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Kapcsolatépítés

�Korábbi kapcsolatok felelevenítése, újak 
létesítése. Folyamatos feladat. 

�Sajátosságok, nehézségek: Németország 
mérete, 16 tartomány, kormányzati struktúra: mérete, 16 tartomány, kormányzati struktúra: 
Berlin – Bonn



A szövetségi és tartományi agrár- és 

környezetvédelmi minisztériumokban 

a fontosabb szervezeti és személyi 

változások

� 2011. január Alsó-Szászország új � 2011. január Alsó-Szászország új 
Élelmezési, Mezőgazdasági, 
Fogyasztóvédelmi és Területfejlesztési 
miniszter (Gert Lindemann, CDU) 

�2011. február BMELV új parlamenti 
államtitkár (Peter Bleser, CDU)



� 2011. május Baden – Württemberg tartományi 
választások után új koalíció, megváltozott 
illetékességű minisztériumok, új vezetők 
(mindegyik Bündnis 90/Die Grünen - Zöldek):
� Vidéki Térségi és Fogyasztóvédelmi Minisztérium, 

Alexander Bonde miniszter, közig. vezető Wolfgang 
Reimer min. igazgató,

� Környezet, Klíma és Energiagazdasági Minisztérium, 
Franz Untersteller miniszter, közig. vez. Helmfried 

� Környezet, Klíma és Energiagazdasági Minisztérium, 
Franz Untersteller miniszter, közig. vez. Helmfried 
Meinel, min. ig.

�2011. május Rajna-vidék – Pfalz tartományi
választások után új koalíció, új összevont 
mezőgazdasági és környezetvédelmi 
minisztérium, Zöldek vezetésével:

� Környezeti, Mezőgazdasági, Élelmezési, Borászati és 
Erdészeti Minisztérium, Ulrike Höfken 
államminiszter, Dr. Thomas Griese államtitkár.



A német mezőgazdaság helyzete

Szövetségi Agrárpolitikai Jelentés, 2011. május -
négy év után az első átfogó ágazati
kormánybeszámoló. Összegző megállapítások:

�A német mezőgazdaság túljutott a 2008/2009 évi 
gazdasági válságon, az üzemek gazd. helyzete gazdasági válságon, az üzemek gazd. helyzete 
ismét javult. A 2009/2010-es gazdasági 
(július/június) évben a  főfoglalkozású üzemek átl. 
35.216 € vállalati eredményt (nettó nyereséget) 
értek el, - 8,5 %. Számított munkaerőre vetítve 
22.792 €, - 6,4 %. Ez a kiugróan magas 2007/2008 
évi eredmény után lényegében megfelel a 
2005/2006 gazdasági év értékének.



Szövetségi Agrárpolitikai Jelentés

�Az eredményalakulásban üzemnagyság, üzemi 
forma alapján és területi összehasonlításban 
nagyok az eltérések.

�A közvetlen kifizetések a mezőgazdasági 
jövedelmeken belül átlagosan 52 %-ot tesznek ki, 
az összes támogatás aránya 69 %.az összes támogatás aránya 69 %.

A strukturális átalakulás folytatódik, de erősen 
lelassult 2010-ben. Az üzemek száma egyedül a 
100 hektár feletti gazdaságoknál nő.

�Az állattenyésztésben folytatódik az üzemi 
specializáció és az átlagos állomány növekedése.



Szövetségi Agrárpolitikai Jelentés

� 2010-ben összesen 16,77 M hektár volt Németország 
mezőgazdaságilag hasznosított területe.

� A múlt évben is nőtt mind a biogazdálkodást folytató 
üzemek száma, mind a területük nagysága (közel 1 M 
ha)

� A mezőgazdasági üzemek fele mellékfoglalkozású, azok � A mezőgazdasági üzemek fele mellékfoglalkozású, azok 
aránya nő.

� Erdő- és fagazdaság fontos nemzetgazdasági szerepe: 
több mint 1,2 millió embernek ad munkát, a szektor 
éves forgalma 170 Mrd €. Az ország területének 
egyharmada erdő, 11,1 M ha. Az utóbbi 40 évben 10 
%-kal, ca.1 M ha növekmény.  Európa legnagyobb 
fakészlete (3,4 millió m³).



