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HÍRLEVÉL ARCHÍVUM 

KIEMELT HÍREK 
EGÉSZSÉGÜGYI SEGÉLYPROGRAM FOLYTATÁSA UKRAJNÁBAN A COVID-19 ELLENI 

KÜZDELEM ÉRDEKÉBEN 

2021. január 26. 

Magyarország Kormánya a jószomszédság és a Keleti Partnerség 

jegyében 50 lélegeztetőgépet biztosított 46 nyugat- és kelet-ukrajnai 

egészségügyi intézmény számára. Összhangban Magyarország 

Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Stratégiájával (NEFE2025), a 

segély célja, hogy hazánk hozzájáruljon a koronavírus-járvány, 

valamint az abból fakadó gazdasági, társadalmi és egészségügyi 

kihívások kezeléséhez egy kiemelt partner relációjában. A 

Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) a Magyar Ökumenikus 

Segélyszervezet közreműködésével juttatta el az életmentő 

egészségügyi védőeszközöket Ungvárra, ahonnan elosztásra kerülnek 

Ukrajna nyugati és keleti térségei számára.  

*** 

KÉZIKÖNYV AZ UNIÓS PILLÉRÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELHEZ 

Az uniós pályázati felhívásokon történő hazai részvétel elősegítése érdekében – összhangban a magyar Kormány 

Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Stratégiájával (NEFE2025) – a Külgazdasági és Külügyminisztérium 

Nemzetközi Fejlesztési Főosztályának kezelésében elkészült a „Kézikönyv az uniós pillérértékelési eljárásban történő 

részvételhez” c. dokumentum. 

A Kézikönyv elsődleges célja az európai uniós fejlesztési pályázati kiírásokon történő hatékony hazai részvétel 

elősegítése, elsősorban a pályázati rendszer szempontjából elengedhetetlennek tekinthető pillérértékelési eljárás 

áttekintésével. 

Forrás: Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 
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KÉTOLDALÚ KAPCSOLATOK 
A VÉRKE-PATAK REHABILITÁCIÓJÁVAL KAPCSOLATOS FEJLESZTÉSEK MEGKEZDÉSE 

2021. január 1. 

A magyar Kormány döntése értelmében a KKM közel 175 millió forinttal támogatja Beregszász város víziközmű 

szolgáltatásának stabilizálását, valamint a rendszer fenntarthatóságának elősegítését. A fejlesztési intézkedés 

keretében a KKM többek között hozzájárul a város ivóvíz- és szennyvíz-hálózat fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez a 

lakosság megsegítése, illetve az általános életszínvonal javítása érdekében.  

*** 

DIGITÁLIS RÖNTGENLABORATÓRIUM LÉTREHOZÁSA ETIÓPIÁBAN 

2021. január 15. 

A Nemzetközi Fejlesztési Főosztály honlapján az uniós pályázati lehetőségekkel foglalkozó aloldalon, illetve az 

alábbi linken érhető el a Kézikönyv. 

*** 

MAGYAR-SZLOVÉN FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM KENYÁBAN 

2021. február 15. 

A KKM és a szlovén Gazdaságfejlesztési és Technológiai Minisztérium, 

illetve a szlovén Nemzetközi Együttműködési és Fejlesztési Központ egy 

közös egészségügyi fejlesztési projektet hajtott végre Kenyában a helyi 

egészségügyi kapacitások fejlesztése érdekében, különös tekintettel a 

koronavírus-járvány okozta egészségügyi kihívásokra. Magyarország a 

projekt keretében a Vital Management Kft.-vel közreműködésben 

magyar gyártású betegmonitorokat, vérelemző készülékeket, 

inkubátorokat, újszülött-melegítő és újjáélesztő asztalokat biztosított a 

Kenyatta Nemzeti Kórház (Kenyatta National Hospital), a Nemzeti 

Gerincgyógyászati Kórház (National Spinal Injury Referral Hospital) és a 

Kericho Megyei Kórház (Kericho County Referral Hospital) számára. 

*** 

A VISEGRÁDI NÉGYEK ÉS NÉMETORSZÁG KÖZÖS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 

MAROKKÓBAN 

A Visegrádi országok és Németország partnerségében Marokkóban megvalósításra kerülő, a migráció megállítását 

célzó 30 millió euró összköltségvetésű projekt második (gazdaságfejlesztési) pillérjének tekintetében a Külgazdasági 

és Külügyminisztérium részéről Joó István, az export növeléséért felelős helyettes államtitkár 2020. december 18-án 

aláírta a vonatkozó szerződést. Mindez azt jelenti, hogy a többi Visegrádi ország aláírását követően megkezdődhet 

a projektelem végrehajtása, a koordinálással megbízott Német Fejlesztési Ügynökség (GIZ) közreműködésével. A 

gazdaságfejlesztési pillér célja a vízügyi szektorban történő munkahelyteremtés technológia- és tudástranszfer 

révén, végrehajtása várhatóan 2024-ig tart majd.  

