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1. Vezetői összefoglaló 

A nemzetközi fejlesztési együttműködési (NEFE) és nemzetközi humanitárius 

tevékenység is Magyarország külkapcsolati rendszerének fontos része, és mint a hazánk 

nemzetközi donorközösségben való elköteleződésével összhangban kialakításra kerülő 

szakpolitikák, hangsúlyos elemei a globális kihívások kezelésére adott magyar 

szerepvállalásnak.  

A NEFE egyre inkább egy olyan, kölcsönös érdekeken nyugvó partnerséget jelent, amely 

hatékony megvalósításához, valamint a fejlesztési támogatások sikeres célba juttatásához 

politikai háttértámogató szándékra, és emellett az összes, fejlesztésben résztvevő szereplő 

(kormányok, vállalatok, civil szervezetek, tudományos szféra) proaktív, egyenlőségen alapuló 

részvételére van szükség. 

Jelenleg a migrációs nyomás az egyik legnagyobb Európát érintő kihívás. A NEFE-nek 

kiemelkedő szerepe abban van, hogy a migráció kiváltó tényezőit a kibocsátó 

országokban kezeljük, azaz nemzetközi összefogással segítsünk a kibocsátó országokban 

olyan életfeltételeket teremteni, hogy ne kényszerüljenek emberek százmilliói elhagyni 

otthonukat. A 2015-ben elfogadott ENSZ fenntartható fejlődési keretrendszer (Agenda 

2030), illetve az azt alkotó fenntartható fejlődési célok (Sustainable Development Goals -

SDGs) is kiemelten azt kívánják elérni, hogy 15 éven belül a világ minden államában 

békében, biztonságban, kiegyensúlyozott és fenntartható körülmények között élhessen a 

lakosság. A NEFE a humán ágazatok mellett a gazdaság terén is komoly potenciált hordoz 

magában. A fejlesztési tevékenység az ország nemzetközi megítélésének javításához is 

hozzájárul, közép- és hosszú távon a gazdasági szereplők érdekérvényesítéséhez is belépőt ad.  

A Külgazdasági és Külügyminisztérium biztonságpolitikai és nemzetközi együttműködésért 

felelős államtitkára, illetve a nemzetközi együttműködésért felelős helyettes államtitkára 

irányításával a Nemzetközi Fejlesztési és Humanitárius Főosztály (NEFEFO) gondoskodik a 

NEFE és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtási politika kidolgozásáról, kormányzati 

koordinációjáról, valamint gyakorlati végrehajtásáról.  

A Magyarország 2015-ben hivatalos fejlesztési támogatásra (ODA) fordított forrásokról szóló 

összefoglaló statisztikája kimutatta, hogy a korábbi évekhez hasonlóan 2015-ben is a 

multilaterális keretek között zajló magyar fejlesztési együttműködés maradt a 

domináns, elsősorban az uniós befizetések – az Európai Unió közös fejlesztési 

költségvetéséhez, illetve az Európai Fejlesztési Alaphoz történő hozzájárulás – és a 

nemzetközi szervezeteknek nyújtott támogatások aránya miatt. A bilaterális keretek között 

megvalósuló NEFE programok és projektek kapcsán ismételt problémaként jelentkezett a 

források rendkívül alacsony szintje. 

A jogszabályi környezet kapcsán kiemelendő, hogy az Országgyűlés 2015. november 17-én 

elfogadta a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius 

segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény módosítását, amely 2016. január 1-én lépett 

hatályba. A módosításra a tövény elfogadása óta összegyűlt gyakorlati tapasztalatok alapján, 

valamint az azóta végbement jogszabályváltozások miatt volt szükség.  

Az Európai Unió tematikus éveinek sorában 2015 a Fejlesztés Európai Éve volt, melynek 

célja a globális problémák és a nemzetközi fejlesztés, mint szakpolitika állampolgárokkal való 

megismertetése és a tudatosság növelése volt. Ennek keretében Magyarországon is nagy 
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hangsúlyt fektettünk a NEFE területével kapcsolatos társadalmi tudatosság növelésére a 

különböző rendezvényeken való részvétellel, partnerszervezetek bevonásával, előadások 

megtartásával. Folytatódott az önálló NEFE kormányzati honlap tartalmi gazdagítása. 

2. Jogi és igazgatási környezet 

2.1. Nemzetközi fejlesztési együttműködési szakpolitikai stratégia és nemzetközi 

humanitárius segítségnyújtási szakpolitikai koncepció 

A Kormány 2014. március 27-én elfogadta a Magyarország nemzetközi fejlesztési 

együttműködésére vonatkozó szakpolitikai stratégiájáról és nemzetközi humanitárius 

segítségnyújtására vonatkozó szakpolitikai koncepciójáról (2014-2020) szóló dokumentumot 

(a továbbiakban: Stratégia). A Stratégia végrehajtásáról szóló 1182/2014 (III.27.) Korm. 

határozat 12 pontban foglalja össze a Stratégia legfontosabb elemeit. A Stratégia 

végrehajtásának pillérei többek között a NEFE és humanitárius segítségnyújtásról szóló 

törvény létrehozása, a NEFE Koordinációs Tárcaközi Bizottság, egy önálló NEFE ügynökség 

felállítása, a bilaterális tevékenység forrásnövelése, a NEFE láthatóságának növelése, és a 

globális nevelés elősegítése. 

2.1.1 NEFE törvény 

A Stratégia végrehajtásáról szóló 1182/2014. (III. 27.) Korm. határozat 1.3. pontja felhívta a 

külügyminisztert arra, hogy készítsen előterjesztést a NEFE-ről és a humanitárius 

segítségnyújtásról szóló törvénnyel összefüggésben. A nemzetközi fejlesztési 

együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. 

törvény (a továbbiakban: NEFE törvény) 2015. július 1-jén lépett hatályba.   

2015-ben a NEFE törvény és vele együtt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény módosítása vált szükségessé, melynek alapvető és legfontosabb célja az volt, hogy 

olyan jogi környezetet biztosítson, ami lehetővé teszi Magyarország részéről ODA, azaz 

hivatalos fejlesztési támogatás hatékony és gyors nyújtását az erre jogosult fejlődő 

országokban, és ezáltal a NEFE és humanitárius segítségnyújtási szakpolitikai programok és 

projektek gyors és hatékony végrehajtását, ugyanakkor a közpénzekkel való áttekinthető, 

hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás szabályainak is megfelel. Cél továbbá, hogy a 

szabályozás megfeleljen a NEFE törvény elfogadása óta végbement, a tevékenységet érintő 

egyéb jogszabályváltozásoknak. 

A nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról 

szóló 2014. évi XC. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

módosításáról szóló 2015. évi CLXXVII. törvényt az Országgyűlés a 2015. november 17-i 

ülésen elfogadta, és 2016. január 1-jén hatályba lépett. 

2.1.2 Globális felelősségvállalásra nevelés  

Magyarország nemzetközi fejlesztési együttműködésére vonatkozó szakpolitikai stratégiájáról 

és nemzetközi humanitárius segítségnyújtására vonatkozó szakpolitikai koncepciójáról (2014-

2020) szóló 1182/2014. (III. 27.) Korm. határozat 1.8. pontja a külügyminiszter és az 

emberi erőforrások minisztere közös feladataként fogalmazta meg annak a koncepciónak 

az elkészítését, amely a globális nevelés formális oktatásba történő bevezetésére irányul a 

NEFE és a nemzetközi humanitárius tudatosság növelése érdekében. A KKM és az 
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EMMI, továbbá a társminisztériumok, szakértők és civil szervezetek egy éves egyeztető 

folyamatának eredményeként 2016-ban kerül a Kormány elé a „Globális felelősségvállalásra 

nevelésről a formális és nem formális oktatásban Magyarországon” című a NEFE és 

humanitárius tudatosság növelése érdekében készült kormány-előterjesztés. 

A NEFE törvény 12. §-a értelmében a külpolitikáért felelős miniszter és az oktatásért 

felelős miniszter együttműködik a nemzetközi fejlesztési együttműködési és nemzetközi 

humanitárius segítségnyújtási tevékenység hazai társadalmi támogatottságának növelésében, 

és ennek részeként a fiatal generáció szemléletformálásában, az önkéntesség szerepének 

erősítésében és a globális felelősségvállalásra nevelés előmozdításában. Magyarországon 

annak ellenére, hogy a globális nevelésnek már számos eleme működik az oktatási 

rendszerekben, és a Nemzeti Köznevelési Stratégia, továbbá a jelenleg hatályos Nemzeti 

Alaptanterv is számos ponton ad rá lehetőséget, nincs a globális nevelés alkalmazására 

vonatkozó rendszerszerű komplex értelmezés, így nem összehangoltan, nem konkrét 

célokkal jelenik meg a formális és a nem-formális oktatásban.  

A KKM és EMMI közös munkájának célja, hogy az eddig elért eredményekre, valamint a 

széles hazai partneri együttműködésre támaszkodva, egységes szemlélettel, tárcaközi 

együttműködéssel, az Agenda 2030 szellemében újragondolt globális nevelés kerüljön 

bevezetésre a formális és nem-formális oktatásba, korunk történéseinek és kihívásainak 

figyelembevételével. A Koncepció célja az is, hogy a globális neveléshez köthetően az elmúlt 

évek eddigi jó gyakorlata és tapasztalata (pl.: Zöld Óvoda, Ökoiskola, erdei óvoda, erdei 

iskola programok, iskolai közösségi szolgálat, tematikus hetek a formális oktatásban) 

beépüljön az új struktúrákba és megerősítést kapjon. Szükséges továbbá a NEFE 

tudatosság növelése érdekében, hogy az iskolán kívüli hálózat kiépítésével a fejlesztési 

nevelés, oktatás, és szemléletformálás meghonosításra kerüljön a szakmai 

továbbképzésekben, a felnőttoktatásban, valamint a gazdasági szférában.  

A globális felelősségvállalásra és fenntarthatóságra nevelés az ENSZ által 2000-ben 

elfogadott Millenniumi Fejlesztési Célokat tartalmazó nyilatkozatot felváltó, Fenntartható 

Fejlesztési Célokat megfogalmazó Agenda 2030-ban, az oktatáshoz köthető 4. alapvető cél 

egyik alcéljában konkrét megfogalmazást kap, ezáltal minden ENSZ tagország, így 

Magyarország számára is teljesítendő cél. 

2.2. NEFE Koordinációs Tárcaközi Bizottság 

A 1182/2014. (III. 27.) Korm. határozat 1.4. pontja a külügyminisztert hívta fel arra, hogy 

Magyarország nemzetközi fejlesztési együttműködési és nemzetközi humanitárius 

segítségnyújtási politikája koordinációja céljából készítse elő és nyújtsa be a Kormány részére 

a NEFE Koordinációs Tárcaközi Bizottsággal (a továbbiakban: NEFE TB) kapcsolatos 

előterjesztést. A Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés Koordinációs Tárcaközi Bizottság 

létrehozásáról szóló 1682/2014. (XI. 26.) Korm. határozat szerint a NEFE TB Magyarország 

nemzetközi fejlesztési együttműködési és nemzetközi humanitárius segítségnyújtási 

szakpolitikája kapcsán tanácsadó jogkörrel felruházott testület. A NEFE TB alakuló ülésére 

2014. december 19-én került sor. 

2015. december 15-én került sor a NEFE TB 2. ülésére, Kovács Ádám Zoltán nemzetközi 

együttműködésért felelős helyettes államtitkár elnökletével. A NEFE TB támogatta a 2015. 

szeptemberében az állam- és kormányfők által elfogadott fenntartható fejlődési keretrendszer 
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(Agenda 2030) megvalósításához kapcsolódó NEFE tevékenységet és határozott arról is, hogy 

figyelemmel kíséri a végrehajtásból eredő nemzetközi folyamatokat. A NEFE TB döntött 

arról, hogy a TB tagjai 2016. január 31-ig tájékoztatják a Külgazdasági és 

Külügyminisztériumot az általuk képviselt minisztérium 2016. évben megvalósítani tervezett 

NEFE-típusú projektjeiről, és az ahhoz rendelni tervezett forrásokról. 

 

3. Multilaterális nemzetközi fejlesztési együttműködés 

A multilaterális keretek között zajló magyar fejlesztési együttműködésünk a korábbi évekhez 

hasonlóan 2015-ben is meghatározó szerepet töltött be a bilaterálishoz képest. A nemzetközi 

intézmények, kezdeményezések javára teljesített hozzájárulásokon belül jelentős részt tettek 

ki az Európai Uniónak (az unió közös költségvetésének külkapcsolati fejezete, valamint az 

Európai Fejlesztési Alap), a Világbank-csoport intézményeinek, illetve az ENSZ család 

tagjainak fizetett kötelező tagdíjak és önkéntes hozzájárulások.  

3.1. A fenntartható fejlődési keretrendszer, Agenda 2030 kialakítása 

Az ENSZ-főtitkár Szintézis Jelentésének 2014. december 4-i közzétételét követően, 2015 

év elején kezdődött meg az a kormányközi tárgyalási folyamat, melynek során a 

tagállamok megállapodtak arról, hogy a fenntartható fejlődésre való átállást milyen módon, 

milyen együttműködési (partnerségek és technológiai transzfer) és finanszírozási 

lehetőségekkel, illetve milyen nyomonkövetési eljárások igénybevételével kell megvalósítani.  

A 2015 utáni fenntartható fejlődési keretrendszer létrehozására irányuló kormányközi 

tárgyalások során képviselendő magyar álláspontot a 2015 januárjában az Európai 

Koordinációs Tárcaközi Bizottság által jóváhagyott keretmandátum tartalmazza. A 

mandátumban foglaltak összhangban állnak az Általános Ügyek Tanácsa által 2014. december 

16-án jóváhagyott, a kormányközi tárgyalásokhoz az EU kibővített keretmandátumát adó 

tanácsi következtetések tartalmával. A Fenntartható Fejlődési Célok (SDG-k) 

kidolgozásával megbízott kormányközi Nyitott Munkacsoport (Open Working Group - 

OWG) által kialakított fenntartható fejlődési célok közül a mandátumban foglaltak 

szerint hazánk számára kiemelten fontos: a víz és szanitáció, a fenntartható 

vízgazdálkodás, valamint a biológiai sokféleség és az erdőgazdálkodás kérdése; a szegénység 

csökkentése; a munkahelyeket teremtő gazdasági növekedés; a városiasodási, 

élelmezésbiztonsági problémák kezelése; a minőségi oktatás; a hatékonyabb egészségügy; az 

energia- és erőforráshatékonyság; a makrogazdasági egyensúly; a társadalmi stabilitás; a 

társadalmi egyenlőtlenségek növekedésének megállítása; a hátrányos helyzetű csoportok 

felkarolása; a magyar gazdaság tudásának teret nyitó új piacok serkentése – mindez a nemzeti 

szuverenitás megerősítésével. 

A kormányközi tárgyalások 2015. augusztus 2-án a keretrendszert tartalmazó 

záródokumentum („Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable 

Development”) konszenzusos elfogadásával zárultak. A tárgyalások folyamán Post-2015 

Agenda névvel illetett új keretrendszer az elfogadásakor az azt tartalmazó dokumentum címe 

és időkerete után az Agenda 2030 elnevezést kapta. Ezzel a 2012-ben a riói csúcstalálkozón 

elindított, a következő 15 év fenntartható fejlődési és nemzetközi fejlesztési együttműködési 

keretét lefektető egyeztetés sikerrel fejeződött be.  
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A hatékony érdekérvényesítésnek köszönhetően a záródokumentum elemei összhangban 

állnak az EU érdekeivel, valamint megfelelő módon jelennek meg benne a Magyarország 

által prioritásként kezelt kérdések. Hazánk egy tárcaközi szakértői munkacsoport, valamint 

a Brüsszeli Állandó Képviselet és New York-i ENSZ képviseletünk részvételével történt 

folyamatos koordináció („task force”) eredményeként alakította ki a magyar álláspontot, mely 

sikeresen becsatornázásra került a tárgyalások során.  

Az OWG által magyar és kenyai társelnökséggel kidolgozott, hazánk számára kedvező 

tartalmú cél- és alcél-rendszer egyhangú támogatást élvezett, a kormányközi tárgyalások 

során csak a minimálisan szükséges szakmai finomhangolásokon ment keresztül. 

A fenntartható fejlődési keretrendszer kialakítására irányuló kormányközi tárgyalásokkal 

párhuzamosan folyt a 2015. július 13-16. között Addisz Abebában megrendezett ENSZ 

III. Fejlesztésfinanszírozási Konferenciájára történő felkészülés. A konferencia 

záródokumentuma, az Addisz Abeba-i Akcióterv (Addis Ababa Action Agenda - AAAA) 

az Agenda 2030 fenntartható fejlődési keretrendszer szerves részét képezi, ezáltal 

biztosítva a keretrendszer végrehajtását. 

Az Agenda 2030 fenntartható fejlődési keretrendszert a 2015. szeptember 25-27. között 

megrendezett New York-i ENSZ Fenntartható Fejlődési Csúcs első napján fogadták el a 

résztvevő országok vezetői. A Csúcstalálkozó margóján számos kísérőrendezvény került 

megszervezésre, melyek közül magyar szempontból kiemelt figyelmet érdemeltek a New 

York-i ENSZ Képviseletünk társzervezésében lezajlott, a fenntartható fejlődési vízcél 

különböző aspektusaival foglalkozó rendezvények. 

A Csúcstalálkozón a tagállamok erős politikai támogatásukról biztosították az Agenda 2030 

egészét. A keretrendszer elfogadása kapcsán nagy hangsúlyt kapott a szemlélet, 

miszerint a nemzetközi béke és biztonság, valamint a fenntartható fejlődés egymástól 

nem elválaszthatók, így a konfliktusok kiváltó okainak megszüntetése is csak a 

fenntartható fejlődés útján lehetséges.  

Magyarország részéről Áder János köztársasági elnök vett részt a szeptemberi New York-i 

eseményen. A fenntartható fejlődési keretrendszerhez több szálon kapcsolódik az ENSZ 

Éghajlat-változási Keretegyezmény (United Nations Framework Convention on Climate 

Change - UNFCCC) Részes Feleinek 21. Konferenciája (COP21) során elfogadott Párizsi 

Megállapodás. Az Agenda 2030 transzformatív elemei hatással lesznek a klímacsúcs 

döntéseinek végrehajtására, míg a jogi kötőerejű klímaegyezményre vonatkozó döntés is 

visszahat a keretrendszer valamennyi célkitűzésére. 

A keretrendszer globális szintű megvalósítása terén elért haladás átfogó nyomon követése az 

ENSZ Magas Szintű Politikai Fóruma (High Level Political Forum – HLPF) feladatát képezi. 

Az egyes célok végrehajtásának monitorozására hivatott globális indikátorok kidolgozásával 

megbízott szakértői munkacsoport (Inter-agency Expert Group on SDG Indicators – IAEG-

SDGs) 2015 márciusában került felállításra az ENSZ Statisztikai Bizottság 46. ülésszakán, a 

2030 keretrendszer végrehajtásának monitoringja, a koordináció, kapacitásfejlesztés, 

partnerség kérdéseiben tanácsot adó magas szintű csoporttal (High-level Group for 

Partnership, Coordination and Capacity-Building for statistics for the 2030 Agenda for 

Sustainable Development – HLG) együtt. Az utóbbi testület társelnöki posztját Dr. Vukovich 

Gabriella KSH elnök tölti be. Az IAEG által összeállított globális indikátorcsomag az ENSZ 

Statisztikai Bizottsága felé került benyújtásra a Bizottság 2016. márciusi ülésszakán.  
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2016. március 11-én a Statisztikai Bizottság változtatás nélkül fogadta el a globális 

indikátor  csomagot, ami komoly előrelépés az SDG-k végrehajtásának nyomon 

követésére létrehozandó rendszer kialakításában. Az indikátorrendszer finomítása az 

IAEG keretén belül folytatódik. Utóbbi feladat, valamint az SDG-k megvalósulásának 

állásával kapcsolatos adatgyűjtés megkezdésére a politikai jóváhagyást követően kerülhet sor. 

A globális indikátorok elfogadását, valamint a munka folytatására vonatkozó politikai 

felhatalmazást jóváhagyó határozat szövegezése a Gazdasági és Szociális Tanács (Economic 

and Social Council - ECOSOC) feladata. 

3.2. Együttműködés a nemzetközi fejlesztésfinanszírozási, pénzügyi és egyéb 

nemzetközi intézményekkel, nemzetközi befizetéseink 

Magyarország 2015-ben a Világbank Csoporthoz tartozó alábbi intézmények munkájához 

tett olyan hozzájárulásokat, melyek részben vagy egészben
1
 hivatalos fejlesztési támogatásnak 

minősülnek: 

- A Nemzetközi Fejlesztési Társuláshoz (IDA), amely segély jellegű pénzügyi forrásokat 

biztosít a legszegényebb fejlődő országok számára, Magyarország 1985-ben csatlakozott 

donorként. 

A Társulás donor országai háromévente közösen határoznak az alap feltöltésének 

mértékéről.  

- A Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a Világbank 1996-ban hagyta jóvá a legsúlyosabban 

eladósodott – főleg afrikai – fejlődő országok adósságterheinek csökkentését szolgáló 

programot (HIPC).  

- A 2008. évi gazdasági és pénzügyi válság a nemzetközi pénzügyi intézményeket is arra 

kényszerítette, hogy – többek között a megnövekedett hitelkeresletre való tekintettel – 

likviditási helyzetüket áttekintsék, a részvényeseiknek értékelést készítsenek és javaslatot 

tegyenek a pénzpiaci “AAA” minősítés megőrzése érdekében teendő lépésekre. Ennek 

keretében került sor a Világbank általános tőkeemelésére, valamint a Világbank és a 

Nemzetközi Pénzügyi Társaság (IFC) szelektív tőkeemelésére, mely a fejlődő és 

átalakuló országok képviseleti részarányának növelését szolgálta.  

Az IFC-vel való együttműködésünk kiemelkedő példája, hogy Magyarország 

kezdeményezésére 2015. július 19-20-án első alkalommal Budapesten rendezték meg a 

Közép-Európai Regionális Fejlesztési Konferenciát, amely a Nemzetgazdasági 

Minisztérium, a Külgazdasági és Külügyminisztérium, a Magyar Export-Import Bank Zrt. és 

a Világbank Csoport együttműködése révén valósult meg, és a közép-európai régió 

nemzetközi fejlesztéspolitikai együttműködésének elősegítését szolgálta. A konferencián a V4 

országokon túl Ausztria és Szlovénia érintett intézményeinek képviselői is részt vettek. E 

konferenciával egy olyan regionális partnerségi platform kialakítására törekedtek a szervezők, 

amely lehetőséget teremt a közép-európai régió országainak, hogy évről évre rendszeresen 

                                                      

1
 Az OECD DAC jelentési irányelveinek 2. számú melléklete (Annex 2) tartalmazza azokat a nemzetközi 

szervezeteket, melyeknek fizetett általános – nem projekt alapú – hozzájárulás (core contribution) multilaterális 

ODA-ként jelenthető. A DAC a szervezetek tevékenysége alapján meghatározza, hogy a hozzájárulások milyen 

mértékben számolhatóak ODA-ként, a 7.3. sz. melléklet táblázatában a vonatkozó koefficienseket feltüntettük.  
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áttekintsék nemzetközi fejlesztéspolitikai prioritásaikat azzal a céllal, hogy szorosabb 

együttműködést alakítsanak ki egymással. 

A konferencia egyik fontos pozitív hozadéka, hogy az eseményt követően a közép-európai 

országok képviselői, majd világbanki országcsoportunk képviselői rendszeresen egyeztetnek 

egymással az IDA alapfeltöltési tárgyalás-sorozatán képviselendő közös álláspont kialakítása 

érdekében. 

Magyarország 2015-ben a következő ODA-ként elszámolható befizetéseket tette az ENSZ 

rendes költségvetésébe való kötelező hozzájárulásként: Az ENSZ 2014-15-ös költségvetési 

periódusának második évében Magyarország befizette ENSZ rendes tagdíját és hozzájárult a 

Működő Tőkealaphoz. A békefenntartási költségvetést minden évben a Közgyűlés 

határozatban fogadja el a július 1-jével kezdődő egy évre, jelenleg a 2013-2015-ös időszakra 

érvényben lévő békefenntartási tagdíjskála alapján, amelyhez hazánk 2015-ben is 

hozzájárulást teljesített. Számos, az ENSZ égisze alá tartozó szakosított intézmény számára 

fizetett hozzájárulás jelenthető részben vagy egészben ODA-ként. E szervezetek közül 

Magyarország többek között az alábbiak részére teljesített hozzájárulást 2015-ben: 

- Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet (FAO) 

- ENSZ Környezetvédelmi Program (UNEP) 

- ENSZ Világélelmezési Program (WFP) 

- Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek (ILO): Magyarország 1922. óta tagja. Az ILO 

feladata a társadalmi igazságosság és az általánosan elismert emberi és munkaügyi jogok 

széleskörű érvényre juttatása.  

- Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEA, NAÜ): Alapokmánya 1957. július 29-én 

lépett hatályba, hazánk megalakulása óta részes állama. A NAÜ ún. TC Programjának 

(Technical Cooperation Programme) végrehajtása céljából jött létre a NAÜ műszaki-

technikai együttműködési és segítségnyújtási alapja, amely által a NAÜ jelentős 

projektekkel segíti és támogatja a tagállamokban az atomenergia békés célú felhasználását. 

Az Országos Atomenergia Hivatal a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség Technical 

Cooperation Fund számára a 2015. évre vonatkozóan biztosított ODA-ként 

elszámolható támogatást. Magyarország az ún. Country Programme Framework 2009-

2015 (ún. CPF) alapján vesz részt a programban
2
. A legtöbb Európát érintő regionális 

projektben Magyarország az Országos Atomenergia Hivatal és háttérintézményei által 

részt vesz, ezek formája jellemzően a kapacitásépítés. Magyarország a 2014/15-ös 

ciklusban egy nemzeti projekttel rendelkezett. 

- Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 

- A WHO UN/ECE Víz és Egészség jegyzőkönyv: a megbízható és biztonságos vízellátás 

érdekében, a határokon átlépő vízfolyások nemzetközi tavak védelmében, használatuk 

szabályozása érdekében jött létre. 

- A Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) 

Magyarország esetében az önkéntes hozzájárulások a minisztériumok erre a célra előre 

betervezett fejezeti kezelésű előirányzatainak terhére történnek. A betervezett tagdíj jellegű 

felajánlásaink lehívása történhet egyes projektekhez való hozzájáruláson keresztül (pl. az 

                                                      

2
 A CPF 2015. december 31-ével hatályát vesztette, az új CPF tárgyalása a NAÜ-vel jelenleg folyamatban van a 

2016-2020-as periódusra. 
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adott Szervezet megkeresi a tagállamokat) vagy az adott szervezet működési költségeinek 

támogatására, saját kezdeményezésre. A nemzetközi szervezetek közül az alábbiak részére 

történtek ODA-ként elszámolható hozzájárulások 2015-ben: 

- Projekt típusú befizetéseink a 2015-ös évben teljes egészében a szíriai válsághoz 

kapcsolódtak. Kiemelt fontosságú volt a szíriai válság miatt kialakult helyzet ENSZ-

keretek közötti globális kezelése. Ennek részeként növeltük a szíriai menekülteket 

legnagyobb számban befogadó országokat érintő programok támogatását (UNHCR, 

UNRWA, ICRC). 

Organization Project 

UNHCR Response to the Syrian crisis 

UNRWA Response to the Syrian crises 

ICRC  ICRC’s response to the Syrian crises in Iraq 

- Nem projekt alapú, nemzetközi fejlesztési és humanitárius mandátumú szervezeteknek 

nyújtott támogatások ODA-ként jelenthetőek (core contributions). A UNHCR, IFRC, 

ICRC, UNDAC, UNISDR, IOM, UNFPA, OIF, UNRWA és OHCHR tevékenységéhez 

tett 2015-ös magyar hozzájárulások mértéke a 7.3. számú mellékletben olvasható.  

Magyarország továbbá tagja a Nemzetközi Migrációs Szervezetnek (IOM), melynek 

alapvető célja, hogy hozzájáruljon a rendezett, biztonságos és humánus migráció 

lehetőségének megteremtéséhez. Célkitűzése, hogy olyan nemzetközi és nemzeti 

jogszabályok szülessenek, melyek hozzájárulnak a migráns személyek megfelelő standardok 

szerint történő kezeléséhez, beleértve nem utolsó sorban az önkéntes hazatelepülés 

támogatását is. 

3.3. Együttműködés az Európai Unióban 

3.3.1. A lett és luxemburgi EU elnökség 

A 2015. évi első félévében a lett elnökség prioritása a fenntartható fejlődési 

keretrendszer kialakítására irányuló kormányközi tárgyalásokban, valamint az ENSZ 

III. Fejlesztésfinanszírozási konferenciáján történő proaktív részvétel, az Európai Unió 

prioritásainak becsatornázása volt. Az egyes tárgyalási fordulókra történő felkészülés, a közös 

uniós álláspont kialakítása a CODEV-CONUN-WPIEI (nemzetközi fejlesztési 

együttműködési, ENSZ, és nemzetközi környezetvédelmi) összevont munkacsoportban 

zajlott, amit a tárgyalási fordulók előtt a New York-i EU delegáció véglegesített. 

A lett elnökség további fejlesztési prioritása a nemek egyenlőségének előmozdítása volt. 

Neven Mimica fejlesztési biztos az esélyegyenlőség kérdését a 2015. év egyik fejlesztési 

kulcsprioritásaként azonosította, tehát a tárgykör a lett és luxembourgi elnökség idején 

kiemelt téma volt. 2015 májusában a fejlesztési miniszteri tanácsülésen tanácsi 

következtetéseket fogadtak el a nők társadalmi szerepvállalásának támogatásáról, 

„Esélyegyenlőség a fejlesztésben” (Council Conclusions on Gender in Development) címmel. 

A luxemburgi elnökség idején tanácsi következtetések elfogadására került sor a nemek 
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egyenlőségét előmozdító, a 2010-15-ös időszakot követő Esélyegyenlőségi Akciótervről 

(Gender Action Plan 2016-2020). A tanácsi következtetések szerint a női esélyegyenlőség 

megvalósítása terén történő előrelépés mind az EU, mind a tagállamok fejlesztési 

programjainak előkészítése és végrehajtása során változást igényel az intézményi 

megközelítésben. 

Szintén a lett és luxemburgi elnökségek idejére eső feladat az EU és az ACP (afrikai, karibi, 

és csendes-óceáni) országok közötti kapcsolatok 2020 utáni, a Cotonoui Partnerségi 

Megállapodás lejárta utáni időszakra irányuló megújítása volt. A lett elnökség idején hét 

szakértői kerekasztal-vitára került sor a témakörben, míg a keretek átgondolására irányuló 

tematikus vita első állomása a luxembourgi elnökség idején a 2015. október 12-i Külügyek 

Tanácsa volt. 

A luxemburgi elnökség idejére eső egyik legnagyobb esemény a New Yorkban a 2015. 

szeptember 25-27 között megrendezett ENSZ Fejlesztési Csúcstalálkozó volt, amelyen a 

fenntartható fejlődési keretrendszert, az Agenda 2030-at fogadták el a résztvevő állam- 

és kormányfők. 

A 2015. év folyamán egyre erőteljesebben jelentkezett az Európát érintő migrációs válság. 

2015 októberében két tanácsi következtetés elfogadására került sor a migráció külső 

aspektusai vonatkozásában a KÜT október 12-i ülésén, valamint az Európai Tanács október 

15-i ülésén. 

3.3.2. Hozzájárulás az Unió fejlesztési eszközeihez, részvétel a felhasználásban 

Az EU külkapcsolati tevékenységére előirányzott forrásfedezet, a központi költségvetési és 

azon kívüli befizetésekkel (ld. Európai Fejlesztési Alap) együtt a 2014-2020 közötti időszakra 

83,363 milliárd EUR. 

Magyarországnak az EU-tagsággal együtt járó kötelezettsége, hogy a Cotonoui Partnerségi 

Megállapodások részeseként az afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS) országok 

fejlesztését szolgáló, az EU központi költségvetésén kívüli Európai Fejlesztési Alapba 

(European Development Fund - EDF) befizetést teljesítsen. Jelenleg a 11. EDF (2014-2020) 

programozása és keretfelosztása van folyamatban, de pénzügyileg még az előző, 10. EDF 

(2008-2013) költségvetésébe fizetnek a tagállamok, melynek kerete 22,682 milliárd EUR. 

A hazánkra vonatkozó kvóta alapján (0,55%) 125 millió EUR kötelezettsége van 

Magyarországnak a 10. EDF-et illetően, amelyet likviditási és projektfinanszírozási 

szükséglettől függő éves részletekben kell teljesítenünk. A 10. EDF részére Magyarország 

2015-ben három részletben összesen 18,7 millió EUR-t teljesített
3
.  

A források felhasználására kizárólag az egyes országstratégiákban meghatározott 

célszektorokban van lehetőség (jellemzően: környezetvédelem, vízgazdálkodás, energia, 

mezőgazdaság, élelmiszeripar, egészségügy, építőipar, oktatás-kultúra, kapacitásépítés, 

emberi jogok, migráció, demokráciatámogatás). Magyarország kiemelt érdeke az EDF és más 

                                                      

3
 A 10. EDF-be való befizetés előreláthatólag 2017-ben fog lezárulni. 
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külkapcsolati pénzügyi eszközök (Fejlesztési Együttműködési Finanszírozási Eszköz – DCI, 

Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz – ENI) pályázati lehetőségeinek minél jobb 

kihasználása, ennek érdekében a tavalyi évben rendszeresen részt vettünk az EDF, ENI és 

DCI komitológiai üléseken, valamint elindítottuk honlapunkon egy EU fejlesztési 

pályázatfigyelő szolgáltatást. 

3.3.3. A Fejlesztés Európai Éve (EYD2015) 

Az Európai Parlament és a Tanács 2015-öt Fejlesztés Európai Évének (European Year for 

Development, EYD2015) nyilvánította, amelyről közös határozatot hoztak. A tematikus év 

keretében minden EU-tagállam saját munkaprogramot hajtott végre. Magyarországon a 

sikeresen megpályázott 140.000 EUR uniós pályázati forrásból és kormányzati önrészből 

megvalósult nemzeti program koordinátora a Külgazdasági és Külügyminisztérium 

Nemzetközi Fejlesztési és Humanitárius Főosztálya (KKM NEFEFO) volt. Az EYD2015 

alapvető célja a NEFE mint szakpolitika és az abban résztvevők bemutatása a polgárok 

számára, ezen belül a figyelemfelhívás a globális kihívásokra, teendőkre, a felelősségérzet 

erősítése, az állampolgárok részvételének és kritikus gondolkodásának elősegítése. 

Magyarország e közös célok mellé beemelte (a) a „post-2015” folyamat és a 2015 utáni 

fenntartható fejlődési keretrendszer, valamint Magyarország e folyamatban játszott 

szerepének bemutatását; (b) a hazai NEFE politika eredményeinek, lehetőségeinek 

megismertetését; (c) a magyar üzleti szektor megszólítását, az uniós források jobb 

kihasználása érdekében, támogatva gazdaságdiplomáciai céljaink elérést is. 

A magyar munkaprogram egyik jellegzetessége, hogy a közel 133 hazai EYD esemény 

ötletgazdája és végrehajtója a nemzetközi fejlesztéspolitikában aktív, nyílt pályázati úton 

kiválasztott 7 hazai civil szervezet volt (HAND Szövetség, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, 

Afrikáért Alapítvány, Kultúrafrika Alapítvány, Magyar Természetvédők Szövetsége, Taita 

Alapítvány, Artemisszó Alapítvány). Az Évre rendelkezésre álló források közel 95%-a civil 

rendezvények támogatását szolgálta.  

A civil szervezetek programjait kiegészítő kiemelt projekt volt a V4 körben közösen kiírt rajz- 

és fotópályázat. A rajzpályázat általános iskolás (5-8. osztályos) gyerekeknek szólt, és három, 

a korosztályhoz képest meglehetősen bonyolult témát dolgozott fel (Éghajlatváltozás, 

Méltányos munkakörülmények és Élelmezésbiztonság). A projekt hatékonyságát érdemben 

erősítette az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) szakmai közreműködésével 

kifejlesztett oktatási segédanyag, mely a későbbiekben is globális nevelés célokra 

felhasználható. A fotópályázat felnőtt, amatőr és hivatásos fotósok számára egyaránt nyitott 

pályázat volt, „Miért fontos a nemzetközi fejlesztési együttműködés?” témában. Az első díjat 

elnyerő „Cataracta” című sorozat alkotója, Hajdú D. András Magyarországon és 

nemzetközileg is elismert fotóriporter. 

Az Év két kiemelt központi magyar nyelvű honlapján (http://nefe.kormany.hu, 

https://europa.eu/eyd2015/hu), illetve a mindösszesen 32 különféle dedikált on-line EYD 

felületen is ennek alapján kerültek fel a többnyire interaktív tartalmak. A kampány – külső 

szakcég által mért – kommunikációs hatékonyságát érdemben növelte ismert személyiségek 

csatlakozása. Az Év jószolgálati nagykövete volt Al Ghaoui Hesna, riporter, külpolitikai 

újságíró, Härtlein Károly, a Budapesti Műszaki Egyetem Kísérleti Fizika Tanszékének tanára, 

valamint Sena Dagadu, az Irie Maffia zenekar énekesnője.  

https://europa.eu/eyd2015/hu
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A hazai programokra nemcsak a tematikus és formai sokszínűség, hanem az innovatív, kreatív 

megközelítés is jellemző volt. Külön kiemelendők az üzleti szektor, KKV-k megszólítását 

célzó programok, melyek keretében 5 vidéki és két budapesti helyszínen került sor gyakorlat-

orientált képzésre a Déli és Keleti nyitásra, illetve az EDF és más pénzügyi eszközök 

bevonásának lehetőségeire fókuszálva.  

A december 8-án elfogadott Tanácsi következtetések a fejlesztés 2015-ös európai évének 

hagyatékáról c. dokumentumban foglaltak azt jelzik, hogy a NEFE-kommunikáció az 

elkövetkező időszakban is kiemelt figyelmet kap. 

3.3.4. Post-2015 folyamatok az Unióban 

A tagállamok világos elvárást támasztanak az Európai Bizottsággal szemben a 2015. 

szeptember végén elfogadott Agenda 2030 és az annak gerincét adó SDG-k végrehajtásában 

történő előrelépés iránt. A cél-rendszer átfogó jellege, a lefedett kérdéskörök hatásköri 

megoszlása összetett koordinációt igényel a megvalósítás terén. Az Agenda 2030 

végrehajtására való uniós felkészülést a nemzetközi fejlesztési és környezetvédelmi 

miniszterek 2015. október 26-án tárgyalták először közös tanácsi formációban. A 

Tanácsülésen a magyar hozzászólás a szakpolitikák fejlesztési célú összehangolását emelte ki, 

mely lehetőséggé alakíthatja a fenntarthatóság terén fennálló globális és európai kihívásokat. 

A KÜT/Fejlesztési Tanács 2015. december 9-10-ei informális ülésén egyetértés rajzolódott ki, 

hogy a végrehajtás közös cselekvést igényel az uniós intézmények és a tagállamok részéről. A 

miniszterek az új Agenda prioritásai birtokában egy átfogó uniós akcióterv előkészítésére, 

valamint az EU nemzetközi fejlesztéspolitikájának megújítására hívták fel a Bizottságot.
4
 A 

magyar hozzászólás a fenntarthatósági kihívások együttes megoldása mellett a migráció 

gyökerei kezelésének fontosságát emelte ki. 

3.3.5. Twinning programok 

Az uniós joganyag átvételét és alkalmazását elősegítő Európai Uniós intézményfejlesztési 

Twinning Program keretében az Országgyűlés Hivatala (OGYH), a Földművelésügyi 

Minisztérium (FM), valamint háttérintézményei és az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) 

aktívan vesznek részt. Az OGYH a 2015 februárjában megpályázott, Koszovói Nemzetgyűlés 

működésének további fejlesztésére kiírt projektfelhívást elnyerte, melynek eredményeként a 

Twinning szerződést év végén megkötötték. 2015-re minden korábbi, FM részvétellel zajló 

Twinning projekt lezárult, ugyanakkor 2015-ben a magyar agrártárca a Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal közösen három Twinning projekt megvalósításának 

lehetőségét nyerte el francia partneri együttműködésben az állatjólét és élelmiszerbiztonság 

területén. Az OAH 2015-ben és 2016-ban is pályázott a nukleáris területen meghirdetett 

Twinning projektre. 

                                                      

4
 Az Európai Fejlesztési Konszenzusának megújítása adja a fenntarthatóság szempontjaihoz történő igazodás 

kereteit. Ennek során a meglévő fejlesztési források kihelyezési prioritásainak lefektetése, a források körének a 

vissza nem térítendő támogatások mellett a kedvezményes hitelek és garanciális eszközök, azaz a magánszektor 

beruházásainak bevonásán keresztül történő bővítése, a kedvezményezett országok közötti nagyobb 

differenciálás és a támogatások feltételekhez kötésének („kondicionalitás”) erősítése körül várható a tagállami 

álláspontok ütközése. 
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2015-ben a második legjobb eredményt érte el a török hatóság támogatását céló projektben. A 

projekt nyertesével viszont a szerződés nem jött létre, ezért a pályázatot 2016-ban ismét 

meghirdették.
5
  

2015-ben elnyert Twinning projektek 

Projekt címe 
Projekt 

kedvezményezettje 

Indikatív 

költségvetés 

Magyar 

pályázás 
Eredmény 

Kapacitásépítés a 

zoonózisok és 

élelmiszer-eredetű 

megbetegedések 

ellenőrzése területén 

Szerbia 1 millió EUR 
FM, NÉBIH, 

Korm. Hiv. 

magyar-

francia 

konzorcium 

Kapacitásépítés az 

élelmiszer- és 

takarmánybiztonság 

területén az Európai 

Uniós elvárásoknak 

megfelelően a 

közegészségügy 

színvonalának 

emelése érdekében 

Törökország 
1,9 millió 

EUR 
FM, NÉBIH 

francia-

magyar 

konzorcium 

Az azeri Állami 

Állategészségügyi 

Szolgálat támogatása 

az epidemiológiai 

felügyeleti rendszer 

fejlesztésében 

Azerbajdzsán 
1,02 millió 

EUR 
FM, NÉBIH 

francia-

magyar 

konzorcium 

A török Atomenergia 

Hivatal támogatása a 

hatósági 

infrastruktúra 

fejlesztésében 

Törökország 
1,51 millió 

EUR 
OAH 

magyar- 

osztrák 

konzorcium 

(Elbírálás 

folyamatban) 

Koszovói 

Nemzetgyűlés 

működésének további 

fejlesztését célzó 

projekt 

Koszovó 
1,3 millió 

EUR 
OGYH 

OGYH 

önállóan 

                                                      
5
 Bízva a tavalyi eredményben és felhasználva a megszerzett tapasztalatokat az OAH 2016-ban is pályázatot 

nyújtott be ugyanezen projektre, amelynek elbírálása jelenleg is zajlik. 
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A Twinning mellett az ún. Technical Assistance and Information Exchange (TAIEX) 

keretében került sor kb. egyhetes szemináriumokra, szakértői kiküldetésekre és 

tanulmányutakra. Az év során az FM közreműködésével 4 magyarországi tanulmányút 

valósult meg a magyar intézményeknél, és 4 esetben került sor magyar szakértők külföldi 

szakmai tevékenységére.  

A 2014. február 1-jén elindult, 2 év megvalósítási időtartamú, a bosznia-hercegovinai 

parlamentek támogatását célzó IPA Twinning program az OGYH és a francia Nemzetgyűlés 

közös konzorciumának végrehajtásában 2016-ban sikeresen lezárult. A program összértéke 

3,5 millió EUR (a 2015. évi időarányos felhasználásról nincs információnk). Az „Enhancing 

the role of parliaments in Bosnia and Herzegovina in the EU integration context” 

elnevezésű twinning projekt keretében állandó jelleggel 3 magyar szakértő dolgozott 

Szarajevóban, illetve 1 magyar szakértő Banja Lukában. A program kiemelt céljai voltak: a 

bosznia-hercegovinai parlamentek felkészítése az uniós jogharmonizációval járó feladatokra, 

parlament-parlament közi, illetve a hatalmi ágak közötti működőképes koordináció 

létrehozása, a parlamentek közötti feladat- és felelősség megosztás meghatározása az 

integrációval kapcsolatos feladatokat illetően, kommunikációs stratégia kidolgozása az uniós 

kérdések szélesebb körű megismertetésére, illetve a civil társadalom bevonására. 

 

3.4. OECD 

3.4.1. Részvétel az OECD DAC munkájában 

Magyarország 2015-ben is megfigyelőként volt jelen az OECD DAC-ban, így a 

munkacsoporti részvétel során véleménynyilvánítási jogkörrel bírtunk. A DAC tevékenységét 

figyelemmel kísértük, a részvételt, a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan az évente 

megrendezett Senior Level Meeting (SLM) és a High Level Meeting (HLM) alkalmával, 

valamint a fejlesztésfinanszírozási statisztikai munkacsoport (WP-STAT) ülésein 

biztosítottunk. A statisztikai adatszolgáltatás tekintetében jelentős előrelépést tettünk. 2015-

ben első alkalommal a korábbi aggregált formában való adatszolgáltatás helyett a magyar 

kormányzat által megvalósított hivatalos fejlesztési támogatási tevékenységről (ODA) 

projekt szintű jelentést (CRS report) készítettünk a DAC számára. A 2015. évre 

vonatkozóan 2016-ban folytatjuk a projekt szintű jelentési gyakorlatot és tovább bővítettük az 

adatgyűjtés körét (bevonva a megyei jogú városokat).
6
 

Az OECD fejlesztési fórumainak kiemelt témái között szerepelt a 2015 utáni időszakra 

vonatkozó SDG-k 2015. szeptemberi elfogadásához kapcsolódóan kialakítandó, a 

megváltozott globális pénzügyi környezet hatásait figyelembe vevő új, innovatív 

finanszírozási formák fejlesztésfinanszírozásba való bevonása. 

                                                      

6
 2016 januárjában először – csökkentett adatmennyiséggel, csak a 2016. évre vonatkozóan – elkészítettük a 

DAC ún. kiadási tervekre vonatkozó felmérését (DAC Survey on Aid Allocations and Indicative Forward 

Spending Plans – FSS), a következő évekre tervezett ODA volumenét és várható allokációját hivatott kimutatni, 

lehetővé téve a tervezést a nemzetközi donor közösség és a recipiensek számára. Tervünk, hogy 2017-ben az 

2016. évre tervezett és a tényleges kiadások összevetése révén következtetéseket vonjunk le a magyar ODA 

kiszámíthatóságáról és tervezhetőségéről. 



18 

 

Folytatódott továbbá a 2014. évi HLM mandátuma alapján az ODA reformja, ami főként az 

ODA-ként elszámolható kedvezményes hitelek témakörét, a privát szektor fejlesztési 

tevékenységének rögzítését, valamint a recipiens országok haszna mellett a donorok 

befektetett energiáinak igazságos rögzítését vett célba. 

A DAC évek óta intenzív meggyőző munkát folytatott annak érdekében, hogy bővítse 

tagjainak körét. A régió országainak DAC-taggá válását követően (2013-ban Szlovákia, 

Csehország, Lengyelország és Szlovénia is DAC-tag lett), Magyarország felé is növekvő 

elvárásként jelent meg az OECD DAC-hoz való csatlakozás.  

2015 folyamán a Post-2015 Agenda keretében jelentős előrehaladás történt a magyar 

felkészülésben és a European Year of Development 2015 nemzeti programjának végrehajtása 

is sok hasznos tapasztalatot hozott. Az SDG-k elfogadását követően, melyek végrehajtására 

Magyarország is kötelezettséget vállalt, az OECD DAC tagság kérdése is előtérbe került. 

 

3.4.2. ODA-jelentés 

Magyarország először 2015-ben – a megszokott összesített adatoktól eltérően –projektszinten 

is szolgáltatott statisztikai adatokat az OECD DAC-nak a 2014. évi hivatalos fejlesztési 

támogatásairól. Ezt a gyakorlatot folytatva, 2016-ban ismét projektszintű jelentést 

készítettünk a 2015. évi ODA-ra vonatkozóan, melyet a határidőt betartva, 2016. július 15-én 

a NEFEFO a DAC részére megküldött. Az ODA statisztika egy, a DAC-kal, és szükség esetén 

a finanszírozó és megvalósító partnerekkel való hosszabb egyeztetési folyamat 

eredményeképpen válik véglegessé. Az előzetes adatok szerint, a Magyarország által nyújtott 

ODA 2015. év folyamán 155,62 millió USD volt, ami a GNI 0,13 százalékát tette ki. Mindez, 

a volument tekintve 8 százalékos, az ODA/GNI arányt tekintve 0,02 százalékpontos 

emelkedést jelent a 2014. évi adatokhoz képest, amit elsősorban az EMMI által fejlődő 

országoknak nyújtott ösztöndíjak mértékének jelentős növekedése, a multilaterális 

csatornákon keresztül nyújtott fejlesztési támogatás emelkedése, valamint az adatgyűjtés 

körének bővítése magyaráz. 

A 2014-re vonatkozó előzetes adatok szerint az EU és tagállamai megőrizték pozíciójukat, 

mint a világ vezető kollektív ODA donorai. Az OECD DAC-tagok által a fejlődő országoknak 

nyújtott ODA több mint felét az EU és tagállamai által nyújtott támogatás tette ki 2015-ben is. 

Az ODA/GNI arány a kollektív EU-s ODA tekintetében 0,47 százalékra emelkedett a 2014-es 

0,43 százalékos arányról. Ez azonban még így is jelentősen elmarad a 0,7 százalékos 

célkitűzéstől, mely vállalást csak öt tagállam (SE, LU, DK, NL, UK) teljesíti
7
.  

Az EU tagállamai 2015-ben többnyire növekedést (15 tagállam) mutattak ki ODA-

statisztikáikban, 4 tagállam esetében stagnáltak az ODA-arányok az előző évihez hasonlítva, 

illetve 9 esetben volt 0,01 százalékos ODA/GNI aránynál nagyobb a csökkenés. Az EU-hoz 

                                                      

7
 Megjegyzendő, hogy a Brexit várhatóan jelentős hatással lesz az EU nemzetközi fejlesztések terén nyújtott 

teljesítményére. 
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2002 után csatlakozott országok továbbra is távol állnak a számukra meghatározott 0,33% 

ODA/GNI céltól, az ODA/GNI arány esetükben 0,15 és 0,09 között mozog. 

A 2015. évi DAC statisztikát, a 2016. szeptemberi adatokkal a 7.2-7.6. számú mellékletek 

táblázatai tartalmazzák. 

3.4.3. OECD-GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ 

Az OECD-GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ (ROK) 2005. február 

16-án jött létre a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) és a Gazdasági 

Versenyhivatal (GVH) közötti együttműködési megállapodással. A ROK az OECD 

Versenyügyi Részlege és a GVH szakmai hátterére építve versenyjogi oktatási és szakmai 

programok szervezésén keresztül nyújt technikai segítséget elsősorban a kelet-európai és a 

balkáni térség országainak versenyhatóságai számára, hozzájárulva ezzel a verseny 

javításához és a gazdasági növekedéshez OECD tagsággal nem rendelkező országokban. 

