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  1. Kapcsolatok az ENSZ római székhelyű 

nemzetközi mezőgazdasági szervezeteivel 

 (FAO, WFP, IFAD) 

 

  2. Az olasz mezőgazdaság  sajátosságai, 

kétoldalú magyar - olasz agrárgazdasági 

együttműködések, kiegészítve a 

környezetvédelmi kérdésekkel 



1. ENSZ római székhelyű 1. ENSZ római székhelyű 

nemzetközi mezőgazdasági nemzetközi mezőgazdasági 

szervezeteiszervezetei  



Az ENSZ Mezőgazdasági és Élelmezési Világszervezete 



Önkéntes Irányelvek a földbirtokÖnkéntes Irányelvek a földbirtok--

politika, a halászatipolitika, a halászati--  és és 

erdőgazdálkodás felelős irányításáról a erdőgazdálkodás felelős irányításáról a 

nemzeti élelmezésbiztonság nemzeti élelmezésbiztonság 

kontextusábankontextusában  
 2012. május 16. elfogadás 

 Az Irányelvek elsődleges célja, hogy olyan eszközt adjon a kormányok, 

döntéshozók kezébe, melynek segítségével megfelelő döntéseket tudnak hozni a 

földbirtok-politikát , a halászati- és erdőgazdálkodás felelős irányítását illetően a 

nemzeti élelmezésbiztonság kontextusában.  

 A dokumentumban külön fejezet foglalkozik a mezőgazdasági beruházások 

felelős, fenntartható, a szociális hatásokra érzékeny mederbe terelésével.  

 FAO tagországok, civilszervezetek, termelői szervezetek, magán szektor, más 

ENSZ szervezetek képviselői. 

 Közös európai uniós álláspont és tárgyalási mandátum kialakítása  még a magyar 

elnökség koordinációja mellett történt,  

 Magyarország aktívan, a „Friends of the Chair” tagjaként járult hozzá a 

tárgyalások eredményes lezárásához. 

 Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, 

Fisheries and Forests in the Context of National Food Security (VGGT) 

 

 



FAO FAO   

Az ENSZ Mezőgazdasági és Az ENSZ Mezőgazdasági és 

Élelmezési VilágszervezeteÉlelmezési Világszervezete  
Néhány példa sikeres projektre:  

• Halászat: Code of Conduct for Responsible Fisheries - Bosznia és 

Hercegovina 

• Erdészet: National Forest Programme Facility, FAO kezelésében, 

(több mint 70 országban)  

• Bioenergia: FAO Bioenergy and Food Security Project 

• Globális Élelmezési válság elkerülése: Country Investment Plan 

(CIP) – Banglades 

• Kevés víz és termőterület kezelése: FAO Land Degradation and 

Assessment in Drylands Project (LADA) → United Nations 

Convention to Combat Desertification (UNCCD) 

• Statisztika:  Integrated Food Security Phase Classification (IPC)  

• Növényvédelem: Code of Conduct on the Distribution and Use of 

Pesticides 

 



FAO 28. Európai Regionális 

Konferenciája 

• 2012. április 19-20-án, Azerbajdzsán, Baku 

• A rendezvényre hivatalos 52 tagországból 46 vett részt, 

ezek közül 19 országból volt jelen miniszter, 

miniszterhelyettes vagy államtitkár.  

• Fazekas Sándor miniszter és Graziano da Silva főigazgató 

találkozó.  

• Európai Mezőgazdasági Bizottság (European Commission 

on Agriculture ECA),  

• A következő négy évre az ECA Irányító Bizottságának 

elnökévé Hamar Balázst, Magyarország állandó képviselőjét 

választották.  

 



A Régiónk prioritásai a  

2014-2015 időszakra  

a) Az élelmezésbiztonság és táplálás (nutrition).  

b) Tanácsadás a kormányok részére a kis gazdaságok fenntartható 

hatékonyság növelésének támogatásának tekintetében. 

c) Természeti erőforrásokkal való gazdálkodás, a klímaváltozás okozta 

változásokat is beleértve. 

d) Állati, növényi és élelmiszer károsítók elleni védekezés. 

e) Tagországok politikai és intézményi támogatása regionális és globális 

kereskedelmi valamint szabványügyi testületekbe és regionális 

gazdasági szövetségekbe való belépéséhez. 

f) Alkalmazott tudományok segítségével globális és regionális közjavak 

támogatása és létrehozása az élelmiszer, mezőgazdaság és erdészet 

területén. 

 

 



Magyar vonatkozásúMagyar vonatkozású  

eseményekesemények  

 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: www.fao.org/VA/Employ.htm  

http://www.fao.org/VA/Employ.htm
http://www.fao.org/VA/Employ.htm
http://www.fao.org/VA/Employ.htm


  HQ SSC REU 

2008 0 25 32 

2009 1 81 61 

2010 3 94 68 

2011 6 113 72 

2012 6 136 77 

Magyar alkalmazottak számának Magyar alkalmazottak számának 

alakulása a alakulása a FAOFAO--banban  



ENSZ Világélelmezési 

Program  

  



WFPWFP      
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. 

