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2021. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 

KIEMELT HÍREK KÉTOLDALÚ KAPCSOLATOK NEMZETKÖZI SZEREPVÁLLALÁS HÍRLEVÉL ARCHÍVUM 

KIEMELT HÍREK 
REKORDSZINTŰ NÖVEKEDÉS A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK TEKINTETÉBEN 

2021. április 15. 

Magyarország 2020-ban – előzetes adatok alapján – rekord méretűre növelte a nemzetközi fejlesztési 

együttműködésre fordított forrásainak az összegét. Hazánk 126,71 milliárd forint (411,41 millió dollár) értékben hajtott 

végre több mint 550 nemzetközi fejlesztési projektet a világ 110 országában. Ennek a számottevő növekedésnek 

köszönhetően a hivatalos fejlesztési támogatás (Official Development Assistance, ODA) és az éves bruttó 

jövedelem aránya (GNI) 0,09%-ról megközelítőleg 0,26%-ra emelkedett 2010-hez viszonyítva, ami 260%-os 

növekedés jelent. 

 

Kiemelendő, hogy ezen eredménnyel hazánk elérte és meghaladta a magyar Kormány által elfogadott, a 2020-

2025 közötti időszakra vonatkozó Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Stratégiában (NEFE2025) kitűzött, 2025-ig 

teljesítendő 0,25%-os ODA/GNI célkitűzést. Hazánk a V4-es partnerekhez mérten is kimagasló eredményt ért el, mely 

elmondható az Európai Unió tagállamainak viszonylatában is, hiszen Magyarország érte el – Málta után – a 
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legnagyobb reálértékű éves szintű növekedést azzal, hogy 2019-hez viszonyítva 35,8%-kal növelte a nemzetközi 

fejlesztésre fordított támogatásainak összegét.  

A magyar nemzetközi fejlesztési tevekénység földrajzi fókuszában a Nyugat-Balkán (16,1 milliárd forint, 52,3 millió 

dollár), valamint a válságok által leginkább sújtott Közel-Kelet (13,5 milliárd forint, 43,8 millió dollár) és Afrika (7,06 

milliárd forint, 22,9 millió dollár) állt. A megvalósított együttműködések elsődlegesen az oktatás és 

kapacitásfejlesztés (34,4 milliárd forint, 111,7 millió dollár), az iparfejlesztés (7,2 milliárd forint, 23,3 millió dollár), az 

egészségügy (6,6 milliárd forint, 21,3 millió dollár) és a mezőgazdaság (4,9 milliárd forint, 16,1 millió dollár) területére 

koncentráltak. 

A támogatásaink jelentős mértékű növekedése – a NEFE2025-ben foglalt célkitűzéseknek megfelelően – a 

nemzetközi gazdaságfejlesztési és a különböző kifektetési programoknak, valamint a COVID-19 elleni 

védekezéshez világszerte biztosított bilaterális fejlesztési programoknak, egészségügyi eszközadományoknak 

köszönhető. 

*** 

MAGYARORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYI SEGÍTSÉGET BIZTOSÍTOTT A LIBANONI KÖZTÁRSASÁG 

SZÁMÁRA A COVID-19 JÁRVÁNY KEZELÉSE ÉRDEKÉBEN 

2021. április 26. 

Magyarország 20 darab lélegeztetőgépet és 20 ezer darab 

KN95-ös védőmaszkot adományozott a Libanoni 

Köztársaság számára a koronavírus-járvány okozta 

egészségügyi kihívások hatékony kezeléséhez. Az 

életmentő eszközöket Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter 2021. április 26-i libanoni látogatásán adta át 

Charbel Wehbe külügyminiszternek. Az adománnyal 

hazánk egészségügyi támogatást biztosított a szír és 

palesztin menekültek befogadásában kulcsszerepet 

betöltő Libanon számára a koronavírus-járvány elleni 

védekezéshez. 

 

 

*** 

JOÓ ISTVÁN, AZ EXPORT NÖVELÉSÉÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR EGYEZTETÉSE A 

2021. JÚLIUS 1-JÉVEL HIVATALBA LÉPŐ SZLOVÉN UNIÓS SOROS ELNÖKSÉGGEL 

2021. április 1. 

Joó István, az export növeléséért felelős helyettes államtitkár 2021. április 1-én szlovén kérésre videókonferencia 

keretében folytatott megbeszélést Anita Pipan fejlesztési együttműködésért és humanitárius segítségnyújtásért 

felelős szlovén főigazgatóval. Az egyeztető célja a 2021. július 1-jével hivatalba lépő szlovén uniós elnökség 

nemzetközi fejlesztéssel és humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos prioritásainak bemutatása, valamint az 

uniós nemzetközi fejlesztési szakpolitika napirendjén szereplő főbb kérdésekkel kapcsolatos magyar álláspontok 

feltérképezése volt. 