A ROK tízéves fennállása alatt 95 versenyjogi szakmai programot szervezett több mint 600 

előadó közreműködésével közel 3000 versenyjogi szakember számára. A ROK 

tevékenységének elsődleges célcsoportját a következő országok versenyhatósági szakemberei 

alkotják: Albánia, Azerbajdzsán, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Fehéroroszország, Georgia, 

Horvátország, Macedón Köztársaság, Moldova, Montenegró, Kazahsztán, Koszovó, 

Kirgizisztán, az Oroszországi Föderáció, Örményország, Románia, Szerbia és Ukrajna. 

3.5. Klímavédelem 

A multilaterális donor együttműködés keretében említhető a Zöld Klíma Alap (GCF), 

amelynek Magyarország 2012 óta igazgatótanácsi tagja. A GCF egy multilaterális pénzügyi 

alap, a klímaváltozás elleni küzdelem egyik legfontosabb eszköze. A UNFCCC 2010-es 

Cancun-i megállapodása értelmében a fejlett országok 2020-ig évi 100 Mrd USD-vel 

támogatják a fejlődő országok éghajlatváltozás elleni küzdelmét, amelynek nagy része a GCF-

en keresztül kerül felhasználásra. A nemzetközi klímafinanszírozás az EU-ban tagállami 

hatáskör, így a tagállamok döntik el, hogy tesznek-e vállalást, és ha igen, az intézkedéseket 

milyen keretek közt (multilaterális és/vagy bilaterális) kívánják megvalósítani. A Magyar 

Kormány elismerte a Zöld Klíma Alap szakpolitikai jelentőségét, ezért csatlakozott az Alap 

feltöltéséhez 1 milliárd Ft-tal a 2015-2018-os periódusban. Az alap feltöltésének sikere 

komoly hozzáadott értéket képviselt a 2015 decemberében, Párizsban tartott UNFCCC Részes 

Felek Konferenciáján (COP21). Párizsban 195 ország részvételével új egyezmény került 

elfogadásra, melynek aláírására 2016. április 22-én, New Yorkban került sor. A tartalmas új 

egyezményhez az első lépést az INDC vállalások (intended nationally determined 

contributions - tervezett nemzetileg meghatározott hozzájárulások) adták. Az EU 2015. 

március 6-án, a fejlett országok közül Svájc után másodikként nyújtotta be az EU és 

tagállamai INDC beadványát a UNFCCC felé, mely hazánk vállalása is egyben. Az INDC 

beadvány a 2030-as klíma- és energiapolitikai keretben meghatározott elemek mentén készült, 

így egy legalább 40%-os kibocsátás-csökkentési célt határozott meg az 1990-es év 

kibocsátásához képest. 

3.6. Együttműködés a FAO-val 

Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetével (FAO) 2007-ben kötött 

Megállapodás (a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Élelmezési és 
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Mezőgazdasági Szervezete (FAO) között a FAO Európai és Közép-Ázsiai Regionális Hivatala, 

a FAO Közép- és Kelet-Európai Alregionális Hivatala, valamint a Közös Szolgáltató Központ 

felállításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 203/2007. (VII. 31.) Korm. rendelet) 

értelmében 2015-ben is folytatódott a fejlődő országok ösztöndíjas hallgatóinak felsőfokú 

magyarországi agrártudományi képzése. 2015 őszén 34 új hallgató kezdte meg tanulmányait a 

program keretében – eddig az időpontig összesen 230 hallgató került felvételre. 

2015 júniusában 15 hallgató szerezte meg mesterfokú diplomáját. 2015-ben a képzésre összeg 

fordított a hallgatók tandíja mellett fedezte a jegyzetek, egészségbiztosítás, lakhatás, 

megélhetés költségeit is. Az FM a KKM-mel egyeztetve 2015-ben további országokat vont 

be a kedvezményezettek körébe (Egyiptom, Jordánia és Libanon). 

A programban 2015 év folyamán az alábbi országokból érkezett hallgatók folytattak 

tanulmányokat: Afganisztánból (7), Albániából (2), Algériából (1), Belaruszból (1), Bosznia-

Hercegovinából (2), Etiópiából (7), Fülöp-szigetekről (6), Gambiából (4), Georgiából (1), 

Ghánából (5), Kenyából (4), Kirgizisztánból (2), Koszovóból (3), Laoszból (1), Mianmarból 

(2), Mongóliából (2), Montenegróból (1), Namíbiából (2), Nigériából (6), Örményországból 

(2), Szerbiából (5), Szomáliából (3), Szudánból (5), Ugandából (3), Ukrajnából (2) és 

Vietnámból (8). Az ösztöndíjasok az egyetemek vidékfejlesztési, agrártudományi, 

kertészettudományi, takarmányozási- és takarmánybiztonsági, növényorvosi és gazdasági 

agrármérnöki szakjainak mester fokozatú képzésein folytatták tanulmányaikat. Szerbiából és 

Ukrajnából többségében határon túli magyar hallgatók érkeztek, így az ő képzésük és 

támogatásuk a NEFE célok mellett a nemzetpolitikai célok eléréséhez is hozzájárult.  

A FAO és Magyarország közötti Megállapodás alapján a magyar kormányzat 2015-ben is 

biztosította a FAO Európai és Közép-ázsiai Regionális Hivatala, valamint a Közös 

Szolgáltató Központ működési feltételeit, anyagi és szakmai tekintetben egyaránt. A 

FAO hivatalok – amellett, hogy az élelmezésbiztonság megvalósítása érdekében fejtik ki 

tevékenységüket – 2015-ben közel 200 magyar munkavállalónak és szakértőnek biztosítottak 

munkahelyet. Az FM 2013-ban kezdte meg a FAO hivatalok bővítésének előkészítését, 

melynek eredményeképpen a szervezet 2016-2018 folyamán további munkahelyeket 

telepíthet Budapestre. 

A FAO-Magyarország Megállapodás alapján, a projektfinanszírozási kötelezettségvállalás 

keretében a FAO a korábbi évek (2011-2013) folyamán az FM által átutalt összegből 

megkezdte a szerbiai, ökológiai gazdálkodással kapcsolatos projekt kivitelezését és további 

projekteket készített elő Moldovában, Kazahsztánban, valamint Bosznia-Hercegovinában 

(részletesen ld. bilaterális projekteknél). 

Szintén a megállapodás alapján az FM 2015 májusában otthont adott az európai és közép-

ázsiai régió 53 tagországa részére szervezett FAO Informális Regionális Konzultációnak, 

valamint 2015 szeptemberében a FAO Európai Mezőgazdasági Bizottság ülésének. Az FM 

továbbá finanszírozta a FAO Letéti Alapon keresztül alacsony jövedelmű országok és egyes 

külföldi civil szervezetek képviselőinek részvételét a rendezvényen. 
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4. Bilaterális nemzetközi fejlesztési együttműködés 

4.1. Bilaterális nemzetközi fejlesztési együttműködés a partnerországokkal 

4.1.1. Afrika és Közel-Kelet 

Kongói Demokratikus Köztársaság 

Az Afrikáért Alapítvány a KKM támogatásával vízügyi 

fejlesztési projektet valósított meg a Kongói Demokratikus 

Köztársaság fővárosában, Kinshasában, a College Othniel 

iskolában és a La Providence árvaházban, valamint annak 

közvetlen környezetében. A projekt közvetlenül 750 főre, 

közvetetten 15-20000 ember életére lett kihatással. 

A tevékenységek során a korábbi rossz minőségű 

csővezetékeket jobb minőségűekre cserélték több mint 2 km 

hosszan és állandóan magas víznyomást hoztak létre, illetve 

megnövelték a vízhez hozzáférő háztartások számát. A civil 

szervezet oktatást tartott a hatékony vízügyi fejlesztésekről, 

vízfelhasználásról, higiéniai kérdésekről és a víz értékeiről a gyermekeknek és felnőtteknek 

egyaránt. A projekt részeként mind Kongóban, mind Magyarországon disszeminációs és 

tájékoztató kampányt tartottak a helyi lakosság részére. 

Palesztina  

NEFE forrásból 7.000.000 forinttal járulunk hozzá a budapesti Palesztin Nagykövetség 2014. 

évi, majd újabb 7.000.000 forinttal a nagykövetség 2015. évi működési költségeihez. 

(Megjegyzés: a DAC jelentési irányelvei szerint) 

A V4-ek misszióvezetőinek korábban egyeztetett javaslatára figyelemmel, a betlehemi Holy 

Family Hospital eszközállományának - 1.600.000 HUF NEFE forrással - történő fejlesztésére 

vonatkozó projekt támogatásának előkészítése elkezdődött. 

Tanzánia 

2015-ben fejeződött be a Tanzániában, az 

ottani Egészségügyi Minisztérium által 

indított „National Health Policy” 

stratégia mentén a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat „WASH in School” -

vízügyi és higiénés fejlesztési projektje – 

KKM támogatással – amely 1200 Dar es 

Salaam-i diák víz és higiéniás ellátását 

biztosítja. Az ország egészségügyi és 

higiéniai fejlesztésébe integrálódó 

tevékenység fenntarthatóan biztosítja a 

magyar jelenlétet, gazdagítja a kétoldalú 

kapcsolatokat. 
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A Szeretetszolgálat a projekt megvalósítása során felhasználta a kenyai, valamint ugandai 

hasonló projektjei tapasztalatait, amelyeket a KKM részfinanszírozásában valósítottak meg. A 

projekt keretében az iskola számára vízügyi és higiénés, szanitációs fejlesztést hajtottak végre. 

A fejlesztés eredményeképpen legális és tiszta ivóvízhez, továbbá az egészség szempontjából 

alapvető higiéniai szolgáltatásokhoz jutottak az ott tanuló, alapfokú oktatásban résztvevő 

diákok. Az elérhető és stabil vízvételi lehetőséget egy újonnan épített, 10.000 literes vízgyűjtő 

tartály biztosítja. Ezen túl egy nagykapacitású higiénés blokk is megépítésre került, 

szennyvízelvezető rendszerrel, oktatási és közösségi helyiséggel. A projekt keretében az 

elektromos rendszer is felújításra került. 

A program oktatási része keretében a tanulók alapvető higiéniás ismereteiket bővítették és a 

program keretében épített objektumok karbantartási feladatait is elsajátították. A központhoz 

ökológiai hurokrendszerű csatornarendszer is tartozik, így a fejlesztés nagymértékben 

csökkenti a terület környezeti terheltségét. Az alapvetően szükséges higiénés szolgáltatások 

megteremtésével, fejlesztésével és a stabil, tiszta ivóvíz elérésével nagymértékben járul hozzá 

a kezdeményezés, hogy javítsa a gyermekek egészségi állapotát, és csökkenjenek a 

fertőzésekből adódó megbetegedések.  

4.1.2. Ázsia 

Afganisztán 

2015-ben 24 afganisztáni diák tanult magyar egyetemen a KKM forrásai terhére, az EMMI 

koordinációjában. A diákok felsőoktatási tanulmányaikat vegyes szakokon végzik (mérnök, 

orvos stb.) és kifutó rendszerben 2020-ig folytatják tanulmányaikat. 

Az afgán nemzeti védelmi és biztonsági erőknek nyújtott támogatás (Law and Order Trust 

Fund for Afghanistan – LOTFA): Magyarország a NATO 2012. évi csúcstalálkozóján – 

szélesebb nemzetközi összefogás részeként – vállalta, hogy 2015 és 2017 között évi 500 ezer 

dollárral hozzájárul az afgán védelmi és biztonsági erők finanszírozásához, összhangban az 

afganisztáni stabilizációért indított ISAF művelet 2014 végére előirányzott lezárásával és az 

ország biztonságáért viselt felelősség afgán kézbe kerülésével. A kiadás fedezetét a Kormány 

– az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges pénzügyi hozzájárulásról szóló 

1458/2014. (VIII. 15.) Korm. határozata szerint – a KKM költségvetésében biztosítja. A 

támogatás évenkénti kifizetéséről szintén a KKM gondoskodik. Az éves támogatási összegből 

400 ezer dollárt az afgán hadsereg, 100 ezer dollárt pedig az afgán rendőrség támogatására 

kell fordítani.  

Az afgán hadsereg nemzetközi pénzügyi támogatása a NATO célalapján (Afghan National 

Army – ANA – Trust Fund), az afgán rendőrség támogatása pedig a jelenleg az ENSZ 

Fejlesztési Programja (UNDP) által kezelt, a jogállamiságot és a rendészetet támogató 

pénzügyi alapon (LOTFA) keresztül történik. A LOTFA-ba történő befizetéshez a KKM egy 

ún. költségmegosztási megállapodást írta alá a UNDP-vel, amelynek alapján sor került a 

2015. évi kifizetésre. A LOTFA céljainak megfelelően az alapba befolyt összegeket az afgán 

rendőrség tagjai fizetésének folyósítására, a rendőrségi infrastruktúra újjáépítésére és 

fejlesztésére, segélyhívó hálózat létrehozására, a női rendőri állomány fejlesztésére, a 

rendőrök kiképzésére és oktatására fordítják, ezáltal segítve az afgán rendőri erők 

felkészítését és professzionalizálását. Az OECD vonatkozó állásfoglalása alapján a polgári 

rendőrség fejlesztésére szánt támogatás ODA-ként elszámolható. 
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Kambodzsa 

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 

(MÖSz) 2013-ban kezdte a „Központ 

létesítése hátrányos helyzetű csoportok 

részére a kambodzsai Baku településen 

és hozzájárulás a központ 

működéséhez” című projektjének 

megvalósítását, mellyel Magyarország 

veszélyeztetett sorsú emberek 

életkörülményeinek javításához járul 

hozzá. A krízisközpont felújítása a 

vízelvezető rendszerrel és kerítéssel együtt, szakaszosan történt. A projekt keretében az új 

intézményben olyan fejlesztő és integrációs tevékenységek bevezetése valósult meg, melynek 

keretében hátrányos helyzetű nőket, szociálisan rászoruló, jellemzően más tartományokból 

érkezett fiatalokat, valamint mezőgazdasági tevékenységre betanítandó szakmunkásokat 

helyeznek el a központban annak érdekében, hogy fenntarthatóvá tegyék az épület működését, 

ezzel hosszú távon hozzájárulnak a szegénység csökkentéséhez és az intézményből kikerülők 

társadalmi integrációjához. A felújítás kivitelezési szakasza a magyar közbeszerzési eljárások 

elhúzódása miatt 2014 decemberében kezdődött meg. 

A Befogadó/Krízis Központtá alakuló épületegyüttes felújítási munkálatai 2015. április elején 

befejeződtek, a hivatalos átadásra 2015 őszén került sor. A projekt keretében a MÖSz 2015 

júniusában fogadta tanulmányútra Chhay Vanna kabinetfőnököt, a szociálisügyi tárca 

helyettes államtitkárát, Sat Sithy urat, Kandal tartomány szociálisügyi vezetőjét, valamint Ros 

Sokhon urat, az Árvaház igazgatóját.  

Laosz 

A „Laoszi Nemzetgyűlés intézményi 

kapacitásának növelése” című, a Laoszi 

Népi Demokratikus Köztársaságba 

irányuló fejlesztési projektet 2014. 

szeptember 5. és 2015. június 30. között 

hajtotta végre a Demokratikus 

Átalakulásért Intézet (ICDT). A projekt 

átfogó célja a Laoszi Nemzetgyűlés 

segítése volt a modern parlamentáris 

modellek bemutatásra révén, míg a 

projekt konkrét célját egy parlamenti 

kézikönyv megszerkesztése jelentette. A 

Laoszi Nemzetgyűlés részére készített könyvet az ICDT felkérésére az Országgyűlés Külügyi 

igazgatóságának főosztályvezetője, Dr. Kovács Krisztián írta és a politikai előkészítést 

Németh Zsolt végezte. Az implementáció során az ICDT állandó kapcsolatban volt a Laoszi 

Nemzetgyűlés releváns intézményeivel annak érdekében, hogy a kézikönyv véglegesítése 

során a laoszi fél iránymutatásai és konkrét igényei a lehető legnagyobb mértékben 

érvényesülhessenek. A kiadványt Kövér László adta át Laoszban. A projekt eredményeképp 

született könyv a 2016-os nemzetgyűlési választások után felálló új törvényhozás 

képviselőinek képzéséhez járul hozzá. 



24 

 

Mianmar 

Mianmari vezetők számára szervezett 

katasztrófavédelmi képzést a KKM 

támogatásával a Baptista 

Szeretetszolgálat. Öt oktató kiterjedt 

konzultációt és kétszer egyhetes, 36 

előadást tartalmazó intenzív tréninget 

tartott az „országos vezetői hálózat 

kialakítása és felkészítése a természeti 

vagy ember okozta katasztrófák 

elhárítására a lakosság védelme 

érdekében Mianmarban” elnevezésű 

program keretén belül. A program 2015 

első negyedévében fejeződött be Rangoon városban. A hallgatók – tizennyolc népcsoport 

harminc képviselője – az ország egész területéről érkeztek és a katasztrófakezelés és -elhárítás 

módszereivel ismerkedhettek meg. Az előadások többek között a menekülttáborok 

kialakításáról, a menekültek ellátásáról, az ivóvíz és az élelem biztosításáról, a klímaváltozás 

hatásairól, a konfliktuskezelésről és az emberi jogokról szóltak.  

4.1.3 Nyugat-Balkán és Kelet-Európa 

Albánia 

„A mellrák megelőzése és korai felismerése 

Albániában a lezhai regionális terület 

településein és az egészségügyi 

intézményekben” című projekt keretében 

Magyarország több mint 3.000.000 forinttal 

támogatta a projekt végrehajtását. Az albán 

regionális egészségügyi intézmények adatai 

szerint 2013-ban 25 emlőrákos esetet 

regisztráltak, melyeknek közel 70 %-a 

szűrővizsgálatok hiányában előrehaladott 

stádiumban volt. A projekt időtartama alatt 

három alkalommal szerveztek szakegészségügyi 

találkozókat mind a háziorvosok, mind pedig az emlőrák diagnosztizálásában és későbbi 

kezelésében résztvevő szakdolgozók számára. A projekt egyik legkiemelkedőbb eredménye, 

hogy a vidéki egészségügyi szolgáltatók és ellátók számára részletesen bemutatták az emlőrák 

kialakulásának rizikófaktorait, a leginkább érintett korosztályt és célcsoportot, valamint az 

önvizsgálat módszerét és jelentőségét.  

Belarusz 

Magyarország 2015-ben a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (MÖSz) „Promoting ex-

prisoners’ integration in Belarus” című projektjének társfinanszírozásával, 8.000.000 

forinttal járult hozzá Belarusz fejlesztéséhez. A börtönből szabadultak társadalmi 

reintegrációját elősegítő projekt fő támogatója az Európai Unió Fejlesztési Főigazgatósága 

(EuropeAid) volt. 
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Ennek keretében olyan képzések kerültek megvalósításra, valamint olyan mezőgazdasági 

gépek és egyéb eszközök kerültek beszerzésre, melyek birtokában a kedvezményezett 

börtönviseltek sikeresen válhatnak a társadalmuk hasznos tagjaivá, ezáltal elkerülendő a 

jövőbeli újbóli bűnelkövetést. A projekt 2015. év végén zárult. 

Bosznia-Hercegovina 

2015. június 9-12 között Szarajevóban került megvalósításra „Bosznia-hercegovinai 

szakértők és önkormányzati szakemberek árvízvédelmi oktatása és szakmai képzése” 

projekt a Duna Régió Stratégia környezeti kockázatok prioritási területének (PA5) 

koordinációja mellett. Közel 70 bosznia-hercegovinai árvízvédelmi szakértő és a védekezés 

irányítására kötelezett önkormányzati vezető képzése valósult meg magyar vízügyi szakértők 

munkájának eredményeként. A tematika az elmúlt évek extrém mértékű árvizei, köztük a 

Bosznia-Hercegovinát sújtó 2014-es katasztrófa súlyos károkat okozó és áldozatokat követelő 

katasztrófa tapasztalatai és a felmerült szükségletek, szakmai-továbbképzési igények alapján 

került összeállításra, illetve tartalmazta a vonatkozó magyar árvízvédelmi tapasztalatok 

megosztását is. A program hiánypótló volt, hiszen elsősorban annak az önkormányzati 

szintnek a továbbképzését célozta meg, akikre árvíz esetén a legkomolyabb védekezési 

feladatok hárulnak. A képzési programért Mirko Šarović bosznia-hercegovinai 

külkereskedelmi és gazdasági kapcsolatokért felelős miniszter 2015. július 28-án levélben 

mondott köszönetet Szijjártó Miniszter úrnak, az egyik leghasznosabb programnak nevezve 

azt. 

A „Bosnyák szakértő fogadása és árvízvédelmi képzése” DRS szakmai irányításával 

megvalósuló projekt célja a bosnyák szakértő megismertetése volt a magyar vízgazdálkodási 

és árvízvédelmi jó gyakorlattal és releváns szereplőkkel, a korábbi sikeres, ukrán és moldáv 

szakértők fogadását lehetővé tevő programok, illetve a 2015. június 9-12 között Szarajevóban 

megszervezett árvízvédelmi képzést megvalósító projektek folytatásaként. A projekt 

megvalósítása közel 800.000 forint NEFE forrás felhasználásával történt. 

Georgia 

2015. március 19-20. között Georgia Szellemitulajdon-védelmi Hivatalának elnöki és 

szakértői szintű delegációja kétoldalú hivatalközi találkozó, illetve tanulmányút keretében tett 

látogatást a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában (SZTNH). A delegációnak bemutatásra 

került – egyebek mellett – a magyar szellemitulajdon-védelmi intézményrendszer, az SZTNH 

feladat- és hatásköre, a magyarországi szellemitulajdon-védelmi oktatás, valamint a földrajzi 

árujelzők hazai jogi szabályozása és nemzetgazdasági jelentősége.  

Moldova 

A PILnet Alapítvány „A jogi önkéntesség kultúrájának támogatása a Moldovai 

Köztársaságban a magyar modell alapján” elnevezésű programon keresztül adta szakmai 

támogatását ügyvédek, illetve a jogklinikai oktatás iránt érdeklődő jogi egyetemi oktatók és 

civil szervezetek képviselői részére. A projekt célja, hogy az ügyvédség, az ügyvédi kamarák, 

jogi karok és a civil társadalom szereplői aktívan kapcsolódjanak be innovatív alapjogi 

jogvédő, jogérvényesítést szolgáló (pro bono projektek, jogklinikai oktatás, street law, stb.) 

együttműködések kialakításába. A NEFE-keretből támogatott civil szervezet, a PILnet 2016. 

február 23-24-én tartotta konferenciáját Kisinyovban. A folyamat lezárásaként 2016. május 

17-19. között Budapesten zajlott a projekt zárókonferenciája.  
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2012-ben a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) együttműködési 

megállapodást írt alá a Moldovai Mezőgazdasági Támogatásokat Kifizető Ügynökséggel 

(AIPA). A két intézmény szakmai kapcsolattartásának folytatásaként egy közös, „Magyar–

moldovai mezőgazdasági együttműködés” elnevezésű projektet hozott létre, mely 

megvalósítására a KKM 8 millió forint összegű támogatást irányzott elő. Az ezzel kapcsolatos 

megállapodást 2014. december 3-án írták alá a felek Budapesten, majd ezzel összhangban sor 

került az első szakmai találkozóra is. A két kifizető ügynökség bemutatta az ügynökségi 

feladatok és eljárások általános gyakorlatát, valamint ismertették az IPARD program 

keretében megvalósuló vidékfejlesztési támogatások rendszerét. A második szakmai találkozó 

2015. február 24–27. között az MVH-ban került megrendezésre, amelynek célja a belső 

ellenőrzési rendszer bemutatása volt. A következő találkozóra Kisinyovban, az AIPA 

székelyén került sor a 2015. április 27–29. közötti időszakban. A látogatáson prezentálták a 

kifizető ügynökségi feladatokhoz kapcsolódó pénzügyi folyamatokat. A záró találkozót 2015. 

június 2–5. között szervezték Budapesten, amelynek keretében a helyszíni ellenőrzések 

legfontosabb kérdései kerültek bemutatásra. 

A Comrati Egyetem, mely a Gagauz Autonómia Központjában található, 2015-ben 

gazdagodott a Magyar Tudományos Akadémia 7 karton könyvből álló könyvadományával, 

melynek átadására 2015. november 28-án került sor. Az adomány lehetővé teszi a gagauz 

hallgatóknak a magyar nyelv megismerését és tanulását, kulturális és történelmi ismeretek 

átadását, a már meglévő magyar tanszobán felül. Az ünnepélyes átadáson a Comrati Egyetem 

részéről elhangzott, hogy hallgatóik részéről felmerült igény oktatási csereprogramban való 

részvételre, valamint magyar nyelvi lektor szakmai hozzáértését is szívesen fogadnák, a 

közös, leendő tehetséggondozási projekteken túl. Az egyetem Magyar Kabinete NEFE 

együttműködés keretén belül jött létre, 2014-ben, „Magyar Tanszoba létesítése a Gagauz 

Autonómia Központjában, a Komrati Állami Egyetemen” projekt révén.  

A Földművelésügyi Minisztérium a FAO-val együttműködésben, a 203/2007. (VII. 31.) 

Korm. rendelet alapján támogatja Moldova öntözési rendszereit fejlesztendő pilot projektet. A 

projekt 2015-ben kezdődött el, várható befejezése 2016. október. 

Szerbia 

2015 őszén a magyar-szerb határ közelében fekvő Magyarkanizsa a többségében a nyugat-

balkáni útvonalon érkező migránsok egyik fő állomása és pihenőhelye lett. A 10 ezer lakosú, 

többségében magyarok lakta településen keresztül napi 1.500-2.000 migráns haladt át. 2015. 

november 12-én, Magyarkanizsán aláírásra került az Önkormányzat és a Szociális Központ 

támogatására irányuló szerződés („Magyarkanizsa Önkormányzat szociális intézményének 

közvetlen támogatása”). Az Önkormányzat NEFE-keretből 9.500.000 HUF értékű 

támogatást kapott egy 8+1 személyes, biztonsági beltérrel ellátott, gépjármű beszerzésére, 

valamint a menekültek ideiglenes elszállásolásához és ellátásához szükséges eszközök, 

gyógyszerek, kötszerek és kis értékű egészségügyi eszközök megvásárlására. 

