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2020. április 8. 

2020. április 8-án informális videókonferencia keretében került sor a Külügyek 

Tanácsa nemzetközi fejlesztési formációjának (NEFE KÜT) ülésére, amelyen a 

miniszterek a COVID-19 világjárvány elleni uniós külső fellépésről, 

mindenekelőtt pedig a 15,6 milliárd euró értékű „Team Europe” támogatási 

csomagról egyeztettek.  

Jutta Urpilainen nemzetközi partnerségekért felelős biztos kiemelte, hogy a 

meglévő támogatási összegek átcsoportosításával létrehozott Team Europe 

csomag elsődleges prioritása a partnerországok vonatkozásában az 

egészségügyi ellátás biztosítása, az alapvető szolgáltatások megőrzése, a 

társadalom működésének megóvása és a társadalmi szélsőségek elkerülése 

a leginkább rászorulókra koncentrálva. Várhelyi Olivér szomszédságpolitikáért 

és bővítésért felelős biztos hangsúlyozta, hogy a Team Europe csomag 3,8 

milliárd euró átcsoportosított forrást biztosít a szomszédsági régió számára. 

A tagállamok összességében üdvözölték a Team Europe koncepciót, különös 

tekintettel Afrika, a Keleti Partnerség, valamint a Nyugat-Balkán 

szükségleteihez igazított válaszok tekintetében. Kiemelésre került ugyanakkor, 

hogy a harmadik országok részére történő segítségnyújtásnak erős, azonnali 

és transzparens kommunikációs stratégiával kell párosulnia a jelenleg zajló 

geopolitikai újrarendeződés pillanatában.  

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kiemelte, hogy Magyarország 

továbbra is segítséget nyújt a nehéz helyzetben lévő környező államoknak a 

járvány elleni küzdelemben, ezen tevékenysége teljes mértékben egybevág 

az Európai Unió vonatkozó politikájával. Hozzátette, hogy Magyarország a  

Forrás: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-oldala 

nefefo@mfa.gov.hu%20


felelős szomszédságpolitika jegyében több ezer védőruhával segítette szomszédjait. Miniszter úr elmondta, hogy 

Magyarország támogatja a Team Europe kezdeményezést, illetve Josep Borrell uniós külügyi és biztonságpolitikai 

főképviselő, valamint Urpilainen és Várhelyi biztosok erőfeszítéseit a partnerországok megsegítésére, ugyanakkor arra 

is kérte Borrell főképviselőt, hasson a Bizottság azon tagjaira, akik Magyarországról valótlan tényeket állítanak. 

 

 

*** 

 

ÚJABB REKORDÉV A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK TEKINTETÉBEN 
2020. április 24.  

 

Magyarország 2019-ben – 2018-hoz hasonlóan – ismételten 

hazai rekordot döntött a fejlesztési támogatások 

tekintetében: előzetes adatok alapján közel 92 milliárd 

forinttal (316,72 millió dollárral) támogattuk a fejlődő 

országokat, ezzel pedig 0,22%-ra növeltük a hivatalos 

fejlesztési támogatásra (Official Development Assistance, 

ODA) fordított forrásokat az éves bruttó nemzeti 

jövedelem arányában (ODA/GNI). A támogatások 

mértéke 2019-ben 15,1 milliárd forinttal (31,78 millió 

dollárral) emelkedett 2018-hoz viszonyítva, ami reálérteken 

számolva 14,5%-os növekedést jelent. Utóbbi az OECD 

DAC-tagállamokat tekintve a második legnagyobb 

mértékű növekedésnek számít, míg az ODA/GNI arányt 

tekintve Magyarország a többi V4 országhoz képest is 

közel kétszer annyi forrást nyújt hivatalos fejlesztési 

támogatásokra. Összességében elmondható, hogy az 

előzetes adatok alapján a magyar Kormány 2010 óta 

mintegy 177%-kal növelte Magyarország fejlődő 

országoknak nyújtott támogatását, alátámasztva hazánk 

elkötelezettségét a migrációt kiváltó okok helyben történő 

kezelése iránt. 

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 

Fejlesztéstámogatási Bizottsága 2020. április 16-i 

sajtóközleményében mutatta be a 2019-re vonatkozó 

előzetes adatokat a hivatalos fejlesztési támogatások 

tekintetében. 