A szlovén EU-elnökség fejlesztési együttműködési napirendjét várhatóan a víz, az emberi fejlődés, az egészség, az 

élelmezés- és táplálkozásbiztonság, a nemek közötti egyenlőség, a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi 

Együttműködési Eszköz (NDICI) végrehajtása, valamint a Poszt-Cotonoui Megállapodás és az EU-Afrika kapcsolatok 

határozzák meg. A vízellátás és a vízgazdálkodás uniós külkapcsolatokban betöltött szerepére vonatkozóan 

tanácsi következtetések elfogadására kerülhet sor a Külügyek Tanácsa fejlesztési formációjának novemberi ülésén, 

amelyhez – a magyar vízdiplomáciai prioritások ismeretében – a szlovén elnökség hazánk támogatását kérte. Joó 

István helyettes államtitkár támogatásáról biztosította a szlovén elnökség vízügyi prioritásait és figyelmébe ajánlotta 

a 2019-es Budapesti Víz Világtalálkozó (BWS) következtetéseit. A Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és 

Világtalálkozó előkészületeiről beszámolva reményét fejezte ki Szlovénia eseményen történő részvétele iránt. 

Fo r rá s :  K ü l ga z d a s á g i  é s  K ü l üg ym i n i s z t é r i um  
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Az uniós dossziékat illetően a felek eszmét cseréltek az új uniós NDICI eszköz végrehajtásáról, amelynek kapcsán 

megerősítették a kisebb tagállamok egyenlő részvételét elősegítő inkluzív végrehajtás fontosságát. Az uniós 

fejlesztési projektekben Magyarország és Szlovénia is aktív szerepet kíván vállalni. A szlovén elnökség alatt kritikus 

fázisba érkező Poszt-Cotonoui Megállapodásra irányuló tárgyalások kapcsán a helyettes államtitkár felidézte a 

Megállapodás vegyes jogi természetére, valamint a tervezet egyes migrációs elemeire vonatkozó hazai 

aggályokat és kérte Szlovénia hathatós támogatását az ezzel kapcsolatos érdekérvényesítés során. 

A humanitárius segítségnyújtási szakpolitika területén Szlovénia mindenekelőtt a COVID-19 okozta humanitárius 

szükségletekre, a digitalizációra, a nemzetközi humanitárius jog (IHL) és humanitárius alapelvek erősítésére, 

valamint a nemi szempontok érvényesítésére összpontosítva igyekszik folytatni az elnökségi trió programját. A víz 

szerepe a humanitárius szegmensben is fontos átfogó prioritás lesz. 

A felek megerősítették a Magyarország és Szlovénia között fennálló – és közös projektekben is testet öltő – szoros 

nemzetközi fejlesztési együttműködést, amely a jövőben további közös fejlesztési projekteket is eredményezhet. 

*** 

A TEAM EUROPE ZÁSZLÓSHAJÓ PROJEKTEKRŐL TANÁCSKOZTAK AZ UNIÓS FEJLESZTÉSI 

FŐIGAZGATÓK 

2021. május 5. 

A nemzetközi fejlesztésért felelős uniós főigazgatók 2021. május 5-én videókonferencia keretében cseréltek eszmét 

az új uniós pénzügyi időszakban a partnerországokban, illetve térségekben kidolgozásra kerülő Team Europe 

zászlóshajó projektekről (Team Europe Initiatives, TEI). Az ülés legfőbb apropóját az az ötven projekt tervből álló, 

második TEI csomag bemutatása szolgáltatta, amelyet a partnerországokban működő uniós képviseletek a 

tagállami nagykövetségekkel együttműködésben dolgoztak ki, illetve amelyekre a Bizottság Nemzetközi 

Partnerségekért Felelős Főigazgatósága (DG INTPA) a főigazgatók elvi jóváhagyását kérte. A tagállamok többsége 

támogatásáról biztosította a bemutatott TEI-ket és többen a konkrét bekapcsolódási szándékukat is jelezték saját 

fejlesztési projektjeiken, illetve projektjavaslataikon keresztül. Több tagállam világosabb tájékoztatást kért a 

Bizottságtól a programozási folyamat várható menetrendje kapcsán, továbbá érdeklődtek a projektek 

finanszírozási módjáról. 

A Bizottság emellett tájékoztatást nyújtott a szubszaharai Afrikában, Latin-Amerikában és Ázsiában kidolgozás alatt 

álló regionális TEI programokkal kapcsolatos fejleményekről, beleértve a programok kiválasztására vonatkozó 

kritériumokat is. A szomszédsági térség kapcsán tájékoztatták a résztvevőket, hogy a programozási folyamat a 

következő hetekben ezen országok tekintetében is kezdetét veszi.  

