
 

 

NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI 

HÍRLEVÉL  

A KÜLGAZDASÁG FEJLESZTÉSÉÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG  

NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI  FŐOSZTÁLY  
(NEFEFO@MFA.GOV.HU / +36 1 458 1231) 

 

 

2022. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 

KIEMELT HÍREK KÉTOLDALÚ KAPCSOLATOK NEMZETKÖZI SZEREPVÁLLALÁS HÍRLEVÉL ARCHÍVUM 

KIEMELT HÍREK 
MAGYARORSZÁG TELJES SZOLIDARITÁST VÁLLAL AZ UKRAJNAI HUMANITÁRIUS VÁLSÁG 

KEZELÉSÉBEN 
2022. május 2. 
Magyarország az ukrajnai humanitárius krízishelyzetre 

reagálva az egyik legnagyobb segítségnyújtási 

programját indította el Ukrajna, valamint az ukrajnai 

menekültek megsegítése érdekében. Hazánk mindezidáig 

több mint 27,5 millió euró értékben járult hozzá a szükséget 

szenvedő lakosság ellátásának biztosításához. 

Magyarország támogatási akciója keretében a hazai 

karitatív szervezetek pénzügyi támogatásán túl életmentő 

egészségügyi eszközöket (köztük lélegeztetőgépeket, 

infúziós pumpákat, központi monitorokat), illetve alapvető 

felszereléseket (vérzsákokat, elsősegély készleteket, 

gyógyszereket, egyéni védőeszközöket), élelmiszersegélyt, 

higiéniás termékeket és üzemanyagot adott át Ukrajna 

számára.  

Ezen túlmenően hazánk ingyenes egészségügyi ellátást, 

utazási és oktatási lehetőséget biztosít a háború elől 

menekülők számára. A kárpátaljai térség, illetve az ott élő 

magyarok megsegítése érdekében Magyarország 

Kormánya létrehozta a Híd Kárpátaljáért programot, amely 

lehetőséget biztosít többek között pénzbeli adományok 

befogadására, illetve továbbítására, ezzel is elősegítve a 

célzott, helyi igényekhez igazodó humanitárius 

segítségnyújtást. 

*** 

Forrás: Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 
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NYILVÁNOSAN ELÉRHETŐ ADATBÁZIS ÉS TÉRKÉP MAGYARORSZÁG NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI 

TÁMOGATÁSAIRÓL  
2022. április 8. 

A KKM Nemzetközi Fejlesztési Főosztályának gondozásában 

elkészült a hazánk nemzetközi fejlesztési tevékenységét 

interaktív formában megjelenítő térkép és adatbázis-felület. 

A felület abból a célból jött létre, hogy hazánk hivatalos 

fejlesztési támogatásokkal (Official Development Assistance, 

ODA) kapcsolatos adatai felhasználóbarát módon, 

látványos formában kerüljenek bemutatásra az érdeklődők 

számára. A felület segítségével egyrészt olyan országszintű 

adatok nyerhetők ki, mint a projektek szektorális megoszlása, 

a célzott fenntartható fejlődési célok (Sustainable 

Development Goals, SDG) és a felhasznált források 

nagysága. Az alkalmazás továbbá a nemzetközi 

szervezetekbe és egyéb multilaterális intézményekbe irányuló befizetéseinket is megjeleníti. 

A felületnek köszönhetően sokrétű adatok válnak elérhetővé azok számára, akik érdeklődnek Magyarország globális 

jelenléte, illetve nemzetközi fejlesztési tevékenysége iránt. Ezen adatok megosztása nemcsak az átláthatóság növelését 

szolgálja, hanem segíti a döntéshozatali folyamatokat, valamint felhívja a figyelmet a fenntartható fejlődésért és békéért 

zajló globális küzdelemre és erőfeszítésekre. 

A felület ezen a linken érhető el. 

*** 
A KÜLÜGYEK TANÁCSA FEJLESZTÉSI FORMÁCIÓJÁNAK INFORMÁLIS ÜLÉSE 
2022. március 7. 

2022. március 7-én, Montpellier városában került 

megrendezésre a Külügyek Tanácsa fejlesztési 

formációjának informális ülése, amelyen Magyarországot 

Joó István, a külgazdaság fejlesztéséért felelős helyettes 

államtitkár képviselte. 

