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Agenda 2030 - fenntarthatósági célok

• 2. Az éhezés megszüntetése, az élelmezés biztonság és a 
jobb táplálkozás megteremtése, a fenntartható 
mezőgazdaság támogatása

• 11. A városok és emberi lakóhelyek fenntarthatóvá 
tétele

• 12. Fenntartható fogyasztási és termelési rendszerek 

• 13. Sürgős lépések megtétele a klímaváltozás és 
hatásainak leküzdésére 

• 15. A szárazföldi ökoszisztémák fenntartható 
használatának védelme, visszaállítása és támogatása, az 
erdők fenntartható használata, az elsivatagosodás
leküzdése, a talajromlás megállítása és a pusztulás 
visszafordítása, és a biológiai sokféleség csökkenésének 
megállítása.



NEFE Stratégia
Intézmény és humán erőforrás fejlesztés.

• Zöldkultúra, zöldgazdaság, 

• környezet- és klímavédelem, 

• vidék- és városfejlesztés, 

• élelmezésbiztonság, 

• fenntartható mezőgazdasági termelőkapacitás 
fejlesztés, 

• fenntartható vízgazdálkodás, szanitáció,

• klímaváltozás negatív hatásaival szembeni 
védekezés. 

Célországok: Balkán, Kelet-Európa, Közel-Kelet



NEFE-vel kapcsolatos feladataink

• NEFE projektek tárca szintű összehangolása, 

• kapcsolattartás az érintett szervezetekkel,

• közreműködés a projektek kivitelezésében, 
lezárásában és után követésében, 

• rendszeres statisztikai adatszolgáltatás,

• az élelmiszer-segélyezésre és fejlesztési 
támogatásokra vonatkozó Minisztériumi 
álláspont kialakításának koordinálása.



Hivatalos fejlesztési hozzájárulás (ODA)
Nemzetközi szervezetek és egyezmények tagdíjai 

– IUCN 7,7 millió HUF

– UNCCD 7,1 millió HUF

– UNEP 2,2 millió HUF

– FAO 190 millió HUF

– WMO 44,5 millió HUF

– CITES 3,7 millió HUF

– EPPO 1,8 millió HUF

– Montreal Protokoll 415,4 millió HUF

– OECD 3,4 millió HUF

– ISTA 1,7 millió HUF



FAO

• 2007-es Megállapodás – FAO ösztöndíj pr.

• Évi kb. 100 millió Ft, eddig 196 diák/28 ország: 
pl:Afganisztán, Albánia, BiH, Etiópia, Fülöp-szk, 
Koszovó, Kenya, Laosz, Macedónia, Moldova, 
Mongólia, Namíbia, Nigéria, Örményország, 
Szerbia, Szomália, Szudán, Tádzsikisztán, 
Uganda, Ukrajna, Vietnam + Angola, Ghána

• FM – FAO Alumni Klub 

• FAO REU, SSC működési hozzájárulás



FAO
Projektfinanszírozási kötelezettségvállalás

Szerbia: ökogazdálkodás 500 000 USD

Moldova: öntözés 400 000 USD

Kazahsztán: Balkash tó mezőgazdasági 
vízgazdálkodás 540 000 USD

BiH: vidékfejlesztés 500 000 USD

Egyéb: Családi Gazdálkodás Világfórum, ENSZ 
Talajok éve konferencia,



Szíriai válság

• ENSZ Világélelmezési Programja (WFP) javára 
– a szíriai menekültek ellátása érdekében – 95 
millió forint összegű egyszeri rendkívüli 
hozzájárulást fizetünk.



Kárpát-medencei együttműködés

Vajdasági magyarok támogatása: előadások 
földművesek számára; szakmai kiállításokon 
megjelenés támogatása; falugazdász hálózat 
támogatása; fiatal gazdák ösztöndíj támogatása

Kárpátaljai magyarság támogatása: kárpátaljai 
falugazdász hálózat működésének támogatása; 
falusi turizmus támogatása (tájház felújítása), 
gazdaszervezetek támogatása mezőgazdasági 
termékek kiállításának elősegítése



Dél-Dél Együttműködés

• szakmai donorként veszünk részt 

• Cél: tudáscsere és pilot-projektek megvalósítása

• Résztvevők: Marokkó, Algéria, Törökország, 
Üzbegisztán

• mezőgazdaság fejlesztése, a vidéki szegénység 
csökkentése, élelmezésbiztonság megvalósítása.

• Az együttműködés keretében work-shopok
kerülnek megszervezésre.



EU fejlesztési programok
Ikerintézmény-fejlesztés (Twinning) és 

Technikai segítségnyújtás (TAIEX): 

-szeminárium, szakértői kiküldetés, 
tanulmányút

-mezőgazdaság, vidékfejlesztés, halászat, 
élelmiszerlánc-felügyelet,

Törökország: élelmiszerbiztonság, vidékfejl.

Szerbia: kifizető ügynökség, állatjólét, 

Koszovó: vidékfejl. Agrár statisztika

Montenegró: növényegészségügy



Jövőbeli fejlesztési területek

• GMO - mentes politika – biológiai biztonság, 
génmegőrzés (NÖDIK)

• Integrált növényvédelem

• Talajvédelem

• Élelmiszerbiztonság

• Halászat és akvakultúra

• Klímaadaptáció

• Állategészségügy (állatorvosi képzés)



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