Magyarországot az ülésen a KKM Nemzetközi Fejlesztési Főosztály főosztályvezetője, Karbuczky Gergely képviselte. 

Hazánk részéről üdvözöltük a TEI programok kidolgozásában elért előrehaladást, valamint megerősítettük 

elkötelezettségünket a programozási folyamat iránt. Felszólaltunk a nagyobb átláthatóság mellett a menetrend és 

a következő lépések kapcsán. Hangsúlyoztuk továbbá a minél aktívabb részvétel érdekében tett jelentős magyar 

erőfeszítéseket, amelyek eredményeként – számos bekapcsolódási szándék jelzése mellett – jelentős hazai 

részvételi potenciált látunk a szubszaharai Afrikában kidolgozásra kerülő gyógyszeripari kezdeményezés, valamint 

a latin-amerikai térségben az Amazonas biodiverzitásának megőrzését célzó TEI vonatkozásában.  

*** 

MAGYARORSZÁG HOZZÁJÁRULÁSA A VILÁG COVID-19 ELLENI KÜZDELMÉHEZ 

2021. május 25.  

A COVID-19 világjárvány a rendkívüli közegészségügyi helyzet mellett mélyreható 

társadalmi és gazdasági következményekkel is jár. Magyarország nemzetközi 

szolidaritása jegyében és ezen negatív hatások csökkentése érdekében folytatta a 

nemzetközi fejlesztési tevékenységét, valamint számos új fejlesztési projekteket is 

kezdeményezett. A rendelkezésre álló adatok alapján hazánk jelenleg közel 59,3 millió 

euró (65,96 millió dollár, 20,4 milliárd forint) értékben nyújtott támogatásokat 

világszerte a COVID-19 elleni fellépés elősegítése érdekében. Ezen támogatási 

összegből közel 43 millió euró (47,5 millió dollár, 14,68 milliárd forint) irányult a fejlődő 

országba. 



 

 

*** 

ELINDULT A KIÁLLÍTÓI JELENTKEZÉS A PLANET BUDAPEST 2021 KERETEIN BELÜL 

MEGVALÓSULÓ FENNTARTHATÓSÁGI EXPÓRA 

A Planet Budapest 2021 keretein belül megvalósuló Fenntarthatósági Expó 

kiemelt célja, hogy egy kétségtelenül nehéz időszak végén, a visegrádi 

országok közös fenntarthatósági szakkiállításaként segítséget nyújtson a 

kiállító vállalatoknak az esetlegesen elveszett piacok visszaszerzésében, vagy 

éppen újak felkutatásában. 

A Planet Budapest 2021 négy nagy eseménycsoportjának egyikeként apró, 

önálló tematikus programokkal, új, innovatív kiállításszervezési megoldásokkal és erőteljes B2B fókusszal kerül 

megszervezésre. A Szakkiállítás során a visegrádi országokból érkező mintegy 190 kiállító összesen 20 ezer 

négyzetméteren mutathatja be az élelmiszeripart, a vízgazdálkodást, az energiaszektort, a közlekedést, a 

hulladékgazdálkodást, valamint a nagyvárosokat és otthonokat modernizáló, a fenntartható fejlődési fordulatot 

előmozdító, legújabb közép-európai fejlesztéseket. 

A kiállítói ambícióval rendelkező közép-európai cégek, start-upok, szakmai szervezetek, kamarák és felsőoktatási 

intézmények egy online jelentkezési felület kitöltését - amelyre a Planet Budapest 2021 honlapján keresztül, 2021. 

június 15-ig van lehetőség - és értékelését követően kerülnek kiválasztásra. A kiválasztás eredményéről minden 

jelentkező 2021. június 30-ig kap értesítést. 

Az Expó nemzetközi összehasonlításban is kedvező kiállítói árakat biztosít. Emellett a kiállítói megjelenés költségeinek 

további csökkentése érdekében lehetőség van támogatást igényelni a Külgazdasági és Külügyminisztérium által 

meghirdetett „A fenntartható fejlődéshez hozzájáruló terméket, vagy szolgáltatást előállító hazai vállalkozások 

piacra jutását előmozdító tevékenységek finanszírozására” című pályázat keretében. A felhívásról bővebb 

tájékoztatás a következő linken érhető el. 

*** 

KÉTOLDALÚ KAPCSOLATOK 

MOBIL EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA UGANDÁBAN A CONTINEST 

TECHNOLOGIES ZRT. KÖZREMŰKÜDÉSÉVEL  

2021. március 19. 