A tanácsülésen a miniszterek megvitatták az Ukrajnának 

biztosítandó humanitárius segítségnyújtás körülményeit, az 

eddig nyújtott uniós pénzügyi támogatást, valamint az 

egyéb, gazdasági és egészségügyi területeken mutatkozó 

kihívásokat. Josep Borrell, uniós külügyi és biztonságpolitikai 

főképviselő bevezetőjében kiemelte, hogy jelen 

körülmények között elsődleges célunknak kell lennie az 

egységes stratégiai fellépés biztosításának, a hatékony 

helyben történő segítségnyújtásnak mind Ukrajnának, 

mind pedig az ukrajnai menekülteket befogadó 

országoknak, valamint a menekültek számára történő 

megfelelő ellátás és biztonság szavatolásának. Várhelyi Olivér, szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős biztos 

bemutatta az EU által biztosítandó 500 millió eurós pénzügyi csomagot, amelyen keresztül az EU egészségügyi, 

kibervédelmi, illetve infrastrukturális beruházásokat, segélyeket nyújt Ukrajnának. Hangsúlyozta továbbá, hogy Moldova 

és Georgia támogatásáról sem szabad megfeledkeznünk. Jutta Urpilainen, nemzetközi partnerségekért felelős biztos 

szerint különösen fontos azon afrikai, illetve ázsiai partereinkkel való kapcsolataink átgondolása, akik többek között az 

ENSZ fórumain nem ítélték el – vagyis vagy nem szavazatot adtak le vagy tartózkodtak a szavazás során – Oroszország 

Ukrajnával szembeni agresszióját. 

A tagállamok között egyetértés mutatkozott a tekintetben, hogy a megváltozott geopolitikai környezetben 

hatékonyabb koordinációra van szükség mind a menekültek elhelyezése és ellátása, mind pedig a humanitárius 

Forrás: Az Európai Unió Tanácsa 
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segítségnyújtás terén. Mindezek mellett elismerően szóltak az Ukrajnával szomszédos uniós tagállamok erőfeszítéseit az 

ukrajnai menekültek befogadása érdekében. 

Hazánk képviseletében Joó István helyettes államtitkár először kiemelte, Ukrajna szomszédos országaként a válság 

magas biztonsági kockázatot jelent hazánk számára, majd bemutatta Magyarország humanitárius erőfeszítéseit, 

amelynek köszönhetően biztonságos humanitárius korridort tartunk fent, a határaink akadálymentesen működnek és 

kórházaink megfelelő ellátást biztosítanak a menekültek számára. Magyarország részéről számos tárgyi segítséget 

biztosítunk válaszadásunk keretében, illetve pénzbeli támogatást is nyújtunk a menekültek megsegítésében szerepet 

vállaló hazai civil szervezetek számára, de hangsúlyt helyezünk az ukrán egészségügyi intézmények támogatására is. 

Végül kiemelte, hogy Magyarország mindent megtesz a kialakult helyzet kezelése érdekében, minden háború elől 

menekülőnek segítséget biztosít. 

A miniszterek ezt követően eszmecserét folytattak az unió nemzetközi együttműködési és fejlesztési politikájának, így a 

Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz (Neighbourhood, Development and International 

Cooperation Instrument, NDICI-Global Europe) a geopolitikai dimenziójáról, valamint áttekintették Európai Unió és az 

Afrikai Unió tagállamainak részvételével 2022. február 17-én megrendezett csúcstalálkozó és a 2022. február 22-i indiai-

csendes-óceáni miniszteri fórum főbb eredményeit. Mindezek mellett lehetőség nyílt az uniós fellépés erősítése 

lehetőségeinek megvitatására a Team Europe szellemiség kereteiben. 

Magyarország részéről Joó István helyettes államtitkár elmondta, hogy a COVID-19 világjárványra reagálva 2021-ben 

hazánk jelentősen növelte fejlesztési együttműködését. A pandémia negatív hatásainak kezelésére Magyarország a 

járvány kitörése óta jelentős mennyiségű egészségügyi védőfelszerelést (maszk, lélegeztetőgép, kézfertőtlenítő, stb.) 

biztosított, valamint 40 országba és két békefenntartó misszióba szállított vakcinákat, összesen 85,18 millió euró értékben. 

