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1. ENSZ római székhelyű 

nemzetközi mezőgazdasági 

szervezetei 



Az ENSZ Mezőgazdasági és Élelmezési Világszervezete 



FAO  

Az ENSZ Mezőgazdasági és 

Élelmezési Világszervezete 

FAO globális célját az éhezés enyhítése 

helyett, az éhezés teljes leküzdésében 

tűzték ki a főigazgató javaslatára 

José Graziano da Silva - FAO főigazgató 



FAO  

Az ENSZ Mezőgazdasági és 

Élelmezési Világszervezete 
A FAO új stratégiai céljai 

1. Az éhezés, az élelmezésbiztonság hiányának és az 

alultápláltság felszámolásához való hozzájárulás 

2.  A mezőgazdasági, az erdőgazdálkodási és a halászati áruk 

és szolgáltatások fenntartható módon való növelése 

3. A vidéki szegénység csökkentése 

4. Befogadóbb és hatékonyabb mezőgazdasági- és élelmiszer-

rendszerek lehetővé tétele helyi, nemzeti és nemzetközi 

szinten egyaránt 

5. A termelők fenyegetettségekkel és válságokkal szembeni 

ellenálló képességének javítása. 

 



FAO  

„Mezőgazdasági beruházások – 

egy jobb jövőért” I. 

 
 A mezőgazdaságba történő beruházás az egyik leghatékonyabb stratégia 

a szegénység és éhezés csökkentésére valamint a fenntarthatóság 

előmozdítására. 

 A mezőgazdasági beruházások legfontosabb forrásai maguk a gazdák. 

 Bármely mezőgazdasági beruházásokat ösztönző stratégia központjába a 

termelőket kell helyezni, de az ő befektetésük csak akkor éri el a 

megfelelő szintet, ha az állami szektor elősegíti a mezőgazdasági 

beruházásokhoz kedvező légkör megteremtését. 

 A kedvező befektetési környezet nélkülözhetetlen a mezőgazdaságba 

történő beruházáshoz, de számos kisbirtokos számára nem elegendő 

ahhoz, hogy befektethessen. Továbbá ahhoz sem elegendő, hogy a 

nagyméretű beruházások társadalmilag kívánatos céljainak elérését 

biztosítsa. 



FAO  

„Mezőgazdasági beruházások – 

egy jobb jövőért” II. 

 
 Kormányok és donorok különleges felelőssége a kisbirtokosok 

támogatása annak érdekében, hogy leküzdhessék megtakarítási és 

beruházási korlátaikat. 

 Kormányok, nemzetközi szervezetek, a civil társadalom és vállalati 

befektetőknek gondoskodniuk kell arról, hogy a nagyméretű 

mezőgazdasági beruházások a társadalom számára előnyösek és 

környezeti szempontból fenntarthatóak legyenek. 

 Szükséges, hogy kormányok és donorok korlátozott állami forrásaikat 

magas gazdasági és társadalmi megtérülést biztosító, alapvető közjavak 

létrehozására csatornázzák be. 

 



FAO Konferencia 38. ülésszaka 

• 2013. június 15-22. 

• A konferencia fő témája „A fenntartható 

élelmiszerrendszerek az élelmezésbiztonságért” 

• FAO két éves költségvetése 1.005.648.000 USD  

• FAO Tanácsának új, független elnöke:  

Wilfred Joseph NGIRWA (Tanzánia) 

• Fazekas Sándor miniszter úr részvétele  

 

 



FAO Konferencia 38. ülésszaka 



FAO Konferencia 38. ülésszaka 



Magyarország tagsága a 

Tanácsban 
 FAO 49 tagú Tanácsába,  

 Magyarország 12 év után,  

 szavazás útján (109/155 szavazat) 

 2013. június 22. – 2016 június időszak 

 Kétévente tartott Konferenciák között a 

FAO legfontosabb döntéshozó testülete. 

