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2022. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 

KIEMELT HÍREK KÉTOLDALÚ KAPCSOLATOK NEMZETKÖZI SZEREPVÁLLALÁS HÍRLEVÉL ARCHÍVUM 

KIEMELT HÍREK 
A KÜLÜGYEK TANÁCSA NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI FORMÁCIÓJÁNAK ÜLÉSE 
2021. november 19. 

A Külügyek Tanácsa fejlesztési formációjának ülése 2021. november 19-én, Brüsszelben került megrendezésre, amelyen 

Magyarországot Joó István, a külgazdaság fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár és Stelbaczky Tibor nagykövet, 

állandó képviselő képviselte. 

A tanácskozás során Josep Borrell uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő tájékoztatta a tagállamokat az 

Afganisztánban, Etiópiában és Szudánban bekövetkezett legutóbbi fejleményekre adott uniós válaszlépésekről, 

valamint a miniszterek megvitatták, hogy a három országban uralkodó politikai helyzet milyen hatással van az uniós 

fejlesztési támogatásra. 

A miniszterek továbbá eszmecserét folytattak Samantha Powerrel, az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési 

Ügynökségének (USAID) tisztviselőjével, amelynek középpontjában a legsürgetőbb globális kérdések álltak, úgy, mint a 

COVID-19 világjárvány hatásai és az oltóanyag-megosztás, az éghajlatváltozás, a demokrácia és az emberi jogok 

támogatása, az egyenlőtlenségek elleni küzdelem, valamint az Afganisztánban, Etiópiában és Szudánban kialakult 

válsághelyzetek. 

A napirendi pont keretében magyar részről kiemeltük, hogy stratégiai jelentőséggel bír az Amerikai Egyesült Államokkal 

való nemzetközi fejlesztési együttműködés folytatása. Közös erőfeszítéseink jeleként 2021-ben Magyarország és az 

Egyesült Államok Ukrajnában egy közös egészségügyi projekt végrehajtását kezdte meg 292 ezer euró értékben. Hazánk 

álláspontja szerint az Egyesült Államokkal való együttműködés középpontjában a COVID-19 világjárvány kezelésének, 

valamint hasonló jövőbeli válságok elkerülésének kell állnia, amelynek kapcsán kiemeltük, hogy 2021. novemberig 

Magyarország kb. 2,2 millió adag vakcinát adományozott a legsérülékenyebb országok számára. 

A Tanács megbeszélést folytatott továbbá a vízgazdálkodással kapcsolatos kihívásokról és lehetőségekről a közép-ázsiai 

régióra összpontosítva, ahol a vízhiány geopolitikai kihívást jelent, valamint instabilitást és migrációs nyomást is 

eredményez. A megbeszélés során egyetértés mutatkozott abban, hogy a víznek, mint a fenyegetéseket 

megsokszorozó tényezőnek, az EU külpolitikájának szerves részét kell képeznie. Az EU egységesen és az éghajlatváltozás 

által súlyosan érintett régiókkal, például Közép-Ázsiával, partnerségben fog fellépni a vízgazdálkodás, az energia és az 

éghajlatváltozás közötti kapcsolatok kezelése érdekében. 
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Magyar részről hangsúlyoztuk, hogy az uniós vízdiplomácia fókuszában a konfliktusok megelőzésének, az integrált 

vízgazdálkodásnak és a klímaváltozás hatásaival szembeni ellenállóképesség támogatásának kell állnia. Magyarország 

az elmúlt három évben négy közép-ázsiai országgal írt alá vízügyi megállapodást, és 2021-ben közel 5,7 millió euró 

értékben járultunk hozzá vízügyi projektekhez fejlődő országokban. Kirgizisztán számára mobil víztisztító berendezéseket 

juttatunk el, ezzel is támogatva a béke fenntartására irányuló törekvéseiket. A vízszektor iránti nemzetközi 

elköteleződésünk jeleként Magyarország három alkalommal rendezte meg a nagyszabású Budapest Víz Világtalálkozót 

(2013, 2016, 2019), valamint 2021. november 29. és december 5. között a Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expo 

és Csúcstalálkozót. 

Az ülés végén Jutta Urpilainen, a nemzetközi partnerségekért felelős biztos tájékoztatta a minisztereket a Team Europe 

keretében nyújtott vakcinamegosztás aktuális kérdéseiről. A vakcináció felgyorsítása érdekében a Bizottság 2022 

közepéig további 200 millió adag vakcinával kívánja támogatni az alacsony és közepes jövedelmű országokat. 