Üdvözöltük az NDICI-Global Europe földrajzi fókuszát, amely a szomszédos országokra és a szubszaharai Afrikára helyezi 

a hangsúlyt, mivel e régiók stabilitása elengedhetetlen Európa biztonsága szempontjából. Az NDICI-Global Europe 

júniusi hatályba lépése után időszerű a végrehajtására és a programozására összpontosítani. Végezetül kifejeztük 

reményünket arra nézve, hogy az NDICI-Global Europe gyakorlati végrehajtása inkluzív módon valósul meg, lehetővé 

téve a kisebb tagállamok számára az egyenlő mértékű szerepvállalást. 

A tanácsülés zárásaként a fejlesztési miniszterek munkaebéd keretében vitatták meg a biológiai sokféleség védelmének 

fejlesztéspolitikába történő beemelését, illetve a fenntartható élelmezési rendszerek és a biodiverzitás védelme közötti 

összefüggéseket. Az eszmecsere során a tagállamok kiemelt figyelmet szenteltek a biológiai sokféleség védelmének 

finanszírozására, illetve a fenntartható élelmezési rendszerekre és a biodiverzitás védelmére vonatkozó uniós támogatási 

lehetőségekre a kutatás és fejlesztés terén. A munkaebéden részt vett Niger korábbi elnöke, Mahamadou Issoufou, aki 

bemutatta a Száhel-övezetben megvalósuló Great Green Wall kezdeményezést. 
*** 

A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉRT FELELŐS UNIÓS FŐIGAZGATÓK ÜLÉSE 

2022. április 5-6. 

2022. április 5-6. között, Párizsban került megrendezésre a 

nemzetközi fejlesztésért felelős uniós főigazgatók ülése, 

amelyen hazánkat a Nemzetközi Fejlesztési Főosztály 

részéről Karbuczky Gergely főosztályvezető képviselte. A 

tanácskozást egy informális munkavacsora nyitotta meg 

2022. április 5-én, amelynek során a tagállamok 

eszmecserét folytattak az Ukrajnának nyújtott 

humanitárius segítségnyújtás körülményeiről, valamint az 

Oroszországgal szemben kivetett szankciók humanitárius 

segítségnyújtásra gyakorolt hatásairól.  

Az ülés második napján, 2022. április 6-án, a Bizottság 

felvezetőjében az ukrajnai humanitárius válság kapcsán 

az egységes nemzetközi fellépés fontosságára hívta fel a 

figyelmet. Hozzátette, hogy a 2021. december 1-jén 

bemutatott Global Gateway stratégia megvalósítására 

immáron egy megváltozott geopolitikai környezetben kerül sor, és annak időszerűsége vitathatatlan nem csupán az 

orosz-ukrán háború, hanem a koronavírus-világjárvány és az éghajlatváltozás jelentette globális kihívások tükrében 

egyaránt. 

Forrás: Az Európai Unió Tanácsa 
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Az ülés első részében a főigazgatók megvitatták az Európai Unió és az Afrikai Unió között megrendezett csúcstalálkozó, 

valamint az indiai-csendes-óceáni miniszteri fórum főbb eredményeit és tanulságait. E két esemény kiváló alkalmat 

biztosított az érintett országokkal való együttműködésünk elmélyítésére, ugyanakkor rávilágítottak arra, mennyire fontos 

a közös uniós fellépés láthatóságának további erősítése. A főigazgatók a két magas szintű rendezvényt illetően 

megállapították, hogy eljött az ideje a partnerországok irányába tanúsított elköteleződésünk gyakorlatba történő 

átültetésére, vagyis konkrét lépések megtételére van szükség az elkövetkező időszakban az EU és tagállamai részéről. E 

tekintetben kiemelt szereppel bírnak az egyes országok vonatkozásában az ún. Team Europe zászlóshajó projektek 

(Team Europe Initiatives, TEI). A felszólaló tagállamok általánosságban üdvözölték a Global Gateway stratégiát, 

továbbá – elsősorban a két magas szintű esemény kapcsán megfogalmazott célkitűzések tekintetében – rávilágítottak 

a partnerországok elköteleződésének fontosságára. A hozzászólók méltatták a Team Europe szellemiséget, valamint a 

Team Europe kezdeményezéseket, amelyek hathatós eszköznek bizonyulnak az uniós fellépés láthatóságának 

erősítéséhez. A kezdeményezések által lefedett területeket illetően a zöld átmenet, a digitalizáció, az energia, az 

