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határokon átívelő feladatok a hatóságnál
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diplomácia






30 éves háború (1618-48) után mechanizmus született a békés ügyrendezésre országok
között  nagykövetek
o konfliktusos helyzetekben közvetítenek
a mechanizmus a világháborúk környékén megromlott, a vh.-kat követően újításra lett
szükség
o megoldás: intenzív kereskedelem az országok között, ez a békét is előmozdítja
a kereskedelem korlátozása mindig élelmiszerbiztonsági, állategészségügyi okkal történik
o referenciaszervezetek
 FAO/WHO Codex Alimentarius: élelmiszer(biztonsági) szabványalkotó
tudományos szerv
 OIE: állategészségügyi világszervezet, exportszabályozó szerv
 IPPC: növénykereskedelem
o a referenciaszervezek a WTO-val szorosan együttműködnek
 az oroszok rendszeresen megszegik a szabályokat

a szakdiplomácia feladatai







problémamegoldás
o pl. a klasszikus sertéspestis vaddisznóban történő mo.-i előfordulása miatt letiltják a
magyar sertésexportot, figyelmen kívül hagyva az OIE előírásait a betegség
mentességére vonatkozóan – hosszas szakdiplomáciai egyeztetések, regionalizáció,
végül korlátozás-feloldás
érdekérvényesítés
o pl. 16 év után újra szállíthat Mo. marhahúst Szaúd-Arábiába
bizalomépítés
o pl. USA relációban szakmai egyeztetések és szakmai audit során elnyerte hazánk a
jóváhagyást, hogy a magyar állategészségügyi hatóság terjeszthet fel élelmiszeripari
létesítményt USA exportra: nem az amerikai auditorok, hanem a magyar hatóság
garantálja
együttműködés szakmai és tudományos téren
o pl. EFSA fórumon aktív képviselet – sikeres pályázat: konzorciumi keretek között
tudományos kutatás az EU által finanszírozva
o megállapodások, melyek a kereskedelmi kapcsolatokat vagy a szakemberképzést
célozzák

o



magyar vállalkozók külföldi kapacitásépítése, „gyarmatosítása” mögött sokszor van
élelmiszerbiztonsági vonulat
„klasszikus” szakdiplomácia
o az EU jogalkotási mechanizmusában minden szinten szükség van állatorvosi
véleményre
o dr. Pásztor Szabolcs állatorvosi attasé Brüsszelben

magyar elnökség (2011 első félévében)



soros elnökség: levezényli a fél év alatti többszáz ülést
o cél: jól levezetni az ülést és néhány ügyet „végigvinni”, befejezni
sikeres témák
o méhegészségüggyel kapcsolatos kérdések
o OIE párizsi közgyűlésének előkészítése
o és voltak elkerülendő témák

kihívások, nehézségek



kapcsolatépítés, megmérettetés, rengeteg utazás
az angol mellett jó egy másik nyelv ismerete – elsősorban francia, német, orosz