 Európai Régió 10 hely 

 Külügyminisztériummal közös eredmény 



További magyar vonatkozású 

események 

 Budapesti Közös Szolgáltató Központ (SSC) 
további bővítése 

 

 Magyarok alkalmazása a FAO-ban 
  
• „megfelelően képviselet ” státusz , vezetői illetve 

szakértői minőségben professional staff) hat 
magyar szakember áll 
 

• Üresedő állások főleg belső jelölteknek 
 

• Elérhető állások hirdetése 
http://www.fao.org/employment/en/ 

http://www.fao.org/employment/en/
http://www.fao.org/employment/en/
http://www.fao.org/employment/en/


FAO  

Nemzetközi Évek 

 2011. Erdők Nemzetközi Éve,  

 2012. Szövetkezetek Nemzetközi Éve, 

 2013. Quinoa Nemzetközi Éve, (http://www.fao.org/quinoa-2013/en/)  

 2014. Családi-gazdaságok Nemzetközi Éve,  

 2015. Talajok Nemzetközi Éve,  

 2016. Hüvelyesek Nemzetközi Éve 

http://www.fao.org/quinoa-2013/en/
http://www.fao.org/quinoa-2013/en/
http://www.fao.org/quinoa-2013/en/


FAO  

Bizottságok fontosabb ülései 

 Száj- és körömfájást ellenőrző európai bizottság - 

European Commission for the Control of Foot-and-

Mouth Disease (EuFMD)  

 Növényvédelmi Bizottság –  

Commission on Phytosanitary Measures (CPM) / 

International Plant Protection Convention (IPPC) 

 Nemzetközi Rizs Bizottság 

 Élelmiszerbiztonsági előírások –  

Codex Alimentarius 



ENSZ Világélelmezési 

Program 

 



WFP   
World Food Programme 
 A FAO és az ENSZ által 1963-ban létrehozott Világélelmezési 

Program (WFP) a világ legnagyobb élelmiszersegélyező szervezete. 
Alapfeladata a természeti csapások és/vagy háborús konfliktusok 
okozta rendkívüli, szükséghelyzetekben humanitárius segítség 
nyújtása. 

 Beszerzések helye : 2012 során a beszerzések 26%-a származott LDC 

(Least Developed Countries) és 1%-a LIC (Low-Income Countries) 

országokból, de összesen 77% fejlődő országokból.  

 A fejlett országokból 2012-ben összesen 258.746 ezer USD értékben, 

ezen belül Magyarországról 1.865 ezer USD értékben vásárolt a WFP 

élelmiszert.  

 A WFP beszerzéseinek összértéke 2012-ben 1.1 milliárd USD 

 Magyar hozzájárulás kérdése 
 





Etharin Cousin  
WFP ügyvezető igazgatója 

 

WFP   
World Food Programme 



Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alap 



IFAD -  International Fund for 

Agricultural Development 

Kanayo F. Nwanze - IFAD elnök 



IFAD -  International Fund for 

Agricultural Development 

• 255 folyamatban lévő projekt 97 országban  

• A kihelyezett források értéke 5,3 milliárd dollár, ami a társfinanszírozással együtt 

11,9 milliárd dollárnyi támogatást jelent a fejlődő országok lakossága számára.  

• Becslések szerint a projektek mintegy 100 millió szegény, vidéki háztartást 

érnek el a kedvezményezett országokban. 

• A projektek (azaz a finanszírozás) kedvezményezettjei a „C” listához tartozó, 

elsősorban fejlődő országok.  

• A projektek előkészítése, kidolgozása az adott ország kormányával 

együttműködésben zajlik.  

• Az összes finanszírozás legfeljebb 10 %-át kitevő vissza nem térítendő 

támogatás mellett a leggyakoribb a 20-25 éves futamidejű, kedvezményes 

(0,75-4,9%-os) kamatozású hitelek nyújtása.  

• A klasszikus mezőgazdasági (növénytermesztés, állattenyésztés, halászat) 

fejlesztési programok mellett jelentősek az oktatás- kutatás- továbbképzés, 

erőforrások védelmét célzó, valamint az infrastruktúra, vállalkozás és az 

intézményfejlesztés (pl. vidéki finanszírozás) területén folyó projektek. 