éghajlatváltozás és a mezőgazdaság került kiemelésre, míg néhány tagállam az infrastrukturális projektek fontosságára 

világított rá, többek között Magyarország is. Hazánk részéről Karbuczky Gergely emellett a partnerországok igényeinek 

figyelembe vételét emelte ki, hozzátéve, hogy az EU és a tagállamok részéről egyaránt arra kell törekednünk, hogy 

fejlesztési tevékenységeinket összehangoljuk, így növelve együttesen azok hatását és eredményeit – e tekintetben 

fontos szerepet játszanak a helyi EU-képviseletek és a Bizottság, mint koordinációs partnerek, akik a helyi párbeszédet 

sarkallni tudják mind a fogadó partnerekkel, mind pedig a tagállamok között. 

Az Európai Bizottság 2022. március 23-án tette közzé az Európai Fejlesztésfinanszírozási Architektúra (European Financial 

Architecture for Development, EFAD) javítására vonatkozó ütemtervét, valamint a 2021. évi előrehaladási jelentését. 

Ennek kapcsán a Bizottság röviden bemutatta a menetrend által a következő négy területen megfogalmazott 

ajánlásokat: 1) EU-s politikai irányítás megerősítése, 2) a koordináció javítása, 3) az inkluzivitás növelése, 4) az EU 

láthatóbbá tétele a Team Europe megközelítés által. Az EFAD hatékonyságának növelésében kiemelt szerepet játszik 

mind az Európai Beruházási Bankkal (European Investment Bank, EIB), mind pedig az Európai Újjáépítési és Fejlesztési 

Bankkal (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) való szoros együttműködés. 

Az ülés zárásaként a COVID-19 elleni oltóanyag elosztására vonatkozó mechanizmus felülvizsgálatáról kaptak rövid 

tájékoztatást a főigazgatók. 

*** 

MAGAS SZINTŰ DONORKONFERENCIA UKRAJNA MEGSEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN 

2022. május 5. 

2022. május 5-én, Varsóban, Lengyelország és Svédország közös szervezésében magas szintű donorkonferencia került 

megrendezésre Ukrajna megsegítése érdekében. A donorkonferencia célja volt egyrészt felajánlások mozgósítása az 

ENSZ ukrajnai humanitárius válságra adott válaszának támogatása 

céljából, másrészt pedig lehetőséget biztosítani a további lépések 

megvitatására a háború okozta gazdasági kihívások kezelésére 

irányuló ukrajnai erőfeszítések támogatása céljából. Az esemény 

alkalmával a nemzetközi közösség részéről összesen 6,5 milliárd 

euró került felajánlásra. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hazánk 

képviseletében a korábban tett erőfeszítéseink mellett (sebesült 

ukrán katonák ellátása, közel 130 ukrán gyermek Magyarországon 

történő egészségügyi ellátása, Stipendium Hungaricum program 

keretében felajánlott 1000 ösztöndíj biztosítása) egy, az ukrán 

hatóságok által kijelölt területen, Kijev-megyében lerombolt iskola 

és kórház újjáépítésében való szerepvállalást, valamint az Ukrajna 

nyugati felébe, Kárpátaljára menekült kelet- és közép-ukrajnai lakosok számára mobil otthonok küldését ajánlotta fel. 

*** 

STAND UP FOR UKRAINE – ADOMÁNYGYŰJTŐ KONFERENCIA UKRAJNA MEGSEGÍTÉSE 

ÉRDEKÉBEN 

2022. április 9. 

Forrás: Szijjártó Péter miniszter Facebook oldala 



 

 

2022. április 9-én, Varsóban, hibrid formátumban került 

megrendezésre az Európai Bizottság és Kanada 

társszervezésében a Stand up for Ukraine elnevezésű 

adománygyűjtő konferencia, amely során a nemzetközi 

közösség tagjai összesen 9,1 milliárd euró értékben ajánlottak 

fel segítséget az ukrajnai konfliktus kezelésére.  

Magyarország részéről Orbán Viktor miniszterelnök 

videóüzenetben számolt be a hazai segítségnyújtásról. Mint 

elmondta, szomszédos országként Magyarország már több 

mint 570 000 menekültet fogadott be, akik számára minden 

segítséget megad mind a rövidtávú (élelmiszer, szállás, 

ingyenes utazás, egészségügyi ellátás), mind pedig a hosszútávú szükségletek tekintetében (munkahely, anyanyelvi 

iskoláztatás és iskolai étkeztetés). Hangsúlyozta, Magyarországon továbbra is biztonságos menedékre talál mindenki, aki 

a háború elől menekül, és a támogatási programokat hazánk a jövőben is folytatja a szükséges források biztosításával 

annak érdekében, hogy továbbra is segítse a menekülni kényszerülőket. 

