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A Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Kambodzsai 
Királyság Minisztertanácsának Hivatala fejlesztési 
együttműködési megállapodást írt alá  
Budapest, 2019. április 13. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és 

Prak Sokhonn, a Kambodzsai Királyság 

miniszterelnök-helyettese 2019. március 13-án egy 

multiszektorális fejlesztési együttműködési 

szándéknyilatkozatot írt alá.  

A Külgazdasági és Külügyminisztérium és a 

Kambodzsai Királyság Minisztertanácsának 

Hivatala közötti együttműködési szándéknyilatkozat értelmében Magyarország elsősorban 

tudás- és technológiatranszfer révén nyújthat majd támogatást Kambodzsa számára olyan 

területeken, mint a környezetvédelem, a mezőgazdaság, a vízgazdálkodás, a vidékfejlesztés, 

az infókommunikáció, valamint az e-kormányzati rendszerek továbbfejlesztése.   

 



 Magyarország egészségügyi projektet indított Kolumbiában 

Riohacha, 2019. május 28. 

2019. május 28-án Riohachában, Kolumbiában ünnepélyes 

keretek között felavatták és átadták a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium közel 50 000 euró értékű 

adományának felhasználásával kialakított mobil 

egészségügyi állomást, amely a venéz migráció által 

okozott válsághelyzet enyhítésében játszik majd szerepet. 

A mobil egészségügyi állomás alapvető ellátást biztosít 12 

hónapon keresztül a rászorulóknak, különös tekintettel a terhes és szoptató anyákra, valamint 

az alultáplált gyermekekre. Az állomás továbbá a venéz menekülteken kívül a helyi lakosság 

rászoruló részének is rendelkezésére fog állni.  

 

Magyarország támogatja a Srí Lanka-i terrortámadás áldozatait  
Budapest, 2019. április 21. 

A Srí Lankán, 2019. április 21-én, húsvétvasárnap reggel történt robbantásos 

merényletsorozatra reagálva a magyar Kormány 20 millió forint értékű humanitárius 

gyorssegélyt ajánlott fel az ország számára. A Külgazdasági és Külügyminisztérium a Magyar 

Katolikus Püspöki Konferencia révén 11 millió forintot biztosított a terrortámadás 

következményeinek enyhítése, illetve a súlyosan sérült túlélők megsegítése érdekében. A 

Miniszterelnökség további 9 millió forintot ajánlott fel az áldozatok megsegítése végett. 

 

Magyarország intézményfejlesztési programot indított 
Kárpátalján 
Budapest, 2019. április 7. 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium a Keleti Partnerség keretében 300 millió forint 

értékben hajt végre fejlesztési programot Kárpátalján. A Kárpátaljai Magyar Főiskoláért 

Jótékonysági Alapítvány koordinációjában megvalósítandó program hozzájárul a kárpátaljai 

oktatási, kulturális és szociális intézményhálózat infrastrukturális továbbfejlesztéséhez, az ott 

élő magyar és nem magyar lakosság életkörülményeinek javításához, valamint a két ország 



közötti együttműködés szorosabbá tételéhez. A projekt keretében 17 kárpátaljai intézmény 

részesül támogatásban.  

 

Magyar-német erdőgazdálkodási együttműködés Etiópiában 
Etiópia, 2019. március 23-31. 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint a 

Német Fejlesztési Ügynökség (GIZ) közreműködésében 

egy erdőgazdálkodási területet érintő technikai 

segítségnyújtási projekt valósult meg Etiópiában 2019 

márciusában. A projekt hozzájárult a helyi 

erdőgazdálkodási gyakorlatok továbbfejlesztéséhez, 

valamint a magyar-etióp erdészeti együttműködés 

kialakításához. 

 

Magyar felajánlás a humanitárius válságok során elkövetett 
szexuális és nemi alapú erőszak elleni fellépés témakörében  
Oslo, 2019. május 24.  

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter részt vett a 2019. május 23-24. között Osloban 

megrendezésre kerülő, a humanitárius válságok során elkövetett szexuális és nemi alapú 

erőszakkal (sexual and gender-based violence, SGBV) szembeni fellépésről szóló 

donorkonferencián, amelynek keretében felszólalt a „Továbblépés kötelezettségvállalástól a 

cselekvésig – az SGBV humanitárius válságokban való megszüntetése” című magasszintű 

panelvitában is. Szijjártó Péter miniszter elmondta, hogy a donorkonferencia célkitűzésének 

támogatása érdekében a magyar Kormány 37 900 euróval (kb. 12,1 millió forinttal) járul hozzá 

a Nemzetközi Vöröskereszt és az ENSZ nőjogi szervezetének (UN Women) munkájához a 

konfliktusövezetekben szexuális erőszak áldozatává vált nők és gyermekek támogatása 

érdekében.  