Szövetségi Agrárpolitikai Jelentés

� Nemzetközi összehasonlításban: DE sertéshúsból és repcéből Európa 
legnagyobb termelője. Tejből az EU-n belül a legnagyobb (29,7 M t), 
marhahúsból a második. Világviszonylatban sertéshúsból a harmadik, 
tejből az ötödik. 

� Mezőgazdasági és élelmiszeripari kivitel folyamatosan nő, a 2009. évi 
pénzügyi válság okozta kisebb visszaesést leszámítva. Az ágazati 
export 2010-ben 51,8 Mrd €, az import 60,7 Mrd €. A német agrár-
külkereskedelem erőteljes növekedése az idei évben is folytatódik. DE 
a világ második legnagyobb élelmiszerimportőr, és a harmadik 
külkereskedelem erőteljes növekedése az idei évben is folytatódik. DE 
a világ második legnagyobb élelmiszerimportőr, és a harmadik 
exportőr országa. Az élelmiszeripar bevételének 28 %-a külpiaci 
értékesítésből.

� 2010-hez viszonyítva, a szövetségi Agrárköltségvetés 2011-ben 5,9 %-
kal kevesebb, 5.491,6 Mrd € a BMELV részére (összhangban az 
általános érvényű takarékossági intézkedésekkel). 
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Haushalt
2011: 5,4 Mrd. €

• Landwirtschaftliche 
Sozialpolitik 3,7 Mrd.

• GAK* 600 Mio.

• Forschung 389 Mio.

• Verbraucher 160 Mio.

 BMELV

* Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK)

• Verbraucher 160 Mio.

• Sonstiges 423 Mio.

• Grünlandmilch-
programm 200 Mio.

Bundeshaushalt 305 Mrd., davon 1,7 % BMELV



• A szaktárca költségvetésén belül az agrár-
szociálpolitika a meghatározó, 68 %-a a 
teljes agrárköltségvetésnek. Legnagyobb 
csökkenés, 100 M € (-14,3 %) - a közös 
szövetségi és tartományi finanszírozású - az 
agrárstruktúra és partvédelem javítását 
szolgáló (GAK) központi forrásnál. Ilyen szolgáló (GAK) központi forrásnál. Ilyen 
címen az idén összesen 600 M €. A 2012. évi 
agrárköltségre vonatkozó kormánytervezet: 
a forrás 3,9 %-kal, 5.280,1 Mrd € - ra
csökken.



DRV június közepi termésbecslése: az idei évi 
németországi gabonatermés nem éri el a 41 
M tonnát. (2010-ben 44,3 M, 2009-ben pedig 

49,7 M tonna) A várható átlaghozam 6,28 

t/ha, - 6 %. A gabonatermő terület - 2 %.  

Repcéből még rosszabb eredményt várnak, az Repcéből még rosszabb eredményt várnak, az 

átlaghozam majdnem 20 %-kal, 3,2 t/hektárra 

csökken.



Aktuális agrárpolitikai kérdések

Az egyes parlamenti pártok - érthető módon
- eltérően ítélik meg a Szövetségi
Agrárpolitikai Jelentést, valamint a 2013
utáni Közös Agrárpolitikával kapcsolatos
Kormányálláspontot. A kormánykoalícióKormányálláspontot. A kormánykoalíció
(CDU/CSU, FDP) szakpolitikusai szerint a mg.
üzemek versenyképességének erősítése és az
eddig követett piacorientált agrárpolitika
folytatása szükséges. Az ellenzék részéről a
bírálatok dominálnak. A DBV összességében
pozitívan fogadta az Agrárpolitikai Jelentést
és alapvetően támogatja a kormány
agrárpolitikáját.



A Közös Agrárpolitika jövőjével kapcsolatos német álláspont

A következő két BMELV kép jól jellemzi a KAP 
jövője körüli bizonytalanságot és a várható 
„zöldítést”. 



Zukunft der Gemeinsamen Agrarpolitik



Greening= mehr Umweltschutz



DE szerint, a 2003-as KAP reform gyakorlatba átültetése során sok tagállamnál 
előbbre tartanak. (Egységes területalapú támogatás bevezetése, és közel minden 
harmadik hektárra érvényes agrár-környezetvédelmi programok).

Támogatják ugyan az erőteljesebb környezetvédelmi orientációját, a KAP 
zöldítését, de komoly fenntartásaik vannak. 