*** 

KÉTOLDALÚ KAPCSOLATOK 

MAGYARORSZÁG ISMÉT NÖVELTE A FEJLŐDŐ ORSZÁGOKNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSAIT 
2022. május 2. 
Magyarország 2021-ben a korábbi évek tendenciáját követve ismét növelte hivatalos fejlesztési támogatásait (Official 

Development Assistance, ODA), ezáltal bizonyítva hazánk nemzetközi szolidaritását, illetve elköteleződését a koronavírus-

járvány okozta negatív hatások, valamint további, kiemelt jelentőségű globális kihívások kezelésében. Magyarország 

hivatalos fejlesztési támogatása előzetes adatok szerint 2021-ben meghaladta a 137,95 milliárd forintot (455,03 millió 

dollár), így az ODA/GNI aránya 0,09%-ról megközelítőleg 0,29%-ra emelkedett 2010-hez viszonyítva. Kiemelendő, hogy 

ezen eredménnyel hazánk már második éve haladta meg a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Stratégiánkban 

(NEFE2025) kitűzött, 2025-ig teljesítendő 0,25%-os ODA/GNI célkitűzést, tanúsítva Magyarország nemzetközi szolidaritását 

és elkötelezettségét a globális kihívások kezelésében. 2010-2021 között Magyarország több mint négyszeresére növelte 

abszolút mértékben az ODA-ját, amelyet az alábbi táblázat is látványosan mutat be:  

 

Forrás: Európai Külügyi Szolgálat 
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A magyar nemzetközi fejlesztési tevekénység földrajzi 

fókuszában Afrika (18,8 milliárd forint; 62 millió dollár), a Közel-

Kelet (16,1 milliárd forint; 53,2 millió dollár), Délkelet-Ázsia 

(10,6 milliárd forint; 35 millió dollár) és Kelet-Európa (9,3 

milliárd forint; 30,8 millió dollár) állt.  

A megvalósított együttműködések elsődlegesen az oktatás 

és kapacitásfejlesztés (40,2 milliárd forint; 132,7 millió dollár), 

az egészségügy (19 milliárd forint; 62,8 millió dollár), a 

pénzügyi szolgáltatásfejlesztés (8,2 milliárd forint; 27 millió 

dollár) a mezőgazdaság (4,8 milliárd forint; 15,7 millió dollár), 

valamint a vízgazdálkodás (3,8 milliárd forint; 12,6 millió 

dollár) területére koncentráltak. 

A támogatásaink jelentős mértékű növekedése – a NEFE2025-ben foglalt célkitűzéseknek megfelelően és az előző év 

tendenciáját követve – a nemzetközi gazdaságfejlesztési és a különböző kifektetési programoknak, valamint a COVID-

19 elleni védekezéshez világszerte biztosított bilaterális fejlesztési programoknak, egészségügyi eszköz- és 

vakcinaadományoknak köszönhető. A nemzetközi gazdaságfejlesztési és kifektetési programok jelentős hatását 

bizonyítja, hogy a fejlesztési támogatások mértéke – az első ábrán zöld színnel jelöltek alapján – 2018-tól számolva 

jelentősen növekedett, amikor is megkezdődött a KKM nemzetközi fejlesztési tevékenységének exportfókuszúvá történő 

alakítása. 
*** 

MAGYAR TÁMOGATÁS A KÁRPÁTALJAI TÉRSÉG VÍZSZOLGÁLTATÁSÁNAK FENNTARTÁSA 

ÉRDEKÉBEN 
2022. április 14. 
Az ukrajnai háború következtében megnövekedett a kárpátaljai térségbe érkező belső menekültek száma, amely 

jelentős többletterhet ró Beregszász város víziközmű-szolgáltatási rendszerére. A KKM a megnövekedett fogyasztási 

igényekhez igazodó, zavartalan vízellátás és szennyvízelvezetés fenntartása érdekében támogatást biztosít a helyi 

víziközmű szolgáltatók számára. A magyar hozzájárulásnak köszönhetően a vállalat a háborús helyzet ellenére is 

garantálni tudja a térség folyamatos ivóvízvízellátását, amely kiemelt fontossággal bír a térségbe érkezők, illetve az ott 