A 2019. február 7-i V4+Németország kormányfői találkozó margóján bejelentett program két pillér keretében járul 

hozzá (1) a marokkói határvédelem („border protection”) javításához, illetve (2) Marokkó gazdaságfejlesztési 

törekvéseihez. A magyar hozzájárulás összértéke 3,75 millió euró (pillérenként 1,875 millió euró). A közös program jól 

tükrözi, hogy a visegrádi országok a migrációs politikát illetően meglévő nézetkülönbségek ellenére is képesek 

együttműködni Németországgal egy közös cél megvalósítása érdekében. 

*** 

Forrás: Külgazdasági és Külügyminisztérium 
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A Külgazdasági és Külügyminisztérium és az Innomed Zrt. együttműködésében egy magyar fejlesztésű digitális 

röntgenlaboratórium került kialakításra az addisz-abebai Migbare-Senay Kórházban. A biztosított laboratóriumot 

annak beüzemelését, illetve az etióp kezelőszemélyzet betanítását követően Koppány Attila nagykövet 2021. 

január 15-én adta át hivatalosan az Etióp Ortodox Egyház vezetőjének, Őszentsége Mátyás (Matiasz) pátriárkának 

jelenlétében. 

*** 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EGY UGANDÁBAN MEGVALÓSULÓ NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGÜGYI 

FEJLESZTÉSI PROJEKT VONATKOZÁSÁBAN 

2021. január 20. 

A magyar Kormány döntése értelmében a KKM egy Ugandában megvalósítandó egészségügyi fejlesztési 

projektre vonatkozó pályázati felhívást tett közzé 2021. január 20-án, amely 2021. február 22-én zárult. A kiírás célja 

– összhangban a NEFE2025-tel –, egy nemzetközi egészségügyi fejlesztési projekt megvalósítása az Ugandai 

Köztársaságban. A pályázati felhívás egy mobil egészségügyi ellátó központ kialakítására, felszerelésére és 

leszállítására vonatkozik, amely alkalmas oltási és járványügyi feladatok elvégzésére, illetve alapvető egészségügyi 

ellátás biztosítására. A pályázható forrás mértéke 50 000 000 forint.  

*** 

A KAMPALAI MULAGÓ KÓRHÁZ FEJLESZTÉSE A KKM ÉS A SEMMELWEIS EGYETEM 

KÖZREMŰKÖDÉSÉBEN 
2021. február 

A KKM a Semmelweis Egyetem közreműködésével egy nagyszabású egészségügyi fejlesztési projektet valósít meg 

az Ugandai Köztársaságban, amelynek keretében sor kerül a kampalai Mulagó Kórház kardiológiai intenzív 

osztályának fejlesztésére. A kezdeményezés célja, hogy Magyarország a rendelkezésére álló hazai egészségügyi 

szaktudással és kapacitásokkal hozzájáruljon a kórház kardiológiai intenzív osztályának kapacitásainak 

bővítéséhez és fejlesztéséhez magyar technológiák alkalmazásával. A magyar fejlesztés ezáltal biztosítja majd a 

kardiológiai és szívsebészeti beavatkozásokhoz szükséges magas színvonalú egészségügyi hátteret. 

*** 

A KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ 

SZÁNDÉKNYILATKOZATOT ÍRT ALÁ EGYIPTOM KÜLÜGYMINISZTÉRIUMÁVAL 

2021. február 23. 

Forrás: Külgazdasági és Külügyminisztérium 

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


 

 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 2021. február 23-án 

hivatalos látogatáson vett részt az Egyiptomi Arab Köztársaságban, 

amely során egy nemzetközi fejlesztési együttműködésről szóló 

szándéknyilatkozatot (MoU) írt alá Sameh Shoukry egyiptomi 

külügyminiszterrel. Az MoU célja — összhangban Magyarország 

Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Stratégiájával (NEFE2025) — 

a két ország közötti szorosabb együttműködés kialakítása, 

elsődlegesen a vízgazdálkodás, az egészségügy, a fenntartható 

energia-gazdálkodás, az információ-technológia, a 

mezőgazdaság és az infrastruktúrafejlesztés terén. 