Németország számára központi kérdés az átfogó egyszerűsítés, a bürokrácia 
csökkentése. 

A szövetségi kormány elutasítja a közvetlen kifizetések üzemi támogatásának a 
felső határát.felső határát.

DE egyetért ugyan a régi és az új tagállamok között a támogatási különbségek 
csökkentésével, de az csak fokozatosan következhet be. 

Magasnak tartják az EU Bizottságnak a 2014-2020. közötti időszakra szóló 
költségvetési javaslatát, ami a Bruttó Nemzeti Jövedelem 1,05 %-át jelenti. A 
német álláspont továbbra is az 1 %-os határ.



GMO

� - A géntechnológiával módosított növények termesztésének az 
ügye a legmagasabb politikai szintű kérdések közé tartozik.

� - A szövetségi kormányon belül nincs egységes álláspont. 

� - DE európai szabályozást akar, ezért nem támogatja, hogy az EU 
tagállamok kapjanak lehetőséget nemzeti hatáskörben dönteni tagállamok kapjanak lehetőséget nemzeti hatáskörben dönteni 
a területükön történő GMO - termesztés korlátozására, ill. 
megtiltására. 

� - Erős gazdasági érdekek szólnak a GMO mellett (BASF, Bayer, 

KWS).



A német mezőgazdaság erősségei és problémái

Egyik fő erőssége a termelők nagyfokú szervezettsége és 
integráltsága. Nem csak az érdekvédelmi területre, hanem a 
szakmai szövetségekre, szervezetekre is igaz. A termelők nincsenek 
teljesen kiszolgáltatva sem a feldolgozóknak, sem a kereskedelmi 
láncoknak. 

� A német mg. üzemek több mint 90 %-át összefogó Német � A német mg. üzemek több mint 90 %-át összefogó Német 
Parasztszövetség (DBV) – a mg. nemzetgazdasági súlyának 
csökkenése, és az ágazatban bekövetkezett hatalmas változások 
ellenére – megtartotta erős befolyását, a „parasztlobby” eddig, 
mind Németországon belül, mind Brüsszelben hatásosan 
működött. 



� Az ágazat legfontosabb központi szövetségei, a DBV, a 
Raiffeisen Szövetkezeti Szövetség (DRV), a Német 
Mezőgazdasági Társaság (DLG) és a Mezőgazdasági 
Kamarák Szövetsége (VLK) között szoros az 
együttműködés. 

� A szövetkezeti élelmiszer-feldolgozók és az 
áruszövetkezetek komoly gazdasági súlyt képviselnek. 
Számuk fokozatosan csökken, de az a koncentráció Számuk fokozatosan csökken, de az a koncentráció 
eredménye. A DRV-hez tartozó szövetkezeti vállalatok 2010 
évi együttes forgalma 41,0 Mrd € , + 6,7 %. Ezzel a 
háttérrel jobb a termelők tárgyalási pozíciója az itt is 
rendkívül nagy súlyt képviselő kereskedelmi láncokkal
szemben.



� Komoly előny a hazai termékek iránti nagyfokú 
fogyasztói bizalom. A gazdaság szereplői részéről 
létrehozott szervezetek, de az állami intézmények is 
kiemelten foglalkoznak annak erősítésével. A 
szisztematikus marketing, erőteljes kommunikációs 
tevékenység eredményes. A fogyasztók döntő 
többségének a német termékek kiváló minőségébe 
vetett hitét még egy-egy botrány is - mint az év elején 
többségének a német termékek kiváló minőségébe 
vetett hitét még egy-egy botrány is - mint az év elején 
a dioxin, vagy a májusi EHEC járvány - csak 
átmenetileg tudja megingatni.



� A mező- és erdőgazd., valamint a halászat a  
nemzetgazdaságon belüli csekély súlya ellenére, a 
kapcsolódó területekkel együtt az egyik legjelentősebb 
gazdasági ága a világ egyik vezető ipari államának.  Az 
élelmiszeripart nem számítva, ezek a gazdasági területek a 
nemzetgazdaság termelési értékének kereken 6,5 %-át 
adják. Az összesen 544 ezer főt foglalkoztató élelmiszeripar
pedig sorrendben a 4. iparág, múlt évi termelési értéke pedig sorrendben a 4. iparág, múlt évi termelési értéke 
149,5 Mrd €. Az agrár- és élelmiszeripar együttesen a 
foglalkoztatottak 10 %-át adja.   