A Földművelésügyi Minisztérium a FAO-val együttműködésben, a 203/2007. (VII. 31.) 

Korm. rendelet alapján támogatja a Szerbia ökológiai gazdálkodását fejlesztendő projektet. 

A 2 éves kivitelezés 2013-ban kezdődött el, de meghosszabbításra került és 2015-ben 

befejeződött. 
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Ukrajna 

2015-ben nagy figyelem fordult a kárpátaljai oktatási-kutatási körülmények javítására. Ennek 

jegyében Budapest Főváros Levéltára (BFL) 2013. és 2015. között valósította meg a 

Kárpátaljai Megyei Állami Levéltár Beregszászi Kirendeltsége épületének komplex 

felmérését, részleges felújítását, valamint állományvédelmi munkákat célzó projektet.  

Ösztöndíjprogram valósult meg 2015 folyamán az Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE) Magyar 

Tannyelvű Humán és Természettudományi Karának oktatói számára 12 millió HUF értékben, 

valamint 1,2 millió HUF keretben az intézmény könyvtára is támogatásban részesült. 

A Teleki László Alapítvány által megvalósított „Kárpátaljai papok műemléki 

továbbképzése” című projekt 2013. és 2015. között zajlott megvalósítását a KKM 1 millió 

forinttal támogatta, melynek keretében a kárpátaljai történelmi egyházak képviselőinek a helyi 

épített örökség által őrzött értékek megőrzésének fontosságára hívták fel a figyelmét, s arra, 

hogy milyen szempontok mentén van lehetőség ezek továbbörökítésére a jövő nemzedékek 

számára. 

2015 júliusában indult a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet „Civil szervezetek 

kapacitásépítése” című projektje, amely keretében humanitárius segítségnyújtási és 

katasztrófavédelmi területen aktív civil szervezetek részesültek olyan képzésben, melynek 

révén a fenti válsághelyzetekben való gyors és hatékony reakcióra lesznek képesek, továbbá 

abban is fejlődhetnek, hogy az ilyen körülmények áthidalásában végzett tevékenységüket 

egymást segítve tudják végezni. Az 5 millió HUF összköltségvetésű projekt 2016-ban zárul. 

Fentieken túl számos kulturális szempontból kiemelten fontos intézmény, épület, objektum is 

támogatásban részesült. Így újult meg a bakosi református templom és a nagyszőlősi Római 

Katolikus Egyházközség Szt. Teréz Rehabilitációs Központja is.  

Ezeken felül Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, Eger Önkormányzata, 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szombathely Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata is jelentős összegekkel 

támogatta Kárpátalja kulturális, vallási és természetvédelmi intézményeit, szervezeteit. 

4.1.4 Egyéb bilaterális programok és háromoldalú együttműködések 

„Transzparencia és integritás a közszférában" című konferencia 

2015-ben az Állami Számvevőszék (ÁSZ) újjáalakulásának 25. évfordulója alkalmából 

„Transzparencia és integritás a közszférában" címmel konferenciát, majd 2015. március 24-

27. között Szarvason (második alkalommal) négynapos nemzetközi szemináriumot szervezett. 

A szakmai eseményen több mint tíz, elsősorban délkelet-európai, ázsiai és afrikai ország 

(Albánia, Banglades, Georgia, Korea, Líbia, Macedónia, Malajzia, Moldova, Niger, Szerbia, 

Dél-Szudán, Szváziföld) harminc számvevőszéki szakértője is részt vett.  

A rendezvény célja egyrészről a korrupció elleni küzdelem területén elért hazai eredmények 

bemutatása, másrészről a legjobb hazai és nemzetközi gyakorlatok megosztása, az integritás 

alapú közigazgatási kultúra elterjesztése és a transzparens államműködés fejlesztése volt az 

érintett országokban. 
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A program az ÁSZ szándékai szerint a következő években is folytatódik, újabb résztvevők 

számára kínálva lehetőséget a jó gyakorlatok megismerésére. (A harmadik szemináriumra 

2016 februárjában került sor). 

Adóügyi szemináriumok 

Az NGM és az OECD együttműködésében megvalósuló, évente két alkalommal 

megrendezésre kerülő adóügyi szemináriumok az átalakuló országok adóügyi megfelelésének 

támogatását hivatottak elősegíteni. A szemináriumok célközönsége elsősorban az eurázsiai 

régió átalakuló országainak adóztatással foglalkozó hivatalnokai, de résztvevők jelentős 

arányban az Európai Unió tagállamaiból is érkeznek. A szemináriumok napjaink legfőbb 

adózási kihívásainak kezelését, a legjobb nemzetközi gyakorlatok átadását tűzik ki célul.  

A két szemináriumra az NGM és az OECD közötti, folyamatosan megújított keretszerződés 

keretében kerül sor, melynek értelmében a szemináriumok szervezési és lebonyolítási 

költségei az NGM-et terhelik.  

Katasztrófavédelmi képzés együttműködésben Izraellel 

Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma 2015-ben képzési együttműködést 

kezdett Izrael Állam nemzetközi fejlesztési ügynökségével, a MASHAV-val. Az első, 

katasztrófavédelmi témára fókuszáló szeminárium 2015 novemberében valósult meg 

Budapesten. A képzést a KKM felkérésére a Belügyminisztérium Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatósága tartotta meg Albánia, Bosznia-Hercegovina, Macedónia, 

Moldova és Ukrajna katasztrófavédelmi szakértői, vezetői számára. A képzés azt a célt 

szolgálta, hogy a résztvevő országok katasztrófavédelmi szakemberei minél szorosabb 

szakmai kapcsolatot alakítsanak ki egymással, és a régiót sújtó esetlegesen felmerülő 

katasztrófahelyzet esetén azonnal, a legmagasabb szinten, közös fellépéssel tudjanak reagálni. 

Ennek érdekében a résztvevők meglátogatták az ENSZ SPIDER
8
 központját, megismerkedtek 

a katasztrófavédelem területén aktív magyar civil szervezetek, valamint a HUNOR és 

HUSZÁR mentőszervezetek működésével. A téma izraeli szempontjait egy tel avivi 

szakember ismertette a résztvevőkkel.
9
  

A BM Nemzetközi Oktatási Központ (BM NOK) által végrehajtott tevékenységek: 

 Az ENSZ Kábítószer- ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala (UNODC) tréning 

program sorozata 

A UNODC Délkelet-európai Regionális Programja (2012-2015) keretében az ENSZ 

Kábítószer- ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala a Magyar Kormánnyal kötött 

megállapodása alapján a BM NOK Közös Nyomozócsoportok (JIT) témakörben három 

képzést szervezett az elmúlt évben. A programot a KKM 50.000 EUR-ral támogatta. 

                                                      

8
 United Nations Platform for Space-based Information for Disaster Management and Emergency Response 

9
 A képzési együttműködés 2016-ban a Netanya melletti Shefayim Kibutzban folytatódott intenzív 

növénytermesztés és hatékony vízgazdálkodás témában. 
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A képzések kedvezményezettjei Albánia, Macedónia, Montenegró, Szerbia, Bosznia és 

Hercegovina voltak. A három képzés kapcsán a BM NOK-on összesen 13.823 EUR 

(4.282.766 HUF) költség merült fel, amit a UNODC megtérített a BM NOK felé. A fenti 

képzéssorozat jogi és anyagi hátterét a UNODC és a Magyar Kormány által megkötött 

szerződés (Letter of Exchange) biztosította. 

 A Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény (PCC SEE) elnökségi 

programja 

A Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény 2015. első féléves magyar elnökségi 

programján belül a BM NOK több képzési jellegű programot hajtott végre, így 2015. május 

26-28. között került sor a szervezet képzési munkacsoportjának (Thematic Working Group on 

Police Education and Training) ülésére, amelynek a BM NOK adott otthont. A BM NOK 

térítésmentesen biztosította az ülés helyszínül szolgáló termet, összesen 832 EUR értékében 

(257.088 HUF), illetve finanszírozta a munkacsoporti ülés záróvacsorájának a költségeit 410 

EUR értékben (128.270 HUF), tehát összesen 385.358 HUF értékű természetbeni támogatást 

nyújtott. 

 Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) Macedón 

Missziójának a tréningprogramjai 

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) Macedón Missziójának 

megkeresése alapján 2015-ben két képzési programot szervezetett a BM NOK. 2015. október 

26. és 2015. október 30. között Train the Trainer jellegű tréningen, 2015. november 30. és 

2015. december 4. között lélektaktikai tréningen fogadták a delegált macedón tisztviselőket. 

A BM NOK a képzési programok során a szálláshelyet térítésmenetesen biztosította a 

résztvevők számára. Összesen 4965 EUR (1.545.659 HUF) természetbeni támogatással járult 

hozzá a BM NOK a képzés sikeres végrehajtásához. 

A Magyar Tudományos Akadémia által támogatott közös kutatási projektek 

Az MTA kétoldalú egyezményei keretében támogatja közös kutatási projektek mobilitási 

költségeit, illetve egyéni mobilitási támogatást nyújt kutatási célú utazásokhoz. A kétoldalú 

egyezményes megállapodások keretében kiírt pályázatok folyamatosak. A támogatott 

projektek jellemzően 2-3 évesek. Az MTA 2015-ben összesen 9 fejlődő ország relációjában 

(Belarusz, India, Kína, Mexikó, Mongólia, Szerbia, Törökország, Ukrajna, Vietnám) nyújtott 

támogatást, összesen 17.112.533 HUF összegben. Az együttműködések alapjául kétoldalú 

intézményközi megállapodások szolgálnak.  

Országgyűlés Hivatalának fejlesztési tevékenysége 

A korábban megküldött összesítés alapján 2015. évben az OGYH külügyi szakmai 

tevékenységi körében az alábbi célországokkal dolgozott együtt NEFE-tevékenység 

keretében: nyugat-balkáni országok (Szerbia, Koszovó, Montenegró) mellett Mexikó, Chile, 

Malajzia és Kína. Ezen országokhoz kapcsolódó kiadások célja a demokratikus politikai 

rendszerek kiépítésének illetve fenntartásának támogatása kétoldalú politikai tárgyalások, 

látogatások és szemináriumok szervezésével. A kezdeményezett minden esetben az adott 

ország legfőbb törvényhozói szerve, annak tisztségviselői és munkatársai voltak. A felvetett 

célok hosszabb távú elképzelések, így ezek folyamatban lévő projekteknek tekinthetőek, 

melyek majd a 2016. évi országgyűlési ODA kiadásainkat is meghatározzák.  
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Keleti Partnerségi Program 

A 2012 óta tartó KKM Keleti Partnerség Program ukrajnai oktatási és művelődési 

intézmények – iskolák, óvodák, művelődési központok, egyházi közösségi terek, művészeti 

iskolák, színház, levéltár –felújítását célozza. A program keretében ukrán közintézményekkel 

regionális felzárkóztatási programra került sor. A jelenleg folyamatban lévő támogatási ütem 

egyik kiemelt projekteleme a Beregszászi Levéltár 30 millió forintból megvalósuló felújítása. 

Ezen felül 10 további projekt zajlik jelenleg is, melyeket a kárpátaljai külképviseleteink és a 

kárpátaljai történelmi egyházak koordinálnak.  

2015-ben a külképviseletek által megvalósított mikroprojektek mellett továbbá három 

kárpátaljai történelmi egyház is lehetőséget kapott arra, hogy a gondozásában álló 

intézményeken állagmegóvási munkálatokat hajtson végre. Ezen projektek, valamint a 

Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány (KMTF JA) 

támogatási szerződésének megvalósítása várhatóan 2016-ban zárul. 

Prágai Folyamat Akcióterv végrehajtásának támogatása 

A Belügyminisztérium, közösen Lengyelország, Lettország, Románia és Szlovákia 

határrendészetért felelős szerveivel, valamint a bécsi székhelyű Nemzetközi Migrációs 

Politikát Fejlesztő Központtal (ICMPD) közösen valósította meg az „Együttműködés az 

illegális migráció elleni küzdelemben a Keleti Partnerség országaival - Prágai Folyamat 

Akcióterv végrehajtásának támogatása (EaP-SIPPAP)” című projektjét. A projekt 

végrehajtását az Európai Bizottság az „Együttműködés Harmadik Országokkal a Migráció és 

Menekültügy Területén Tematikus Program” keretében több mint 800.000 EUR-ral 

támogatta. A projektet Magyarország 20.000 EUR-ral támogatta 2013-2014 folyamán, 

valamint 2015-ben in-kind hozzájárulást is nyújtott. A projekt fő célkitűzése az volt, hogy az 

Európai Unió és a Keleti Partnerség országai között fejlessze a stratégiai 

együttműködést a határon átnyúló bűnözés megelőzése érdekében, különös tekintettel a 

szabálytalan migrációra. A Prágai Folyamat keretében indult program elsősorban a 

határrendészeti információcsere, az ügynökségek közötti együttműködés fejlesztése, integrált 

határrendészeti koncepciók kialakítása, valamint az Európai Unió és Keleti Partnerség 

oktatási intézményei közötti szakmai együttműködésre fordított kiemelt figyelmet. A projekt 

keretében aláírásra került egy tízoldalú megállapodás a határőröket képző intézmények 

együttműködéséről, melyet egyedülálló módon a Keleti Partnerség valamennyi országa aláírt. 

Hazánk részéről a Nemzeti Közszolgálati Egyetem az aláíró. A projekt kedvezményezettjei a 

Keleti Partnerség országai. A kétéves projekt megvalósítása 2013. április 19-én indult, 

végrehajtása 2015. július 31-én zárult le.
10

  

Selyemút Migrációs Partnerség támogatása  

A „Selyemút Migrációs Partnerség támogatása a Budapest folyamat keretében” című 

projekt koordinátora a magyar Belügyminisztérium, végrehajtásában részt vesz Bulgária, 

Hollandia, Norvégia, Svájc, Svédország, Törökország és az ICMPD (Nemzetközi Központ a 

Migrációs Politika Fejlesztéséért). 

                                                      

10
 Képek és cikkek: www.eap-sippap.eu. 

http://www.eap-sippap.eu/
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A projekt időtartama 36 hónap, megvalósítása 2014. február 1-jén indult, és 2017. február 1-ig 

tart. Teljes költségvetése 4,1 millió EUR, melyből 2,6 millió EUR az Európai Bizottság 

támogatása. A projekt kedvezményezett országai Afganisztán, Pakisztán és Irak, illetve egyes 

tevékenységek esetén Banglades és Irán. A projekt fő célkitűzése a Selyemút országok 

(Afganisztán, Pakisztán, Irak) migrációkezelési kapacitásának megerősítése, és ezáltal a 

Budapest folyamat Selyemút Migrációs Partnerség céljainak konkrét megvalósítása. A 

tematikus regionális és azokra épülő nemzeti tréningek végrehajtása mellett 2015-ben 

kezdődött meg a kísérleti jellegű, ún. pilot projektek megvalósítása (migrációs információs 

központ létrehozása és tudatosságnövelő kampány Pakisztánban, rendészeti együttműködés 

erősítése a Selyemút régióban).
11

 

Mezőgazdasági biotechnológia: együttműködés az IFAD-UNOSSC-vel 

IFAD-UNOSSC együműködés: Magyarország felkérést kapott a két szervezet közös pilot-

projektjében való közreműködésre, néhány észak-afrikai és a közép ázsiai térségben lévő 

országra (Marokkó, Algéria, Tunézia, Szudán, Törökország, Üzbegisztán, Kirgizisztán és 

Tadzsikisztán) fókuszálva kívánja elősegíteni a mezőgazdaság megerősítésén keresztül az 

élelmezésbiztonsági célok megvalósulását. Magyarország a projekt 4 korridorja közül a 

mezőgazdasági biotehcnológiárt felel. Ennek keretében 2015. október 27-29 között az FM, a 

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) és a Szent István Egyetem nemzetközi 

szakmai konferenciát és tudáscsere workshopot tartott mezőgazdasági biotechnológia 

témában. 

4.2. Ösztöndíjak a kétoldalú fejlesztési tevékenységben 

Bilaterális viszonylatban a fejlődő térség országainak nyújtott ösztöndíjakat tüntettük fel a 

statisztikában, valamint a képzéshez való hozzájárulást. Szerbia és Ukrajna vonatkozásában a 

bilaterális befizetések között szerepelnek a külhoni szakterület által biztosított támogatások 

(ösztöndíjpályázat, hallgatói szervezet támogatása, szülőföldi tanulmányok, oktatók 

támogatása, pedagógus továbbképzések, nyári akadémiák, taneszköz-támogatás, tanulmányi 

verseny, anyanyelvi szaktábor).  

A harmadik országok diákjai számára nyújtott normatív támogatások és ösztöndíjak 2015-ben 

nem csak a kétoldalú ODA jelentős elemét képezték (a korábbi évek gyakorlatához 

hasonlóan), hanem nagymértékben (összesen mintegy 10 millió dollárral) emelkedtek is 2014-

hez képest. Az EMMI által finanszírozott, és 2015. elejétől a Tempus Közalapítvány által 

koordinált Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram révén több ezer fejlődő országokból 

érkező hallgatónak adatik meg a lehetőség, hogy Magyarországon folytassa felsőoktatási 

tanulmányait. 2015-ben összesn 92 fejlődő országból érkezett diák vett részt az EMMI 

ösztöndíjprogramjában. 

„Jó Állam” ösztöndíj fejlődő országokból érkezett hallgatóknak 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem angol nyelvű diplomáciai képzésén 4 hallgató tanulmányi 

költségeihez járult hozzá a KKM a „Jó Állam” ösztöndíj keretében, a 2014/15-ös tanévben. 

                                                      

11
 További információ: https://www.budapestprocess.org/projects/silk-routes-partnership-project. 

https://www.budapestprocess.org/projects/silk-routes-partnership-project
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A képzés elsődleges célja, hogy a programban résztvevők (2 fő etióp, 1 fő palesztin, 1 fő 

tanzániai) naprakész ismereteket sajátítsanak el a következő tudományterületeken: jó állam és 

közigazgatás nemzetközi dimenziói, nemzetközi szervezetek jog- és politikaformálásának 

folyamatai, regionális biztonsági kihívások, az emberi jogok nemzetközi jogi védelme, a 

migráció, mint biztonsági kihívás, gazdasági és monetáris integráció, az Európai Unió, mint 

globális szereplő válsághelyzetekben.  

- A FAO ösztöndíjakat lásd a 3.6-os pontban. 

4.3. Kötött segélyhitelezés 

A kötött segélyhitel állami támogatással nyújtott kedvezményes hitel fejlődő országok állami 

infrastrukturális beruházásainak finanszírozására. A kötött segélyhitelezés a világ egyetlen 

általánosan elfogadott, a WTO és az Európai Unió szabályozási keretei között megvalósítható 

exporttámogatási tevékenysége, amelynek keretében a kedvezményezett ország a piacinál 

jóval kedvezőbb feltételekkel jut hitelekhez, amelyeknek legalább 50 százalékát a hitelt 

nyújtó ország áruinak és szolgáltatásainak vásárlására kell fordítania. 

Általános feltételeit az OECD hivatalosan támogatott exporthitelekről szóló megállapodása 

szabályozza és azon országok támogathatóak, amelyek éves egy főre jutó bruttó nemzeti 

jövedelme nem éri el a Világbank által évente meghatározott küszöbértéket. A 

projektjogosultság szabályai alapján segélyhitelre olyan projekt jogosult, amely állami 

megrendelésként a szociális infrastruktúra fejlesztését célozza, az adott ország 

gazdaságfejlesztési céljaival összhangban megvalósításuk prioritást élvez, illetve a 

beruházások nem profittermelő ágazatokban, leginkább bevételt egyáltalán nem termelő 

ágazatokban valósulnak meg.  

A kötött segélyhitelek kedvezményes jellege a hitelek türelmi és törlesztési időszakának 

hosszából, a kamat kedvezményes mértékéből, valamint az esetleges adományelemből 

tevődik össze. Ezek a tényezők határozzák meg a kedvezményezettség szintjét, amely 

legszegényebb országok esetében legalább 50 százalék, egyéb esetekben legalább 35 

százalék. 

A Magyarország külgazdasági stratégiájával összhangban meghirdetett Keleti és Déli Nyitás 

célul tűzi ki külgazdasági kapcsolataink bővítését, az export földrajzi szerkezetének 

diverzifikálását, valamint a magyar vállalatok exportorientáltságának növelését. A 

célkitűzések megvalósítását szolgálják a Keleti és Déli Nyitás célországaival kialakított és a 

jövőben kialakítandó kötött segélyhitel programok. Ezek egyszerre erősítik a kétoldalú 

politikai kapcsolatokat, valamint a gazdasági együttműködés tőkekihelyezéssel történő 

fellendítésével jelentős volumenű export lehetőséget teremtenek a magyar vállalkozások 

számára. 

Magyarország számára a kötött segélyhitelezés előnyös, ugyanis a hazánktól kapott 

támogatásokat a kedvezményezett ország Magyarországon bejegyzett cégek által előállított 

áru és szolgáltatás beszerzésére fordíthatja. Mindez előmozdítja a magyar gazdasági 

szereplők, KKV-k külpiaci megjelenését, illetve magyar áruk és szolgáltatások exportját, 

ösztönzi a magyar beszállító ipar fejlődését, ezzel javítja a magyar export versenyképességét 

és a magyar vállalatok piacra jutási esélyeit az érintett régióban – különös tekintettel arra, 

hogy szűk az exportképes vállalkozói kör, amely megfelelő minőségben és kapacitással végre 
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tud hajtani külföldi fejlesztési projektet. A megvalósult projektek fontos referenciát 

jelenthetnek a piaci jelenlét erősítéséhez, illetve a kétoldalú kapcsolataink fejlesztéséhez.  

A segélyhitel programok alapja minden esetben egy kétoldalú nemzetközi egyezmény, 

amelynek megkötésére a kedvezményezett ország hitel felajánlására vonatkozó kérelmének 

elfogadását követően kerülhet sor. A keretmegállapodás tartalmazza a felajánlott kötött 

segélyhitel összegét, a hitel főbb kondícióit, valamint a felhasználás lehetséges területeit. Az 

egyes projektek finanszírozására egyedi hitelszerződések alapján van lehetőség. A hitelek 

folyósításával kapcsolatos feladatokat az Eximbank látja el, a hitel biztosítását a MEHIB Zrt. 

végzi. A kihelyezett hitelek visszafizetésének biztosítéka a kedvezményezett ország által 

kibocsátott szuverén garancia. A hitelekhez csak a támogatást adja az állam, a forrást az 

Eximbank nyújtja. A költségvetés által biztosított támogatás, vagyis a kötött segélyhitel 

kedvezménye a kamattámogatás és az adományelem formájában elengedett biztosítási díj 

együttese. 

2015-ben nem került sor új kötött segélyhitel megállapodás aláírására, az Eximbank a 

korábban megkötött hitelszerződések alapján végzett folyósítást. A kötött segélyhitelezésben 

érintett, folyamatban lévő projekteket a 7.6. sz. mellékletben található táblázat tartalmazza. 

 

4.3.1. Az Eximbank és az International Finance Corporation (IFC) kapcsolata 

Az IFC (Nemzetközi Pénzügyi Társaság) a Világbank-csoport öt intézményének egyike, 

szakosított pénzintézet, a Világbank nemzetközi fejlesztési ügynöksége, a világ egyik 

legjelentősebb multilaterális tőke- és kölcsönforrás nyújtója a fejlődő országok magánszektora 

számára. Az IFC globálisan a fejlesztésfinanszírozási intézmények által nyújtott források 

mintegy 1/3-át folyósítja. Célja, hogy a privát szféra szereplőinek beruházásait támogatva 

elősegítse a fenntartható gazdasági növekedést a világ elmaradottabb térségeiben, csökkentve 

ezzel a globális szegénységet és a társadalmi egyenlőtlenségeket. 

2014. március 19-én 20 millió dolláros Együttműködési Alapot (ún. Trust Fund) hozott létre 

az Eximbank az IFC-vel, melynek révén új lehetőségekhez juthatnak a magyar kis- és 

középvállalkozó exportőrök számunkra fontos, fejlődő világbeli piacokon és szektorokban. A 

Trust Fund egy 20 millió USD támogatással működő alap, melynek keretében az Eximbank 

három részletben teljesíti vállalását 2016-ig (6 millió USD, 7 millió USD és 7 millió USD). 

Az Eximbank preferált régiókat [(FÁK országok, a Távol-Kelet egyes országai (Vietnam, 

Indonézia, Mongólia, Kína, India, Banglades), Nyugat-Balkán, Közel-Kelet, Észak-Afrika 

egyes országai (Marokkó, Tunézia, Egyiptom, Jordánia), Szubszaharai Afrika egyes országai 

(Kenya, Nigéria)], valamint preferált szektorokat (agrárium, vízipar, egészségügy, energetika, 

ICT) céloz meg azzal a várt eredménnyel, hogy az ezekben a szektorokban és régiókban 

megvalósuló IFC fejlesztések, projektek új lehetőségeket biztosítanak azoknak a magyar 

gazdasági szereplőknek is, akik jelentős ismeretekkel, érdekeltségekkel rendelkeznek ezeken 

a területeken. Az Alaphoz való hozzájárulás – összhangban az OECD hivatalos fejlesztési 

támogatásokra (ODA) vonatkozó előírásaival – elszámolható ODA-ként. 