*** 
A V4-EK ÉS AZ OECD DAC: MAGYAR SZERVEZÉSŰ, MAGAS SZINTŰ RENDEZVÉNY A NEMZETKÖZI 

FEJLESZTÉSPOLITIKÁRÓL 
2021. december 10. 

2021. december 10-én magas szintű virtuális nemzetközi 

fejlesztéspolitikai rendezvényt szervezett a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium Magyarország OECD tagságának 25., 

illetve az OECD Fejlesztéstámogatási Bizottságához (DAC) 

való csatlakozásának 5. évfordulója alkalmából. 

A KKM Nemzetközi Fejlesztési Főosztálya, valamint 

Magyarország OECD és UNESCO melletti Állandó Képviselete 

közös szervezésében került megrendezésre a „Development 

Cooperation and the OECD DAC: A V4 Perspective” című 

esemény, amelynek célja a V4 országok nemzetközi fejlesztési 

együttműködési politikájának, illetve a DAC tagságuk 

tapasztalatainak bemutatása volt. A rendezvényen közel 80 

fő, köztük OECD nagykövetek, diplomaták, az OECD Titkárság 

munkatársai, illetve a V4 országok vezető szakértői vettek 

részt.  

Az eseményt Jorge Moreira da Silva, az OECD Fejlesztési 

Együttműködési Igazgatóság (DCD) igazgatója nyitotta meg, Susanna Moorehead, az OECD Fejlesztéstámogatási 

Bizottság (DAC) elnöke pedig videóüzenetben köszöntette a résztvevőket. Nyitóelőadásában Joó István külgazdaság 

fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár áttekintést nyújtott Magyarország nemzetközi fejlesztési együttműködési 

politikájáról, amelyben kitért a DAC tagság hozzáadott értékére és a V4-ek szerepére is. Az ezt követő, V4 országok 

illetékes főosztályvezetőinek részvételével megrendezett panelbeszélgetés fókuszában a V4-ek nemzetközi fejlesztési 

együttműködési politikáinak, illetve DAC tagságuk tapasztalatainak és hozzáadott értékének bemutatása állt. A 

rendezvényt Turóczy László nagykövet beszéde zárta. 
*** 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EGY NYUGAT-BALKÁNON MEGVALÓSÍTANDÓ FEJLESZTÉSI PROJEKT 

VONATKOZÁSÁBAN 
2021. november 30. 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium egy, a Nyugat-Balkánon 

megvalósítandó nemzetközi fejlesztési projekt támogatására 

vonatkozó pályázati felhívást tett közzé 2021. november 30-án, melynek 

benyújtási határideje 2022. január 31. A projekt a vízgazdálkodás, az 

egészségügy vagy a mezőgazdaság területén hivatott hozzájárulni 

Bosznia-Hercegovina, Albánia vagy Montenegró fenntartható 

fejlődéséhez. A projekt célja – összhangban Magyarország 2020 és 2025 

közötti időszakra vonatkozó Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési 

Stratégiájával (NEFE2025) – a nyugat-balkáni régió fenntartható 

Forrás: Külgazdasági és Külügyminisztérium 
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fejlődésének elősegítése nyugati technológiák és szaktudás átadása révén az EU-integráció jegyében. A felhívás a 

képre kattintva érhető el. 
*** 

KÉTOLDALÚ KAPCSOLATOK 

DROGPREVENCIÓS KÉPZÉS TÁMOGATÁSA EGY SEYCHELLE-I DELEGÁCIÓ SZÁMÁRA 
2021. december 6-15. 
A KKM 2021 decemberében egy seychelles-i egészségügyi 

szakemberekből álló delegáció képzését támogatta a 

drogprevenció, a rehabilitáció, valamint a reszocializáció 

területén.  

A Kallódó Ifjúságot Mentő Missziós Támogató Alapítvány 

(KIMMTA) szervezésében Budapesten és Pécsen 

megvalósult tréningen a résztvevők hasznos tudásra 

tehettek szert a kábítószerrel való visszaélés és a függőség 

kezelésének elméleti és gyakorlati vonatkozásairól, 

valamint intézménylátogatásokon keresztül nyerhettek 

betekintést a hazai lakossági addiktológiai szolgáltatások 

működésébe. A képzés befejeztét követően a delegáció 

Dr. Horváth Ildikóval, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

egészségügyi államtitkárával folytatott megbeszélést. 
*** 

HATÉKONY EGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS ERŐSÍTÉSÉT CÉLZÓ SZEMINÁRIUM IZRAELBEN 
2021. november 21-30. 
A KKM és Izrael Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési 

Ügynökségének (MASHAV) együttműködésében 2021. 

november 21-30. között egy hatékony egészségügyi 

igazgatás erősítését célzó képzésre került sor Haifában. A 

szemináriumra összesen 13 országból érkeztek 

egészségügyi vezetők, akik a képzés során 

megismerkedhettek az izraeli egészségügyi rendszer 

sajátosságaival, valamint a kutatás, az innováció és a 

digitalizáció területén elért izraeli eredményekkel.  