Az Ugandai Köztársaságban létrehozandó mobil egészségügyi ellátó központ kialakítására irányuló pályázati 

felhívásra beérkezett javaslatok közül a Continest Technologies Zrt. projektje került kiválasztásra. A vállalat egy közel 

50 millió forint értékű egészségügyi fejlesztési projektet valósíthat meg, amely – az Egészségügyi Világszervezettel 

(World Health Organization) közreműködésben – lehetővé teszi az Ugandában tartózkodó menekültek és helyi 

rászoruló közösségek egészségügyi ellátását, valamint oltási és járványügyi feladatok elvégzését. A projekt a 

Külgazdasági és Külügyminisztérium által az Ugandai Köztársaságban végrehajtásra kerülő, több mint 5 milliárd 

forint értékű gazdaságfejlesztési program részét képezi. 

*** 

BEREGSZÁSZ VÁROSÁT ÉRT KÖRNYEZETI KÁROK KEZELÉSÉT CÉLZÓ MAGYAR HOZZÁJÁRULÁS 

2021. március 31. 

A 2021. február eleji heves esőzések jelentős infrastrukturális károkat okoztak Beregszászban, megközelítőleg 320 

családi házat árasztott el a belvíz. A KKM két beregszászi utca szennyvíz- és csatornahálózatának felújításához, 

valamint az út- és járdaburkolat kiépítéséhez járul hozzá, a keletkezett károk és a további környezeti katasztrófák 

megelőzése érdekében. Az infrastruktúra-fejlesztési projekt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 

közreműködésével valósul meg. 

*** 

https://planetbudapest.hu/jelentkezes
https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/fenntarthatosagi-palyazati-program.
https://planetbudapest.hu


 

 

MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ SZÁNDÉKNYILATKOZATOT 

ÍRT ALÁ A KAZAH KÖZTÁRSASÁGGAL 

2021. április 6. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 2021. április 6-án 

hivatalos látogatást tett Nur-Szultanban, ahol Mukhtar 

Tileuberdi miniszterelnök-helyettes, külügyminiszterrel egy 

nemzetközi fejlesztési együttműködésre vonatkozó 

szándéknyilatkozatot írt alá. A szándéknyilatkozat célja, hogy 

elősegítse a két ország közötti projekt- és programalapú 

fejlesztési együttműködést, elsősorban a vízgazdálkodás, a 

szanitáció és a higiénia, az egészségügy, az információ-

technológia, a mezőgazdaság, az oktatás és a 

fenntarthatóság területén. 

 

 

 

*** 

GYERMEK VÉDŐOLTÁSOK ADOMÁNYOZÁSA ECUADOR SZÁMÁRA 

2021. április 13. 

Magyarország egy jelentős méretű oltóanyag-adománycsomagot ajánlott fel az Ecuadori Köztársaság számára, 

miután az országban kritikus hiány alakult ki egyes hagyományos gyermek-védőoltások terén. A 20 000 adag 

oltóanyagból álló adománnyal Magyarország meghatározóan tud hozzájárulni a dél-amerikai országban kialakult 

kapacitáshiány mérsékléséhez. 

*** 

MOBIL VÍZTISZTÍTÓ BERENDEZÉS BIZTOSÍTÁSA A KIRGIZ HADSEREG MOBILKÓRHÁZA 

SZÁMÁRA 

2021. április 8. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ünnepélyes keretek 

között, 2021. április 8-án adta át a Hungarian Water Technology 

Corporation Kft. (HWTC) által fejlesztett és gyártott víztisztító 

berendezést a Kirgiz Köztársaság számára. A berendezést a kirgiz 

Védelmi Minisztérium vette használatba, növelve a Kirgiz 

Fegyveres Erők mobil katonai tábori kórházának önálló működési 

képességeit békefenntartó feladataik ellátása során. A projektet a 

Külgazdasági és Külügyminisztérium finanszírozta.  

 

 

 

 

*** 

ANGOL NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓ AZ UGANDAI KÖZTÁRSASÁGBAN VÉGREHAJTÁSRA 

KERÜLŐ NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI PROGRAMRÓL 

2021. április 22. 

Fo r rá s :  K ü l ga z d a s á g i  é s  K ü l üg ym i n i s z t é r i um  
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Új, angol nyelvű összefoglaló jelent meg Magyarország eddigi 

legjelentősebb, az Ugandai Köztársaságban, több mint 5 

milliárd forint értékben megvalósuló nemzetközi fejlesztési 

programjáról.  

A program – amely a Magyarország 2020 és 2025 közötti 

időszakra vonatkozó Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési 

Stratégiájában (NEFE2025) lefektetett, új gazdaságfejlesztési 

modell zászlóshajójának tekinthető – infrastruktúra- és 

kapacitásfejlesztési projektekből tevődik össze az egészségügy, 

a kibervédelem, a vízgazdálkodás, a digitális turisztika, valamint 

az e-kormányzás területén.  

Az összefoglaló anyag az alábbi linken keresztül érhető el. 

*** 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EGY UGANDÁBAN MEGVALÓSULÓ KIBERBIZTONSÁGI FEJLESZTÉSI 

PROJEKT VONATKOZÁSÁBAN 

2021. május 10. 