34 

 

5. Humanitárius segítségnyújtás 

5.1. Bilaterális humanitárius sürgősségi és rehabilitációs segítségnyújtás 2015-ben 

5.1.1. Afrika és Közel-Kelet 

Egyiptom 

Az Iszlám Állam terrorszervezet 2015 elején brutális 

kegyetlenséggel végzett ki egyiptomi kopt 

keresztényeket, Tripoli körzetében. A meggyilkolt 

koptok egyszerű sorban, fizikai munkából élő 

emberek, egyedüli családfenntartók voltak. Haláluk 

után feleség, átlagosan 3-4 gyermek, esetenként idős 

szülők maradtak megélhetési forrás nélkül. A KKM a 

szükségletek felmérését követően egy-egy magyar 

szarvasmarhát adományozott a 20 kopt családnak, 

amelyből az érintettek megtehetik az első lépéseket az 

új egzisztencia megteremtése felé („Rehabilitációs 

támogatás”).  

Gáza 

A 2014 nyarán lezajlott gázai konfliktust követően, 2014 októberében megtartott kairói 

donorkonferencián hazánk vállalta egy, a Magyar Püspöki Konferencia által felajánlott 

10.000.000 forint értékű gyógyszerszállítmány Gázába való eljuttatását, amelynek logisztikai 

költségeire először 1.100.000 forintot, majd további 1.000.000 forintot különített el a KKM. 

A segélyszállítmány eljuttatása Gázába először Egyiptomon keresztül, hajóval történt volna. 

Az illetékes külföldi hatóságok eljárása, illetve a fokozódó háborús helyzet miatt más 

alternatív útvonal került kiválasztásra – Ashdod (Izrael) érintésével. A szállítmány 

Budapestről 2015. december 18-án indult el közúton, Hamburgból pedig 2016. január 3-án 

hajóval. 2016. január 18-án érkezett meg a hajó Ashdodba. A küldemény 2016. február 4-én 

érkezett meg Gázába. 

Sierra-Leone 

A 2014 márciusában megjelent, eddigi legnagyobb 

kiterjedésű Ebola-járvány miatt az Egészségügyi 

Világszervezet (WHO) augusztus 8-án nemzetközi 

egészségügyi veszélyhelyzetet hirdetett. 2014 

márciusa óta 28.000 megerősített, valószínűsíthető 

és gyanús esetet jelentettek, több mint 11.000 

jelentett haláleset történt, köztük 500 egészségügyi 

dolgozóé. 

A járvány elsősorban Guineát, Libériát és Sierra 

Leonét érintette, de szórványosan megjelentek esetek Szenegálban, Nigériában és Maliban is. 

Magyarország természetbeni felajánlásokkal, közvetlenül a WHO Ebolával kapcsolatos 

útitervének anyagi támogatásával, valamint Sierra Leónéban a járvány következtében 
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kialakult helyzet rendezését elősegítő projekttel járult hozzá a járvány globálissá válásának 

elkerüléséhez. Sierra Leonéban magyar és helyi civil partnerek bevonásával, a KKM 

támogatásával az Artemisszió Alapítvány egy rövid segélyprogramot valósított meg 2015. év 

végén. A projektnek az volt a célja, hogy az Ebola-járvány gazdasági és társadalmi 

következményei által különösen sújtott fogyatékos közösség terhein csökkentsen, így járulva 

hozzá a járvány utáni konszolidációs folyamathoz. 

A helyi lebonyolító, a fogyatékos szervezetek ernyőszervezetének egy alegysége, a SLUDI 

West volt. A One Family People nevű (OFP) helyi NGO pénzügyi lebonyolító és monitoring 

feladatokat látott el. A SLUDI West és az OFP összességében 180 db, egyenként 50 kg-os 

zsákolt rizst osztott ki összesen 18 fogyatékosokkal foglalkozó szervezetben. Kiosztásra 

került ezen felül 600 db kézfertőtlenítő, továbbá iskolai segélyben részesült 180 gyermek. 

Sierra Leonéban, ahol a járvány következtében egy egész éven keresztül zárva voltak az 

iskolák, ennek a segélyformának különösen nagy a jelentősége, mert azzal, hogy segít az 

iskolába való visszatérésben, egyúttal hozzásegíti a családokat a hétköznapi élethez való 

visszataláláshoz. 

5.1.2. Ázsia 

Törökország 

A „Szíriai menekültek támogatása” című projekt 2015-ben megvalósuló második felében a 

táborokon kívül élő szíriai és iraki keresztény menekültek megsegítésével összefüggő 

humanitárius tevékenységgel kapcsolatos projekt keretében az ankarai magyar nagykövetség a 

Mardin tartományban lévő Midyati Szír Kulturális Társaság részére 5000 EUR összegű 

élelmiszert és higiéniai eszközöket adott át a társaság által működtetett közkonyha és 

élelmiszerraktár megsegítésére. 

5.1.3. Nyugat-Balkán és Kelet-Európa 

Albánia 

A 2015. év elején kialakult árvízi helyzet következében Albánia február 4-én nemzetközi 

segítséget kért az EU Polgári Védelmi Mechanizmuson keresztül. Magyarország – a BM 

OKF, KKM és Fővárosi Vízművek (FVM) együttműködésben – egy víztisztító berendezést és 

az üzemeltetéshez szükséges 11 fős csapatot ajánlott fel kétoldalú alapon. A magyar csapat 

2015. február 19-én indult útnak az árvíz által sújtott Selenice településre és 2015. március 4-

én érkezett vissza Budapestre. A misszió során a magyar csapat a víztisztító berendezést 10 

műveleti napon keresztül működtette, összesen 90 150 liter ivóvizet adott ki. A KKM 6 millió 

Ft-os támogatásban részesítette az FVM-et (a víztisztító üzemeltetésének heti költsége 3 

millió Ft volt). 

Georgia 

Tbilisziben - 2015. júniusban - bekövetkezett árvízkatasztrófa következményeinek 

felszámolására a magyar kormány 15 millió Ft egyszeri támogatást rendelt el. A Kormány 

2015 októberében két projektet választott ki támogatásra: fűtőberendezések/háztartási gépek 

beszerzése az érintett családoknak a Vöröskereszten keresztül és a „School of Tomorrow” 

Iskola felújítása – az előbbire 10 millió Ft, utóbbira 5 millió Ft áll rendelkezésre. A 

projektmegvalósítás 2017-ben fejeződik be. 
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Ukrajna 

Az ukrán válság kezelésére az ukrajnai humanitárius segítségnyújtás finanszírozásához 

kapcsolódóan a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő 

előirányzat-átcsoportosításról szóló 1771/2014. (XII. 18.) Korm. határozat alapján újabb 30 

millió forint került 2015-ben felhasználásra. A projekt Magyarország Kijevi Nagykövetsége 

és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet közös segélyakciója volt, melynek keretében Kijev 

környéki belső menekült családok kisgyermekeik és iskolás korú gyermekeik számára 

részesültek tárgyi segítségben, higiéniás csomagokban, élelmiszer-vásárlási utalványban), 

valamint ezen családokból 120 gyermeknek lehetősége nyílt - pszichés rekreáció céljából - 

egy egyhetes kárpátaljai üdülésen részt venni. A Kijev környéki belső menekülteken túl a 

segítség másik célrégiója Kárpátalja volt, ahol egyedülálló idős emberek és olyan családok 

részesültek élelmiszercsomagokban, melyek családfenntartója katonai behívójának eleget téve 

távol volt családjától. 

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (MH EK) 2015. január 1. és 2015. december 

14. között sérült ukrán katonák magyarországi egészségügyi ellátását, rehabilitációját 

biztosította. A konfliktussal terhelt területeken a fegyveres összeütközések intenzitásának 

növekedésével arányosan emelkedik a sérült, illetve sebesült katonák száma, ezért 

egészségügyi ellátó kapacitásuk túlterhelésének csökkentésére és a sérültek rehabilitációjának 

megoldása érdekében szükséges a katonai humanitárius segítségnyújtási tevékenység. A 

program költsége összesen 24.991.254 forint, amelyből a 2015-ben kifizetett összeg 

13.059.120 forint. A projekt folytatásaként, az MH EK tervezetten további 20 fő harcokban 

megsérült ukrán katonát lát el.   

Szerbiában és Bosznia-Hercegovinában a 2014. májusi heves esőzések következtében az 

elmúlt 120 év legsúlyosabb árvízhelyzete alakult ki. A pusztítás 81 települést és közel 1,5 

millió embert érintett, Magyarország Kormánya 2014. július 16-án, a Szerbia és Bosznia-

Hercegovina javára rendezett brüsszeli donorkonferencián 1.000.000 EUR (310.000.000 

HUF) értékű felajánlást tett a 2014-es májusi árvizeket követő helyreállítás és újjáépítés 

elősegítése céljából. A Kormány a felajánlást a bosznia-hercegovinai és szerbiai árvíz utáni 

újjáépítés támogatásának finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre 

szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1590/2014. (X. 21.) Korm. 

határozatban erősítette meg. A támogatás egyenlő arányban került megosztásra Bosznia-

Hercegovina és Szerbia között, a felajánlásból hazánk árvízvédelmi, újjáépítési, lakhatási és 

mezőgazdasági projekteket támogatott, melyek megvalósítása már 2014-ben megkezdődött. 

2015-ben az alábbi projektek megvalósítására került sor:  

Bosznia-Hercegovina 

A KKM a 2015-2016. közötti megvalósítási 

időszakra, a 106.000.000 forint támogatást 

biztosított a MÖSz „Árvíz utáni rehabilitáció 

Bosznia-Hercegovinában” című projektjére, 

amely célja a Szarajevó Novi Grad városrészben 

található Lepenica patak mederszabályozása-, 

illetve tereprendezés volt, továbbá szakmunkák 
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elvégzése árvízben károsodott épületek felújításával. 

A KKM 25.000.000 forinttal támogatta a „Bosznia-Hercegovinai árvízkárosultak 

támogatása” című projektet, amely során a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, partneri 

együttműködésben a svájci Caritas-szal, 26 család lakóingatlanának árvíz utáni helyreállítását 

és berendezését valósította meg. 

Szerbia 

A KKM 86 millió forintot (kb. 273.000 EUR-t) különített el a Szerb Köztársaság Kormánya 

által akkor létrehozott, árvíz sújtotta területek felújítását és támogatását koordináló Irodája 

számára, árvízvédelmi szivattyúk vásárlása céljából. 2015. október 8-án került aláírásra az 

árvízvédelmi szivattyúk beszerzésére irányuló magyar-szerb együttműködési 

szándéknyilatkozat. 

A támogatásból vásárolt szivattyúkat a regionális árvízvédelemmel megbízott építőipari és 

vízközmű vállalatok rendelkezésére bocsátották a 

következő módon: 2 db szivattyú jutott Šabac város és 

környékének árvízvédelmét ellátó VD Jugopkop 

Podrinje Šabac vállalatnak, 1 db a Kraljevo városának 

árvízvédelmével megbízott VD Zapadna Morava 

Kraljevo vállalatnak, 1 db a Požarevac árvízvédelmét 

ellátó VD Vodoprivreda Požarevac vállalatnak, 1 db-ot 

pedig a szendrői Vodoprivreda A.d. Smederevska 

Palanka kapott használatra.  

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és az újvidéki Ökumenikus Szeretetszolgálat 

együttműködésének köszönhetően, 2015 januárja és 2016. március 31-e között 44 

megrongálódott családi házat sikerült helyrehozni az árvíz sújtotta Obrenovacon és 

Lazarevacon. Kivétel nélkül olyan, nehéz szociális helyzetben lévő károsult családoknak 

nyújtottak ezer és kétezer euró közötti értékben segítséget, akik más segélyszervezettől nem 

kaptak támogatást, vagy amit kaptak, abból nem tudták lakhatóvá tenni otthonukat.  

A magyarországi segélyből továbbá 12.000 EUR 

értékű műszaki berendezést kapott az árvíz által sújtott 

Loznicai kórház.  

A KKM 25.000.000 forinttal támogatta a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat „Szerbiai árvízkárosultak 

támogatása” című projektjét. A Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat szerbiai projektjének célja is 

elsősorban az árvíz katasztrófát megelőző állapot 

helyreállítása és a károsultak számára a korábbiakban 

megszokott élet folytatásának lehetővé tétele volt. Obrenovac térségében, olyan területen 

valósították meg a programot, ahol az egykori Jugoszlávia különböző területeiről menekült 

családok kaptak építési telket, teremtettek maguknak otthont. A program során elsősorban a 

tönkrement háztartási gépek, bútorok és berendezések pótlására szolgált, így biztosítva az 

emberek számára normális életkörülményeket.  
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A Macedóniában kialakult árvízi helyzet miatt Macedónia 2015. augusztus 6-án aktiválta az 

EU PV Mechanizmust, és egy tanácsadó csoportot kért, akik az árvíz következményeinek 

kezelése, a gyors helyreállítás és a megelőzés területén szakmai javaslatokat tudnak 

megfogalmazni. A Bizottság egy 7 fős (6 tagállami szakértő + 1 EU-s összekötő) csapat 

összeállításához kért szakértőket a tagállamoktól. Magyarország egy csapatvezetőt és a 

Fővárosi Vízművek Zrt. részéről két vízügyi szakembert jelölt az Uniós csapatba, akik közül 

egy vízügyi szakembert válogattak be. Az Uniós csapat 2015. augusztus 13. és 24. között 

dolgozott Macedóniában. A szakértők - így a magyar vízügyes szakértő is - az Uniós Polgári 

Védelmi Mechanizmus keretében és finanszírozásában vett részt a segítségnyújtásban. 

5.2. A Humanitárius Világcsúcsra való felkészülés  

A NEFE Stratégiában Magyarország 2014-2020 időszakra szóló nemzetközi humanitárius 

tevékenységére mindössze egy rövid koncepció vonatkozik. A Stratégia végrehajtásáról szóló 

1182/2014 (III.27.) Korm. határozat 1.10. pontja már ekkor rögzítette, hogy „el kell készíteni 

a humanitárius tevékenységre vonatkozó stratégiát az elkövetkezendő évekre az első 

Humanitárius Világcsúcs (World Humanitarian Summit, WHS) üzeneteit figyelembe véve.” 

2015. február 3. és 4. között Budapest adott otthont az első Humanitárius Világcsúcsot 
12

(World Humanitarian Summit, WHS) előkészítő, „Európa és Mások Csoportosulás” 

(Europe and Others Grouping, EOG) regionális konzultációnak. A nyolc regionális előkészítő 

konferencia közül a budapesti volt a legnagyobb, mivel 54 ENSZ-tagállamnak biztosított 

fórumot. A tagállami meghívottak mellett jelen voltak az összes releváns szereplő (a 

konfliktusok által sújtott közösségek, államok, civil szféra, nemzetközi szervezetek, 

tudományos élet, magánszektor stb.) képviselői is. A mintegy 250 fős regionális konzultáción 

a résztvevők áttekintették a csúcstalálkozó négy témakörét: 1. támogatáshatékonyság, 2. 

sérülékenység csökkentése és kockázatkezelés, 3. innováció, 4. a válságok károsultjainak 

szükségletei. A konferencia szervezőbizottságának társelnökei Magyarország, Finnország, az 

ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatala (OCHA) és az Európai Bizottság 

Humanitárius és Polgári Védelmi Főigazgatósága (DG ECHO) voltak. A szervezés költségeit 

(összesen 31.178.008 HUF) házigazdaként hazánk fedezte. 

A nyitó plenáris ülésen tartott köszöntőbeszédében Szijjártó Péter miniszter elmondta, hogy a 

humanitárius és a nemzetközi fejlesztéspolitika a magyar külpolitika integráns része. 

                                                      

12
 Az ENSZ főtitkára 2013-ban kezdeményezte, hogy legyen egy csúcskonferencia a humanitárius tevékenységről 

és a megújulás feltételeiről. Az utóbbi évtizedben sok – jó és rossz – tapasztalat halmozódott fel, és a 

humanitárius kihívások száma és súlyossága is növekedett. A világ számos régiójában találunk elhúzódó és 

elfeledett válságokat, a klímaváltozás pedig csak növeli a természeti katasztrófák veszélyét, gyakoriságát és 

hatásait. A WHS konzultációs és a világcsúcs sikeres megszervezésére irányuló folyamatát az ENSZ 

Humanitárius Koordináló Hivatalán belül létrehozott WHS Titkárság fogta össze, rendhagyó módon nem 

kormányközi folyamatként, hanem ún. multistakeholder, vagyis minél több szektor és szereplő bevonására 

törekvő, inkluzív módon. Az első Humanitárius Világcsúcsot 2016. május 23-24-én, Isztambulban rendezték meg, 

hazánkat Dr. Mikola István államtitkár képviselte. A csúcstalálkozót nyolc regionális előkészítő konzultáció 

(ezek közül a legnagyobb Budapesten), egy globális konzultáció, számos témaspecifikus, az egyes tagállamok 

vagy humanitárius szervezetek, hálózatok által szervezett kisebb konferencia és elektronikus konzultáció vezette 

fel. Ezek célja volt minél több ajánlás útján előkészíteni a 2016. utáni humanitárius fellépésre vonatkozó 

javaslatokat tartalmazó főtitkári jelentést. A főtitkári jelentés fogja alapvetően meghatározni a jövőben az 

OCHA által koordinált nemzetközi humanitárius segítségnyújtás szervezeti, pénzügyi és együttműködési kereteit. 
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Magyarország 2010. és 2014. között mintegy egymilliárd forintot fordított humanitárius 

akciókra, melyek középpontjában Szíria állt. A miniszter kiemelte továbbá, hogy a tervek 

szerint 2015-ben Magyarország humanitárius segítségnyújtása két területre összpontosít: a 

keresztény közösségek védelmére szerte a világon, valamint a humanitárius segítségnyújtásra 

Ukrajnában.  

A konzultáció első napján a „támogatáshatékonyság” és „sérülékenység csökkentése és 

kockázatkezelés” témákat, míg a második napon az „innováció”, illetve a „válságok 

károsultjainak szükségletei” témákat vitatták meg a résztvevők témánként 8 párhuzamos, 25-

30 fős szekcióülés keretében, moderátorok segítségével. A WHS Titkárság által előzetesen 

készített, földrajzi és szervezeti diverzitást célzó beosztás szerinti összetételű szekcióülések 

feladata volt, hogy konkrét ajánlásokat is megfogalmazzanak az egyes témák vonatkozásában, 

melyeket a társelnökök, Magyarország, Finnország, az OCHA és a DG ECHO beépítettek a 

társelnöki összegzésbe. A társelnöki összegzés
13

 az alábbi kulcsüzeneteket fogalmazta meg:  

• Kiemelt hangsúlyt kell helyezni arra, hogy a humanitárius segítségnyújtás fókuszában a 

válságokban érintett lakosság maradjon.  

• A kormányoknak el kell ismerniük az állampolgárok védelmére vonatkozó elsődleges 

felelősségüket.  

 

• Konfliktushelyzetben az irányadó jogi keretet 

továbbra is a nemzetközi humanitárius jog adja. 

• A humanitárius alapelvek melletti 

elkötelezettséget meg kell erősíteni.  

• Továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni a 

helyi, nemzeti és szubnacionális válaszadásra, és 

lehetőség szerint a kapacitásépítésre.  

• A válsághelyzet típusától függően differenciált 

válaszadás szükséges. 

• Látványos előrelépés szükséges a fejlesztés és a humanitárius segítségnyújtás területei 

közötti kapcsolat megerősítésében, az ellenálló képesség növelése és a hosszú távú 

megoldások felderítése érdekében. 

• Fontos a humanitárius szereplők közötti munka mind szorosabb összehangolása a 

legfontosabb működési mechanizmusok és célkitűzések mentén. 

• A humanitárius akciónak gyorsnak, nyitottnak, innovatívnak és előrelátónak kell lennie.  

• Fontos felismerni, hogy a sikeres humanitárius segítségnyújtás záloga az összes szereplő 

elköteleződésében és bevonásában rejlik.  

                                                      

13
 A konferenciáról készült társelnöki összegzés és jelentés az alábbi linken érhető el: 

https://www.worldhumanitariansummit.org/consultation-reports. 

https://www.worldhumanitariansummit.org/consultation-reports
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A rendezvény értékelését célzó szervezőbizottsági ülésen minden résztvevő kiemelte a 

szervezés magas színvonalát. A konferenciát kritikusan szemlélők szerint a konzultáción 

elhangzottak alapján készült társelnöki összegzésben (Co-chairs’ Summary) nem jelent meg 

minden a rendezvényen elhangzott vélemény, ajánlás. Erre reagálva az OCHA több fórumon 

is elmondta, hogy ezek a hangok sem vesznek el, a folyamat során becsatornázásra kerülnek a 

WHS-ről készülő főtitkári jelentésbe.  

5.3. Magyarország humanitárius stratégiájának elkészítése 

A NEFE Stratégiában megjelenő humanitárius koncepció új eleme az, hogy kimondja, a 

nemzetközi humanitárius tevékenység Magyarországon is a külkapcsolatok önálló 

szakpolitikájává vált, tekintettel a Lisszaboni Szerződésre. Ez azt jelenti, hogy a 

humanitárius szakpolitika a NEFÉ-vel együttélésben (mivel mindkét szakpolitika az ODA 

része), de a humanitárius tevékenység sajátos alapelveire és a nemzetközi humanitárius jogra 

épülve, saját eszközrendszerrel kíván, mint humanitárius diplomácia a továbbiakban működni. 

5.4. Humanitárius segítségnyújtási partnerségek 

5.4.1. Együttműködés az Európai Unióban  

Az Európai Tanács humanitárius segítségnyújtással és élelmiszersegélyezéssel foglalkozó 

munkacsoportjában az év eleji, budapesti WHS regionális konzultáció miatt komoly figyelem 

fordult a magyar delegáció felé, és az év második felében is a Humanitárius Világcsúcs 

előkészítő folyamatára fókuszált a közös munka. Egész évben meghatározta a tárgyalásokat a 

közel-keleti konfliktusok alakulása is, majd különösen a luxemburgi elnökség időszakában 

előtérbe került lakhelyüket kényszer hatására elhagyók helyzete és a nyugat-balkáni 

menekült- és migrációs útvonal témája. Ehhez kapcsolódóan többnyire a korábbi években, 

hasonló tartalommal lezajlott viták visszatérő elemei ismétlődtek, a humanitárius fellépés és a 

fejlesztési tevékenység összekötése (Linking Relief, Rehabilitation and Development, 

LRRD), illetve a természeti és ember okozta válságokkal szembeni ellenálló-képesség 

(„resilience”) jegyében. 

A Külügyminiszterek Tanácsának nemzetközi fejlesztési formációjában, 2015. október 26-án 

tartott ülésén az EU részéről a humanitárius válságok kezelésében betöltött szerep és a 

rendkívüli migrációs nyomás enyhítése érdekében a fejlesztés terén teendő lépések 

azonosítása volt napirenden. A fejlesztési miniszterek megállapodtak, hogy a tagállamok és az 

uniós intézmények koordinált álláspontot
14

 alakítanak ki a Humanitárius Világcsúcsra, a 

jelenlegi nemzetközi humanitárius intézményrendszer hatékonyabbá tétele, valamint a 

magánszektor bevonásával a finanszírozási források körének bővítése érdekében. Az Európai 

Bizottság szerint a jelenlegi nemzetközi humanitárius intézményrendszer elérte a 

teljesítőképessége határát, a hatékonyság javítása, illetve a segélyek fedezetéül szolgáló 

források bővítése miatt is törekedni kell a mostani működés megújítására, a szélesebb körű 

humanitárius ellátási igényeknek való megfelelésre („fit for purpose”).  

                                                      

14
 Az erről szóló Tanácsi Következtetéseket 2016. május 12-én fogadták el: Conclusions of the Council and the 

Representatives of the Governments of the Member States meeting within the Council on the World 

Humanitarian Summit 
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Az ENSZ főtitkára egy humanitárius finanszírozási magas szintű panelt is létrehozott, 

melynek egyik társelnöke Kristalina Georgieva bizottsági alelnök volt. A testület feladata a 

pótlólagos humanitárius források feltérképezése és a meglévő források hatékonyabb 

elköltésére irányuló ajánlások kidolgozása volt
15

. A világban fennálló humanitárius válságok 

áldozatainak azonnali ellátásához szükséges összeg jelenleg 15 milliárd USD összeggel 

haladja meg a ténylegesen elérhető segélyek volumenét.  

5.4.2. Együttműködések nemzetközi humanitárius szervezetekkel 

A Humanitárius Világcsúcs regionális konzultációjának megszervezésén túl, hazánk folytatta 

a kifejezetten humanitárius mandátummal rendelkező nemzetközi szervezetekkel való 

megszokott szakmai és pénzügyi együttműködését is. 

- Általános, önkéntes hozzájárulást 2015-ben hazánk az OCHA Katasztrófa-felmérési és 

Koordinációs Csoportja (UNDAC), az ENSZ Menekültügyi Főbiztos Hivatala 

(UNHCR), az ENSZ Palesztin Menekülteket Segélyező és Munkaközvetítő Hivatala 

(UNRWA), a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC), illetve a Vöröskereszt és 

Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC) részére teljesített.  

- A fentieken túl Magyarország célzott hozzájárulásokkal segítette az UNHCR, az 

UNRWA, illetve az ICRC szíriai menekültekre fókuszáló munkáját. A projekt típusú, 

humanitárius multilaterális befizetéseink a 2015. évben tehát teljes egészében a szíriai 

válsághoz kapcsolódtak, hiszen a szíriai válság miatt kialakult helyzet ENSZ-keretek 

közötti globális kezelése kiemelt fontosságú hazánk számára. 

