ERŐSÖDŐ AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERGAZDASÁG,
JÓLÉTÉBEN GYARAPODÓ VIDÉK
Azért dolgozunk, hogy tagjaink sikeresen gazdálkodjanak, munkájuk eredményeként gyarapodjanak, ezáltal erősödjön a vidék.
Agrár- és élelmiszergazdaságunk érdekeit következetesen képviseljük a hazai és a nemzetközi fórumokon.
Segítjük tagságunk felkészülését, hogy az aktuális piaci és környezeti kihívásokra fenntartható módon, versenyképes válaszokat tudjanak adni.
Ösztönözzük tagjainkat tudásuk folyamatos fejlesztésére, ehhez biztosítjuk számukra a naprakész szakmai ismereteket és piaci információkat.
Elkötelezetten támogatjuk az ágazati szereplők közötti együttműködést.
Közös céljaink elérését szakmailag felkészült, elhivatott kollégáink értékes munkájára alapozzuk.

TAGJAINK SIKERES GAZDÁLKODÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSE
Tagjaink eredményes és sikeres gazdálkodása teremti meg a
társadalmi, gazdasági és környezeti szempontból fenntartható
vidék alapjait. Ennek megfelelően tevékenységünkkel hozzájárulunk ahhoz, hogy az agrárgazdaság szereplőinek önbecsülése
és társadalmi elismertsége erősödjön. Ösztönözzük tagjainkat,
hogy etikus és fenntartható gazdálkodással óvják természeti
értékeinket, különös tekintettel a tevékenységük alapját adó
termőföldre. Feladatunknak tekintjük, hogy az ágazat helyzetét
ismerve, arról valós képet mutatva segítsük tagjainkat abban,
hogy szakmai tevékenységük felzárkózhasson a világ élvonalához. Ez teremt alapot arra, hogy tevékenységük tartósan jövedelmező, így sikeres legyen.
A MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERGAZDASÁG ÉRDEKEINEK
KÉPVISELETE
Tevékenységünk során kiemelt hangsúlyt fektetünk a tagjaink
számára fontos témák képviseletére mind hazai, mind nemzetközi
szinten. Ezeket ágazati összefüggésbe helyezve stratégiai javaslatokat, jogszabálytervezeteket készítünk a döntéshozók és jogalkotók számára. Az agrár- és élelmiszergazdaság sajátos szabályozási helyzetéből fakadóan a magyar érdekeknek megfelelően
kialakított álláspont következetes nemzetközi képviseletét fontos kamarai feladatnak tartjuk. Ezen munkánk során az uniós,
a regionális, illetve a kárpát-medencei kapcsolatok kialakítása és
ápolása meghatározó jelentőségű számunkra.
FELKÉSZÍTÉS, FEJLESZTÉS, INFORMÁCIÓÁRAMOLTATÁS
Gyűjtjük, szintetizáljuk, továbbá megosztjuk a szakmai tudást
tagjainkkal az elérhető legjobb technológiákról és gyakorlatokról.
A magyar agrár- és élelmiszergazdaság helytállásához szükséges
tudásmegosztáshoz országos, minden tagunk számára hozzáférhető tanácsadói hálózatot működtetünk. Kötelességünk, hogy
az eredményes gazdálkodáshoz szükséges döntések meghozatalához nélkülözhetetlen naprakész piaci információkat, ismereteket eljuttassuk tagjainkhoz. A tudásalapú segítségnyújtást
a kamara működésén belül is a középpontba helyezzük.

Hagyományos értékeink megőrzése mellett felelősségünk, hogy
a magyar agrároktatás, -kutatásfejlesztés és -innovációs tevé
kenység megfeleljen az ágazat által támasztott igényeknek,
illetve a nemzetközi kihívásoknak. Ehhez fel kell készítenünk
tagjainkat a generációváltásra. Helyre kell állítanunk a szakma
megbecsülését, a fiatalok számára vonzóvá kell tennünk az agráriumot.
A világ egyre gyorsuló ütemben változik. A XXI. század kihívásai
fokozottan jelennek meg az agrár- és élelmiszergazdaságban az
ágazat soha nem látott dinamikával formálódik. A
 bban hiszünk,
hogy a siker érdekében nyitottnak kell lennünk a változásokra,
kihívásokra, az ezekre adott választ tartjuk sikerünk kulcsának.
Célunk segíteni a gazdálkodókat abban, hogy a változás felkészülten érje őket.
EGYÜTTMŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA
Hisszük, hogy a szélsőséges piaci kilengésekre és az ágazatra
sajátosan jellemző kockázatokra a gazdasági szereplők által adható legjobb válasz az együttműködés. Ezt szem előtt tartva
a kamara minden eszközzel elősegíti az agrár- és élelmiszer
gazdaság tagjai közötti párbeszédet, a működőképes hálózatok
kialakítását az együttműködés bármely szintjén.
SZAKMAILAG FELKÉSZÜLT, ELHIVATOTT SZAKEMBEREK AZ
AGRÁRIUM SZOLGÁLATÁBAN
Legfőbb értékünk az ember. A kollégáink által képviselt tudás
nélkül elképzelhetetlen a sikeres kamarai m
 űködés. Kollégaként
tekintünk tisztségviselőinkre, területi és szakmai szervezeteinkben tevékenykedőkre és munkatár
sa
inkra. Elköte
lezettek vagyunk abban, hogy kollégáink naprakész szaktudásukkal stabil
szervezeti keretek közt hatékonyan támogassák tagjaink gyarapodását. Kollégáink értékrendünk alapján elkötelezetten tevékenykednek a magyar agrár- és élelmiszergazdaság jövedelmező
működéséért.
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