A német agrár- és élelmiszergazdaság szereplői intenzíven 
készülnek, hogy megfeleljenek  a jövő kihívásainak. 

A kihívások:

1. Élelmezésbiztonság a Föld növekvő népessége mellett

2. Globalizáció: Versenyképesség, Áringadozások

3. Éghajlatváltozás kezelése

4. Fogyasztók növekvő igényei

5. Átalakuló vidéki térségek.



� A BMELV megkezdte egy „Mezőgazdasági és Fogyasztói Charta”
kidolgozását. Több mint 40 szervezet bevonásával az agrár- és 
élelmiszergazdaság szerepéről és feladatairól széleskörű társadalmi viták: 
környezet, állattartás, élelmezésbiztonság és agrár-világkereskedelem, 
valamint élelmiszer témakörökben. Az összegzés alapján a német 
Mezőgazdasági Törvény módosítása is lehetséges. Előkészítés alatt az új 
szövetségi Erdőstratégia is, várhatóan július végén kerül a kormány elé. 

� Különösen nagy gond a lakosságnak az intenzív állattartással szembeni 
mind nagyobb ellenállása, a közvéleménynek általában haszonállattartás 
ellenessége. A szigorodó közösségi és nemzeti állatvédelmi előírásokkal 
együtt azzal a következménnyel is jár, hogy az állattenyésztés mind 
nehezebb perspektívát kínál. Nagy a nyomás a politikára a médiák 
együtt azzal a következménnyel is jár, hogy az állattenyésztés mind 
nehezebb perspektívát kínál. Nagy a nyomás a politikára a médiák 
részéről is. A nyomtatott és az elektronikus sajtó hozzáállása az esetek 
döntő többségében inkább ellenséges. Az állatvédelem kérdése, 
társadalmi és politikai súlya kiemelt. Az állatok védelmét az Alkotmány 
(Grundgesetz) is rögzíti. Az állatvédő szervezetek befolyása rendkívül 
nagy.



�A szövetségi kormány energiapolitikájában bekövetkezett 
gyökeres fordulatnak komoly mezőgazdasági vonatkozásai is 
vannak. (Május végén politikai kompromisszum az 

atomenergia-termelés gyorsított ütemű megszűntetéséről -

2022-re a jelenlegi 17 atomerőműből az utolsót is bezárják -, 

egyúttal felgyorsítják az alternatív, megújuló energiák 

előállítását és azon erőforrások felhasználását.) A 
mezőgazdasági termelők érdekei nem mindig találkoznak az mezőgazdasági termelők érdekei nem mindig találkoznak az 
újratermelődő nyersanyagok termelése fokozásának a 
növekvő szükségletével. A DBV júniusi közgyűlésén Határozat: 
általános termőföldvédelmi programot követelnek. Hatékony 
megoldás szerintük a Mezőgazdasági Törvény módosítása -
mezőgazdasági földterületekre véd – záradék.



A következő két kép közül az első az 
újratermelődő nyersanyagok 

termesztésének, a második a megújuló 
energiák felhasználásának alakulásáról 

ad áttekintést.





 Anteile erneuerbarer Energien an der Energiebereitstellung 
in Deutschland 
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1) Quellen: Laut Energiekonzept der Bundesregierung vom 28.09.2010 und Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) vom 7.8.2008;

 2) Quelle: EU-Richtlinie 2009/28/EG zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen, Anteil erneuerbarer Energien am Bruttoendenergieverbrauch bzw. am EEV im Verkehrsbereich;
3) Der gesamte Verbrauch an Motorkraftstoff, ohne Flugbenzin; 4) Quelle: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V. (AGEB);

EE: Erneuerbare Energien; Quelle: BMU-KI III 1 nach Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat); Bild: BMU / Brigitte Hiss; Stand: September 2010; Angaben vorläufig



�A Zöldek országos előretörése, kormányzati 
pozíciójának megerősödése. Alapvetően nem 
befolyásolja a német álláspontot az EU agrárpolitikával 
kapcsolatosan, mivel közösségi kérdésekben a szövetségi 
kormány az illetékes. Észak-Rajna – Vesztfáliával együtt 
már három jelentős régi tartományban „Zöld” politikusok 
az agrártárcák élén. A jelenlegi tendenciák alapján, a az agrártárcák élén. A jelenlegi tendenciák alapján, a 
következő szövetségi parlamenti választásokat követően 
a Zöldeknek komolyak az esélyei a szövetségi kormányba 
kerülésre. Annak nyilvánvalóan a mostaninál komolyabb 
kihatásai lehetnek mind a német agrár-, mind a 
környezetpolitikára.



