
 
 
 

 

 

 

2015. július 

Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a NAK és a MTA KRTK 

Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a NAK és a Magyar Tudományos 

Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (MTA KRTK). 

Az együttműködés célja a gazdatársadalom együttműködési hajlandóságát elősegítő szakmai 

iránymutatások kidolgozása. A NAK és a MTA KRTK megállapodtak abban, hogy közös 

projektek keretében együttműködnek a kutatás, és az agrártudomány területein, amelyekben a 

szakmai kapcsolódás kölcsönös előnyeit ki lehet használni; megosztják egymással az ezzel 

kapcsolatos adatgyűjtéseikből származó adataikat, tapasztalataikat, módszertani ismereteiket, 

publikációikat. Továbbá közös cél, hogy elősegítsék a mezőgazdasági és vidékfejlesztési 

stratégiában foglalt célkitűzések megvalósítását, valamint a rendelkezésre álló uniós és hazai 

források kihasználását az agrárgazdasági szereplők számára. 

A Kamara szándéka, hogy az MTA KRTK céljaival összhangban feltárja a lehetséges 

együttműködési formákat és felhívja tagjai figyelmét azon lehetőségekre, hogy az mindegy, 

hogy az összefogás milyen formában történik, a cél az, hogy kialakuljon, mert azzal többet 

lehet tenni a magyar termelői és feldolgozói szektor hatékonysága és a közöttük lévő 

fegyelmezett kapcsolatok érdekében. 

Az MTA KRTK kiemelt feladata a termelők közötti bizalom, a fegyelmezettség felkutatása, 

mely az összefogás alapját jelenti. 

Az ország mezőgazdaságában az átfogó, integrálásra képes termelői együttműködések 

kiépülését kell erősíteni, melyet az agrárpolitika szinte folyamatosan ösztönöz, segít. A 2014-

2020 közötti időszak vidékfejlesztési forrásai lehetőséget adnak a különböző együttműködési 

formák szervezésének és megvalósulásának támogatására, mely fejlesztési forrásokat minden 

esetben ésszerűen és költséghatékonyan kell felhasználni. 

A Kamara kiemelt feladata tagjai gazdálkodásának és működésének elősegítése. 

(NAK/MTA KRTK) 

Új névvel, kibővült feladatkörrel a 20 éve megkezdett úton 

2015. június 26-án Herman Ottó, az utolsó magyar polihisztor születésének 180. évfordulóján 

jelentette be Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Magyarország Kormányának 

döntését a Herman Ottó Intézet megalapításáról. Megváltozott és kibővült feladatkörrel, 

valamint új névvel folytatja munkáját a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és 



 
 
 

Vidékfejlesztési Intézet. 2015. július 1-jétől a Nemzeti Környezetügyi Intézet feladataival és 

munkatársaival kiegészülve Herman Ottó Intézet néven dolgozik tovább a 137 fős intézmény. 

Egy korszerű államszervezetben szükség van olyan háttérintézményekre, amelyeknek a 

feladata szakpolitikai döntések tudományos megalapozása – jelentette ki Fazekas Sándor 

földművelésügyi miniszter. Köszöntő beszédében emlékeztetett: 2014-et a magyar kormány 

Herman Ottó Emlékévnek nyilvánította, hogy méltóképpen megörökítse a XIX. századi 

polihisztor – néprajz- és természettudós, zoológus, illusztrátor – emlékét. A Herman Ottó 

Intézet megalapítása az emlékév méltó megkoronázása – tette hozzá a miniszter. 

Az utolsó magyar polihisztor élete, személye, munkamódszere, hazaszeretete a mai napig 

példaként szolgálhat számunkra, hiszen sokirányú munkásságával maradandó értéket hagyott 

az utókorra – mondta V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért 

felelős államtitkár az ünnepségen. 

Mezőszentgyörgyi Dávid, az intézet főigazgatója bemutatta a névadó ünnepségen az új intézet 

tevékenységét. Az intézet legrégebbi felelősségi területéhez, az agrárszakképzéshez számos 

feladat társult az évek során, amely most a természetvédelemmel és a környezetüggyel 

egészül ki. A környezetügyi szaktárca háttérintézményeként többek között közreműködik az 

állami természetvédelmi feladatokban, hozzájárul a szakpolitikai döntések tudományos 

igényű megalapozottságához, emellett innovatív kezdeményezésekkel és megoldásokkal 

segíti a hazai környezetügy előlendítését. Többek között hulladékgazdálkodással, környezeti 

kármentesítéssel, levegővédelemmel, fenntarthatósággal és zaj elleni védelemmel is 

foglalkozik a Herman Ottó Intézet. 

A jövőben meghatározó informatikai és kutatásfejlesztési feladatkört is ellát majd az intézet, 

emellett továbbra is működnek a különböző szakterületekkel foglalkozó programirodái, és 

kezel különböző pályázatokat, projekteket, mint a Tanyafejlesztési Programot és Nemzeti 

Értékek és Hungarikumok pályázatot. 

Az új struktúrában, új névvel működő intézet a hermani hitvallásnak megfelelően kívánja 

ellátni a rá bízott feladatokat: „Légy büszke arra, ami voltál, s igyekezz különb lenni annál, 

ami vagy.” 

Forrás: NAKVI 



 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztességes bort a magyarok poharába- borászati fórum 

Csongrád város polgármestere a Csongrád Városi Önkormányzat és a 
csongrádi szőlőtermesztők és borászok képviseletében tisztelettel 
meghívja az érdeklődőket a "Tisztességes bort a magyarok poharába" 
címmel 2015. július 30-án, 16 órakor, a Polgármesteri Hivatal 
Dísztermében tartandó fórumra. 

 

Szerkesztette: Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület 

 