IFAD -  International Fund for 

Agricultural Development 

 A szervezet 2009 és 2012 között jelentősen növelte 

jelenlétét a fejlődő világban és 25 helyett ma már 38 

országban van irodával jelen.  

 A projektek 90%-át közvetlenül felügyelni.  

 A jelen feltöltési időszak (2013-2015) célja, hogy 80 

millió nőt és férfit emeljen ki a szegénységből.  

 



ENSZ római székhelyű 

mezőgazdasági és élelmezési 

szervezeteinek együttműködése 



ENSZ római székhelyű 

mezőgazdasági és élelmezési 

szervezeteinek együttműködése 



Világ Élelmezésbiztonsági 

Bizottság 

 Legfontosabb szerv mely az élelmezésbiztonsággal 

foglakozik (ECOSOC felé jelent) 

 3 római szervezet közösen finanszírozza 

 Miniszteri kerekasztalok 

 Civil- és privát szektor bevonása 

 Magas Szintű Szakértői Panel (High-Level Panel of 

Experts – HLPE) jelentései  

www.fao.org/cfs/cfs-hlpe  

 

 



Világ Élelmezésbiztonsági 

Bizottság 



2. Az olasz agrárgazdaság, 

kétoldalú kapcsolatok 



Olaszország 

•Területe: 30 millió ha 

•2/3- hegyvidék 

•Mezőgazdaságilag művelt 

terület nagysága: 12,9 

millió ha 

 

 



Az olasz mezőgazdaság 

számokban 

 Olaszországban  a gazdaságok átlagterülete  8 hektár (FR: 

49 ha, DE: 44 ha, EU átlag 12 ha).  

 Az 50 hektárt meghaladó gazdaságok aránya IT-ban 2%, 

(FR 35%, DE: 22%.) 

 Az elmúlt 10 évben 32%-kal kevesebb üzem 

– 2012-ben 809.745  vállalkozás 

• Ebből  425.365 árbevétele haladja meg  a 15.000 EUR /év (2011-ben 

1.620.844 aktív vállalkozást mértek ezek 63% -ának á.b. 8000 EUR  alatt)  

 Az üzemek nettó árbevételének 15-25%-a támogatásokból  

 



Az olasz mezőgazdaság 

számokban 

 Az olasz mezőgazdasági termelés értéke 2012-ben 

meghaladta a 53 milliárd eurót, ( -3,3%) 

 Olasz élelmiszeripar termelési értéke: 129,9 milliárd EUR 

(+2,3%) 

 Ezzel az olasz nemzetgazdaságban a élelmiszeripar a 

második legfontosabb ágazat a fém/gépipar után 

 



Az olasz mezőgazdaság 

számokban 

Foglakoztatás 
 A teljes foglalkoztatottak 3,5%-a  

 Mezőgazdaságban dolgozók száma: 849 ezer fő (-0,15 % ) 

– 421 ezer fő független (- 3,7 %) 

– 428 ezer fő alkalmazott (+3,6%) 

 Külföldi foglalkoztatottak száma: 115 ezer fő, ez 2011-hez 

+11 % és 2008-hoz képest +114%  

 

 Voucherek bevezetésével 2008 óta sokat javult a legálisan 

foglalkoztatottak aránya  

 

 



Az olasz mezőgazdaság 

külkereskedelme  

 Export : 32 milliárd euró (+5 % ) (66,8 % EU-n belül) 

1. Feldolgozott élelmiszer 19 milliárd euró 

2. Italok 6,2 milliárd euró 

 Borok 4,8 milliárd euró  (+7%  illetve 15,8 % pezsgők) 

3. Feldolgozatlan termékek 5,6 milliárd euró 

 Ennek 75%-a friss gyümölcs (2,4 milliárd euró - +4,9%)  

 Import : 38 milliárd euró (-3,9 % ) (70% EU-n belül) 