Az ENSZ III. Katasztrófa Kockázat Csökkentési Konferenciáját 2015. március 14. és 18. 

között szervezték Sendaiban azzal a céllal, hogy megújítsák a 2005-ben elfogadott, a 

nemzetek és közösségek katasztrófákkal szembeni ellenálló képességének kiépítéséről szóló 

Hyogo Cselekvési Tervet. A konferencián Magyarországot Bakondi György tűzoltó 

altábornagy, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának (OKF) 

vezetője képviselte. A konferencián elfogadott dokumentum kiemeli a klímaváltozás növekvő 

hatását a katasztrófahelyzetek kialakulásában, ezért nagyobb figyelmet ajánl fordítani az 

időjárás-előrejelzések fejlesztésére, illetve a klímaváltozás természetének és hatásainak 

kutatására. A konferencián felhívták a figyelmet a sérülékeny csoportok (idősek, gyerekek, 

fogyatékkal élők, stb.) különleges szükségleteire, amelyek okán különleges képességek 

kiépítésére van szükség a katasztrófavédelemben. Az újjáépítést illetően az „Építsd Újjá 

jobban!” gondolata volt az irányadó, miszerint a helyreállításon túl arra is törekedni kell, 

hogy az adott infrastruktúra vagy berendezés az esetleges újabb katasztrófákkal szemben 

ellenállóbb legyen. A magyar delegáció a konferencián bemutatta hazánk integrált rendszerét, 

melyben a katasztrófák hatásainak elhárításáért felelős szerv a megelőzés érdekében 

széleskörű hatósági jogosultsággal van felruházva, és ehhez kapcsolódóan szakmai 

tapasztalatcsere iránt mutatkozott érdeklődés. 

2015 szeptemberében Budapesten nyílt meg az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Gyermek 

Gyorssegélyalapjának (UNICEF) első globális szolgáltató központja. Az új központból 

                                                      

15
 Munkájuk eredményeként született meg a Grand Bargain – A Shared Commitment to Better Serve People in 

Need című dokumentum 
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támogatják az ENSZ gyermekvédelmi programjait világszerte. A budapesti központban 

végzik azokat a széleskörű pénzügyi, humánerőforrás és informatikai folyamatokat, amelyek 

a gyermekjogi szervezet számára nagyobb működési hatékonyságot és költségmegtakarítást 

tesznek lehetővé. 2015-ben bővült a FAO budapesti közös szolgáltató központja, illetve a 

UNHCR globális szolgáltató központja is. Utóbbit fontos magyar hozzájárulásnak nevezte a 

WHS Regionális Konzultáció alkalmával Magyarországra látogató főbiztos-helyettes, 

Alexander Aleinikoff. Az IFRC főtitkára, Elhadj As Sy szerint – aki szintén a WHS 

Regionális Konzultációra érkezett hazánkba – az IFRC által Budapesten fenntartott Európai 

Zóna Iroda munkáját az infrastruktúra és szolgáltatások magas színvonalán túl a magyar 

társadalom és kormányzat támogató viszonyulása is nagyban elősegíti. 

5.5. Humanitárius segítségnyújtás a migrációs válság kapcsán 

2015. szeptember 21-én Szerbia a menekültválság miatt aktiválta az Európai Unió Polgári 

Védelmi Mechanizmusát és nemzetközi segítséget kért. Magyarország Kormánya a szerb 

félnek azonnal felajánlott 50.000 db védőmaszkot, mely 2015. szeptember 23-án került 

átadásra. A BM OKF 2015. december 14-én újabb 50.000 darab védőmaszkot küldött 

Szerbiába, reagálva a szerb fél menekültválság miatti EU PV Mechanizmuson keresztül 

érkezett megerősített segítségkérésére. (Az átadott eszközök értéke hozzávetőlegesen 

34.725.100 forint volt.) 

2015. október 23-án a menekültválság miatt Szlovénia is aktiválta az EU Polgári Védelmi 

Mechanizmusát és elsősorban a menekültek elhelyezéséhez szükséges fektető anyagokat kért. 

Magyarország első alkalommal rögtön a segítségkérést követően felajánlott 1.500 védőruhát 

és 6.000 védőmaszkot, majd november 2-án második alkalommal 76 darab fűthető katonai 

sátrat küldött Ljubljanába. 

A karitatív szervezetek támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre 

szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1659/2015. (IX.15.) Korm. 

határozattal a Kormány arról döntött, hogy karitatív szervezetek migrációval 

összefüggő feladatok ellátására támogatásban részesülnek. A támogatott szervezetek: 

Magyar Vöröskereszt, Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Ökumenikus 

Segélyszervezet. A támogatás összege szervezetenként 66,5 millió forint, összsen 199,5 millió 

forint volt, melyet a szervezetek 2015. év során Magyarországon, Szerbiában, Szlovéniában 

és Horvátországban használtak fel a migránsok és menekültek ellátására
16

. 

 

Magyar Vöröskereszt  

Magyarország: A Vöröskereszt munkatársai és önkéntesei a röszkei idegenrendészeti 

előállítóban, gyűjtőponton, budapesti közterületen, a hazai befogadó állomásokon, őrzött 

szállásokon, a büntetés-végrehajtási intézményekben, majd a déli és nyugati határ mentén 

(olykor egyszerre több mint 10 ellátási helyszínen) vizet, élelmet, elsősegélynyújtást, pszicho-

                                                      

16
 Az elszámolás 2016. július elején zárult le, a DAC statisztikában a visszafizetéssel csökkentett összeg került 

felhasználásra projekt szintű bontásban. 
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szociális segítségnyújtást, családi kapcsolatok helyreállítását célzó szolgáltatást (RFL-

Keresőszolgálat), információnyújtást, ruhaadományokat, gyógyszeradományokat, gyógyászati 

segédeszközöket biztosítottak a migránsok, menedékkérők, menekültek vagy más nemzetközi 

státusszal rendelkezők számára. 

Szerbia: A tranzitzónában és környékén elsősorban élelmiszert tartalmazó csomagokat osztott 

és elsősegélynyújtást biztosított a Vöröskereszt. 

Szlovénia: A Vöröskereszt a Lendva-Hosszúfalu területén lévő táborokban támogatta az 

ellátást és annak megszervezését, a helyi igényeknek megfelelően, kiegészítő jelleggel 

szereztek be olyan termékeket, eszközöket, amelyek helyben hiányoztak (ezek főként 

gyermektápszerek, gyógyszerek, egyéb egyedi igények voltak). Logisztikai támogatást, 

valamint ruha adományokat is biztosítottak a Szlovén Vöröskeresztnek. 

Horvátország: A Vöröskereszt Slavonski-Brod-ban szolgálatadással segítette a Horvát 

Vöröskereszt munkáját, bekapcsolódott a menekültek ellátásába minden területen, emellett a 

helyben felmerült igényeknek megfelelően vásárolt termékeket, eszközöket, ezek mellett 

pedig elsősegélynyújtáshoz és egészségügyi ellátáshoz szükséges felszereléseket, 

segédeszközöket, gyógyszereket, valamint élelmiszereket biztosított. 

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet  

Magyarország: 2015 szeptemberében a Segélyszervezet felállította logisztikai bázisát 

Röszkén és Beremenden, valamint kiterjesztette tevékenységét Barcsra és Hegyeshalomra is. 

Tartós élelmiszerek, gyümölcsök, ásványvíz, higiéniai cikkek, és takarók szétosztására került 

sor. Kiemelt figyelmet fordítottak a nőkre és gyerekekre, akiket speciális segélyáruval is 

elláttak. A Segélyszervezet mobilcsapata – helyi partnerekkel és önkéntesekkel kiegészülve – 

felállította bázisát mindegyik helyszínen, ami nemcsak az élelemosztást tette lehetővé, hanem 

egyben fűtött melegedőként is szolgált a menekültek számára. 2015. október 16- át követően a 

Segélyszervezet Beremenden beszüntette segítő tevékenységét.  

Szerbia: A helyi partner az EHO (Ekumenska Humanitarna Sluzba, Vajdaság, Újvidék). A 

szerbiai tevékenység célja a Szerbián áthaladó migránsok veszélyeztetettségének csökkentése 

volt, biztosítva nekik a humanitárius támogatást az alábbi területeken:  

- Élelmiszer és nem élelmiszer jellegű áruk, higiénia, tisztálkodási szerek biztosítása.  

 

- Egészségügyi ellátás az ellátó pontokon – elsősegély biztosítása 1.200 migráns 

számára, ideértve a sebkezelést, egészségügyi tanácsadást és gyógyszereket.  

 

- Koordináció és tájékoztatás – a Segélyszervezet tolmácsai tájékoztatták a 

menekülteket az útvonal minden releváns szabályozásával és eljárással kapcsolatosan, 

valamint az aktuális általános helyzetről. 

Szlovénia: A helyi partner az EHO-Podpornica. 2015. október második felétől a 

Segélyszervezet mobilcsapata megkezdte munkáját Szlovéniában. A projekt-

kedvezményezettek elsősorban a leginkább veszélyeztetett menekültcsoportok voltak – 

egyedülálló anyák, terhes nők, újszülöttek, kisgyerekes anyák, 10 éven aluli gyerekek. A 

MÖSz a betegszállításban is részt vett, továbbá gyereksarkot működtetett az UNICEF-fel 

közösen. Átlagosan napi 200 ember látogatta a sátrakat, köztük 100 gyerek, akikkel szociális 
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munkások foglalkoztak. A migránsok ellátására a szlovén katasztrófavédelem szigorú 

rendszert dolgozott ki, de a Segélyszervezet az EHO-Podpornicával együttesen ezt is 

támogatni tudta különféle segélyárukkal: étel, ruhanemű, egyéb segélyáru szállításában és 

kiosztásában való részvétellel.  

Magyar Máltai Szeretetszolgálat  

Magyarország területén a Magyar Máltai Szeretetszolgálat egészségügyi ellátást nyújtott az 

áthaladó menekülteknek. A máltai orvosok és segítőik minden nap felkeresték azokat a 

helyszíneket, ahol a menekült családok nagy számban gyűltek össze. A Keleti pályaudvaron 

csaknem két hónapon át tevékenykedett a Szeretetszolgálat. A mozgó orvosi ellátás 

támogatására rövid idő alatt több százan jelentkeztek, bekapcsolódtak a Máltai Lovagrend 

tagjai, a Szeretetszolgálatot támogató cégek dolgozói, egyetemisták, plébániai közösségek 

tagjai. Az orvosokat arab, fárszi és pastu nyelvű tolmácsok segítették. Az orvosok rendszerint 

lázat és fájdalmakat csillapítottak, horzsolásokat és sérüléseket láttak el, a súlyosabb eseteket 

mentővel kórházba szállíttatták.  

Szerbia: A Szeretetszolgálat szeptemberben Röszkén is elindította az egészségügyi ellátást. A 

gyűjtőpontra megérkezett a Máltai Mentőszolgálat rohamkocsija, kitelepült a hajléktalan 

ellátásból ismert teajárat, és az önkéntes orvoscsoport felfújható sátrában kialakított mobil 

rendelője is a helyszínre érkezett. A határ lezárása után a máltaiak a két határ között rekedt 

emberek között, illetve Szerbiában folytatták a tevékenységüket: ellátták a betegeket, forró 

teát, enni- és innivalót osztottak a családoknak, szükség esetén meleg ruhát és takarót adtak a 

rászorulóknak.  

Horvátország: A magyar-szerb határ lezárása után a migránsok és menekültek Horvátország 

felé indultak. Horvátországban a hatóságok a magyar határra irányították az embereket. A 

beremendi határátkelőnél a Magyar Máltai Szeretetszolgálat volt az első segítő szervezet, 

október közepéig Mohácsnál, Barcson, Gyékényesen, Zákánynál és Magyarbólyban is 

megszervezték az ellátást.  

Szlovénia: 2015. október 30. és november 4. között a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Szlovéniában, a dobovai menekülttáborban segített a Szlovén Máltai Rend közreműködésével. 

A hatnapos szerepvállalás alatt a teajárattal kitelepült kilencfős csapat 24 órás folyamatos 

szolgálatot adott. Körülbelül tízezer emberrel kerültek kapcsolatba, nemcsak a menekülteket 

és migránsokat segítettek, hanem a pihenő idejüket töltő rendfenntartó erőket is ellátták forró 

teával. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat távozásakor nagy mennyiségű adományt és eszközt 

bocsátott a szlovén máltaiak rendelkezésére a folytatáshoz.  

6. Kapcsolatok magyar NEFE végrehajtókkal 

6.1. Magánszektor 

Fontosnak tartjuk és támogatjuk a civil és vállalati szféra összefogásának erősítését. A 

magánszektor szereplői elsősorban, mint a támogatásokból finanszírozott fejlesztési projektek 

megvalósítói kapnak szerepet a nemzetközi fejlesztésben. A magyar vállalatok egyelőre kis 

mértékben vesznek részt NEFE programokban. Ennek oka elsősorban forrás-, információ- és 

kapacitáshiány. Javultak ugyan a NEFE-vel kapcsolatos ismeretek a korábbi évekhez képest, a 

NEFE tudatosság terén azonban folytatni kell a munkát: szoros partnerségi kapcsolatok 

kiépítésére, lobbi tevékenységre és információközvetítésre van szükség.  
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6.2. Civil kapcsolatok 

A KKM 2015-ben is bevonta a civil társadalmat a nemzetközi fejlesztési együttműködési és 

nemzetközi humanitárius segítségnyújtási kérdésekről szóló konzultációba és a szakpolitikai 

keretek rugalmasabbá tételére irányuló munkába. A KKM a kormányzati és civil szervezetek, 

téma iránt érdeklődő gazdasági szervezetek és a tudományos szféra bevonásával széles körű 

konzultációsorozatot szervezett több témában, különösen a NEFE Stratégia megvalósítása 

érdekében (lásd a 6.3.1. pontban).  

A HAND Szövetség képviselői saját napirendi pont keretében az alábbiakat adták elő a NEFE 

Tárcaközi Bizottság 2015. december 15-i ülésén:  

- A HAND kiemelte annak fontosságát, hogy a jövőben még jobban használják fel a 

civil segélyszervezetek tapasztalatait, kapcsolatait a humanitárius segítségnyújtás, a 

nemzetközi fejlesztés területén. Álláspontja szerint szemléletváltásra van szükség 

Magyarország NEFE tevékenységében. A szervezet szerint akkor lehet jó gazdasági 

kapcsolatokat létesíteni, ha már folyik magyar fejlesztés a relációban, mert  ezt 

követően már könnyebb a kkv-kat is bevonni. A civil szervezetek sok helyen jelen 

vannak, és ezekre a tapasztalatokra, kapcsolatokra lehet építeni további 

együttműködéseket, magánbefektetéseket. Ez fontos lépés lenne abba az irányba, hogy 

megfelelő referenciák birtokában Magyarország be tudjon kapcsolódni a nemzetközi 

fejlesztési alapokba befizetett forrásokból megvalósuló programokba. Megjegyezte, 

hogy rendkívül kevés a rendelkezésre álló NEFE-forrás. 

 

- A HAND sürgeti a Fenntartható Fejlődési Célok hazai implementációjának 

kidolgozását és a markáns kormányzati koordinációt. A szövetség álláspontja szerint a 

szakpolitikák fejlesztési célú koherenciájának hatékonyabb megvalósítása érdekében 

figyelembe kell venni a fejlettebb országok tapasztalatait. E szempontból kiemelte az 

adózás és a bioüzemanyagok kérdését. (Ez utóbbiak a szervezet szerint komoly 

károkat okoznak a fejlődő országoknak). 

Nemzetközi fejlesztési és humanitárius segítségnyújtásra irányuló pályázati felhívásokat a 

korábbi években az erre szolgáló fejezeti kezelésű előirányzata terhére írt ki a KKM. 2015-

ben azonban nem került sor pályázat kiírására, aminek oka az volt, hogy az erre szolgáló 

előirányzaton rendkívül kevés forrás (NEFE: 13,7 millió Ft; humanitárius: 10 millió Ft) állt 

rendelkezésre. Ez az összeg csak szimbolikus nagyságrendű, ad-hoc civil és külképviseleti 

projektek támogatását tette lehetővé, tervezett szakpolitika végrehajtását nem.  

Az Európai Bizottság Fejlesztési Főigazgatósága által fejlesztési oktatásra és 

tudatosságnövelésre (Development education and awareness raising; DEAR)
17

 kiírt 

                                                      

17
 A fejlesztési oktatásra és tudatosságnövelésre irányuló programok az Európai Bizottság által finanszírozott, és 

a civil szervezetek vagy helyi önkormányzatok által végrehajthatóként pályázható projektek lényeges hányadát 

teszik ki. Bár ennek a hazai pályázók esélyei szempontjából nagy jelentősége van, volumenüket tekintve nem 

ezek a legnagyobb értékű uniós fejlesztési programok. Az Európai Bizottság Fejlesztési Főigazgatósága (DG 

DevCo) évi kb. 31 millió eurós költségvetéssel dolgozik a DEAR támogatása terén. Jellemzően évente vagy 

kétévente írja ki pályázati felhívásait ilyen jellegű programokra, új pályázat kiírására az elmúlt két évben 

azonban a Fejlesztés Európai Éve (EYD-2015) miatt nem került sor (a DEAR forrása a DEVCO 
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pályázatok feltételei a 2013-as pályázat esetében olyan szigorúak voltak (pl. magas önrész 

arány, magas projekt érték küszöb, bevonandó tagállamok száma), hogy kisebb civil 

szervezetek egyáltalán nem, vagy csak nagyobb partnerekkel közös konzorciumban tudtak 

pályázni. 2014-ben nem került kiírásra DEAR pályázat, majd 2015-ben az európai civil 

platformokat tömörítő CONCORD szorgalmazta az újabb pályázat kiírását. A CONCORD 

egyúttal javasolta a pályázati feltételek könnyítését és differenciálását. Ezt a javaslatot az 

EU13-ak nemzetközi fejlesztési és humanitárius civil szervezeteket tömörítő ernyőszervezetei 

(magyar részről a HAND Szövetség) a CONCORD fórumán napirendre tűzték, és az EU13-ak 

közül számos kormányzat, Magyarország részéről a KKM is támogatta. Az együttműködés és 

közös lobbi eredményeképpen 2016 márciusában az Európai Bizottság már új, a kisebb civil 

szervezetek számára kedvezőbb feltételekkel hirdette meg a DEAR projektekre vonatkozó 

pályázati felhívását. 

6.3. Tudományos és oktatási intézmények  

6.3.1. Partnerségben a nemzetközi és a magyar kutatóintézetekkel 

Magyarország 2012. óta tagszervezete a nemzetközi fejlődés- és fejlesztéstudományokkal 

foglalkozó kutatói hálózatnak, a Global Development Network-nek, mely 2015-ben Latin-

Amerikában, Limában tartotta meg éves konferenciáját Development Education, fejlesztési 

oktatás témában. A Konferenciára szóló meghívóra, amely a GDN honlapján volt elérhető, 

felhívtuk a figyelmét a tudományos, oktatási intézményeknek és civil szervezetnek.  

A KKM a 2015. évben különösen törekedett arra, hogy a Magyar Tudományos Akadémia 

különböző szakterületein, különösen a fenntartható fejlődéssel, a klímahatásokkal az 

egészségügyi és agrártudományokkal foglalkozó szakterületeken együttműködjön az ODA 

jogosult országok tudományos és oktatási szakembereivel. A KKM 2015-ben is számos 

tudományos igényű rendezvényre delegált részvevőt, előadót, továbbá megrendezte éves 

Emberi Jogi Konferenciáját és részt vett a II. Budapest-Afrika Fórumon, a Parlamentben 

megrendezett Klímanapon és más, tudományos szférával közös rendezvényeken. 

A Külügyi és Külgazdasági Intézet (KKI) hosszú távú együttműködő partnere a KKM 

Nemzetközi Fejlesztési és Humanitárius Főosztálynak. Ez különösen a NEFE Stratégia 

megvalósítása és az Fejlesztés Európai Éve 2015 kapcsán mutatkozott meg az elmúlt évben. 

A NEFE Stratégia és más fontos nemzetközi események kapcsán a következő közös 

rendezvények voltak 2015-ben: 

- Globális nevelés NEFE összefüggései, első szakértői konferencia a kormányzati és 

civil szféra szakértői között a téma azonosítása céljából (2015. január 28.) és a 

Globális felelősségvállalásra nevelés kormány-előterjesztés szövegtervezetének 

társadalmi vitája (2015. december 16.) 

 

- Innovatív finanszírozás a NEFE-ben, első szakértői konferencia (2015. február 28.) 

                                                                                                                                                                      
költségvetésében a kommunikációs fejezet alatt érhető el, és 2014-2015-ben a teljes összeget a tematikus európai 

évre fordították). Legutóbb 2013-ban volt DEAR pályázati kiírás, a jelenlegit pedig 2016 márciusában írták ki, a 

megszokottnál jóval nagyobb, 92.950.000 EUR összértékben. 
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A konferencia tartalmi elemeit, és fogalmi tisztázásokat a Külügyi Szemle 2015 

Különszámában megjelent témához illeszkedő tanulmányok tartalmazzák. 

- 2015. Nemzetközi konferencia a Déli nyitásról (2015. június 1.) Szijjártó Péter 

miniszter részvételével és megnyitó beszédével. 

A Déli nyitás által érintett országok fejlődéséhez jelentős támogatást ad az EU, amelynek 

végrehajtásában a magyar gazdasági szereplők csak marginálisan vesznek részt. Ezért a 

konferencia fontos mondanivalója volt egyben az is, hogy halaszthatatlan feladat a 

magyar gazdasági szereplők számára tervezett nemzetközi fejlesztési oktatás. 

- Magyar-lengyel fejlesztési helyettes államtitkárok találkozója, előadások a lengyel és 

magyar NEFÉ-ről. (2015. szeptember 15.) 

- Az EYD2015 keretében a Kultúrafrika Alapítvány nemzetközi fejlesztési oktatást 

szervezett magyar KKV-k részére több magyar nagyvárosban – Budapesten, a KKI-

ban a nagyszámú jelentkezésre tekintettel, két alkalommal is sor került az oktatásra. 

(2015. szeptember 28. és október 7.) 

- A Külügyi Szemle 2015-ös Különszáma: első alkalommal jelent meg csak NEFÉ-ről 

és humanitárius diplomáciáról szóló tanulmányokat, esszéket tartalmazó különszám, 

amely a nemzetközi aktualitások bemutatásán túlmenően összefoglalja a magyar 

kormányzat e két szakpolitikájának jövőbeni céljait és teendőit is, különösen „a 

globális felelősségvállalásra nevelés” és „az innovatív módszerek bevezetése a NEFE 

finanszírozásban” témakörökben. 

- A nemzetközi fejlesztés és a biztonságpolitika összefüggéseinek jegyében a KKM 

részt vett a Honvédelmi Vezérkar Kutatóintézete (Honvédelmi Minisztérium) által 

rendezett tudományos rendezvényeken, amelyek a menekültválsággal és migrációs 

nyomással, illetve a terrorveszélyekkel és biztonságpolitikai helyzetelemzésekkel 

foglalkoztak. A Kutatóintézet nagyban segíti a magyar katonák felkészültségét a 

nemzetközi békefenntartó alakulatokban. A rendezvényeken bemutatásra kerültek a 

KKM által finanszírozott magyar fejlesztési és humanitárius programok is, civil 

végrehajtók közreműködésével.  

6.3.2. Oktatási együttműködési területek 

2015-ben jelentősen nőtt az érdeklődés a hazai felső és középfokú oktatási intézményekben a 

nemzetközi fejlesztéssel és humanitárius tevékenységgel összefüggő témák iránt. Sok 

budapesti és vidéki egyetemen és főiskolán választják a diákok záródolgozatuk témájául is e 

két szakpolitikát, vagy különböző összefüggéseiket. Ebből kifolyólag a NEFEFO egyre több 

kéréssel, kérdéssel szembesül, mint a szakpolitikákat működtető KKM főosztály, pl. 

előadások tartása, dolgozatok bírálata, projektdöntésekben részvétel, stb. 