  

https://www.endsgbvoslo.no/


 

A Negyedik Fejlesztési Finanszírozási Fórum New Yorkban 
New York, 2019. április 15-18. 

Az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsának (ECOSOC) égisze alatt 2019. április 15-18. között, 

negyedik alkalommal került megrendezésre New Yorkban a nagyszabású Fejlesztési 

Finanszírozási Fórum (Financing for Development Forum, FFD Forum), amelyen a tagállamok a 

nemzetközi fejlesztésfinanszírozással foglalkozó 2015-ös Addisz-Abebai Nyilatkozat (Addis 

Ababa Action Agenda, AAAA) végrehajtását, illetve eredményeit tekintették át.  

A ülésszakot António Guterres, ENSZ-főtitkár nyitotta meg. A négynapos ülés során közel 70 

ország külön nemzeti nyilatkozatot.  

A felszólalók többsége kiemelte, hogy 

amennyiben a nemzetközi közösség nem 

változtat fejlesztési finanszírozási 

politikáján addig sem az AAAA vállalások, 

sem az Agenda 2030 célkitűzései nem 

teljesülhetnek. A hivatalos fejlesztési 

támogatás (Official Development Assistance, 

ODA) mértéke nem elegendő a kihívások 

kezeléséhez. Az éghajlatváltozás következtében egyre gyakoribb természeti katasztrófák még 

inkább eladósítják a legsérülékenyebb régiókat (kis szigetállamok, afrikai országok), fokozva 

az egészségügyi, valamint az ivóvízellátási és élelmezési problémákat. A legtöbb felszólaló 

egyetértett abban, hogy elsődlegesen a humántőkébe, az egészségügybe és az oktatásba 

szükséges befektetni, kiemelten koncentrálva a nők és a fiatalokban rejlő lehetőségekre. Az 

ülés során a Fenntartható Fejlesztési Inter-Agency Task Force 2019-es jelentése kapcsán 

megerősítésre került, hogy az előző évekhez képest csökkentek a fejlesztésekre irányuló 

kiadások, a globális gazdasági növekedés 3%-on megállt, miközben tovább fokozódik az 

eladósodottság, főleg a legveszélyeztettebb országok esetében. A jelentés szerint a 

Fenntartható Fejlődési Célok (Sustainable Development Goals, SDG-k) teljesítéséhez 2030-ig 

évente megközelítőleg 6 billió dollárra, továbbá 600 millió új, tisztességes munkahely 

létrehozására volna szükség, amelyek esetében alapvető jelentőséggel bírnak az innovatív és 

okos megoldások.  

https://www.un.org/ecosoc/en/events/2019/ffd-forum
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=2051&menu=35
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=2051&menu=35
https://developmentfinance.un.org/
https://developmentfinance.un.org/fsdr2019


Az FFD Fórum mentén számos kísérőrendezvényre, valamint Befektetési Kiállításra (2019 

SDG Investment Fair) is sor került.  

 

A Külügyek Tanácsának nemzetközi fejlesztési formációjú 
ülése 
Brüsszel, 2019. május 16.  

2019. május 16-án került sor a Külügyek Tanácsa 

nemzetközi fejlesztési formációjú ülésére 

Brüsszelben, amelyen a tagállamok eszmecserét 

folytattak az Agenda 2030 fenntartható fejlődési 

keretrendszer végrehajtásáról, a klímaváltozás 

elleni küzdelemről, továbbá az ifjúság szerepéről 

a fejlesztéspolitikában és a Száhel-térségben 

folytatott együttműködésről.  

Az Agenda 2030 végrehajtása és az éghajlatváltozás elleni küzdelem vonatkozásában a legtöbb 

tagállam a multilateralizmus támogatásának szükségességét és az Európai Unió 

szerepvállalásának erősítését emelte ki.  

A fiatalok szerepével kapcsolatban Federica Mogherini, az Unió kül- és biztonságpolitikai 

főképviselője hangsúlyozta, hogy az EU igyekszik új csatornákat nyitni a fiatalokkal folytatott 

párbeszéd terén. A meghívott díszvendégként részt vevő Jayathma Wickramanayake, az 

ENSZ Főtitkár ifjúsági megbízottja a fiatalok problémáival kapcsolatos meglátásait osztotta 

meg és javaslatokat fogalmazott meg a kérdés vonatkozásában a tagállamok számára. Neven 

Mimica, nemzetközi együttműködési és fejlesztési EU-biztos nem csupán az EU, de személyes 

prioritásának is nevezte a fiatalok bevonásának kérdését, míg a tagállamok saját jó 

gyakorlataikat ismertetve karolták fel a témát. 