élők megfelelő ellátásának szempontjából. 
*** 

HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÉS FIATALOK TÁMOGATÁSA EGY TELJESEBB ÉLET 

REMÉNYÉBEN 
2022. március 25. 
Magyarország 2022 márciusában az albániai Fogyatékkal Élők Országos Szövetsége („Hope for Life”) számára nyújtott 

támogatást. A szervezet művégtagok biztosításával, valamint terápiás kezelések révén nyújt segítséget hátrányos 

helyzetű, amputáción átesett személyek, illetve gyermekek számára Albániában. A támogatás az albán klinikák 

kapacitáshiánya miatt kiemelt jelentőséggel bír, amely adomány révén több gyermek kapott esélyt a társadalmi 

beilleszkedésre és egy teljesebb élet lehetőségére.  

*** 

A GÖRÖGORSZÁGI TŰZVÉSZ SORÁN MEGRONGÁLÓDOTT KÁPOLNA FELÚJÍTÁSÁNAK 

TÁMOGATÁSA 

2022. március 17. 

https://nefe.kormany.hu/download/7/2f/92000/NEFE2025_%C3%B6sszefoglal%C3%B3_hu.pdf


 

 

Görögországot 2021 augusztusában rendkívüli tűzvész sújtotta a kialakult 

hűhullám és nyári forróság következtében, amely komoly anyagi és természeti 

károkat okozott a dél-európai országban.  

A nemzetközi szolidaritás jegyében Magyarország 2022 márciusában a tűzvész 

során Evia szigetén megrongálódott Agia Thekla kápolna helyreállításához 

járult hozzá. A helyi közösség számára nyújtott támogatás a pusztító tüzek által 

okozott károk helyreállítása mellett egyaránt kiemelt szerepet játszik az épített 

örökség és a keresztény műemlékek megóvásában is.  

*** 

FEJLESZTÉSPOLITIKAI ELŐADÁSOK A MAGYAR DIPLOMÁCIAI AKADÉMIÁN ÉS A NEMZETI 

KÖZSZOLGÁLATI EGYETEMEN 

2022. február 11., 2022. április 13. 

A Nemzetközi Fejlesztési Főosztály 2022 első negyedében két előadás keretében 

mutatta be Magyarország nemzetközi fejlesztési szakpolitikáját, tevékenységét, 

valamint legfrissebb eredményeit.  

2022. február 11-én Karbuczky Gergely, a Külgazdasági és Külügyminisztérium 

Nemzetközi Fejlesztési Főosztályának vezetője a Magyar Diplomáciai Akadémia 

kereteiben indított angol nyelvű Corporate Diplomacy programján tartott előadást.  

Az előadáson a hazai vállalati vezetők megismerkedhettek Magyarország fejlesztéspolitikájának prioritásaival, a 

szakpolitikai legfrissebb eredményeivel, valamint a bilaterális és a multaterális keretek között megvalósításott 

programokba történő bekapcsolódás lehetőségeivel. Emellett 2022. április 13-án a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok mesterképzésének hallgatói számára Székely-Fórizs Gabriella, a Nemzetközi 

Fejlesztési Főosztály projektkoordinációs és bilaterális referense nyújtott betekintést Magyarország nemzetközi fejlesztési 

tevékenységébe, valamint részletezte a projektmegvalósítás folyamatát és a Főosztály további felelősségi köreit.  

*** 

HATÉKONY EGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS ERŐSÍTÉSÉT CÉLZÓ MAGYAR-IZRAELI SZEMINÁRIUM 

TAPASZTALATAINAK MEGOSZTÁSA 

2022. február 10. 

A KKM és Izrael Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Ügynökségének 

(MASHAV) együttműködésében 2021. november 21-30. között egy hatékony 

egészségügyi igazgatás erősítését célzó képzésre került sor Haifában, amelyre 

összesen 13 fejlődő országból érkeztek egészségügyi vezetők. A magyar-izraeli 

együttműködés tapasztalatainak megosztása érdekében 2022. február 10-én 

egy személyes látogatásra került sor Izrael Állam Budapesti Nagykövetségén, 

ahol Itay Tavor nagykövet-helyettes látta vendégül a képzésen az Országos 

Kórházi Főigazgatóság és a Semmelweis Egyetem képviseletében résztvevő 

két magyar előadót, valamint a KKM Nemzetközi Fejlesztési Főosztályának 

munkatársait. 