A KKM egy Ugandában megvalósítandó 

kiberbiztonsági fejlesztési projektre vonatkozó 

pályázati felhívást tett közzé 2021. május 10-én, 

melynek benyújtási határideje 2021. június 11. A 

kiírás célja – összhangban Magyarország 2020 és 

2025 közötti időszakra vonatkozó Nemzetközi 

Fejlesztési Együttműködési Stratégiájával 

(NEFE2025) – egy, az ugandai pénzügyi szektor 

kiberbiztonsági kapacitásainak fejlesztésére irányuló projekt megvalósítása. A pályázható forrás mértéke 1 500 000 

000 forint. A felhívás az alábbi linken keresztül érhető el 

*** 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EGY KENYAI REGIONÁLIS EGÉSZSÉGÜGYI FEJLESZTÉSI TANULMÁNY 

VONATKOZÁSÁBAN 

2021. május 14. 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium egy kenyai 

regionális egészségügyi fejlesztési tanulmány 

kidolgozására vonatkozó pályázati felhívást tett 

közzé 2021. május 14-én, melynek benyújtási 

határideje 2021. június 14. 

A kiírás célja – összhangban Magyarország 2020 és 

2025 közötti időszakra vonatkozó 

Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési 

Stratégiájával (NEFE2025) – egy átfogó egészségügyi fejlesztési tanulmány készítése a kenyai Nyeri székhelyű Dedan 

Kimathi Műszaki Egyetem regionális rákkezelési tevékenységének fejlesztéséről (ideértve a szükséges infrastrukturális 

beruházásokat, humán erőforrást és kutatásokat). A felhívás az alábbi linken keresztül érhető el. 

*** 

NEMZETKÖZI SZEREPVÁLLALÁS 
AZ UNIÓS FEJLESZTÉSFINANSZÍROZÁSI INTÉZMÉNYI STRUKTÚRA JÖVŐJÉRŐL EGYEZTETTEK A 

FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRT FELELŐS MINISZTEREK 

2021. április 29. 

2021. április 29-én, videokonferencia keretében került sor a Külügyek Tanácsa nemzetközi fejlesztési formációjának 

(NEFE KÜT) informális miniszteri szintű ülésére, amelynek napirendjén az uniós nemzetközi fejlesztéspolitika 

https://nefe.kormany.hu/download/7/2f/92000/NEFE2025_%C3%B6sszefoglal%C3%B3_hu.pdf
https://nefe.kormany.hu/download/2/d1/c2000/Uganda%20-%20IDC%20programme.pdf
https://nefe.kormany.hu/download/7/2f/92000/NEFE2025_%C3%B6sszefoglal%C3%B3_hu.pdf
https://nefe.kormany.hu/nefe-palyazati-felhivas-egy-ugandaban-megvalosulo-kiberbiztonsagi-fejlesztesi-projekt-vonatkozasaban
https://nefe.kormany.hu/download/7/2f/92000/NEFE2025_%C3%B6sszefoglal%C3%B3_hu.pdf
https://nefe.kormany.hu/palyazati-felhivas-egy-kenyai-regionalis-egeszsegugyi-fejlesztesi-tanulmany-vonatkozasaban
https://nefe.kormany.hu/download/2/d1/c2000/Uganda%20-%20IDC%20programme.pdf
https://nefe.kormany.hu/nefe-palyazati-felhivas-egy-ugandaban-megvalosulo-kiberbiztonsagi-fejlesztesi-projekt-vonatkozasaban
https://nefe.kormany.hu/palyazati-felhivas-egy-kenyai-regionalis-egeszsegugyi-fejlesztesi-tanulmany-vonatkozasaban


 

 

finanszírozásét biztosító intézményi struktúra jövője szerepelt. Az európai fejlesztésfinanszírozási architektúra – tehát 

az Európai Beruházási Bankot (EIB), az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankot (EBRD), valamint az Európai Bizottság 

által kezelt pénzügyi eszközöket magában foglaló komplex uniós intézményi felépítés – lehetséges reformjáról szóló 

eszmecserét az a vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány indokolta, amelyet a külügyminiszterek által 2019 

decemberében elfogadott tanácsi következtetések iránymutatása alapján készített el egy független 

tanácsadókból álló konzorcium. A tanulmány a különböző intézményi opciók megvalósíthatóságát vizsgálta meg 

(az 1. és a 2. forgatókönyv az EBRD, illetve az EIB irányítása alatt hozna létre egy európai klímabankot, a 3. 

forgatókönyv pedig a status quo+-ra tesz javaslatot, ami a jelenlegi keretrendszer finomhangolását jelenti).  