 

• USA segély-politika változása (A rövid távú élelmiszersegélyek 
helyett hosszabb távú fejlesztések) 

 

• Beszerzések helye : A 2011. év során a beszerzések 22%-a származott 
LDC (Least Developed Countries) és 2%-a LIC (Low-Income 
Countries) országokból, de összesen 71% fejlődő országokból.  Az 
első 3 ország Orosz Föderáció (10.97%), Indonézia (9.58 %), 
Pakisztán (6.51 %) – a felhasználási helyhez minél közelebb 

 

• Magyar hozzájárulás kérdése 
 



WFPWFP      
World Food Programme 

• Etharin Cousin  (USA) 2012. április 6-tól  az új ügyvezető igazgató.  
 

 



Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alap 



IFADIFAD  --   International Fund for 

Agricultural Development 

• 234 folyamatban lévő projekt 91 országban  

• A kihelyezett források értéke 4,2 milliárd dollár, ami a társfinanszírozással együtt 

8,7 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. 



IFADIFAD  --   International Fund for 

Agricultural Development  

A magyar csatlakozás vonzatai 

• Erősíti Magyarország multilaterális elkötelezettségéről kialakult kedvező 

képet. A kelet-európai új EU tagországok közül elsőként csatlakoztunk a 

szervezethez donorként. 

• Magyarország csatlakozása révén megnyílik a lehetőség a szervezetbe 

magyar tisztviselők, konzultánsok felvételére 

• A magyar vállalatok, intézmények az IFAD által finanszírozott projektek 

beszállítóivá válhatnak mind a gépi-technológiai, mind pedig az oktatási, 

továbbképzési területen.  

• A nemzetközi kötelezettségek teljesítése keretében a fejlesztésekre fordított 

összeg a magyar vállalkozások, intézmények és szakértők külföldi 

tevékenysége révén már rövidtávon megtérülhet a nemzetgazdaság 

számára.  

 



2. Az olasz agrárgazdaság, 2. Az olasz agrárgazdaság, 

kétoldalú kapcsolatokkétoldalú kapcsolatok  



OlaszországOlaszország  

•Területe: 30 millió ha 

•2/3- hegyvidék 

•Mezőgazdaságilag 

művelet terület nagysága: 

12,9 millió ha 

 

 



Az olasz mezőgazdaságAz olasz mezőgazdaság  

számokbanszámokban  

 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 

– 2011-ben 1.620.844 aktív vállalkozás  

 Az üzemek nettó árbevételének 15-25%-a támogatásokból  

 Mezőgazdasági területek vesztése 

– A mezőgazdasági művelt területek 325 ezer ha-ral  csökkentek az 

elmúlt 10 évben 

– Beépített területek: 160 ezer ha –ral növekedtek   

 



Az olasz mezőgazdaságAz olasz mezőgazdaság  

számokbanszámokban  

 Az olasz mezőgazdasági termelés értéke 2011-ben 

meghaladta a 51,9 milliárd eurót, ( +6,4%) 

 Olasz élelmiszeripar termelési értéke: 127 milliárd EUR 

(+2,4%) 

 

 



Az olasz mezőgazdaságAz olasz mezőgazdaság  

számokbanszámokban  

FoglakoztatásFoglakoztatás  
 A teljes foglalkoztatottak 3,7%-a  

 Mezőgazdaságban dolgozók száma: 850 ezer fő (-1,9% ) 

– 438 ezer fő független 

– 413 ezer fő alkalmazott 

 Külföldi foglalkoztatottak száma: 103 ezer fő, ez 2010-hez 

+23 % és 2008-hoz képest +90% (!) 

– 57,7% EU tagországokból érkezik, 

– 42,3%-a EU-n kívüli országokból 

 Voucherek bevezetésével 2008 óta sokat javult a legálisan 

foglalkoztatottak aránya 

 

 



Az olasz mezőgazdaság Az olasz mezőgazdaság 

külkereskedelme külkereskedelme   

 Export : 30,5 milliárd euró (+8,5 % ) 

– 2010-ben 28 milliárd euró (ami akkor  +11,5 % 2009-hez) 

 Import : 39,5 milliárd euró (+11,5 % ) 

– 2010-ben 35 milliárd euró volt (ami akkor  +11,9 % 2009-hez ) 



Az 5 legfontosabb olasz Az 5 legfontosabb olasz 

mezőgazdasági export mezőgazdasági export 

termék 2011termék 2011--benben  

Millió euró részesedése az 

összes 

exportból 

Tésztafélék (nem tojás alapú) 1.370,3 4,49 

Paradicsom konzerv 1.306,3 4,28 

Eredetvédett vörös- és rosé 

borok  (kiszerelt) 