*** 

NEMZETKÖZI SZEREPVÁLLALÁS 

HETEDIK ALKALOMMAL KERÜLT MEGRENDEZÉSRE AZ ECOSOC FEJLESZTÉSFINANSZÍROZÁSI 

FÓRUM 

Forrás: Görögország Külügyminisztériuma 

Forrás: Izrael Állam Budapesti Nagykövetsége 



 

 

2022. április 25-28. 

2022. április 25-28. között, New Yorkban került megrendezésre hetedik 

alkalommal az ECOSOC Fejlesztésfinanszírozási Fórum, amelyen 

hazánkat a Nemzetközi Fejlesztési Főosztály szakértői szinten képviselte. 

A négynapos esemény célja a koronavírus-világjárvány, a 

klímaváltozás, valamint a nemzetközi konfliktusok – ideértve az orosz-

ukrán háborút – társadalmakra és gazdaságokra gyakorolt hatásainak 

áttekintése, valamint a nemzetközi fejlesztési architektúra 

finanszírozása terén tapasztalható nehézségek megvitatása és egy 

lehetséges reformról szóló eszmecsere volt a Fenntartható Fejlődési Célok 2030-ig történő teljesítésének előmozdítása 

érdekében.  

A konferencia egy nyitó- és zárószegmensből, általános vitából, a Bretton Woods-i intézményekkel folytatott magasszintű 

eseményből, valamint panelbeszélgetésekből állt. A Fórum első napján került bemutatásra a fenntartható fejlődés 

finanszírozását vizsgáló 2022. évi jelentés (2022 Financing for Sustainable Development Report), amely ajánlásokat 

fogalmaz meg a nemzetközi közösség részére a fenntartható fejlődés előmozdítása érdekében a jelenlegi összetett 

körülmények között. A napjainkban tapasztalható sokrétű válságok kezelésének megoldási javaslatai között az 

adórendszerek átláthatóságának és hatékonyságának javítása, az új és már meglévő multilaterális kezdeményezések 

kiépítése és fejlesztése, a magánszféra fejlesztésekbe történő bevonása, az adósságelengedés, valamint a zöld 

kötvények további bővítésének lehetősége merült fel. A felszólalók mindezek mellett hangsúlyozták a COVID-19 elleni 

védőoltás globális elérhetőségének, valamint a klímaváltozással szembeni ellenállóképesség kiépítésének 

szükségességét. Az esemény utolsó napján konszenzussal került elfogadásra a záródokumentum, amely a szakpolitika 

vonatkozásában a legnagyobb globális kihívásokat és lehetséges megoldásokat foglalja össze. A dokumentum 

vonatkozásában magyar részről nemzeti álláspontmagyarázatot tettünk annak migrációs érintettsége okán. 

*** 

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 
Az Európai Unió a nemzetközi fejlesztési támogatások fejlődő országokban történő biztosítása és végrehajtása 

érdekében pályázati felhívásokat tesz közzé, amelyek jelenleg elsődlegesen az alábbi weboldalakon érhetők el: 

DG INTPA weboldalán: Calls for Proposals and Tenders; 

F&T Portal (Funding & tender opportunities). 

A közbeszerzési eljárások esetében a TED portál (Tenders Electronic Daily) biztosítja a pályázati lehetőségek 

megismerését. 

*** 

HÍRLEVÉL ARCHÍVUM 
Kövessék figyelemmel a Nemzetközi Fejlesztési Főosztály hírlevelét!  

 

A Nemzetközi Fejlesztési Hírlevél összes, eddig megjelent száma elérhető a Nemzetközi Fejlesztés Főosztály honlapján, az 

alábbi linken: 

https://nefe.kormany.hu/hirlevel 

 

A Nemzetközi Fejlesztési Főosztály hírlevelére történő feliratkozás az alábbi e-mail címen keresztül lehetséges: 
nefefo@mfa.gov.hu. 

 

 

 

 

Forrás: ENSZ 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1290000630314&do=publi.welcome&userlanguage=en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
https://nefe.kormany.hu/hirlevel
mailto:nefefo@mfa.gov.hu


 

 

 

 