A tanácsülésen a tagállamok egyöntetűen üdvözölték az európai fejlesztésfinanszírozási struktúra 

továbbfejlesztéséről szóló megvalósíthatósági tanulmányt és a jelenlegi intézményrendszer hatékonyabbá tételét 

célzó status quo+ forgatókönyv végrehajtását. A reformfolyamat sarokpontjai között kiemelésre került többek 

között az uniós szakpolitikai irányok és a láthatóság előtérbe helyezése, a nyílt és inkluzív keretek kialakítása, a 

fejlesztési hatások maximalizálása, illetve a legszegényebb országokba irányuló beruházások kockázatainak 

csökkentése.  

Magyar részről támogattuk az uniós szakpolitikai célok elsőbbségét és annak geopolitikai érdekeit előtérbe helyező 

„policy first” megközelítést. Az uniós fejlesztési források felhasználása tekintetében prioritásként neveztük meg a 

fejlesztési hatások növelését, különösen olyan beruházások támogatásával, melyek a munkahelyteremtést vagy 

az éghajlatváltozás negatív következményeinek mérséklését célozzák. A „nyitott és inkluzív architektúra” elvét, 

valamint a kisebb fejlesztési pénzintézetek szerepére és bevonására vonatkozó törekvéseket magyar részről is 

támogatásunkról biztosítottuk. Fontosnak neveztük mindemellett, hogy a fejlesztésfinanszírozási architektúra 

reformja a meglévő erőforrások maximalizálását célozza, elkerülve bármilyen új intézmény létrehozását vagy az 

intézményi kapacitások növelését. Támogatjuk ezért a jelenlegi struktúra egyszerűsítésére irányuló törekvéseket, 

mely tekintetben a leginkább erőforrás- és költséghatékony „status quo+” forgatókönyvet részesítjük előnyben. 

Josep Borrell, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője a vita zárásaként elmondta, hogy a status quo+ 

forgatókönyv a tagállamok egyöntetű támogatását élvezi. A jövőbeli konkrét lépések tekintetében a fókuszt az EIB 

és az EBRD üzleti modelljeinek átalakítására, illetve a nemzeti fejlesztési bankokkal történő szoros együttműködés 

kialakítására szükséges helyezni. 

*** 

KEZDETÉT VETTE AZ UNIÓS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI PROGRAMOK ELŐKÉSZÍTÉSE A 

PARTNERORSZÁGOKBAN 

Az Európai Parlament és a Tanács között született 2020. decemberi megállapodást követően várhatóan 2021 

júniusában lép hatályba az új uniós pénzügyi időszakban létrehozásra kerülő Szomszédsági, Fejlesztési és 

Nemzetközi Együttműködési Eszköz (NDICI). Annak ellenére, hogy a hivatalos elnevezése mellett a „Global Europe” 

alcímet is használó NDICI eszköz hivatalosan csak 2021 nyarán lép működésbe, már 2021 első félévében kezdetét 

vette a 79,5 milliárd eurós költségvetési kerettel rendelkező NDICI alapján az egyes partnerországokban indítandó 

nemzetközi fejlesztési programok előkészítése (ún. programozása).  

A partnerországokban működő uniós képviseletek és a tagállami nagykövetségek konzultációinak eredményeként 

az országok többségében többéves indikatív programok (Multiannual Indicative Programmes, MIP) kerülnek 

kidolgozásra, illetve 2021 márciusában megkezdődött a különböző földrajzi térségekre vonatkozó regionális 

indikatív programok (Regional Indicative Programmes, RIP) kialakítása is. A programozási folyamat részeként a 

prioritást élvező együttműködési területeken, illetve szektorokban – országos és regionális szinten egyaránt – ún. 

„Team Europe” zászlóshajó projektek (Team Europe Initiatives) is kidolgozásra kerülnek. A többéves indikatív 

programokba beépülő TEI projektek olyan nagyszabású, transzformatív erővel és helyi szinten jelentős hatással bíró 

beruházások, amelyek az EU stratégiai prioritásaira épülnek, de összhangban állnak a partnerországok igényeivel 

és fejlesztési terveivel is. A TEI-k finanszírozása részben az NDICI eszközből, részben pedig a tagállamok saját 

hozzájárulásaiból történik (saját fejlesztési projektjeik által).  

Az uniós fejlesztési programozásban hazánk is aktív szerepet tölt be. A KKM Nemzetközi Fejlesztési Főosztálya – 

Nagykövetségeinkkel együttműködésben – folyamatosan vizsgálja és nyomon követi az egyes nemzeti, illetve 

regionális TEI programokba történő hazai bekapcsolódás lehetőségét annak érdekében, hogy a magyar szereplők 

tudására, illetve kapacitásaira támaszkodva hazánk az uniós költségvetésből finanszírozott fejlesztési programok 

keretében is hozzájárulhasson a partnerországok fenntartható fejlődéséhez. 