 

 

*** 

 

 

http://www.oecd.org/development/oecd-and-donor-countries-working-to-focus-development-efforts-on-covid-19-crisis-building-on-a-rise-in-official-aid-in-2019.htm


MAGYARORSZÁG HOZZÁJÁRULÁSA A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY ELLENI NEMZETKÖZI 

VÉDEKEZÉSHEZ  
 

 

Magyarország mindaddig nem lehet biztonságban, amíg a szomszédos térségekben továbbra is súlyos a 

járványhelyzet, hiszen szoros összefüggés van az egészségügyi helyzet alakulásában Európában. Éppen ezen 

megfontolásból, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter döntései értelmében, a szomszédsági szolidaritás 

jegyében a Külgazdasági és Külügyminisztérium több nyugat-balkáni, EU-tagállam, illetve keleti partnerségi ország 

számára nyújtott egészségügyi segítséget a koronavírus-járvány elleni védekezés érdekében. 

*** 

 

 

A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS KOORDINÁCIÓS TÁRCAKÖZI BIZOTTSÁG 2020. 

ÉVI ELSŐ ÜLÉSE 
Budapest, 2020. március 6.  

Joó István, az export növeléséért felelős helyettes 

államtitkár elnöklésével 2020. március 6-án került sor a 

Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés Koordinációs 

Tárcaközi Bizottság (NEFE TB) 2020. évi első ülésére. A 

találkozón jelen voltak az Agrárminisztérium, a 

Belügyminisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a 

Honvédelmi Minisztérium, az Igazságügyi Minisztérium, az 

Innovációs és Technológiai Minisztérium, a 

Miniszterelnökség, valamint a Pénzügyminisztérium 

képviselői. Az ülésen áttekintésre került a magyar Kormány 

új – 2020. január 1-én hatályba lépett –, 2020 és 2025 közötti 

időszakra vonatkozó Nemzetközi Fejlesztési 

Együttműködési Stratégiája (NEFE2025), a Stratégia által 

előirányzott 

nemzetközi fejlesztési koordinátori rendszer, valamint 

Magyarország 2019. évi nemzetközi fejlesztési 

együttműködési tevékenységére vonatkozó tárcaszintű 

adatszolgáltatási kötelezettségek kapcsán felmerülő 

kérdések. 

Joó István helyettes államtitkár elmondta, hogy a 

hatékonyabb, a magyar külpolitika és külgazdaság 

érdekeit szem előtt tartó fejlesztések érdekében a 

NEFE2025 több újdonságot tartalmaz, többek között 

meghatároz egy szűkebb földrajzi-szektorális fókuszt, 

célként tűzi ki a hivatalos fejlesztési támogatások 

emelését, valamint a magyar gazdasági és civil szereplők 

aktívabb bevonását a nemzetközi fejlesztési projektekbe. 

*** 

 

 

https://nefe.kormany.hu/a-kormany-elfogadta-a-2020-es-2025-kozotti-idoszakra-vonatkozo-nemzetkozi-egyuttmukodesi-strategiat


 

NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI KOORDINÁTORI RENDSZER A HATÉKONYABB TÁRCAKÖZI 

KOORDINÁCIÓ ÉRDEKÉBEN 

Budapest, 2020. március 6. 

Magyarország 2020 és 2025 közötti időszakra vonatkozó Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Stratégiájának második 

pillére alapján a Külgazdasági és Külügyminisztérium Nemzetközi Fejlesztési Főosztályának koordinációjában megalakult 

a hazai Nemzetközi Fejlesztési Koordinátori Rendszer. A Rendszer alapvető célja a szakpolitikák fejlesztési célú 

koherenciájának biztosítása, valamint a szaktárcák nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenységének operatív 

szintű összehangolása, folyamatos, szoros tárcaközi koordináción keresztül. Ennek érdekében 2020 elején az érintett 

tárcák egy-egy nemzetközi fejlesztési koordinátort jelöltek ki, akik a rendszeres online kommunikáción túl évente több 

alkalommal egyeztetnek majd az aktuális nemzetközi fejlesztési trendekről, a minisztériumok közötti koordinációt igénylő 

feladatokról, valamint az esetlegesen felmerült kérdésekről. 

