmi kapcsolatait). Találkozókat 

szerveznek a biztosok és a Bizottság elnöke között, ha arra szükség van. 

A COPA szakértői és a Bizottság további technikai kérdésekben is rendszeres kapcsolatot tartanak. Ez a 

kapcsolat többféle formát ölthet: COPA küldöttek előterjesztéseket tehetnek a Bizottság tanácsadó 

csoportjaiban, a személyes kapcsolatok alakulhatnak ki az alkalmazottak szintjén, a bizottsági tisztviselők részt 

vehetnek a COPA rendezvényeken, és írásbeli állásfoglalásokat továbbíthatnak a Bizottsághoz. 

A COPA közvetlenül és közvetve is kommunikálhat a Miniszterek Tanácsával, az Európa Parlamenttel, a 

Gazdasági és Szociális bizottsággal és a Régiók Bizottságával. Közvetlen formában a COPA alkalmanként 

szervezett találkozókon továbbíthatja javaslatait az a Tanács elnökéhez, vagy a Tanács egészéhez. Közvetett 

képviselet ennél gyakrabban valósulhat meg, mégpedig a nemzeti szintű COPA tagszervezetek, valamint a 

nemzeti miniszterek, illetve azok alkalmazottai közreműködésével. Rendszeres kapcsolatot is létrejött a COPA 

és az Európa Parlament között, elsősorban a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság tagjai, valamint a 

politikai csoportok együttműködése révén. Különösen szoros a kapcsolat a COPA és az Európai Gazdasági és 

Szociális Bizottság (EGSZB) között, mivel a COPA tagszervezeteinek küldöttei az EGSZB tagjai lehetnek. 

A COPA titkársága, tagszervezetei és azok tagjai is aktív kapcsolatotokat tartanak fenn az európai társadalmi-

gazdasági partnerekkel és az európai civil társadalom képviselőivel, akik közvetlenül és közvetetten kapcsolódó 

mezőgazdasági ágazatokban tevékenykednek. 

A COPA kiterjedt kapcsolatokat tart fenn számos az Európai Unió határain kívüli ország mezőgazdasági 

érdekvédelmi szervezeteivel is. Ezen kapcsolatok célja minden esetben a párbeszéd erősítése az európai 

mezőgazdaság számára fontos szereplőkkel, képviseletetekkel. 

7. 4.7 Összefoglalás 

A hivatalos hatóságok, pártok és szervezetek mellett különböző civil szervezetek, egyesületek, csoportosulások 

képviselik a mezőgazdaság és a vidéki térségek, valamint az élelmiszerfogyasztók mezőgazdasággal kapcsolatos 

érdekvédelmi feladatait. A modulban a közvetlen mezőgazdasági érdekvédelem mellett az ide kapcsolódó 

környezetvédelemi, fogyasztóvédelmi és állatvédelmi érdekeket képviselő fontosabb szervezeteket is 

bemutatjuk. A modul a mezőgazdaság és vidékfejlesztés európai uniós érdekképviseleti szervezeteire, 

lehetőségeire is kitér. 

Ellenőrző kérdések: 

1. Sorolja fel és jellemezze a legfontosabb magyarországi agrár-érdekképviseleti szervezeteket. 

2. Melyek a környezetvédelemmel, természetvédelemmel, fogyasztóvédelemmel és állatvédelemmel foglalkozó 

ismertebb magyarországi szervezetek? 

3. Milyen módon lehet befolyásolni az EU mezőgazdasági politikáját a kormányzati és pártpolitikai lehetőségek 

kihasználásával? 

4. Milyen európai szervezet képviseli az egyes tagországok mezőgazdaságát az európai fórumokon? Jellemezze 

e szervezet céljait és működését! 

Irodalomjegyzék 

 

http://levego.hu/ 

http://www.agrarkamara.hu/Bemutatkozás/MagyarAgrárkamarabemutatása.aspx 

http://www.agrya.hu/ 

http://www.biokultura.org/ 

http://www.gazdakorok.hu/szerv.htm 



 Érdekképviseletek itthon és az EU 

különféle bizottságaiban. 
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http://www.mosz.agrar.hu/ 

http://www.mtvsz.hu/ 

http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/index.html 

http://www.tve.hu/ 

http://www.vier-pfoten.hu/website/output.php?id=1101&language=2 