*** 



 

 

AZ UNIÓS TAGÁLLAMOK HUMANITÁRIUS FŐIGAZGATÓINAK ESZMECSERÉJE 

2021. március 24. 

A humanitárius főigazgatók 2021. március 24-i virtuális ülése során került bemutatásra és megvitatásra az Európai 

Bizottság 2021. március 10-én megjelent, az EU humanitárius tevékenységéről szóló közleménye. 

A bizottsági közlemény kidolgozását indokolta, hogy napjainkban a humanitárius segítségnyújtás egyre növekvő 

és újszerű kihívásokkal néz szembe: az ENSZ adatai szerint 2021-ben mintegy 235 millió ember, vagyis 33 emberből 

egy ember szorul támogatásra, amely az előző évhez képest 40%-os növekedést mutat. Az extrém szegénység 

drasztikusan emelkedik, 2021-ben várhatóan 150 millió ember csúszik mélyszegénységbe. Az összetett kihívásokra 

tekintettel egyre többen kérnek segítséget, a szükségleteket pedig a pandémia csak tovább súlyosbította és 

növelte, miközben a rendelkezésre álló források közötti szakadék világszerte egyre növekszik. 

A bizottsági közlemény mindezek fényében felvázolja, hogy az EU – különböző humanitárius partnereivel és más 

donorokkal együttműködve – miként tud megfelelni ezen kihívásoknak a humanitárius segítségnyújtás célba 

juttatásához szükséges környezet biztosítása, a növekvő szükségletekre és finanszírozási résre való válaszadás 

céljából a forrásbázis kibővítése, illetve a rendelkezésre álló források hatékonyabb felhasználása révén.  

A humanitárius főigazgatók ülése alkalmával a felszólaló tagállamok támogatták a közleményt és az abban 

megfogalmazott célkitűzéseket, különös tekintettel azok időszerűsége okán. Egyetértettek abban, hogy az EU-nak 

– mint a globális humanitárius segítségnyújtás legjelentősebb donorjának – kiemelt szerepet kell játszania többek 

között a humanitárius támogatás célba juttatásának, valamint a nemzetközi humanitárius jog betartásának 

biztosításában. A portugál elnökség a közleményre vonatkozóan tanácsi következtetéseket készített elő. Az 

eseményen Magyarországot a KKM Nemzetközi Fejlesztési Főosztálya képviselte. 

*** 

FEJLEMÉNYEK A POSZT-COTONOUI MEGÁLLAPODÁS TÁRGYALÁSÁBAN 

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 (ún. Poszt-Cotonoui 

Megállapodás), amely folyamat 2021. április 15-én mérföldkőhöz 

érkezett: a két országcsoportot képviselő főtárgyalók – Jutta 

Urpilainen nemzetközi partnerségekért felelős biztos és Robert 

Dussey togói külügyminiszter – parafálták a Poszt-Cotonoui 

Megállapodás szövegét. Ezáltal a Megállapodás tárgyalásának 

formális szakasza lezárult, ugyanakkor olyan kérdések, mint a 

leendő Megállapodás jogi természete továbbra sem tisztázott. 

A magyar álláspont két kiemelt területre fókuszál a tárgyalások további szakaszában: egyrészt hazánk kizárólag 

abban az esetben tudja csak támogatni a Megállapodás megkötését, amennyiben az „vegyes jogi természetű” 

megállapodásként kerül aláírásra, ezáltal megőrizve a tagállamok hatásköreit a Bizottsággal szemben. Másrészt 

tovább tárgyaljuk azt a Magyarország részéről következetesen képviselt álláspontot, miszerint a Poszt-Cotonoui 

Megállapodásnak a legális migrációs útvonalak népszerűsítése helyett a helyben történő segítségnyújtást kell 

előtérbe helyeznie a nemzetközi fejlesztési együttműködés, illetve olyan partnerségek létrehozása révén, amelyek 

jólétet és békét teremtenek a származási, illetve tranzit országokban. 

A tárgyalás jelen szakaszában az uniós intézmények és tagállamok jogi szempontból vizsgálják a Poszt-Cotonoui 

Megállapodás szövegét. Amennyiben sikerül tartani a tárgyalások nehézsége miatt többször meghosszabbított 

ütemtervet, az új Megállapodás 2021 decemberében léphet életbe. 

*** 

ÖTÖDIK BRÜSSZELI SZÍRIA DONORKONFERENCIA 

2021. március 30. 

