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A magyar-francia agrárkapcsolatok 

Tekintettel közös érdekeinkre és a legtöbb kérdésben szinte teljesen azonos álláspontunkra, 

Franciaország az agrárterület vonatkozásában ez idáig is stratégiai partnerként tekintett 

hazánkra. Ezen érdeklődés a tavalyi magyar uniós elnökség előtt fokozódott, utána lényegesen 

visszafogottabb lett (ahogy ez várható volt). Franciaország az elmúlt években is intenzív és 

széleskörű gondolkodást folytatott a KAP 2013 utáni jövőjéről, a köztársasági elnök-

választás előtt pedig még egy „utolsó lendülettel” Bruno le Maire több uniós minisztertársával 

is közös nyilatkozatot adott ki ebben a kérdésben. Noha a választásokon a baloldal szerezte 

meg a hatalmat, a KAP-pal kapcsolatosan nem várható érdemi irányváltás, a továbbiakban is 

egyértelmű céljuk, hogy minél több tagállamot maguk mellett tudjanak a kérdésben. A magas 

szintű intézményesített kétoldalú együttműködés terepe a Magyar-Francia Mezőgazdasági 

Munkacsoport, ez 2006 óta, a két országban felváltva, félévente tart üléseket, az utolsóra 

idén január végén Budapesten került sor. A munkacsoport szintjén történő együttgondolkodás 

szükségességét nem lehet kétségbe vonni, ez olyan magas szintű szakmai egyeztetési színteret 

képez, amit egy stratégiai partnerrel fenn kell tartanunk. Így mindenképpen 

kezdeményeznünk kell az új minisztériumi struktúrával való kapcsolatfölvételt annak 

érdekében, hogy a munkacsoport következő ülésére az év vége előtt sor kerülhessen. 

 

A kétoldalú agrárgazdasági együttműködés értékelése és a jövőbeni lehetőségek:  

A francia-magyar agrárkereskedelem nyomon követése, bővülésének elősegítése és 

ösztönzése kapcsán a mezőgazdasági attasé, a kereskedelmi képviselet és a Magyar Turizmus 

Zrt. párizsi irodájának munkatársai együttműködésben dolgoznak egymással. Amellett 

azonban, hogy ilyen ad hoc jellegű megkereséseknek igyekszünk táptalajt biztosítani, azért, 

hogy azokból kézzelfogható eredmények szülessenek, elengedhetetlenül fontosnak tartjuk azt 

is, hogy a megfelelő promóciós lépésekkel és tudatos marketingpolitikával élénkítsük a 

magyar agrár- és élelmiszeripari termékek franciaországi exportját. A gazdasági válság 

sajnálatos következménye az is, hogy Magyarország jelentősen visszafogta az e területre 

fordított pénzösszegek mértékét. 

Ismert, hogy a francia fogyasztói piac ragaszkodik a már jól bevált termékekhez, nehezen nyit 

új termékek vásárlása irányába és előszeretettel részesíti előnyben a hazai termékeket. Így 

ahhoz, hogy a magyar termékek piacra találjanak, nagy hangsúlyt kell fektetni bizonyos 

marketing akciókra. A francia piacon elsősorban olyan termékekkel lehet megjelenni, 

amelyek különlegességként, újdonságként hatnak, amelyhez hasonlót nem találni a francia 

boltokban. A termékek minőségének állandó kiegyenlítettsége és azok folyamatos 

hozzáférhetősége alapvető követelmény. Kiemelendő továbbá, hogy hasonló perspektívát rejt 

magában a vendéglátóipar is, bizonyos termékek, így például a bor vonatkozásában. 

 

A szűkös költségvetési keretek ellenére, Nagykövetségünk továbbra is azon az állásponton 

van, hogy Magyarországnak a 2010-es év ellenkező irányú tapasztalatai ellenére nem lenne 

szabad megszakítania a Nemzetközi Élelmiszeripari Szakkiállításon (SIAL) való megjelenés 

hagyományát. A 2010. október 17-21. között Párizsban megrendezésre került szakkiállításon 

végül csak egy tucatnyi magyar cég vett részt önálló kiállítóként, közösségi megjelenés 

(AMC) nem volt. 