*** 

MAGYARORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYI SEGÍTSÉGET BIZTOSÍT A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG 

SZÁMÁRA A COVID-19 JÁRVÁNY KEZELÉSE ÉRDEKÉBEN 

2021. február 23. 

Magyarország a külhoni magyarság felé viseltetett 

nemzetpolitikai, valamint a V4 stratégiai együttműködés 

felé viseltetett politikai felelősség jegyében 10 

lélegeztetőgépet biztosított a Szlovák Köztársaságban 

működő Galántai Szent Lukács Kórház és Rendelőintézet 

számára. Az adományozott eszközök hozzájárulnak a 

koronavírus-járvány okozta egészségügyi kihívások 

kezeléséhez, melyek az elmúlt időszakban a járvány 

fokozódó jelenléte miatt súlyosan érintették a Szlovák 

Köztársaságot. A gépek Magyarország Pozsonyi 

Nagykövetségének jelenlétében, 2021. február 23-án 

kerültek átadásra a Kórház részére. 

*** 

MEGJELENT MAGYARORSZÁG NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI PROJEKTEKRE VONATKOZÓ 

KIVÁLASZTÁSI, NYOMONKÖVETÉSI, VALAMINT ÉRTÉKELÉSI KÉZIKÖNYVE 

2020. december 27. 

A NEFE2025-nek megfelelően a KKM Nemzetközi Fejlesztési Főosztálya kidolgozta a nemzetközi fejlesztési 

projektekre vonatkozó kiválasztási, nyomonkövetési, valamint értékelési kézikönyvet, amelynek célja a 

mélyrehatóbb szakpolitikai koherencia elérése, illetve a nemzetközi fejlesztési projektek hatékonyságának és 

átláthatóságának növelése. A kézikönyvben felvázolt szempontrendszer hozzájárul továbbá a különböző hazai 

nemzetközi fejlesztéspolitikai szereplők tevékenységeinek – a NEFE2025 célkitűzései mentén való – 

összehangolásához. 

*** 

EGYÜTTMŰKÖDÉS A KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM ÉS A DEBRECENI EGYETEM 

KÜLÖNLEGES ORVOS- ÉS MENTŐCSOPORTJA KÖZÖTT 

2021. február 9. 

A KKM egy stratégiai együttműködésre vonatkozó keretmegállapodást köt a Debreceni Egyetem Különleges 

Orvos- és Mentőcsoportjával annak érdekében, hogy Magyarország a kevésbé fejlett országok, illetve a 

válságban lévő közösségek számára – magas színvonalú magyar orvosi szaktudásra alapozva, késlekedés nélkül – 

közvetlenül biztosíthasson egészségügyi segítséget a rászorulók számára.  

Forrás: Külgazdasági és Külügyminisztérium 

Forrás: Magyar Közösség Pártja 
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*** 

NEMZETKÖZI SZEREPVÁLLALÁS 
POLITIKAI MEGÁLLAPODÁS A TANÁCS ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENT KÖZÖTT A 

SZOMSZÉDSÁGI, FEJLESZTÉSI ÉS NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ESZKÖZRŐL (NDICI) 

2020. december 15-én politikai „csomagmegállapodás” született a Tanács és az Európai Parlament között a 2021-

2027 közötti többéves uniós pénzügyi keret részeként létrehozásra kerülő Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi 

Együttműködési Eszközre (NDICI) vonatkozó rendelettervezetről.  

Az NDICI-ra vonatkozó „csomagmegállapodás” elérését követően, 2020. december 18-i nyilatkozatában Josep 

Borrell uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő kiemelte, hogy a megállapodás erős jelzést adhat az EU 

partnereinek Európa globális vezető szerepéről, valamint megbízható partnerségéről. Az új NDICI eszközt 

történelmi jelentőségűnek nevezte, amely lehetővé teszi az uniós nemzetközi együttműködésnek az EU politikai 

prioritásaival történő jobb összehangolását, valamint az újonnan felmerülő kihívásokra való rugalmasabb 

reagálást. Jutta Urpilainen nemzetközi partnerségekért felelős biztos szintúgy kifejtette, hogy az NDICI által az EU 

világszerte előmozdíthatja a fenntartható fejlődést, mindenekelőtt a zöld és digitális átmenet, valamint az emberi 

jogok és a demokrácia megerősítésével, továbbá az emberi fejlődésbe való befektetések (az egészségügy és az 

oktatás) támogatásával. Várhelyi Olivér szomszédság- és bővítéspolitikai biztos mindemellett aláhúzta, hogy a 

kulcsfontosságú finanszírozási eszköz révén az EU erős támogatást nyújt majd mind a keleti, mind a déli 

szomszédjainak, elsősorban az ellenállóbb gazdaságok kialakításához, valamint a növekedésre és foglalkoztatásra 

épülő gazdasági kilábaláshoz. 