Bizonyíték az éghajlatváltozásra !?



A német környezetpolitika jellemzői

A környezetvédelem területén - szemben a 
mezőgazdasággal - viszonylag kevés 
említésre méltó változás. A környezet-, 
természet- és vízgazdálkodás jól 
szabályozott, ezek a területek nemzetközi szabályozott, ezek a területek nemzetközi 
összehasonlításban is jó állapotban, így 
nem igényelnek komolyabb 
beavatkozásokat. A szövetségi kormány 
múlt év november végi Környezetvédelmi 
Jelentése: 

„Németország világviszonylatban vezető a 
környezet- és a klímavédelemben”.



A szakpolitikára is rendkívül nagy hatást gyakorló fejlemény: szövetségi kormány 
„energiafordulata”. Kormányzati részről a döntést a japán Fukushima-i nukleáris 
katasztrófával hozták összefüggésbe, hogy Németországban ne fordulhasson elő 
hasonló eset. A többség a kormány atompolitikáját nem tartja hitelt 
érdemlőnek - tavasszal  több tartományi választáson a kormánypártok érzékeny 
veszteségei. Az energiapolitikai éles fordulat meglepő - addig a kormánykoalíció 
inkább atomerőmű-barát politikát folytatott. 

Komoly kihatásai lesznek nem csak DE-ban, hanem egész Európában is - a kieső 
atomenergia pótlása óriási kihívás.  A megújuló, zöldenergiák gyorsított ütemű 
felfuttatása nem csekély mezőgazdasági és környezeti kihatással, 
konfliktushelyzetekkel, hatalmas beruházási költségekkel, szükségszerű nagy 
állami támogatással és elkerülhetetlen energiaár-emelkedéssel, valamint az első állami támogatással és elkerülhetetlen energiaár-emelkedéssel, valamint az első 
időszakban akár németországi áramellátási zavarokkal is járhat. 

(1992 óta több mint 800 ezer hektár termőterület  kivonása építési, 
infrastrukturális és közlekedési célú beruházások miatt. A következő 10 évben a 
jelenlegi kettőről három millió hektárra kellene növelni a bioenergia termelést 
szolgáló itteni területet, miközben beavatkozás nélkül további 400 ezer hektár 
mg. föld kerülhet ki a termelésből egyéb célú felhasználás, valamint a mind több 
környezetvédelmi előírás következményeként a korlátozott termelésbővítési 
lehetőségek, és a védett területek arányának növekedése miatt.)



� Németországban erős az elkötelezettség, felelősségvállalás a 
globális kérdések megoldása iránt, ezért kezdeményező szerep 
egy sor olyan témában, mint a klímaváltozás elleni küzdelem, a 
biológiai sokszínűség megőrzése. Ennek a folyamatnak a része a 
korábbi főváros, Bonn egykori parlamenti negyedében az ENSZ 
Klímatitkársága (UNFCCC) folyamatos bővítése. 

� A Zöldek előretörését és növekvő befolyásukat az országos 
politikában is jelzi: a legnagyobb kormánypárt a CDU a „zöld-
politika” mind több elemét veszi át. 

� 2011 tavaszi tartományi választások után mindössze 4 
tartományban külön mezőgazdasági és környezetvédelmi 
minisztérium. Szövetségi szinten hosszabb távon sem várható 
az agrár- és környezetvédelmi terület egy minisztériumhoz 
tartozása. A külön szakminisztériumok szükségességét egyetlen 
párt sem kérdőjelezi meg. A mezőgazdaság és a 
környezetvédelem közötti kapcsolat a sok helyen közös 
irányítás ellenére nem konfliktusmentes. 



Magyar-német agrárkapcsolatok

�2010/2011 agrárdiplomáciai szempontból igen élénk 
időszak. A 2011. I. félévi EU tanácsi elnökségünk 
szerepe. 