 

*** 

 

MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ SZÁNDÉKNYILATKOZATOT ÍRT 

ALÁ A RUANDAI KÖZTÁRSASÁGGAL 
Budapest, 2020. február 13. 

2020. február 13-án Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 

Budapesten fogadta Vincent Birutát, a Ruandai Köztársaság külügyekért 

és nemzetközi együttműködésért felelős miniszterét. A hivatalos látogatás 

során a két miniszter egy fejlesztési együttműködésről szóló 

szándéknyilatkozatot írt alá, amelynek célja a szorosabb projektalapú 

együttműködés kialakítása olyan területeken, mint az információ-

technológia, az e-kormányzás, a vízgazdálkodás, az oktatás, az 

egészségügy és a környezetvédelem.  

A megállapodás eredményeként a Fenntartható Fejlesztési Célok mentén helyi életminőséget javító fejlesztések 

valósulhatnak meg Ruandában, a „senkit nem hagyunk hátra” elvvel összhangban. 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 



 

 

KÉTOLDALÚ KAPCSOLATOK 

MEGBESZÉLÉS A BOLGÁR KÜLÜGYMINISZTÉRIUM NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRT 

FELELŐS VEZETŐJÉVEL 

Budapest, 2020. február 28. 

 

Karbuczky Gergely, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Nemzetközi Fejlesztési 

Főosztályának vezetője 2020. február 28-án fogadta a bolgár Külügyminisztérium ENSZ és 

Fejlesztési Együttműködés Igazgatóságának delegációját a magyar nemzetközi 

fejlesztéspolitika gyakorlatának és tapasztalatainak bemutatása céljából. Valeri Jotov 

igazgató a magyar nemzetközi fejlesztéspolitikát példaként állította országuk elé és 

elismerően szólt a külgazdasági szemléletű magyar diplomácia hatékonyságáról, 

valamint nemzetközi fejlesztéspolitikánk eredményességének és láthatóságának növeléséről is. A megbeszélés során a 

felek számos ponton egyetértettek, így a földrajzi prioritások kapcsán a nyugat-balkáni országok és a Keleti Partnerség 

országainak támogatásának a fontosságáról, ezzel párhuzamosan azonban – elsősorban migrációs megfontolások 

miatt – az Afrikára helyezett hangsúly növelésének a szükségességéről. 

A megbeszélés során a bolgár fél együttműködési szándéknyilatkozat-tervezetet nyújtott át nemzetközi fejlesztési 

projektek közös végrehajtására vonatkozóan, melyre való hazai nyitottságot Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter is megerősített a 2020. március 25-i szófiai miniszteri találkozó során. 

 

*** 

DIGITÁLIS RÖNTGENLABORATÓRIUM LÉTREHOZÁSA ETIÓPIÁBAN 

 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium az Innomed Zrt. együttműködésével egy magyar orvosi berendezésekből, 

eszközökből összetevődő digitális röntgenlaboratórium kerül kialakításra Etiópiában, az Ortodox Egyház Család és 

Gyermekügyi Szervezetének Addisz-Abebában működő kórházában. A fejlesztés magában foglalja a kórház 

személyzetének továbbképzését is annak érdekében, hogy a laboratóriumot képzett szakemberek hosszú távon 

működtethessék. 

*** 

 

MAGYAR-SZLOVÉN SZAKÉRTŐI LÁTOGATÁS KENYÁBAN 
Nairobi, 2020. február 13-14. 

A 2019. október 28-i szlovén-magyar miniszterelnöki találkozó margóján a 

Külgazdasági és Külügyminisztérium és a szlovén Gazdaságfejlesztési és 

Technológiai Minisztérium egy nemzetközi fejlesztési együttműködésre 

vonatkozó szándéknyilatkozatot írt alá, amely keretet biztosít a két ország 

Afrikára irányuló, közös fejlesztési törekvéseinek megvalósításához. Ennek 

részeként kidolgozás alatt áll egy magyar-szlovén egészségügyi fejlesztési 

projekt, amely révén három kenyai kórház orvosi műszerekkel és gyógyászati 

eszközökkel való felszerelése valósul meg. 