Számos magyar egyetemen, főiskolán tartottak NEFEFO vezetők és munkatársak előadást. A 

teljesség igénye nélkül néhány példa: a Budapesti Corvinus Egyetemen, „Nemzetközi 

fejlesztés és projektmenedzsment”; Közgazdász Vándorgyűlés, Miskolc „Vállalati beszállítói 

lehetőségek a nemzetközi fejlesztési projektekben”; Károli Gáspár Református Egyetemen 

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés, Alkalmazott ágazati diplomácia tantárgy 

„NEFE és humanitárius diplomácia”. 
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2015-ben a „Globális felelősségvállalásra nevelés” tematika előtérbe kerülése miatt 

megnövekedett a NEFE iránti érdeklődés a középiskolákban és az ún. általános és középfokú 

Ökoiskolákban is ahol eddig (az SDG-k megjelenéséig), elsősorban a környezetvédelmi 

nevelés volt előtérben. Ugyancsak fókuszba került a magyar óvópedagógusok felismeréseit és 

szemléletét tükröző ún. Zöld Óvodák tevékenységének szélesebb körű megismerése. 
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7. Mellékletek 

7.1. sz. melléklet: Magyarország hivatalos fejlesztési támogatásának (ODA) megoszlása 2015-ben, a 2016. szeptemberi adatok szerint
18

 

ODA 2015 

  millió USD % 

BILAT - TOTAL 47,24 30,4% 

Bilat. KKM 16,27 11,4% 

MULTILAT - TOTAL 108,37 69,6% 

Multilat. KKM  23,68 15,2% 

BILAT+MULTILAT TOTAL 155,61 100,0% 

GNI 116 104,44   

ODA/GNI   0,13% 

 

  

                                                      

18
 Az ODA statisztika elkészítéséhez az adatok minden társtárcától, önkormányzattól és államigazgatási szervtől forintban kerülnek bekérésre, majd az OECD DAC által 

megadott hivatalos árfolyamon kerülnek átszámításra dollárra. A 2015. évi hivatalos HUF/USD árfolyam 279,1920 volt.  
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7.2. sz. melléklet: Multilaterális kifizetések 2015-ben (ODA), a 2016. szeptemberi adatok szerint 

Channel of delivery name ODA Coefficient (%) Short description / Project title Extending agency 
Amounts extended 

(USD) 

Convention on International Trade 

in Endangered Species of Wild 

Flora and Fauna 

100 Payment for membership Ministry of Agriculture 16 303 

Council of Europe Development 

Bank 
18 Yearly contribution 

Ministry for National 

Economy 
1 746 

European and Mediterranean Plant 

Protection Organisation 
100 Payment for membership Ministry of Agriculture 42 991 

European Commission 100 
Development Share of the 

budget 

Ministry for National 

Economy 
63 316 694 

European Commission - European 

Development Fund 
100 Total contribution in 2015 

Ministry of Foreign Affairs 

and Trade of Hungary, 

NEFEFO 

20 802 953 

Food and Agricultural 

Organisation 
51 

In-kind contribution (rental fee, 

maintenance) 
Ministry of Agriculture 714 698 

Food and Agricultural 

Organisation 
51 Yearly contribution Ministry of Agriculture 212 319 



51 

 

Food and Agricultural 

Organisation 
51 Yearly contribution Ministry of Agriculture 211 897 

Food and Agricultural 

Organisation 
51 In-kind contribution (wages) Ministry of Agriculture 144 230 

World Intellectual Property 

Organization 
3 Yearly contribution 

Hungarian Intellectual 

Property Office 
4 202 

International Atomic Energy 

Agency  
100 

Contribution to Technical 

Cooperation Fund 

Hungarian Atomic Energy 

Authority 
243 650 

International Bank for 

Reconstruction and Development 
100 

General and Selective Capital 

increases of the IBRD 

Ministry for National 

Economy 
6 891 539 

International Committee of the 

Red Cross  
100 Hungary's contribution 

Ministry of Foreign Affairs 

and Trade, NSZF 
16 610 

International Development 

Association  
100 

Contribution to the IDA 15, 16 

and 17 replenishments 

Ministry for National 

Economy 
7 981 247 

International Development 

Association - Multilateral Debt 

Relief Initiative 

100 
Contribution to the Multilateral 

Debt Relief Initiative of the IDA 

Ministry for National 

Economy 
794 183 
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International Federation of Red 

Cross and Red Crescent Societies  
100 

Hungary's contribution to the 

activities of the IFRC Europe 

Zone Office in Budapest 

Ministry of Foreign Affairs 

and Trade, NSZF 
72 574 

International Finance Corporation  100 
Selective Capital increase of the 

IFC 

Ministry for National 

Economy 
849 390 

International Labour Organisation 60 Assessed Contributions 
Ministry for National 

Economy 
632 369 

International Monetary Fund - 

Poverty Reduction and Growth - 

Heavily Indebted Poor Countries 

Debt Relief Initiative Trust Fund 

100 Yearly contribution 
Ministry for National 

Economy 
56 681 

International Organisation for 

Migration  
100 

Contribution to the activities of 

the regional office in Budapest  

Ministry of Foreign Affairs 

and Trade, NSZF 
16 729 

International Organisation of the 

Francophonie 
100 Hungary's contribution  

Ministry of Foreign Affairs 

and Trade, NSZF 
11 914 

International Organization for 

Migration 
100 

Contribution to the 

administrative part of the budget 

of the International Organization 

for Migration 

Ministry of Interior 129 605 
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International Seed Testing 

Association 
100 Payment for membership Ministry of Agriculture 5 984 

International Seismological Centre  100 Membership fee 
Hungarian Academy of 

Sciences 
3 007 

International Telecommunications 

Union 
18 Yearly contribution 

Ministry of National 

Development 
26 854 

Multilateral Fund for the 

Implementation of the Montreal 

Protocol  

100 Yearly contribution Ministry of Agriculture 533 143 

United Nations Educational, 

Scientific and Cultural 

Organisation 

60 Yearly contribution Ministry of Human Capacities 509 028 

United Nations 18 

UN regular budget and working 

capital fund 2015 Hungary's 

contribution 

Ministry of Foreign Affairs 

and Trade, NSZF 
1 279 837 

United Nations Department of 

Peacekeeping Operations 
7 

Contribution to UNOCI advance 

for 2016 

Ministry of Foreign Affairs 

and Trade, NSZF 
7 210 

United Nations Department of 

Peacekeeping Operations 
7 

Contribution to UNMISS (for 

2014, instalment) 

Ministry of Foreign Affairs 

and Trade, NSZF 
7 003 



54 

 

United Nations Department of 

Peacekeeping Operations 
7 

Contribution to UNMIL advance 

for 2016 

Ministry of Foreign Affairs 

and Trade, NSZF 
6 126 

United Nations Department of 

Peacekeeping Operations 
7 

Contribution to MINURSO for 

2015 

Ministry of Foreign Affairs 

and Trade, NSZF 
2 340 

United Nations Department of 

Peacekeeping Operations 
7 

Contribution to UNMIK for 

2015 

Ministry of Foreign Affairs 

and Trade, NSZF 
1 061 

United Nations Department of 

Peacekeeping Operations 
7 

Contribution to MINURSO 

advance for 2016 

Ministry of Foreign Affairs 

and Trade, NSZF 
894 

United Nations Department of 

Peacekeeping Operations 
7 

Contribution to UNMIK advance 

for 2016 

Ministry of Foreign Affairs 

and Trade, NSZF 
664 

United Nations Department of 

Peacekeeping Operations: 

MINTUSAH 

7 
Contribution to MINUSTAH for 

2015 

Ministry of Foreign Affairs 

and Trade, NSZF 
11 835 

United Nations Department of 

Peacekeeping Operations: 

MINUSCA 

7 
Contribution to MINUSCA for 

2015 

Ministry of Foreign Affairs 

and Trade, NSZF 
58 325 

United Nations Department of 

Peacekeeping Operations: 

MINUSCA 

7 
Contribution to MINUSCA 

advance for 2016 

Ministry of Foreign Affairs 

and Trade, NSZF 
14 651 
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United Nations Department of 

Peacekeeping Operations: 

MINUSMA 

7 
Contribution to MINUSMA for 

2015 

Ministry of Foreign Affairs 

and Trade, NSZF 
34 714 

United Nations Department of 

Peacekeeping Operations: 

MINUSMA 

7 
Contribution to MINUSMA 

advance for 2016 

Ministry of Foreign Affairs 

and Trade, NSZF 
16 625 

United Nations Department of 

Peacekeeping Operations: 

MONUSCO 

7 
Contribution to MONUSCO for 

2015 

Ministry of Foreign Affairs 

and Trade, NSZF 
74 899 

United Nations Department of 

Peacekeeping Operations: 

MONUSCO 

7 
Contribution to MONUSCO 

advance for 2016 

Ministry of Foreign Affairs 

and Trade, NSZF 
23 726 

United Nations Department of 

Peacekeeping Operations: 

UNAMID 

7 
Contribution to UNAMID for 

2015  

Ministry of Foreign Affairs 

and Trade, NSZF 
71 350 

United Nations Department of 

Peacekeeping Operations: 

UNAMID 

7 
Contribution to UNAMID 

advance for 2016 

Ministry of Foreign Affairs 

and Trade, NSZF 
19 657 

United Nations Department of 

Peacekeeping Operations: UNIFIL 
7 

Contribution to UNIFIL for 

2015 

Ministry of Foreign Affairs 

and Trade, NSZF 
14 573 
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United Nations Department of 

Peacekeeping Operations: UNIFIL 
7 

Contribution to UNIFIL advance 

for 2016 

Ministry of Foreign Affairs 

and Trade, NSZF 
9 014 

United Nations Department of 

Peacekeeping Operations: UNMIL 
7 

Contribution to UNMIL for 

2015 

Ministry of Foreign Affairs 

and Trade, NSZF 
9 827 

United Nations Department of 

Peacekeeping Operations: 

UNMISS 

7 
Contribution to UNMISS for 

2015 

Ministry of Foreign Affairs 

and Trade, NSZF 
69 263 

United Nations Department of 

Peacekeeping Operations: 

UNMISS 

7 
Contribution to UNMISS 

advance for 2016 

Ministry of Foreign Affairs 

and Trade, NSZF 
23 147 

United Nations Department of 

Peacekeeping Operations: UNOCI 
7 Contribution to UNOCI for 2015 

Ministry of Foreign Affairs 

and Trade, NSZF 
29 424 

United nations Economic 

Commission for Europe 
89 Yearly contribution Ministry of Human Capacities 3 687 

United Nations Educational, 

Scientific and Cultural 

Organisation 

60 Yearly contribution Ministry of Human Capacities 567 

United Nations Environment 

Programme  
100 Payment for membership Ministry of Agriculture 9 936 
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United Nations Framework 

Convention on Climate Change 
61 Yearly contribution 

Ministry of National 

Development 
32 050 

United Nations High 

Commissioner for Human Rights 
64 OHCHR Hungary's contribution 

Ministry of Foreign Affairs 

and Trade, NSZF 
28 489 

United Nations International 

Strategy for Disaster Reduction 
75 Yearly contribution 

Ministry of Foreign Affairs 

and Trade, NSZF 
6 644 

United Nations Office of Co-

ordination of Humanitarian Affairs  
100 

OCHA/UNDAC Hungary's 

contribution 

Ministry of Foreign Affairs 

and Trade, NSZF 
8 858 

United Nations Office of the 

United Nations High 

Commissioner for Refugees  

100 Hungary's contribution  
Ministry of Foreign Affairs 

and Trade, NSZF 
88 894 

United Nations Population Fund  100 UNFPA Hungary's contribution  
Ministry of Foreign Affairs 

and Trade, NSZF 
7 807 

United Nations regular 18 

UN regular budget and working 

capital fund 2016 Hungary's 

contribution  

Ministry of Foreign Affairs 

and Trade, NSZF 
807 311 

United Nations Relief and Works 

Agency for Palestine Refugees in 

the Near East 

100 
UNRWA - Hungary's 

contribution 

Ministry of Foreign Affairs 

and Trade, NSZF 
22 537 
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Universal Postal Union 16 Yearly contribution 
Ministry of National 

Development 
33 395 

World Food Programme 100 Payment for membership Ministry of Agriculture 340 267 

World Food Programme 100 Payment for membership Ministry of Agriculture 9 918 

World Health Organisation 76 
Accessed contribution payment 

to WHO 
Ministry of Human Capacities 929 851 

World Meteorological 

Organisation  
4 Payment for membership 

Ministry of Agriculture 

(OMSZ) 
6 372 

Multilateral ODA TOTAL 

 

    108 365 289 
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7.3. sz. melléklet:  A Külgazdasági és Külügyminisztérium bilaterális hivatalos fejlesztési támogatásként (ODA) elszámolt tevékenységei 

2015-ben, a 2016. szeptemberi adatok szerint 

Recipient country Short description / Project title Extending agency 
Amounts 

extended (USD) 

Afghanistan 

Contribution to the UNDP administered Law 

and Order Trust Fund for Afghanistan 

(LOTFA) to the financial sustainment of the 

Afghan National Defence and Security Forces 

Ministry of Foreign Affairs and Trade, BIZPOL 100 221 

Albania 
Prevention and early detection of breast cancer 

in Zhai regional area, Albania.  

Ministry of Foreign Affairs and Trade of 

Hungary, NEFEFO 
10 831 

Albania Visegrad Scholarship Program (VSP) Ministry of Foreign Affairs and Trade, NSZF 2 718 

Albania Small grant program  Ministry of Foreign Affairs and Trade, NSZF 1 664 

Armenia Visegrad+ grant program (flagship) Ministry of Foreign Affairs and Trade, NSZF 37 438 
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Armenia Visegrad Scholarship Program (VSP) Ministry of Foreign Affairs and Trade, NSZF 5 102 

Azerbaijan Visegrad Scholarship Program (VSP) Ministry of Foreign Affairs and Trade, NSZF 6 378 

Belarus Visegrad Scholarship Program (VSP) Ministry of Foreign Affairs and Trade, NSZF 24 016 

Bosnia and Herzegovina 

interest rate support and grant element in order 

to reach the minimum concessionality level of 

tied aid credit according to the OECD 

Arrangement on Officially Supported Export 

Credit 

Ministry of Foreign Affairs and Trade of 

Hungary, EXIM Bank 
47 517 

Bosnia and Herzegovina 

Contribution to signature collection campaign 

in Bosnia and Herzegovina initiated by a local 

NGO. The campaign aimed to raise awareness 

about EU accession. 

Ministry of Foreign Affairs and Trade of 

Hungary, NEFEFO 
10 717 
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Bosnia and Herzegovina 

University Studies Grants is a grant program 

targeting accredited higher-

education institutions worldwide with the aim 

to promote and support the development and 

launching of outstanding university courses or 

degree programs that deal with specific phe-

nomena explicitly related to the Visegrad 

Group (V4) countries. 

Ministry of Foreign Affairs and Trade, NSZF 2 766 

Bosnia and Herzegovina 
Receiving of experts from Bosnia and 

Herzegovina. 

Ministry of Foreign Affairs and Trade of 

Hungary, NEFEFO 
2 238 

Bosnia and Herzegovina Visegrad Scholarship Program (VSP) Ministry of Foreign Affairs and Trade, NSZF 1 276 

Cambodia 

Establishment of an institute for disadvantaged 

people, especially women and vulnerable 

young people, where they will be provided 

vocational training.  

Ministry of Foreign Affairs and Trade of 

Hungary, NEFEFO 
43 299 

Democratic Republic of 

the Congo 

With clean water for the future of Congolese 

children’ 

Ministry of Foreign Affairs and Trade of 

Hungary, NEFEFO 
4 477 

Egypt 
Support for the family members of the victims 

of the attacks by ISIS  

Ministry of Foreign Affairs and Trade of 

Hungary, NEFEFO 
7 439 

Ethiopia 

Scholarship in the field of good governance, 

civil services and international relations (3 

Ethiopian students) 

Ministry of Foreign Affairs and Trade of 

Hungary, NEFEFO 
16 118 
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Georgia Visegrad+ grant program (flagship) Ministry of Foreign Affairs and Trade, NSZF 17 748 

Georgia Visegrad Scholarship Program (VSP) Ministry of Foreign Affairs and Trade, NSZF 8 930 

Iraq 
Donation of computer equipment to the 

refugee camps for Syrian refugees in Iraq 

Ministry of Foreign Affairs and Trade of 

Hungary, NEFEFO 
10 235 

Laos 

interest rate support and grant element in order 

to reach the minimum concessionality level of 

tied aid credit according to the OECD 

Arrangement on Officially Supported Export 

Credit 

Ministry of Foreign Affairs and Trade of 

Hungary, EXIM 
115 026 

Laos 

interest rate support and grant element in order 

to reach the minimum concessionality level of 

tied aid credit according to the OECD 

Arrangement on Officially Supported Export 

Credit 

Ministry of Foreign Affairs and Trade of 

Hungary, EXIM 
111 896 

Laos 

interest rate support and grant element in order 

to reach the minimum concessionality level of 

tied aid credit according to the OECD 

Arrangement on Officially Supported Export 

Credit 

Ministry of Foreign Affairs and Trade of 

Hungary, EXIM 
109 549 

Laos 
Strengthening the institutional capacity of the 

Lao National Assembly 

Ministry of Foreign Affairs and Trade of 

Hungary, NEFEFO 
14 327 
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Macedonia, FYROM Visegrad Scholarship Program (VSP) Ministry of Foreign Affairs and Trade, NSZF 5 796 

Macedonia, FYROM In-kind donation to the SEA Training Centre 
Ministry of Foreign Affairs and Trade of 

Hungary, NEFEFO 
3 575 

Macedonia, FYROM Study trip and training for customs officers 
Ministry of Foreign Affairs and Trade of 

Hungary, NEFEFO 
3 421 

Moldova Visegrad+ grant program (flagship) Ministry of Foreign Affairs and Trade, NSZF 14 975 

Moldova Visegrad Scholarship Program (VSP) Ministry of Foreign Affairs and Trade, NSZF 5 935 

Moldova 
Supporting Legal Volunteering in the 

Republic of Moldova 

Ministry of Foreign Affairs and Trade of 

Hungary, NEFEFO 
4 477 

Moldova 

Receiving of experts from Moldova. The 

lectures focused on water quality, water 

supply, waste water management and flood 

control practices. 

Ministry of Foreign Affairs and Trade of 

Hungary, NEFEFO 
1 749 

Moldova 

Conference on the education of minority 

languages co-organized with the Office for 

Interethnic Relations of the government of 

Moldova 

Ministry of Foreign Affairs and Trade of 

Hungary, NEFEFO 
1 280 
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Montenegro 

interest rate support and grant element in order 

to reach the minimum concessionality level of 

tied aid credit according to the OECD 

Arrangement on Officially Supported Export 

Credit 

Ministry of Foreign Affairs and Trade of 

Hungary, EXIM 
80 957 

Montenegro 

interest rate support and grant element in order 

to reach the minimum concessionality level of 

tied aid credit according to the OECD 

Arrangement on Officially Supported Export 

Credit 

Ministry of Foreign Affairs and Trade of 

Hungary, EXIM 
74 967 

Montenegro 

interest rate support and grant element in order 

to reach the minimum concessionality level of 

tied aid credit according to the OECD 

Arrangement on Officially Supported Export 

Credit 

Ministry of Foreign Affairs and Trade of 

Hungary, EXIM 
65 998 

Montenegro 

interest rate support and grant element in order 

to reach the minimum concessionality level of 

tied aid credit according to the OECD 

Arrangement on Officially Supported Export 

Credit 

Ministry of Foreign Affairs and Trade of 

Hungary, EXIM 
45 856 

Serbia Visegrad+ grant program (flagship) Ministry of Foreign Affairs and Trade, NSZF 30 505 

Serbia Visegrad Scholarship Program (VSP) Ministry of Foreign Affairs and Trade, NSZF 9 983 
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Serbia Small grant program  Ministry of Foreign Affairs and Trade, NSZF 1 642 

Sierra Leone 

Support the schooling of children of a disabled 

community in Sierra Leone in connection to 

Ebola crisis 

Ministry of Foreign Affairs and Trade of 

Hungary, NEFEFO 
7 114 

South Sudan 
Medical assistance and training to the 

Sudanese counterparts 

Ministry of Foreign Affairs and Trade of 

Hungary, NEFEFO 
10 745 

Sri Lanka 

interest rate support and grant element in order 

to reach the minimum concessionality level of 

tied aid credit according to the OECD 

Arrangement on Officially Supported Export 

Credit 

Ministry of Foreign Affairs and Trade of 

Hungary, EXIM 
1 965 150 

Sri Lanka 

interest rate support and grant element in order 

to reach the minimum concessionality level of 

tied aid credit according to the OECD 

Arrangement on Officially Supported Export 

Credit 

Ministry of Foreign Affairs and Trade of 

Hungary, EXIM 
1 655 712 

Tanzania 

Scholarship in the field of good governance, 

civil services and international relations (1 

Tanzanian students) 

Ministry of Foreign Affairs and Trade of 

Hungary, NEFEFO 
5 373 

Ukraine 

Assistance to Ukraine funding micro-projects 

(infrastructure development in kindergarten, 

support for schools, libraries etc.) 

Ministry of Foreign Affairs and Trade of 

Hungary, NEFEFO 
277 586 

Ukraine Visegrad Scholarship Program (VSP) Ministry of Foreign Affairs and Trade, NSZF 70 549 



66 

 

Ukraine Visegrad+ grant program (flagship) Ministry of Foreign Affairs and Trade, NSZF 20 244 

Ukraine Infrastructure renovation of a retirement home 
Ministry of Foreign Affairs and Trade of 

Hungary, NEFEFO 
17 909 

Ukraine 

University Studies Grants is a grant program 

targeting accredited higher-

education institutions worldwide with the aim 

to promote and support the development and 

launching of outstanding university courses or 

degree programs that deal with specific phe-

nomena explicitly related to the Visegrad 

Group (V4) countries. 

Ministry of Foreign Affairs and Trade, NSZF 16 768 

Ukraine startegic grant program  Ministry of Foreign Affairs and Trade, NSZF 13 866 

Ukraine 

Assistance provided by the Hungarian 

Interchurch Aid to disadvantaged children in 

Ukraine to help their education 

Ministry of Foreign Affairs and Trade of 

Hungary, NEFEFO 
12 803 

Ukraine 

Training to first aid providers about how to 

effectively intervene in case of sudden cardiac 

arrest, one of the leading death cause in 

Ukraine.  

Ministry of Foreign Affairs and Trade of 

Hungary, NEFEFO 
9 570 

Ukraine 
Infrastructure renovation of two community 

centres 

Ministry of Foreign Affairs and Trade of 

Hungary, NEFEFO 
8 489 
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Ukraine 
Infrastructure renovation of a community 

centre 

Ministry of Foreign Affairs and Trade of 

Hungary, NEFEFO 
5 373 

Ukraine 

Capacity building of civil organizations active 

in the field of humanitarian aid and/or social 

care and development. (e.g.. Women's 

empowerment, assistance to elderly people, 

children care) 

Ministry of Foreign Affairs and Trade of 

Hungary, NEFEFO 
4 477 

Ukraine Small grant program  Ministry of Foreign Affairs and Trade, NSZF 4 352 

Ukraine 

Series of workshops on the maintenance and 

restoration practices for the preservation of 

historical buildings 

Ministry of Foreign Affairs and Trade of 

Hungary, NEFEFO 
3 582 

Ukraine 

Infrastructural development of the Elementary 

School in Beregrákos, including the delivery 

of a water purifying equipment  

Ministry of Foreign Affairs and Trade of 

Hungary, NEFEFO 
2 767 

Ukraine 
Renovation of a footbridge in the city of 

Ungvar 

Ministry of Foreign Affairs and Trade of 

Hungary, NEFEFO 
1 831 

Ukraine Food aid (supply of tins) 
Ministry of Foreign Affairs and Trade of 

Hungary, NEFEFO 
1 789 

Ukraine 

Hungary provided free of charge 300 doses of 

tetanus vaccine to Ukraine, the transport of 

vaccines was managed by Ministry of Foreign 

Affairs and Trade of Hungary 

Ministry of Foreign Affairs and Trade of 

Hungary, NEFEFO 
1 158 
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Vietnam 

interest rate support and grant element in order 

to reach the minimum concessionality level of 

tied aid credit according to the OECD 

Arrangement on Officially Supported Export 

Credit 

Ministry of Foreign Affairs and Trade of 

Hungary, EXIM 
1 234 034 

Vietnam 

interest rate support and grant element in order 

to reach the minimum concessionality level of 

tied aid credit according to the OECD 

Arrangement on Officially Supported Export 

Credit 

Ministry of Foreign Affairs and Trade of 

Hungary, EXIM 
1 212 545 

West Bank and Gaza 

Strip 

Scholarship in the field of good governance, 

civil services and international relations (1 

Palestinian students) 

Ministry of Foreign Affairs and Trade of 

Hungary, NEFEFO 
5 373 

Developing countries, 

unspecified 

Hungary's contribution to the Hungary-IFC 

Partnership trust fund 

Ministry of Foreign Affairs and Trade of 

Hungary, EXIM 
7 206 781 

Developing countries, 

unspecified 

Wage costs of delegations working abroad on 

development issues 

Ministry of Foreign Affairs and Trade of 

Hungary 
885 327 

Developing countries, 

unspecified 

Total wages of colleagues at Department for 

International Development (including those 

only working here part of the year) 

Ministry of Foreign Affairs and Trade of 

Hungary 
351 146 

Developing countries, 

unspecified 

Organisational costs of the World 

Humanitarian Summit regional consultation of 

the Eastern European Group (EEG), the 

Western European and Others Groups 

(WEOG) on February 3 and 4, 2015. in 

Budapest.  