1.223,9 4,01 

Kakaó alapú édességek 1.116,0 3,66 

Extraszűz és szűz olívaolaj  939,9 3,08 

Forrás: INEA 



Az 5 legfontosabb olasz Az 5 legfontosabb olasz 

mezőgazdasági import mezőgazdasági import 

termék 2011termék 2011--benben  

Millió euró részesedése az 

összes 

importból 

Feldolgozott hal 1.675,8 4,23 

Gabona alapú liszt és takarmány 1.333,0 3,37 

Fagyasztott kagyló és egyéb 

tengeri állatok 

1.306,3 3,3 

Feldolgozatlan kávé 1.240,6 3,13 

Búza 1.230,0 3,11 

Forrás: INEA 



Olaszország Olaszország önellátottságiönellátottsági  

szintje egyes agrárszintje egyes agrár--

élelmiszeripari termékekből élelmiszeripari termékekből   

Forrás: INEA 

 Durumbúza: 62,7 % 

 Búza: 44,6 % 

 Burgonya: 77,3% 

 Hüvelyesek: 33%  

 Tej: 40,5 % 

 Marhahús: 60,3% 

 Sertéshús: 59% 

 



Olasz Olasz agrárszakigazgatásagrárszakigazgatás  

iriráányvonalanyvonala  

Beszámolási időszak miniszterei: 

Francesco Saverio Romano (2011. március 23- tól szűk 8 hónapig) 

• Eredetvédett termékek („Made in Italy” promóció) 

• Zéró tolerancia az élelmiszer-biztonság területén 

• Alapanyagok eredetének feltüntetése a címkén 
 

Mario Catania (2011. november 16 -tól) 

• Szakterülete az európai Közös Agrárpolitika (KAP) 

• Egyszerűsítés 

• Zéró tolerancia az élelmiszer-biztonság területén 

 

 



„100% „100% --  banban  olasz”olasz”  







MagyarMagyar--olasz olasz   

agrár külkereskedelemagrár 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) 

   



MagyarMagyar--olasz olasz   

agrár külkereskedelemagrár külkereskedelem  

 A kereskedelmi forgalom terén Olaszország továbbra 
is biztos piaca lesz a magyar cégeknek, de a jobb 
export eredmények elérését sok esetben a magyar 
árualap hiánya, a magas ajánlati árak nehezítik. 

 A nagyobb hozzáadott értéket képviselő, feldolgozott 
termékek, élelmiszerek exportja, ezen belül is a 
tipikus, hagyományos magyar specialitások (libamáj, 
szalámi, bor, paprika, méz stb.) nem növekedett a 
kívánt mértékben.  

 Ezen termékek kivitelében olasz piaci jelenlétünk az 
elmúlt tíz évben jelentősen visszaesett, elsősorban a 
tudatos agrár-külgazdasági stratégia hiánya és hazai 
árualap problémák miatt. 

 



Fontosabb események, Fontosabb események, 

kétoldalú együttműködésekkétoldalú együttműködések  

 Jakab István a Magyar Országgyűlés alelnöke 
vezetésével  6 fős magyar csoportnak 2012. április 
12-én került megrendezésre a római 
nagykövetségünk kezdeményezésére egy magyar-
olasz agroturizmus workshop Rómában 

 

 Búsi Lajos, helyettes államtitkár látogatása Rómában 
2012. május 16-án az olasz társminisztériumban 
vidékfejlesztési kérdésekről.  

 

 Mezőtúr, Bivaly projekt 

 







MgMg--i befektetők érdeklődési területeii befektetők érdeklődési területei  

 

– állattenyésztés (tejtermelés, bivaly-mozzarella),  

– falusi turizmus,  

– agro-energia,  

– biotechnológia,  

– földvásárlás,  

– biotermelés,  

 

Minden esetben érdeklődnek a magyarországi 

pályázati lehetőségek iránt. 



RómaiRómai  agráragrár  attaséattasé  klubklub  
(O.S.C.A.R. azaz (O.S.C.A.R. azaz Ordine Speciale Consiglieri Agricoli a RomaOrdine Speciale Consiglieri Agricoli a Roma))  

- Informális csoport, közel 40 tag 

- Öntevékeny, nem a minisztérium szervez 

- Szakmai körökben elismertség, presztízs 

- Havonta konzultációk - meghívott vendégek 

- Szakmai rendezvények, tanulmányutak 

- 2010. július 12-től ismét a magyar attasét 

választotta a tagság a klub elnökévé 



Összegző észrevételek, Összegző észrevételek, 

javaslatokjavaslatok  

1. Magyarország IFAD-dal való 
együttműködésének megteremtése 

 Csatlakozásunk után rendkívűl fontos, hogy egy magas szintű látogatást  
készítésünk elő egy IFAD szakértői csoport meghívásával.  2013-ban  IFAD 
elnökválasztás . 

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!Köszönöm a figyelmet!  

 

Kérdések, 

Észrevételek, 

Javaslatok 