Forrás: ACP Secretariat 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0110&from=hu


 

 

2021. március 30-án, virtuális formában került megrendezésre az EU és 

az ENSZ által társelnökölt ötödik brüsszeli Szíria-donorkonferencia „Szíria 

és a térség jövőjének támogatása” címmel a szíriai menekültek és a 

térség támogatása érdekében. A konferencián a résztvevők 

megerősítették az ENSZ átfogó politikai megoldást célzó 

erőfeszítéseinek támogatását és szolidaritásukat fejezték ki a szíriai nép, 

illetve a szomszédos Jordánia, Libanon, Törökország, Egyiptom és Irak 

irányába. A szíriai civil szférát megszólító, nekik hangot adó 

úgynevezett „párbeszéd napokat” követően került sor a konferencia 

félnapos magas szintű – miniszteri – szegmensére, amelyen 

Magyarországot a KKM Nemzetközi Fejlesztési Főosztálya képviselte.  

A magas szintű találkozót követően bejelentésre került a Szíriának és a régiónak tett felajánlások mértéke, amely a 

2021. évre 4,4 milliárd dollárt (3,6 milliárd euró) tesz ki, míg a többéves felajánlások 2 milliárd dollárt (1,7 milliárd 

euró) jelentenek. A nemzetközi pénzügyi intézmények és donorok további mintegy 7 milliárd dollár (5,9 milliárd 

euró) értékben jelentettek be kedvezményes kölcsönöket. Magyarország az idei donorkonferencián – a 2020. június 

30-i Szíria donorkonferencián tett vállalásokon felül – a 2021-es évre további 5 millió dollár (4,2 millió euró), míg 2022-

re 27 millió dollár (22,7 millió euró) felajánlást jelentett be a régió számára. 

*** 

MAGAS SZINTŰ KEREKASZTAL SZOMÁLIA HUMANITÁRIUS HELYZETÉRŐL 

2021. április 26. 

Az EU és az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala (UN 

OCHA) szervezésében 2021. április 26-án virtuális magas szintű 

kerekasztal került megrendezésre az egyre súlyosbodó szomáliai 

humanitárius helyzet témájában. Az esemény alkalmával Janez 

Lenarčič válságkezelésért felelős uniós biztos, Mark Lowcock, az 

ENSZ humanitárius ügyekért felelős főtitkárhelyettese és 

gyorssegélyekkel foglalkozó koordinátora, Mohamed Abdirizak, 

Szomália külügyminisztere, valamint Adam Abdelmoula, az ENSZ 

Szomáliáért felelős állandó és humanitárius koordinátora 

nyújtott áttekintést Szomália humanitárius helyzetéről. 

A magas szintű kerekasztal keretében kiemelésre került: a 

szomáliai humanitárius helyzet továbbra is az egyik 

legösszetettebb és legelhúzódóbb humanitárius válság a 

világon. Közel 30 éve fegyveres konfliktus dúl Szomáliában, 

miközben az ország a szélsőséges időjárási viszonyoknak is ki van 

téve. Mindezt tovább súlyosbítja a koronavírus-világjárvány 

kitörése és dinamikus terjedése, valamint a sivatagi sáskajárás. Mindezek következtében 2,7 millió ember szenved 

akut élelmezésbizonytalanságtól és éhínségtől; a súlyos alultápláltság 1 millió gyermeket érint és minden 8 

gyermekből egy gyermek veszíti életét öt éves kora előtt. A UN OCHA értékelése szerint 5,9 millió ember, így a 

szomáliai lakosság közel fele szorul életmentő vagy védelmi szolgáltatásokra. 

A virtuális kerekasztal elsődleges célja volt a nemzetközi közösség figyelmének felhívása a kelet-afrikai országban 

uralkodó humanitárius válsághelyzetre, valamint források mozgósítása az akut humanitárius szükségletek kielégítése 

érdekében. Az eseményen 27 ország, köztük Magyarország részéről a KKM Nemzetközi Fejlesztési Főosztálya vett 

részt. 

*** 

A GLOBÁLIS OKTATÁSI HÁLÓZAT 44. KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSE 

2021. április 29-30-án került sor a Globális Oktatási Hálózat (Global Education Network, GENE) 44. kerekasztal, 

virtuális formában megrendezett ülésére. A konferencián az Európai Bizottság, valamint a GENE munkatársai 

mellett összesen huszonhárom országból, több mint hatvan tag vett részt. Hazánkat a KKM Nemzetközi Fejlesztési 

Főosztálya, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumának Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztálya képviselte. 

Forrás: Európai Bizottság 

Forrás: UN OCHA 



 

 

 

A két napos üléssorozat résztvevői számos előadást hallhattak a globális oktatás jövőjéről, a szolidaritási narratívák 

szükségességéről, valamint a magas színvonalú, inkluzív és hozzáférhető európai digitális oktatásra vonatkozó 

elképzelésekről. A GENE tagok rövid összegzés keretében ismertethették az elmúlt fél év nemzeti és oktatásiügyi 

fejleményeit, valamint beszámolhattak a pandémia alatt szerzett tanulságokról, tapasztalatokról.  

Az eseményről szóló összefoglaló itt olvasható: GENE.  

*** 

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. 
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