Ministry of Foreign Affairs and Trade of 

Hungary, NEFEFO 
111 672 
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Developing countries, 

unspecified 

Travel expenses of personnel to development 

related conferences, meetings 

Ministry of Foreign Affairs and Trade of 

Hungary 
53 450 

Developing countries, 

unspecified 

Awareness raising campaign: V4 Photo 

competition in the frame of the European Year 

for Development 

Ministry of Foreign Affairs and Trade of 

Hungary, NEFEFO 
6 951 

Developing countries, 

unspecified 

Awareness raising campaign: V4 Drawing 

competition in the frame of the European Year 

for Development 

Ministry of Foreign Affairs and Trade of 

Hungary, NEFEFO 
6 716 

Developing countries, 

unspecified 

Administrative banking, publication and other 

administrative costs 

Ministry of Foreign Affairs and Trade of 

Hungary, NEFEFO 
4 491 

Developing countries, 

unspecified 

World Wise Europe: A more coherent Europe 

for a fairer world  

Ministry of Foreign Affairs and Trade of 

Hungary, NEFEFO 
3 358 

Developing countries, 

unspecified 

Trialog V. - capacity building of NGOs 

engaged in global education  

Ministry of Foreign Affairs and Trade of 

Hungary, NEFEFO 
3 271 

Developing countries, 

unspecified 

Awareness raising project for high-school 

students on global challenges and 

responsibility 

Ministry of Foreign Affairs and Trade of 

Hungary, NEFEFO 
3 060 

Developing countries, 

unspecified 

Training for teachers in global education 

(reaching 300 teachers and 7500 students 

during its 1,5 year long program) 

Ministry of Foreign Affairs and Trade of 

Hungary, NEFEFO 
1 512 

Developing countries, 

unspecified 

Awareness raising campaign in the frame of 

the European Year for Development 

Ministry of Foreign Affairs and Trade of 

Hungary, NEFEFO 
1 209 
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Developing countries, 

unspecified 

European campaign for policy coherence for 

development, awareness raising on tax-

dodging 

Ministry of Foreign Affairs and Trade of 

Hungary, NEFEFO 
716 

Developing countries, 

unspecified 

Reception and training of experts in flood 

protection  in the framework of the Danube 

Strategy 

Ministry of Foreign Affairs and Trade of 

Hungary, NEFEFO 
610 

TOTAL     16 272 466 
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7.4. sz. melléklet: A társtárcák, önkormányzatok és egyéb közigazgatási intézmények bilaterális ODA-ként elszámolható kifizetései 2015-

ben, a 2016. szeptemberi adatok szerint 

Recipient country Short description / Project title Extending agency 
Amounts 

extended (USD) 

Afghanistan 

203/2007 (VII.31.) decree according to the 

agreement of the Hungarian Government with 

FAO - scholarship program for food-deficit 

countries 

Ministry of Agriculture 33 643 

Afghanistan scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 22 164 

Albania 

203/2007 (VII.31.) decree according to the 

agreement of the Hungarian Government with 

FAO - scholarship program for food-deficit 

countries 

Ministry of Agriculture 13 248 

Albania scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 11 082 

Albania 
Review the operation on EBTI, learning of 

best practices in this field 
National Tax and Customs Administration 175 

Algeria 

203/2007 (VII.31.) decree according to the 

agreement of the Hungarian Government with 

FAO - scholarship program for food-deficit 

countries 

Ministry of Agriculture 3 738 
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Algeria scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 720 227 

Angola scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 102 582 

Antigua and Barbuda scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 426 

Argentina scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 27 418 

Armenia 

203/2007 (VII.31.) decree according to the 

agreement of the Hungarian Government with 

FAO - scholarship program for food-deficit 

countries 

Ministry of Agriculture 21 960 

Armenia scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 7 672 

Asia, regional 
Support to the Silk Routes Partnership for 

Migration under the Budapest Process.  
Ministry of Interior 19 607 

Azerbaijan scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 200 166 
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Bangladesh scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 5 115 

Belarus 

Contribution to mobility costs of the 

researchers travelling in the framework of the 

projects 

Hungarian Academy of Sciences 2 865 

Belarus 

203/2007 (VII.31.) decree according to the 

agreement of the Hungarian Government with 

FAO - scholarship program for food-deficit 

countries 

Ministry of Agriculture 4 356 

Belarus scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 19 324 

Benin scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 426 

Bosnia and Herzegovina 

203/2007 (VII.31.) decree according to the 

agreement of the Hungarian Government with 

FAO - scholarship program for food-deficit 

countries 

Ministry of Agriculture 8 713 

Bosnia and Herzegovina scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 84 959 

Brazil scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 580 524 
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Burkina Faso scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 426 

Burundi scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 426 

Cambodia scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 26 455 

Cameroon scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 40 066 

Chile 
bilateral seminars and workshops to promote 

the democratic political system 
Hungarian National Assembly 8 557 

Chile scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 2 984 

China 

Contribution to mobility costs of the 

researchers travelling in the framework of the 

projects 

Hungarian Academy of Sciences 9 989 

China  
bilateral seminars and workshops to promote 

the democratic political system 
Hungarian National Assembly 8 086 

China  scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 1 525 151 
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Colombia scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 79 060 

Congo scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 852 

Costa Rica scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 1 279 

Cote d'Ivore Breeding of West African vegetables 
National Agricultural Research and Innovation 

Centre 
1 621 

Cuba scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 426 

Democratic Republic of 

the Congo 
scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 426 

Ecuador scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 319 665 

Egypt scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 27 812 

Eritrea scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 1 705 
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Ethiopia 

203/2007 (VII.31.) decree according to the 

agreement of the Hungarian Government with 

FAO - scholarship program for food-deficit 

countries 

Ministry of Agriculture 35 346 

Ethiopia scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 5 541 

Europe, regional (West-

Balkan Countries) 

bilateral seminars and workshops to promote 

the democratic political system 
Hungarian National Assembly 8 454 

Gambia 

203/2007 (VII.31.) decree according to the 

agreement of the Hungarian Government with 

FAO - scholarship program for food-deficit 

countries 

Ministry of Agriculture 28 791 

Gambia scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 1 705 

Georgia 

Bilateral meeting between executives and 

experts of the HIPO and the National 

Intellectual Property Centre of Georgia 

(Sakpatenti) 

Hungarian Intellectual Property Office 134 

Georgia 

203/2007 (VII.31.) decree according to the 

agreement of the Hungarian Government with 

FAO - scholarship program for food-deficit 

countries 

Ministry of Agriculture 8 713 
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Georgia scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 124 004 

Ghana 

203/2007 (VII.31.) decree according to the 

agreement of the Hungarian Government with 

FAO - scholarship program for food-deficit 

countries 

Ministry of Agriculture 11 350 

Ghana scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 11 508 

Guatemala scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 852 

Guyana scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 426 

Honduras scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 426 

India 

Contribution to mobility costs of the 

researchers travelling in the framework of the 

projects 

Hungarian Academy of Sciences 14 528 

India scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 545 777 
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India 

Proposals for joint research were invited from 

scientists and researchers active in India and 

Hungary, supported under the Indo-Hungarian 

Strategic Research Fund (IHSRF) established 

by the Governments of India and Hungary.  

National Research, Development and Innovation 

Office 
953 924 

Indonesia scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 4 262 

Iran scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 422 393 

Iraq scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 493 043 

Jordan scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 3 170 260 

Kazakhstan scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 398 564 

Kenya 

203/2007 (VII.31.) decree according to the 

agreement of the Hungarian Government with 

FAO - scholarship program for food-deficit 

countries 

Ministry of Agriculture 25 666 

Kenya scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 7 672 
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Kenya 
Common research between NAIK and 

CALRO on breeding against wheat rust 

National Agricultural Research and Innovation 

Centre 
1 234 

Kosovo 
bilateral seminars and workshops to promote 

the democratic political system 
Hungarian National Assembly 1 492 

Kosovo 

203/2007 (VII.31.) decree according to the 

agreement of the Hungarian Government with 

FAO - scholarship program for food-deficit 

countries 

Ministry of Agriculture 21 164 

Kosovo scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 4 262 

Kyrgyzstan 

203/2007 (VII.31.) decree according to the 

agreement of the Hungarian Government with 

FAO - scholarship program for food-deficit 

countries 

Ministry of Agriculture 7 611 

Kyrgyzstan scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 7 672 

Laos 

203/2007 (VII.31.) decree according to the 

agreement of the Hungarian Government with 

FAO - scholarship program for food-deficit 

countries 

Ministry of Agriculture 4 356 

Laos scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 158 672 
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Lebanon scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 85 826 

Lebanon 

provision of assistance to the Lebanese 

authorities in the subjects of protecting and 

controlling borders, improving the protection 

of citizens, facilitating regional stability, trade 

facilitation and development.  

National Tax and Customs Administration 45 

Libya scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 20 033 

Macedonia, FYROM scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 88 079 

Macedonia, FYROM 

In-kind contribution: providing 

accommodation in Budapest for the 

participants of the course for Macedonian 

officers organised by OSCE Mission in 

Macedonia. 

Ministry of Interior - International Training 

Centre 
3 614 

Macedonia, FYROM 

In-kind contribution: providing 

accommodation in Budapest for the 

participants of the course for Macedonian 

officers organised by OSCE Mission in 

Macedonia. 

Ministry of Interior - International Training 

Centre 
1 922 

Madagascar scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 426 
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Malaysia 
bilateral seminars and workshops to promote 

the democratic political system 
Hungarian National Assembly 2 541 

Malaysia scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 4 262 

Mauritius scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 11 934 

Mexico 

Contribution to mobility costs of the 

researchers travelling in the framework of the 

projects 

Hungarian Academy of Sciences 11 283 

Mexico 
bilateral seminars and workshops to promote 

the democratic political system 
Hungarian National Assembly 1 199 

Mexico scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 23 940 

Moldova scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 69 783 

Moldova Consultation in taxation matters National Tax and Customs Administration 64 

Mongolia 

Contribution to mobility costs of the 

researchers travelling in the framework of the 

projects 

Hungarian Academy of Sciences 3 403 
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Mongolia 

203/2007 (VII.31.) decree according to the 

agreement of the Hungarian Government with 

FAO - scholarship program for food-deficit 

countries 

Ministry of Agriculture 6 993 

Mongolia scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 476 377 

Montenegro 
bilateral seminars and workshops to promote 

the democratic political system 
Hungarian National Assembly 1 645 

Montenegro 

203/2007 (VII.31.) decree according to the 

agreement of the Hungarian Government with 

FAO - scholarship program for food-deficit 

countries 

Ministry of Agriculture 4 356 

Montenegro scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 2 557 

Morocco scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 135 458 

Morocco Potato breeding  
National Agricultural Research and Innovation 

Centre 
1 042 

Mozambique scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 426 
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Myanmar 

203/2007 (VII.31.) decree according to the 

agreement of the Hungarian Government with 

FAO - scholarship program for food-deficit 

countries 

Ministry of Agriculture 6 993 

Myanmar scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 852 

Namibia 

203/2007 (VII.31.) decree according to the 

agreement of the Hungarian Government with 

FAO - scholarship program for food-deficit 

countries 

Ministry of Agriculture 6 760 

Namibia scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 29 070 

Nepal scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 4 262 

Nicaragua  scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 1 279 

Niger scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 426 

Nigeria 

203/2007 (VII.31.) decree according to the 

agreement of the Hungarian Government with 

FAO - scholarship program for food-deficit 

countries 

Ministry of Agriculture 35 964 
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Nigeria scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 915 060 

Pakistan scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 33 246 

Panama scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 426 

Peru scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 2 984 

Philippines 

203/2007 (VII.31.) decree according to the 

agreement of the Hungarian Government with 

FAO - scholarship program for food-deficit 

countries 

Ministry of Agriculture 30 506 

Philippines scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 6 393 

Rwanda scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 1 705 

Senegal scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 426 
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Serbia 

Contribution to mobility costs of the 

researchers travelling in the framework of the 

projects 

Hungarian Academy of Sciences 1 075 

Serbia 
bilateral seminars and workshops to promote 

the democratic political system 
Hungarian National Assembly 4 728 

Serbia 
bilateral seminars and workshops to promote 

the democratic political system 
Hungarian National Assembly 1 015 

Serbia 

203/2007 (VII.31.) decree according to the 

agreement of the Hungarian Government with 

FAO - scholarship program for food-deficit 

countries 

Ministry of Agriculture 17 624 

Serbia scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 1 850 740 

Serbia 
Migration situation: 2x 50 000 protective 

masks offered 

MoI National Directorate General for Disaster 

Management  
124 377 

Seychelles scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 1 705 

Sierra Leone scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 426 
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Somalia 

203/2007 (VII.31.) decree according to the 

agreement of the Hungarian Government with 

FAO - scholarship program for food-deficit 

countries 

Ministry of Agriculture 15 901 

Somalia scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 1 705 

South Africa scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 2 557 

Sri Lanka scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 4 689 

Sudan 

203/2007 (VII.31.) decree according to the 

agreement of the Hungarian Government with 

FAO - scholarship program for food-deficit 

countries 

Ministry of Agriculture 28 336 

Sudan scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 8 098 

Syrian Arab Republic scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 26 852 

Tajikistan 

203/2007 (VII.31.) decree according to the 

agreement of the Hungarian Government with 

FAO - scholarship program for food-deficit 

countries 

Ministry of Agriculture 8 892 
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Tajikistan scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 1 705 

Tanzania scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 4 689 

Tanzania 

Mapping of the common Hungarian and West 

African animal breeding, presentations on 

possible professional contributions 

National Agricultural Research and Innovation 

Centre 
3 670 

Thailand scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 3 410 

Togo scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 426 

Tunisia scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 684 219 

Tunisia 
Mapping the possibilities of common 

cooperation between NAIK and IRESA.  

National Agricultural Research and Innovation 

Centre 
132 

Turkey 

Contribution to mobility costs of the 

researchers travelling in the framework of the 

projects 

Hungarian Academy of Sciences 513 

Turkey scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 818 367 
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Turkey   

Besides the goals of weaving international 

cooperation tighter and the exchange of 

experience, the objective of the working visit 

was the acquisition of pre-trained dogs by the 

Turkish administration for training purposes. 

National Tax and Customs Administration 360 

Turkmenistan scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 23 217 

Uganda 

203/2007 (VII.31.) decree according to the 

agreement of the Hungarian Government with 

FAO - scholarship program for food-deficit 

countries 

Ministry of Agriculture 20 258 

Uganda scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 7 246 

Ukraine 

Contribution to mobility costs of the 

researchers travelling in the framework of the 

projects 

Hungarian Academy of Sciences 10 745 

Ukraine 

203/2007 (VII.31.) decree according to the 

agreement of the Hungarian Government with 

FAO - scholarship program for food-deficit 

countries 

Ministry of Agriculture 10 264 

Ukraine scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 1 559 998 

Ukraine 

Nutrition projects for the disadvantaged 

children, elders, patients and singles living in 

Eszeny. 

Municipality of Nagykanizsa Town of County 

Rights 
7 701 
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Ukraine 

Donation given to the Municipality of 

Nagyszőlős for the renovation of Perényi 

Zsigmond Secondary School via the 

Franciscan Province   

Municipality of the City of Eger  with County 

Rights 
21 491 

Ukraine 

The aid was donated to support the 

community and public institutions of four 

settlements in Ukrainian Subcarpathia 

Municipality of the City of Miskolc  with 

County Rights 
71 635 

Ukraine 

Aid given to the Goodwill Foundation of 

Kisdobrony, aimed at supporting the elderly 

people and disadvantaged families of the 

town 

Municipality of the City of Szombathely with 

county-rights 
10 745 

Uruguay scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 9 560 

Uzbekistan scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 10 656 

Venezuela scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 5 967 

Vietnam 

Contribution to mobility costs of the 

researchers travelling in the framework of the 

projects 

Hungarian Academy of Sciences 609 

Vietnam 

203/2007 (VII.31.) decree according to the 

agreement of the Hungarian Government with 

FAO - scholarship program for food-deficit 

countries 

Ministry of Agriculture 33 447 
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Vietnam scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 1 054 448 

Vietnam 

Working visit to gain experience for the 

execution of reforms. The aim of the working 

visit was to get to know the rules applied by 

the Hungarian tax and customs authority 

regarding export and import duties.  

National Tax and Customs Administration 701 

West Bank and Gaza 

Strip 
scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 266 683 

Yemen scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 250 071 

Zambia scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 1 279 

Zimbabwe scholarship, education, student mobility Ministry of Human Capacities 1 705 

Europe, regional 

Voluntary contribution to the United Nations 

Economic Commission for Europe Water 

Convention 

Ministry of Interior 89 696 
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Europe, regional  
Contribution to SELEC (Southeast European 

Law Enforcement Centre).  
Ministry of Interior 28 181 

Europe, regional  

Eastern Partnership Cooperation in the Fight 

against Irregular Migration - Supporting the 

Implementation of the Prague Process Action 

Plan (EaP-SIPPAP).  

Ministry of Interior 6 997 

Developing countries, 

unspecified 

Capacity building assistance and policy 

advice provided by RCC  through workshops, 

seminars on competition law and policy for 

officials in competition enforcement agencies. 

Hungarian Competition Authority 131 809 

Developing countries, 

unspecified 

bilateral seminars and workshops to promote 

the democratic political system (for 

TURKPA) 

Hungarian national Assembly 1 115 

Developing countries, 

unspecified 

Two times per year week-long seminars on 

tax related issues in co-organisation with the 

OECD under its Global Relations Programme 

Ministry for National Economy 10 793 

Developing countries, 

unspecified 

Support and humanitarian assistance to 

refugees  in Hungary 
Ministry of Human Capacities 154 821 

Developing countries, 

unspecified 

Support and humanitarian assistance to 

refugees  in Hungary 
Ministry of Human Capacities 138 256 

Developing countries, 

unspecified 

Support and humanitarian assistance to 

refugees  in Hungary 
Ministry of Human Capacities 124 838 
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Developing countries, 

unspecified 

Support and humanitarian assistance to 

refugees in Slovenia 
Ministry of Human Capacities 66 979 

Developing countries, 

unspecified 

Support and humanitarian assistance to 

refugees in Slovenia 
Ministry of Human Capacities 50 829 

Developing countries, 

unspecified 

Support and humanitarian assistance to 

refugees in Croatia 
Ministry of Human Capacities 35 728 

Developing countries, 

unspecified 

Support and humanitarian assistance to 

refugees in Croatia 
Ministry of Human Capacities 28 887 

Developing countries, 

unspecified 

Support and humanitarian assistance to 

refugees in Slovenia 
Ministry of Human Capacities 11 909 

Developing countries, 

unspecified 

Contribution to the Council of Europe Group 

of States against Corruption (GRECO) 
Ministry of Interior 3 997 

Developing countries, 

unspecified 

In-kind contribution: providing meeting room 

and dinner for the participants of the meeting 

of the Thematic Working Group on Police 

Education and Training of the Police 

Cooperation Convention for Southeast Europe 

(PCC SEE). 

Ministry of Interior - International Training 

Centre 
1 380 

Developing countries, 

unspecified 

Maintenance costs of guarded reception 

centre of asylum seekers at Bicske 
Office of Immigration and Nationality  6 499 518 
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Developing countries, 

unspecified 

Maintenance costs of guarded reception 

centre of asylum seekers at Békéscsaba  
Office of Immigration and Nationality  1 764 821 

Developing countries, 

unspecified 

Maintenance costs of Nagyfa Temporary 

Reception Center 
Office of Immigration and Nationality  476 619 

Developing countries, 

unspecified 

Food costs in transit zones and in registration 

centers 
Office of Immigration and Nationality  123 092 

Developing countries, 

unspecified 
emergency assistance capacity building Office of Immigration and Nationality  107 469 

Developing countries, 

unspecified 

Transfer costs of asylum seekers and refugees 

(Payments for 2015) 
Office of Immigration and Nationality  58 809 

Developing countries, 

unspecified 

2 ERF projects of Bicske aiming development 

of reception circumstances for asylum seekers 

and refugees 

Office of Immigration and Nationality  17 823 

Developing countries, 

unspecified 

Improved care for refugees in reception 

centres 
Office of Immigration and Nationality  9 786 

Developing countries, 

unspecified 

Transfer costs of asylum seekers and 

refugees. Payments for 2015 (10 % own 

contribution by OIN) 

Office of Immigration and Nationality  7 795 

Developing countries, 

unspecified 

Swiss project of Bicske "Development of 

energy efficiency" for asylum seekers and 

refugees 

Office of Immigration and Nationality  6 895 
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Developing countries, 

unspecified 

Seminar for supreme audit institutions of 

ODA recipient countries 
State Audit Office of Hungary 19 379 

Developing countries, 

unspecified (Belarus, 

Kazakhstan) 

Consultation with the Eurasian Economic 

Commission 
National Tax and Customs Administration 209 

Developing countries, 

unspecified 
Workshop on Biotechnology in the frame 

of IFAD-UNOSSC ccoperation 
Ministry of Agriculture 36  675 

TOTAL     29 468 481 
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7.5. sz. melléklet: Magyarország bilaterális nemzetközi Humanitárius segélytevékenysége 2015-ben (USD), a 2016. szeptemberi adatok 

szerint 

Recipient country 
Short description / Project 

title 
Extending agency 

Amounts 

extended (USD) 

Bosnia and 

Herzegovina 

Rehabilitation after flooding in 

Bosnia and Herzegovina 
Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary, NEFEFO 189 833 

Bosnia and 

Herzegovina 

Support for flood victims in 

Bosnia and Herzegovina 
Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary, NEFEFO 59 786 

Bosnia and 

Herzegovina 

Flood protection training 

program 
Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary, NEFEFO 29 694 

Bosnia and 

Herzegovina 
Seminar in flood protection Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary, NEFEFO 1 408 

Haiti 

Vocational training, cholera 

prevention activity in form of 

humanitarian assistance 

Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary, NEFEFO 23 855 

Iraq 
In-kind assistance to refugees 

in Erbil (second payment) 
Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary, NEFEFO 35 978 
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Iraq 
In-kind assistance to refugees 

in Erbil 
Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary, NEFEFO 7 912 

Iraq ICRC-Syria Ministry of Foreign Affairs and Trade, NSZF 165 030 

Lebanon 
Support for Syrian refugees in 

Beirut 
Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary, NEFEFO 11 063 

Myanmar 

Establishment of a country-

wide network of leaders and 

their training on disaster 

prevention and reaction in 

emergency situations. 

Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary, NEFEFO 5 373 

Serbia 

General contribution to the 

special emergency budget of 

the Republic of Serbia after the 

floods  

Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary, NEFEFO 308 031 

Serbia 
Rehabilitation after flooding in 

Serbia 
Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary, NEFEFO 78 799 

Serbia 
Support to the victims of 

flooding  
Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary, NEFEFO 49 708 

Serbia 

Support to the municipality and 

Social Centre of 

Magyarkanizsa in connection to 

the refugee crisis 

Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary, NEFEFO 34 027 
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Serbia 

Humanitarian support in 

connection to the refugee crisis 

in Serbia 

Ministry of Human Capacities 35 728 

Serbia 
Relief (mainly food) and 

support to refugees 
Ministry of Human Capacities 16 730 

Serbia 

Humanitarian support in 

connection to the refugee crisis 

in Serbia 

Ministry of Human Capacities 14 232 

Sierra Leone 

Food aid and hand sanitizers to 

a disabled community in Sierra 

Leone in connection to Ebola 

crisis 

Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary, NEFEFO 7 114 

Sierra Leone 
In-kind assistance related to 

Ebola control, transfer costs  
Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary, NEFEFO 1 555 

Syrian Arab Republic UNHCR-Syria Ministry of Foreign Affairs and Trade, NSZF 279 610 

Syrian Arab Republic UNRWA-Syria Ministry of Foreign Affairs and Trade, NSZF 22 614 

Turkey 
Support for Syrian refugees in 

Ankara 
Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary, NEFEFO 5 438 

Ukraine Assistance to IDPs in Ukraine. Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary, NEFEFO 106 093 
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Ukraine 

Humanitarian assistance to the 

families of the "Majdan 

hundreds" 

Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary, NEFEFO 11 982 

Ukraine 

In-kind contribution to the 

project of Hungarian Charity 

Service of the Order of Malta 

providing assistance to people 

in need in Ukraine. (Blankets, 

food etc.) 

Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary, NEFEFO 1 813 

TOTAL     1 503 404 
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7.6. sz. melléklet: Kötött segélyhitel projektek státusza 

Kötött segélyhitel projektek státusza 

ORSZÁG PROJEKT 

NEVE 

ÖSSZEG JOGSZABÁLY STÁTUSZ MEGJEGYZÉS 

Montenegró oktatási 

intézmények 

15 M EUR 261/2005. (XII.14.) 

Korm. rendelet 

Megvalósult Hiteltörlesztés folyamatban 

Bosznia-

Hercegovina 

víztisztító 5,8 M EUR 94/2010. (III.31.) Korm. 

rendelet 

Megvalósult Hiteltörlesztés folyamatban 

Laosz  mezőgazdasági 

miniüzemek 

8,6 M USD 115/2009. (VI.3.) Korm. 

rendelet 

Megvalósult Hiteltörlesztés folyamatban 

(türelmi idő tart) 

Vietnám Quang Binh-i 

víztisztító 

10,6 M EUR 1516/2012. (XI.22.) 

Korm. határozat 

148/2009. (VII.22.) 

Korm. rendelet 

330/2012. (XI.26.) 

Korm. rendelet 

Kivitelezés folyamatban, a 

várható lezárás 2016. III. 

negyedév 

Hitel folyósítás alatt áll 

Cam Xuyen-i 

víztisztító 

14,4 M EUR Nem valósult meg. A 

megállapodás lejárt 

- 

népesség-

nyilvántartási 

10 M EUR Kivitelezés folyamatban 

várható lezárás 2016. IV 

Hitel folyósítás alatt áll 
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rendszer - Hai 

Phong 

negyedév/2017. I. negyedév 

onkológiai 

központ 

60 M EUR 36/2016. (III.3.) Korm. 

rendelet 

A megállapodás aláírásra 

került és hatályba lépett 

Tender előkészítés alatt 

Srí Lanka Kalatuwawa 

víztisztító 

16,7 M EUR 1516/2012. (XI.22.) 

Korm. határozat 

185/2007. (VII.28.) 

Korm. rendelet 

77/2011. (V.6.) Korm. 

rendelet 

Kivitelezés folyamatban Hitel folyósítás alatt áll 

Labugama 

víztisztító 

17,3 M EUR Hitel folyósítás alatt áll 

Kikötő 

rehabilitáció/ 

csatornaépítés 

16 M EUR A megállapodás 2013. június 

28-án hatályát vesztette. Az 

ügylet nem valósult meg 

-  

Laosz élelmiszerlánc 

biztonsági 

rendszer 

30 M USD 24/2016. (II.25.) Korm. 

rendelet 

A megállapodás 2016. 

április 8-án lépett hatályba. 

Egyedi hitelszerződés 2016. 

április 27-én aláírásra került. 

Hitelszerződés hatálybaléptetése 

folyamatban 

Indonézia víztisztítók 50 M USD 54/2014. (III.3.) Korm. 

rendelet 

A megállapodás 2014. május 

25-én lépett hatályba. 

Egyedi hitelszerződés 2016. 

Hitelszerződés hatálybaléptetése 

folyamatban 
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május 20-án aláírásra került. 

Mongólia songinói 

biokombinát 

25 M USD 52/2016. (III.21.) 

Korm.rendelet 

A megállapodás aláírásra 

került és hatályba lépett 

Tender előkészítés alatt 

Kenya elektromos 

távvezeték és 

alállomás 

14 M EUR 1516/2012. (XI.22.) 

Korm. határozat 

A Korm. Határozat alapján 

elhalasztásra került 

(A közig. Egyeztetés 

lezárására nem került sor) 

 

 