A munkaebéd keretében a miniszterek a fenntartható fejlődés és a szomszédságpolitika 

pénzügyi szerkezetének jövőjét vitatták meg a következő uniós pénzügyi időszakban új 

eszközként bevezetni tervezett Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési 

Eszköz (Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument, NDICI) 

vonatkozásában.  

 

 

https://www.sdgphilanthropy.org/2019-SDG-Investment-Fair-UNHQ
https://www.sdgphilanthropy.org/2019-SDG-Investment-Fair-UNHQ


 

Az Európai Fejlesztési Alap (EDF) irányítóbizottságának 500. 
jubileumi ülése 
Brüsszel, 2019. május 21. 

2019. május 21-én, ötszázadik alkalommal ülésezett Brüsszelben az Európai Fejlesztési Alap 

(European Development Fund, EDF) irányítóbizottsága, amely újabb mérföldkőnek tekinthető az 

európai uniós fejlesztési együttműködés több mint hat évtizedes története során. A rövid 

ünneplés mellett a tagállamok képviselői több új projektet, illetve programot is megvitattak 

Botswana, Etiópia, Lesotho, Kongó és Kelet-Afrika vonatkozásában.  

Az EDF az Európai Uniónak az afrikai, karibi és csendes-

óceáni (AKCS) országokkal fenntartott fejlesztési 

együttműködését és támogatását finanszírozó pénzügyi 

eszköz, amelyet 1957-ben hozott létre a Római Szerződés. 

A kötelező tagállami befizetésekből működő EDF az EU 

első számú, legnagyobb költségvetésű nemzetközi 

fejlesztési együttműködést támogató eszköze.  

 

Nemzetközi Fejlesztési Konferencia Rómában 
Róma, 2019. május 21. 

Rómában első alkalommal került megrendezésre az 

EXCO 2019 nemzetközi fejlesztési konferencia és 

kiállítás, amelynek mottója a „Fenntarthatóság, jó 

gyakorlatok és üzlet: az innováció szerepe” volt. A 

rendezvényen a kormányzati, a civil és az üzleti szféra 

is magas szinten képviseltette magát. A 

nyitóünnepségen beszédet mondott Emanuela Del Re külügyminiszterhelyettes, Sergio Costa 

környezetvédelmi miniszter, Luca Bergamo, Róma főpolgármester-helyettese, és Luigi Di 

Maio miniszterelnök-helyettes is. A nemzetközi szervezetek és a civilszervezetek közül az 

IFAD (International Fund for Agricultural Development), az UNIDO (United Nations Industrial 

Development Organization), a FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), a 

WFP (World Food Programme), a Világbank, a Nemzetközi Vöröskereszt, a BI (Biodiversity 

International) és a CDP (Cassa Depositi e Prestiti) befektetési bank képviselői tartottak előadást. 

https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/european-development-fund_en


Az EXCO kiállítás részén a pavilonokban összesen 162 nemzetközi fejlesztési szereplő, köztük 

vállalkozások, civilszervezetek, egyetemek és kormányzati szervezetek képviseltették 

magukat.  

 

European Development Days idén is! 
Brüsszel, 2019. június 18-19. 

A korábbi évekhez hasonlóan idén is 

megrendezésre került Brüsszelben az Európai 

Fejlesztési Napok (European Development Days) 

című nagyszabású fejlesztéspolitikai esemény. A 

fórum kiemelt célja az volt, hogy a világ 

legsürgetőbb kihívásainak kezelése érdekében a 

nemzetközi együttműködés és fejlesztés 

legfontosabb szereplői megosszák ötleteiket és tapasztalataikat egymással.  

A rendevényen közel hetvenezer résztvevő és körülbeblül 4500 szervezet vett részt, a világ 

több mint százötven országából. Beszédet mondott többek között az Európai Bizottság és az 

Európai Parlament elnöke, több uniós biztos, valamint számos állam- és kormányfő. A 

Külgazdasági és Külügyminisztériumot a Nemzetközi Fejlesztési Főosztály főosztályvezetője, 

Karbuczky Gergely képviselte, aki a rendezvény margóján kétoldalú tárgyalásokat folytatott 

annak érdekében, hogy szorosabb jövőbeli együttműködés alakulhasson ki az európai 

partnereinkkel a nemzetközi fejlesztéspolitika, valamint a migrációt kiváltó okok hatékony és 

hosszútávú kezelése területén.  

  

https://eudevdays.eu/


 

Budapesten tanácskoztak a szíriai és iraki háború 
következményeit kezelő európai segélyprogram résztvevői 
Budapest, 2019. június 13. 