�Német részről a szövetségi szakminiszter, valamint a 
szaktárca államtitkára, a Bundestag szakbizottság elnöke szaktárca államtitkára, a Bundestag szakbizottság elnöke 
és a Parasztszövetség elnöke látogatása emelhető ki. 

�A VM részéről a berlini IGW kapcsán miniszteri, két 
államtitkári és egy helyettes államtitkári, majd 
nemzetközi kiállításokhoz és szakmai rendezvényekhez 
kapcsolódóan parlamenti államtitkári, államtitkári és 
helyettes államtitkári utazások történtek. Az EU 
elnökségi rendezvénysorozat keretében agrárpolitikai 
előadás is a nagykövetségen. 



� Egyetlen komolyabb negatív esemény a januárban kitört dioxin- botrány kapcsán a 
német sertéshús importra hozott magyar élelmiszerbiztonsági intézkedés. Mivel az 
visszavonásra került, a kétoldalú kapcsolatokra érdemi kedvezőtlen kihatással nem 
járt.

� A német sajtóban, elsősorban a szaksajtóban (Agra-Europe, euractiv) többször 
mezőgazdasági cikkek, döntően a magyar EU elnökség kapcsán,tényszerűek. ( havi 
jelentésekben ) „Négy Mancs” lejárató kampánya kihatása (Tiltakozó levelek és 
azonos tartalmú e-mail-ek a nagykövetségre ).

� Június elején a Baromfi Termék Tanáccsal és a Bundestag Élelmezési, Mezőgazdasági 
és Fogyasztóvédelmi Bizottsága elnökével egyeztetetten, a nagykövetségen vízi 
szárnyas állatvédelmi témájú munkavacsora. 

A kétoldalú ágazati kereskedelmi forgalom alakulása

2010-ben a magyar export nagyobb, az import kisebb mértékben csökkent, az 
egyenlegünk kismértékben pozitív maradt (+ 15 M €).
DE agrárkereskedelmében Magyarország csekély súlyú, és csökkenő (2010-ben a teljes 
német ágazati import 1,1 %-a). A német ágazati kivitel 1,3 %-a Magyarországra.
Magyar kivitelben változatlanul magas a feldolgozatlan, vagy alacsonyan  feldolgozott 
termék (2010-ben olajnövények, növényi olajok és zsírok, búza és kukorica  40 %). 
Német exportban nagyon jelentős a tejtermékek súlya.
A forgalom alakulását a német statisztikai adatok alapján a következő táblázat  mutatja 
be!



Magyar-német agrárkereskedelmi forgalom

2009 2010 változás %

Magyar export (M €)
Élőállat 0 5 -

Állati eredetű élelmiszer 138 141 +1,7

Növényi eredetű élelmiszer 546 501 -8,3

Élvezeti cikk 36 39 +8,3

Összesen 721 686 -4,9

Magyar import (M €)
Élőállat 33 36 +8,6

Állati eredetű élelmiszer 254 242 -4,8

Növényi eredetű élelmiszer 300 308 +2,5

Élvezeti cikk 103 86 -16,5

Összesen 690 671 -2,7

Export - Import egyenleg (M €) +32 +15

Agrárnyersanyagok (Non-food)

Magyar export (M €) 31 37 +18,7
Magyar import (M €) 67 66 -1,1
Export - Import egyenleg (M €) -36 -29



A magyar-német környezetvédelmi kapcsolatok 

alakulása

A szövetségi szinten nem került sor vezetői találkozóra, szakértői szinten 
viszont jelentős mozgások. 
A tartományok közül a szász környezetvédelmi és mezőgazdasági 
államminiszter 2010 szeptemberi budapesti látogatása . 

A kétoldalú együttműködés szövetségi szinten 2011-től a Szövetségi 
Környezetvédelmi Hivatal (UBA) szakértőinek bevonásával Környezetvédelmi Hivatal (UBA) szakértőinek bevonásával 
tapasztalatcserék, dokumentumok kölcsönös megküldése, helyszíni 
látogatások, workshop-ok keretében. 
A kormányközi, illetve gazdasági vegyes bizottságok adta kereteken belül, a 
szövetségi tartományok közül a környezetvédelmi és vízügyi 
együttműködésben a beszámolási időszakban előrelépés: Bajorország, 
Baden-Württemberg, Észak-Rajna – Vesztfália, Szászország és Türingia. Múlt 
év őszi kolontári vörösiszap-katasztrófa után magyar-szász együttműködés.
A magyar sajtóhírek közül is a kolontári vörös-iszap katasztrófáról 
tudósításokat kell említeni. (Viszonylag sokáig a nyomtatott és elektronikus 
médiák fő hírei, tudósításai között. Az esetek döntő többségében tényszerű, 
a magyarországi hivatalos információk átvétele.)