A következő uniós pénzügyi időszakban egyetlen új fejlesztéspolitikai eszközben (NDICI) kerül összevonásra az 

eddig különálló uniós külkapcsolati és fejlesztéspolitikai alapok túlnyomó része. A földrajzi, tematikus és 

gyorsreagálási pillérekből felépülő NDICI kerete 79,5 milliárd euró lesz az elkövetkező hét évben (jelenlegi árakon). 

A földrajzi boríték (60,38 milliárd euró) csaknem fele (29,18 milliárd euró) a szubszaharai Afrika számára kerülne 

elkülönítésre, mintegy harmada (19,32 milliárd euró) pedig a szomszédságpolitika országaira. A tematikus pillérre 

(emberi jogok és demokrácia, civil társadalom, béke, stabilitás és konfliktusmegelőzés) összesen 6,36 milliárd euró 

jut, a válságkezelést célzó gyorsreagálási pillérre pedig 3,18 milliárd euró. Az NDICI rendelkezne egy 9,53 milliárd 

eurós tartalékkal is az előre nem látható események kezelésére. Az eszköz fontos célja a migráció kiváltó okainak 

kezelése, így a szegénység felszámolásához, a fenntartható fejlődés elősegítéséhez, valamint a 

konfliktusmegelőzéshez, a békeépítéshez és a válságokra való felkészüléshez is támogatást nyújt majd. 

*** 

A POSZT-COTONOUI MEGÁLLAPODÁS TÁRGYALÁSÁNAK AKTUALITÁSAI 

Az EU és tagállamai, valamint a 79 afrikai, karibi és csendes-óceáni 

országot tömörítő, úgynevezett ACP-országok közötti politikai, 

kereskedelmi és fejlesztési együttműködési kapcsolatokat a 2000-ben 

húsz évre aláírt Cotonoui Partnerségi Megállapodás szabályozza. 2018 

óta aktívan folynak a tárgyalások a megállapodás megújításáról, 

azonban a folyamat a számos politikailag érzékeny témakör okán 

nem az eredetileg remélt ütemben halad. 2020. december 3-án a két 

országcsoportot képviselő tárgyalók megállapodtak a leendő (ún. 

Poszt-Cotonoui) megállapodás szövegében, ugyanakkor több uniós 

tagállam – köztünk hazánk és Lengyelország – továbbra is elégedetlen 

a megállapodásban rögzített egyes bekezdésekkel. 

Magyarország részéről következetesen képviselt álláspont, miszerint a COVID-19 járvány kirobbanásával járó 

egészségügyi és társadalmi-gazdasági következményeket – különösen a munkaerőpiacra gyakorolt negatív 

hatásokat – a Poszt-Cotonoui Megállapodásnak is tükröznie kell. Magyarország álláspontja, hogy a legális 

migrációs útvonalak népszerűsítésére irányuló tevékenység helyett az EU-nak helyben kellene támogatást 

nyújtania a partnerországok számára a nemzetközi fejlesztési együttműködés, illetve olyan partnerségek 

létrehozása révén, amelyek jólétet és békét teremtenek a származási országokban. 

A megállapodás Brüsszelben továbbra is tárgyalás alatt áll. Amennyiben a tagállamoknak és az Európai 

Bizottságnak sikerül kompromisszumot kötniük, illetve 2021 nyarán a tagállamok jóváhagyják a Poszt-Cotonoui 

Megállapodást, úgy az legkorábban 2021 decemberében léphet életbe. 

Fo r rá s :  Eu r op e a n  Pa r l i a m e nt  



 

 

*** 

A SOROS PORTUGÁL EU-ELNÖKSÉG NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI PRIORITÁSAI 

2021. január 1-jén vette kezdetét a soros portugál EU-elnökség, amely 

az uniós külkapcsolatok tekintetében is fontos prioritásként kezeli a 

koronavírus-járvány elleni küzdelmet. A világjárványra adott válaszok 

összehangolására létrehozott „Team Europe” támogatások kapcsán az 

elnökség kiemelt figyelmet kíván fordítani a támogatások nyomon 

követésére, miközben a globális kilábalás közép- és hosszútávú 

feltételeire is hangsúlyt helyez a „jobb újjáépítés” jegyében. Kiemelt 

figyelmet élveznek majd a klímapolitikával, a környezetvédelemmel, az 

élelmezés- és táplálkozásbiztonsággal, a nemi egyenlőséggel és a 

digitalizációval kapcsolatos témák. A „jobb együttműködés” („working 

better together”) menetrend során a tagállamok rendszeres 

tájékoztatást kapnak majd a „Team Europe” zászlóshajó projektek 

kidolgozásáról és az új uniós költségvetési keret részeként létrehozásra 

kerülő külkapcsolati eszköz programozási folyamatáról. Az elnökség kezdete ugyanis egybeesik a Szomszédsági, 

Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz (NDICI) programozási ciklusának elindulásával, amely a 

munkamódszerek fejlesztésére és a közös uniós fellépés hatékonyságának növelésére is lehetőséget nyújt.  

A portugál elnökség mindemellett új lendületet kíván adni a közepes jövedelmű (MIC) országokkal – beleértve a 

legkevésbé fejlett (LDC) ország-kategóriából tovább lépő államokkal – ápolt kapcsolatoknak. A német 

elnökséghez hasonlóan kiemelt figyelmet fordít majd az EU-Afrika kapcsolatokra, különös tekintettel az EU-Afrikai 

Unió csúcstalálkozó előkészítésére, valamint a Poszt-Cotonoui Megállapodás véglegesítésére és aláírásának 

előkészítésére. 

A portugál elnökség következő hat hónapja alatt a nemzetközi fejlesztéspolitika területén várhatóan az alábbi 

témákban kerülnek elfogadásra tanácsi következtetések: (1) Team Europe koncepció, (2) MIC országokkal 

fenntartott partnerség, (3) humántőke-fejlesztés, (4) az uniós külkapcsolati pénzügyi eszközök végrehajtásáról szóló 

jelentés, (5) az Európai Tanácsnak készülő jelentés az EU fejlesztési célokról, valamint (6) az európai 

fejlesztésfinanszírozási architektúra megerősítésére irányuló megvalósíthatósági tanulmány. 

*** 

NEMZETKÖZI PARTNERSÉGEKÉRT FELELŐS FŐIGAZGATÓSÁG (DG INTPA) NÉVEN FOLYTATJA 

MUNKÁJÁT A BIZOTTSÁG NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRT FELELŐS 

SZERVEZETE 
2021 januárjával nevet változtatott az Európai Bizottság Nemzetközi Együttműködésért és Fejlesztésért Felelős 

Főigazgatósága (Directorate General for International Cooperation and Development, DG DEVCO): a jövőben 

Nemzetközi Partnerségekért Felelős Főigazgatóság (Directorate General for International Partnerships, DG INTPA) 

néven folytatja tevékenységét a szervezet, az eddigi főigazgató, Koen Doens vezetésével. 

A Jutta Urpilainen nemzetközi partnerségekért felelős uniós biztos portfólióját a korábbiaknál jobban tükröző 

elnevezéssel tovább működő DG INTPA küldetésének a fenntartható fejlődés előmozdítását, a szegénység 

felszámolását, valamint az emberi jogok védelmét tűzi ki, az európai értékek és érdekek mentén folytatott 

nemzetközi együttműködésen keresztül. Az Európai Unió külkapcsolati szervezetének részeként az INTPA 

Főigazgatóság élen kíván járni a globális kötelezettségvállalások, különösen az ENSZ 2030-ig szóló 

menetrendjének (Agenda 2030) és a Fenntartható Fejlődési Céljainak, valamint a párizsi éghajlatvédelmi 

egyezménynek a végrehajtásában. Az Európai Bizottság elnöke által meghatározott geopolitikai törekvések és 

politikai iránymutatások alapján a Főigazgatóság prioritásait a „zöld partnerségek”, a „digitális partnerségek”, a 

fenntartható növekedés és foglalkoztatás, a migráció és a kényszerű lakhelyelhagyás, a kormányzás és az emberi 

fejlődés, valamint az ellenállóképesség (reziliencia), béke és biztonság témakörök fémjelezik.  

A Főigazgatóságot eredetileg 2011 januárjában hozták létre a EuropeAid Főigazgatóság (AIDCO) és a Fejlesztési 

Főigazgatóság (DEV) összeolvasztásával. Hivatalos elnevezése 2011 és 2014 között Fejlesztési és Együttműködési - 

EuropeAid Főigazgatóság (DG Development and Cooperation - EuropeAid, DEVCO), majd 2015-től Nemzetközi 

Forrás: European Council 



 

 

Együttműködésért és Fejlesztésért Felelős Főigazgatóság (DG International Cooperation and Development, 

DEVCO) volt. 

*** 

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 
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