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (MÖSZ) 

szervezésében Budapesten került megrendezésre a 

szíriai és az iraki háború következményeit kezelő 

Qudra segélyprogram végrehajtó szervezeteinek és 

az érintett országok hatóságainak a tanácskozása. 

Az eseményen beszédet mondott Szijjártó Péter 

külgazdasági és külügyminiszter, aki kiemelte, 

hogy a magyar Kormány fejlesztéspolitikai 

törekvései elsősorban a migrációt kiváltó okok felszámolására, valamint a helyben segítés elv 

megvalósítására irányul. A végső cél, hogy mindenki békében élhessen a hazájában, vagy oda 

minél előbb visszatérhessen. Szijjártó Péter miniszter rámutatott arra, hogy 

Magyarország  ezen célkitűzések érdemi megvalósítása érdekében komoly lépések tesz, 

egyebek között olyan területeken is, mint  a nehéz helyzetben lévő keresztény közösségek 

támogatása. Megjegyezte: a kormány nagyra becsüli a MÖSZ-t a nehéz sorban élők 

támogatásáért, mely tevékenységet a szervezet Magyarországon és világszerte is folytat. Lehel 

László, a MÖSZ elnök-igazgatója hangsúlyozta: segélyprogramjuk széleskörű – magyar, 

német, francia és spanyol – összefogással valósult meg és több százezer embernek nyújtott 

segítséget. Rámutatott arra, hogy három év munkáját zárják most le, amely időszak alatt óriási 

eredményeket értek el.  

Előzmények 

A MÖSZ – a Német Fejlesztési Ügynökséggel 

(GIZ) közösen – sikeresen pályázott egy, a Qudra 

program részét képező 3 millió euró értékű 

projekt végrehajtására, amely a kurdisztáni belső 

menekültek megsegítését és helyben maradásuk 

elősegítését célozza. A 7800 kedvezményezettet 

elérő program az Iraki Kurdisztán három 

kormányzóságában (Duhúk, Erbíl és 

Szulejmánijja) valósul meg, számos helyi szereplő bevonásával.  

https://www.qudra-programme.org/en/news-events/news/qudra-welcomes-hungarian-interchurch-aid-hia/
https://www.qudra-programme.org/en/news-events/news/qudra-welcomes-hungarian-interchurch-aid-hia/


 

EU Aid Explorer: új internetes adatbázis az Európai Unió 
nemzetközi fejlesztési támogatásáról 
Brüsszel, 2019. március 31. 

Az Európai Bizottság 2019. március végén indította útjára az EU Aid Explorer nevű internetes 

adatbázis továbbfejlesztett változatát, amely az Európai Unió és tagállamainak nemzetközi 

fejlesztési és humanitárius donor-tevékenységéről nyújt átfogó és pontos adatokat. Az EU Aid 

Explorer könnyű hozzáférést biztosít a nemzetközi segélyezési tevékenységekkel kapcsolatos 

nyilvános információkhoz. Az alkalmazás felületén vizualizációs eszközök, így például 

térképek, táblázatok és ábrák segítségével lehet keresni.  

 

Az SDG-k uniós szintű végrehajtásáról szóló közös jelentés 
bemutatása az ENSZ-ben 
New York, 2019. július 16. 

Az Európai Unió első alkalommal, 2019-ben számol be a Fenntartható Fejlődési Célok 

(Sustainable Development Goals, SDG-k) uniós szintű végrehajtásának helyzetéről. Az erről 

készített összefoglaló jelentés (Joint Synthesis Report, JSR) az ENSZ fenntartható fejlődéssel 

foglalkozó Magasszintű Politikai Fórumának (High-level Political Forum) 2019. július 16-i 

ülésén kerül várhatóan bemutatásra. A jelentésben az EU és tagállamai az SDG-k 

végrehajtásáról, többek között az Agenda 2030 támogatása érdekében a fejlődő országokban 

végzett tevékenységük hatásairól és eredményeiről számolnak be. A JSR-jelentés melléklete 

tagállami jó gyakorlatokat, példákat is felsorol, illetve ajánlásokat fogalmaz meg. A JSR 

mellékletében pozitív példaként hazánk nagyobb fejlesztéspolitikai programjai is 

megjelennek. 

*** 

A jelenleg futó nemzetközi fejlesztési pályázati kiírásokért kattintson ide. 

A legfrissebb európai uniós nemzetközi fejlesztési pályázatok pedig itt találhatók 

   
 

https://euaidexplorer.ec.europa.eu/
https://euaidexplorer.ec.europa.eu/
https://www.developmentaid.org/#!/tenders/search?showAdvancedSearch=0&locationisstrict=0&sectorsisstrict=0&typesisstrict=0
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1545300625664&do=publi.welcome&searchtype=QS&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&orderby=upd&userlanguage=en