Az együttműködés részleteinek pontosítása érdekében 2020. február 13-14. között munkalátogatást tett Kenyában 

Karbuczky Gergely, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Nemzetközi Fejlesztési Főosztályának vezetője és Klemen 

Potisek, a szlovén Nemzetközi Együttműködési és Fejlesztési Központ igazgatója. A látogatás során a magyar-szlovén 

delegáció kenyai állami vezetőkkel, valamint a három kedvezményezett kenyai kórház igazgatójával egyeztetett. A 

kenyai fél a projektet kiemelt örömmel fogadta, mivel az szorosan illeszkedik a kenyai kormány Big 4 Agenda 

megnevezésű fejlesztési koncepciójához. 

*** 

 

A DURRESI PLÉBÁNIA TÁMOGATÁSA  
Budapest, 2020. február 24. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter döntése értelmében a Külgazdasági és Külügyminisztérium 

támogatásával valósul meg a durresi plébánia sportfejlesztési programja, amelynek keretében az Albániában élő 

őshonos keresztények számára egy, a közösség megmaradását, összetartását segítő zárt sportpálya kerül megépítésére 

2020-ban. 

*** 

 

BANGLADESI SZIÁMI IKREK SZÉTVÁLASZTÁSÁT CÉLZÓ MŰTÉTSOROZAT TÁMOGATÁSA 
 

 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium 2018 szeptembere 

óta szakmai és pénzügyi támogatást biztosít a fejüknél 

összenőtt bangladesi sziámi ikrek – Rabia és Rukia – 

szétválasztását végző orvosok számára a Cselekvés a 

Kiszolgáltatottakért Alapítványon keresztül. 

Rabia fejlődése a szétválasztó műtét óta folyamatos, 

mentális képessége korának megfelelő, önállóan jár és 

eszik, szívesen rajzol, fest, gyurmázik. 

 

 

Az orvoscsoport 2020. márciusi kiutazása során Rabia egy 

újabb műtéten esett át, mivel a kislány homlokán seb 

keletkezett, az állapota azonban azóta javul. A másik 

kislány, Rukia állapota folyamatosan javul. A magyar 

orvoscsoport sikeres beavatkozásai sokat javítottak a 

kislány állapotán. 

 

 

*** 

 

 

 

Forrás: Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány / Fuchs Richárd 



 

NEMZETKÖZI SZEREPVÁLLALÁS 

AZ UNIÓS TAGÁLLAMOK FEJLESZTÉSPOLITIKAI ÉS HUMANITÁRIUS FŐIGAZGATÓINAK TAVASZI 

ESZMECSERÉI 
2020. március 27., március 30., április 6.  

A Külügyek Tanácsa nemzetközi fejlesztési formációjának 2020. április 8-i ülését megelőzően a nemzetközi 

fejlesztésért, illetve a humanitárius ügyekért felelős tagállami főigazgatók is több ízben – 2020. március 27-én és 

március 30-án, valamint április 6-án – folytattak egyeztetést a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos, külső dimenzióban 

tett uniós válaszlépések összehangolásáról és a Team Europe koncepcióról. 

Az eszmecserék során számos tagállam jelezte, hogy megkezdte a meglévő fejlesztési/humanitárius programjainak a 

felülvizsgálatát, áttekintve azok átstrukturálásának lehetőségét a járvány kezelésére. A tagállamok túlnyomórészt 

egyetértettek a kollektív és erős uniós kommunikáció szükségességével, mindenekelőtt a félretájékoztatás 

megakadályozása, illetve az EU globális szerepének megőrzése érdekében. A támogatások földrajzi fókusza kapcsán 

több tagállam a legsérülékenyebb országok támogatásának fontosságát hangsúlyozta, illetve többen (így hazánk is) 

a Keleti Partnerség és a Nyugat-Balkán országainak támogatása mellett szólalt fel.  

Magyar részről Karbuczky Gergely, a KKM Nemzetközi Fejlesztési Főosztályának a vezetője elmondta, hogy – bár 

számunkra a hazai igények kielégítése élvez prioritást – egyetértünk a közös és összehangolt uniós fellépés 

szükségességével, kiemelten fókuszálva a legkevésbé fejlett országokra és az uniós szomszédság és a csatlakozás előtt 

álló államok mellett azon afrikai országokra, amelyek esetében jelentős a menekültek és a belső menekültek létszáma. 