1. Feldolgozott élelmiszer 24,2 milliárd euró 

2. Feldolgozatlan termékek  12,3 milliárd euró 

1. Gabonafélék 2,4 milliárd euró  (-13,7%) 

2. Kakaó, kávé, tea és fűszerek 1,6 milliárd euró (+2,3%) 

3. Élő állat 1,5 milliárd euró (+0,2%)  

 

 

 



Generációváltás a 

mezőgazdaságban 
 Munkanélküliség: 15-24 év között 42% 

 3 millió hektárt  jelenleg 65 év felettiek művelnek 

 Olaszországban az üzemek csupán 5%-át vezetik 

35 év alattiak (FR: 9, PL: 12%) 

 Földhöz jutás 

 Családon belüli generáció váltás 

 Kölcsönökhöz jutás 

 IT fel tudja használni a KAP-ban biztosított 2%  

teljes összegét a fiatal gazdák támogatására 

 

 



Olasz agrárszakigazgatás 

irányvonala 

Beszámolási időszak miniszterei: 

 

Mario Catania (2011. november 16 – 2013. április ) 

• Szakterülete az európai Közös Agrárpolitika (KAP) 

• Egyszerűsítés 

• Zéró tolerancia az élelmiszer-biztonság területén 

 
Nunzia De Girolamo (2013. április 28- tól ) 

• Olaszországnak nincs szüksége a GMO-ra 

• Az aktív gazdák támogatása 

• Az adminisztrációs terhek egyszerűsítése 

• Az adóterhek csökkentése 

• Az olasz mezőgazdaság nemzetközi megismertetésének 
ösztönzése („Made in Italy”) 



„100% - ban olasz” 



Vidék a barátunk 





Magyar-olasz  

agrár külkereskedelem 
 

 Magyar export Olaszországba: 
 

- gabona (búza, kukorica, stb.)  

- élő állat (bárány, szarvasmarha, vadnyúl, stb. - állategészségügyi 
problémák) 

- egyéb feldolgozatlan termékek (hordós méz, fenyődeszka, 
fűrészáru, stb.) 

 

 Magyar import Olaszországból: 
 

-, egyéb, főleg feldolgozott, kiszerelt élelmiszerek (kávé, palackos 
bor, olíva olaj, üdítő italok, stb.), zöldség-gyümölcs (szőlő, 
kiwi, őszibarack), száraztészta(1,5 milliárd EUR) 

-mezőgazdasági gépek (970 millió EUR) 

   



Lóhús-kereskedelmi problémák 

Olaszországba ezentúl egységesen csak az 504/2008/EK rendelet 

szerinti lovakat fogadnak be vágás céljára 



Mg-i befektetők érdeklődési területei 

 

– állattenyésztés (tejtermelés, bivaly-mozzarella),  

– falusi turizmus,  

– agro-energia,  

– biotechnológia,  

– földvásárlás,  

– biotermelés,  

 

Minden esetben érdeklődnek a magyarországi 

pályázati lehetőségek iránt. 



Összegző észrevételek, 

javaslatok 

1. Magyarország IFAD-dal való 
együttműködésének megteremtése 

 Csatlakozásunk után rendkívül fontos, hogy egy magas szintű látogatást  
készítésünk elő egy IFAD szakértői csoport meghívásával 

2. Olaszországot javaslom kiemelt piacként 
kezelni  

  A magyar-olasz mezőgazdasági kapcsolatok terén az eddiginél jóval nagyobb 
figyelmet kell fordítani a  magyar érdekek érvényesítésére.  

 Célszerűnek tartom olyan kétoldalú promóciós találkozók megtartását Rómában 
vagy a kezdeményezésre nyitott más olaszországi városban, amelyek lehetővé 
teszik az olasz ismeretek átvételét és alkalmazását a magyar szempontból kiemelt 
ágazatokban,  

 Az agrárexportunkban elfoglalt vezető pozíciója miatt javaslom kiemelt piacként 
kezelni, és figyelembe venni az AMC és egyéb külpiaci promóciós források 
szétosztásakor.  



Köszönöm a figyelmet! 

 

Kérdések, 

Észrevételek, 

Javaslatok 