A magyar EU elnökség értékelése

� Összefoglalva: Német részről nem voltak nagy 
elvárások, a teljesítményünk megítélése pozitív. 

� A mezőgazdaságot tekintve maximális elnökségi 
teljesítménynek azt tartják, hogy nagyon korán 
sikerült nagy többséggel elfogadtatni a KAP jövőjéről 
szóló tanácsi következtetéseket. Azokat DE teljes szóló tanácsi következtetéseket. Azokat DE teljes 
mértékben támogatta. Nagyra értékelik az 
elnökségünk gyors és rugalmas reagálását, ill. 
„segítségét” az Észak-Németországban május 
közepén kitört E-coli baktérium (EHEC) fertőzés miatt 
kialakult pánik, és válság kérdéskör kezelésében. 

� A környezetvédelem területén látványos eredmények 
nem születtek, de a magyar elnökség alatt néhány 
fontos területen előrelépés történt, amelyet német 
részről értékelnek. 



Az együttműködés továbbfejlesztésének 

lehetőségei

Általános érvényű az a megállapítás,: EU tanácsi elnökségünk lejártával az eddiginél is nagyobb 
erőfeszítéseket kell tennünk , hogy DE részről a gazdaságpolitikai terület, a gazdaság szereplőinek a 
figyelme, érdeklődése továbbra is fennmaradjon a kétoldalú kapcsolatok, együttműködés fejlesztése 
iránt. A két ország eltérő nemzetközi súlya, mérete, az „egymásra rászorultság” nagyságrendekkel 
különböző foka miatt, nekünk kell a kezdeményezőnek lenni. Annak fontos része a 
szakminisztériumok vezetőinek rendszeres találkozói, EU és egyéb szakpolitikai kérdésekben 
konzultációk folytatása. 
Az EU agrár- és környezetpolitikai kérdéseken túl, a konkrét együttműködés lehetőségei 
mindenekelőtt a tartományi kapcsolatokban rejlenek. 
A következő időszakra vonatkozó javaslatok:A következő időszakra vonatkozó javaslatok:
� VM miniszteri kiutazás a 2012. januári berlini Nemzetközi Zöld Hétre (Találkozó a szövetségi és 

néhány tartományi szakminiszterrel)
� Parlamenti államtitkárok közötti kapcsolatfelvétel mindkét szövetségi szaktárca esetében, 

személyes találkozók kezdeményezése akár Budapesten, akár Berlinben
� Alacsonyabb szinteken is egyeztetések a 2013 utáni KAP-ról a szövetségi szakminisztériumi 

partnerekkel 
� BMU miniszter magyarországi látogatásra meghívása
� A két ország parlamenti szakbizottságai közötti kapcsolatok erősítése
� Célszerű lenne áttekinteni, hogy a kétoldalú Vegyes Bizottságok milyen lehetőségeket kínálnak az 

együttműködés fejlesztésére mind a mezőgazdaság, mind a környezetvédelem területén.
� Javaslom továbbá kihasználni a Berlini Nagykövetség kínálta kiváló lehetőségeket szakmai 

rendezvény, fogadás, kisebb bemutató, kiállítás rendezésére.



Személyes helyzetem

� A nagykövetségi beilleszkedésem gyorsan és 
zökkenőmentesen megtörtént. 

� A nagykövetség vezetésétől ahhoz minden szükséges 
segítséget megkaptam, biztosítottak a feltételek a 
munkavégzéshez. A munkakörülményeim jók. 

� A nagykövetség általános tevékenységéből eredő és a � A nagykövetség általános tevékenységéből eredő és a 
nagykövetségi munkamegosztásnak megfelelő feladatokat 
is ellátok.

� A nagykövetség többi tagjával a kapcsolataim jók, 
kollegiálisak.

� Az elkülönített szakdiplomata kerettel takarékosan 
gazdálkodom.