 

***  

„TEAM EUROPE” TÁMOGATÁSI CSOMAG AZ EU PARTNERORSZÁGAINAK A COVID-19 

VILÁGJÁRVÁNY KEZELÉSE ÉRDEKÉBEN 

 

Az Európai Bizottság 2020. április 8-i közleményében 

mutatta be az EU partnerországainak nyújtott 15,6 milliárd 

euró értékű „Team Europe” támogatási csomagot, amely 

– már meglévő uniós források átcsoportosításával – a 

COVID-19 világjárvány okozta humanitárius, 

egészségügyi, társadalmi és gazdasági kihívásokat 

célzott kezelni a leginkább rászoruló térségekben, így a 

szubszaharai Afrika, az európai szomszédság, a Nyugat-

Balkán, a Közel-Kelet és Észak-Afrika országaiban, illetve 

Ázsia, Latin-Amerika és a Karib-térség bizonyos régióban. 

A Team Europe koncepció három prioritásra összpontosít 

a segítségnyújtás tekintetében: (1) az azonnali 

humanitárius és egészségügyi szektor szükségleteire való 

gyorsreagálás; (2) az egészségügyi, vízgazdálkodási- és 

szanitációs rendszerek fejlesztése, valamint az ezen 

területeken folytatott kutatás támogatása; 

(3) továbbá a gazdasági- és társadalmi következmények 

kezelése a kis- és középvállalatok, a veszélyeztetett 

közösségek, valamint a nemzeti kormányok számára. A 

teljes uniós pénzügyi segítségnyújtás mértéke ugyanakkor 

meghaladja a bejelentett 15,6 milliárd eurót, tekintettel 

arra, hogy ezen összeg nem foglalja magában az Európai 

Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) 1 milliárd euró értékű 

szolidaritási csomagját, illetve a tagállamok által biztosított 

forrásokat, valamint átalakított fejlesztési projekteket. A 

partnerországok igényeihez igazított egyes Team Europe 

pénzügyi csomagok kialakítása és végrehajtása az Európai 

Beruházási Bank (EIB), az EBRD, az európai fejlesztési 

bankok, a nemzetközi pénzügyi intézmények, illetve a 

tagállamok fejlesztési ügynökségei részvételével valósul 

meg. 

***  

 



 

IDÉN ELMARADNAK AZ EURÓPAI FEJLESZTÉSI NAPOK  

 

2020. április 14-én az Európai Bizottság arról nyújtott tájékoztatást, hogy a COVID-19 járvány következtében – várhatóan 

2021. június 15-16-i dátumra – elhalasztásra kerül a 14. Európai Fejlesztési Napok (European Development Days, EDD) 

elnevezésű nagyszabású fejlesztéspolitikai esemény. A fórum minden évben lehetőséget biztosít a nemzetközi 

fejlesztéspolitikában résztvevő kormányzati, vállalati és civil szereplők számára, hogy megvitassák a fejlesztéspolitikai 

aktualitásokat és megosszák egymással tapasztalataikat, jó gyakorlataikat. 

***  

AZ EU AFRIKAI SZÜKSÉGHELYZETI VAGYONKEZELŐ ALAP 2019. ÉVI JELENTÉSÉNEK 

BEMUTATÁSA 

 

2020. március 26-án jelent meg az EU Afrikai Szükséghelyzeti Vagyonkezelő Alap (EUTF Afrika) 2019. évi tevékenységéről 

szóló jelentés. Az EUTF Afrika célja a stabilitás megteremtése és a kényszerű lakóhelyelhagyás és migráció okainak 

megszüntetése Észak-Afrika, Afrika szarva és a Száhel és Csád-tó régiókban olyan projektek támogatásával, mint a 

gazdaságfejlesztés és foglalkoztatottság növelése, a közösségek ellenállóképességének megerősítése, a migráció 

kiváltó okainak kezelése, a jobb kormányzás megteremtése, valamint a konfliktusmegelőzés javítása. A jelentésben 

foglaltak alapján az EUTF Afrika 2019-ben 851 millió eurót fordított a fenti célokra, 36 új projektet indított és 16, már 

meglévő program költségvetését egészítette ki. Az EUTF Afrika 2015-ös indulása óta jóváhagyott projektek száma ezáltal 

elérte a 223-at, a teljes költségvetése pedig a 4,4 milliárd eurót.  

*** 

 

 

https://eudevdays.eu/
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/all-news-and-stories/2019-annual-report-eu-emergency-trust-fund-africa-available_en