 

A fejlesztési célú együttműködésekkel kapcsolatosan Nagykövetségünk már több alkalommal 

jelezte, hogy Franciaország messzemenően nyitott erre, a megreformált CGIAR 

központjának Montpellier-be települése pedig mindenképpen fontossá tenné egy, a 

CGIAR-ral szoros kapcsolatban álló francia szervezetek – elsősorban a CIRAD és az IRD, 

valamint az INRA – vezetővel való találkozó lebonyolítását. Magyarország - hivatkozással a 

http://www.cgiar.org/
http://www.ird.fr/
http://www.inra.fr/


miniszterelnök 19/2011. (II. 22.) ME határozatában foglaltakra – elsőként írta alá a CGIAR, 

mint nemzetközi szervezet alapításáról szóló egyezményt, ez nem csak komoly 

agrárdiplomáciai siker volt, de egyben megnyitotta a lehetőséget a szervezet pénzügyi 

alapjához való későbbi csatlakozáshoz is. A tavalyi párizsi G20 agrárminiszteri ülésen 

ismertetett, nem csak G20-tagországok számára nyitott IRIWI nemzetközi búzanemesítési 

projekt konzorciumát szervező INRA a lehetséges magyar partnerintézeteket is megkereste, 

eddig ismereteink szerint az MTA martonvásári intézete jelezte is érdemi részvételi 

szándékát. A G20-ülésen a részvevők az elfogadott cselekvési tervben is megerősítették az 

agrárkutatás bővítésének szándékát, megítélésünk szerint az a magyar agrárkutatás számára is 

komoly lehetőségeket tartogathat – ezt a programot a mexikói elnökség is minden bizonnyal 

továbbviszi, már csak azért is, mert ez az ország ad otthont a CGIAR nemzetközi búza- és 

kukoricakutatási intézetének, a CIMMYT-nek. 

 

A fentiek alapján a 2012/2013-as ciklusra a párizsi mezőgazdasági attaséi hivatal a szokásos 

hivatali ügymeneten felül a következő feladatok megvalósítását tűzte ki célul/javasolja (nem 

prioritási sorrendben, a teljesség igénye nélkül): 

- egész napos szakmai rendezvény Montpellier-ben az Agropolis International 

partnerségével a magyar mezőgazdaság bemutatására, 

- az erdészeti kutatási együttműködés előmozdítása, 

- a magyar részvétel ösztönzése a 2012. évi SIAL és a 2012-as SIA/SIMA 

szakvásárokon, 

- a szakoktatási együttműködések és csereprogramok bővítése, 

- az IRIWI-ben való magyar részvétel ösztönzése, 

- a magyar-francia vegyesbizottsági ülések folytatása. 

 

A szakdiplomata munkakör betöltéséhez kapcsolatos tények, lehetőségek, javaslatok 

A munkaköréhez kötődő feladatok ellátásán túl a szakdiplomata „alapesetben” a 

Nagykövetség munkájában elsősorban a mindenkire vonatkozó telefonügyelet ellátásában 

valamint az eseti futárszolgálatban vesz részt, ezek a feladatok maximálisan 

összeegyeztethetők a mezőgazdasági attaséi munkával.  

 

2010-ben a párizsi mezőgazdasági attaséi poszton két változás következett be: Pallaga 

Viktória külszolgálatának 2010. február 28-i megszűntét követően március elsejétől Gúr 

Roland töltötte be az attaséi posztot, majd október 15-i berendelését követően Somogyi 

Norbert TéT-attasé (2001-2005. között párizsi mezőgazdasági attasé) vette át a feladatkört 

eredeti munkakörének megtartása mellett. Az NGM-VM-KüM közigazgatási államtitkári 

megállapodás értelmében tavaly tavasztól a szakdiplomata első helyen mezőgazdasági 

attaséként dolgozik, és az új TéT-attasé kihelyezéséig ellátja annak feladatait is, e területen a 

NIH továbbra is jogosult a szakmai irányításra. A 2010. október 16-a óta a mezőgazdasági és 

TéT-attaséi feladatokat egy személyben ellátó diplomatára a két munkakör miatt eleve 

lényegesen több adminisztrációs feladat is hárul, sajnos ezzel párhuzamosan a 

külügyminisztérium részéről elrendelt egyéb személyügyi intézkedések miatt a korábbiaknál 

kevésbé tud a nagykövetség adminisztratív egységeire támaszkodni. A jövőre nézve pozitív 

fejlemény, hogy a KüM és a NIH július 13-i beadási határidővel meghirdette a párizsi TéT-

attaséi helyet (is), előre láthatólag őszi kiutazással, így belátható időn belül megszűnik az 

agrárattasé jelenlegi leterheltsége.  

 

Párizs, 2012. július 12. 
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