Az eseményen a COVID-19 világjárvány kezelésére 

irányuló hazai tapasztalatokat és jó gyakorlatokat két 

magyar vendégelőadó ismertette az Országos Kórházi 

Főigazgatóság, valamint a Semmelweis Egyetem 

képviseletében. 

 

 

*** 

MAGYARORSZÁG ÚJABB SEGÉLLYEL JÁRUL HOZZÁ UKRAJNA KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY ELLENI 

VÉDEKEZÉSÉHEZ 

2022. január 5. 

A COVID-19 világjárvány Ukrajnában továbbra is súlyos egészségügyi kihívásokat okoz, amely nagymértékben érinti az 

egészségügyi ellátórendszer megfelelő működésének fenntartását is. Magyarország Kormánya a jószomszédság és a 
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Keleti Partnerség jegyében újabb tíz darab lélegeztetőgéppel járul hozzá kilenc ukrajnai egészségügyi intézmény 

járvány elleni védekezéséhez.  

A Külgazdasági és Külügyminisztérium a nagy helyi tapasztalattal és kapcsolatrendszerrel rendelkező Magyar 

Ökumenikus Segélyszervezet közreműködésével juttatja el az életmentő egészségügyi védőeszközöket a végső 

rendeltetési helyszínekre. 

*** 

MAGYAR SEGÉLYSZÁLLÍTMÁNY A KUBAI KÖZTÁRSASÁG SZÁMÁRA 

2021. november 30. 

Magyarország 100 ezer darab KN95 típusú védőmaszk adományozása 

révén nyújt támogatást a koronavírus-járvány negatív hatásainak 

rendkívül kitett Kubai Köztársaság számára.  

Az adományt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ünnepélyes 

keretek között adta át 2021. november 30-án Budapesten Antonio 

Rodrígueznek, a kubai Vízügyi Erőforrások Nemzeti Intézetének 

elnökének. A támogatás hatékonyan járul hozzá a kubai egészségügyi 

ellátórendszer kapacitásának növeléséhez, valamint a higiéniai 

körülmények javításához, tovább erősítve a fennálló kétoldalú 

kapcsolatainkat. 

 

*** 

PÉNZBELI FELAJÁNLÁS A FÜLÖP-SZIGETEKI SZUPERTÁJFUN ÁLDOZATAI SZÁMÁRA 

2021. december 20. 

A 2021. december 16. és 18. között a Fülöp-szigeteken 

áthaladó Rai szupertájfun jelentős károkat okozott az ország 

középső tartományaiban, amelyet követően Magyarország 

az elsők között tett nemzetközi segítségnyújtásra vonatkozó 

felajánlást.  

Hazánk 20 millió forint értékű gyorssegélyt ajánlott fel az 

áldozatok megsegítésére és a cebui érsekség épületeinek 

helyreállítására. Teodoro Locsin fülöp-szigeteki 

külügyminiszter és Anton Pascual atya, a Caritas Manila 

igazgatója köszönetüket fejezték ki a hazánk által mutatott 

törődésért, figyelemért. 

 

*** 

A GÖRÖGORSZÁGI ERDŐTÜZEKBEN MEGRONGÁLÓDOTT KÁPOLNA MAGYAR TÁMOGATÁSSAL 

TÖRTÉNŐ FELÚJÍTÁSA 

2021. október 1. 

Forrás: Külgazdasági és Külügyminisztérium 
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Görögországot egy harminc éve nem tapasztalt hőhullám érte el 2021 

augusztusában. Az ennek következtében kialakult erdőtüzek jelentős 

anyagi és természeti károkat okoztak, különösen Görögország második 

legnagyobb szigetén, Evián. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 2021. október 1-i athéni 

látogatásán felajánlotta Nikos Dendias görög külügyminiszternek, hogy 

Magyarország kész felújítani egy, a természeti katasztrófa 

következtében megsérült kápolnát. A magyar felajánlás kiemelt 

jelentőséggel bír a helyi keresztény műemlékek megóvásának 

tekintetében.  

 

*** 

NEMZETKÖZI SZEREPVÁLLALÁS 

A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉRT FELELŐS UNIÓS FŐIGAZGATÓK ÜLÉSE 

2021. december 15. 

2021. december 15-én virtuális formában került megrendezésre a nemzetközi fejlesztésért felelős uniós főigazgatók ülése. 

A tanácskozáson a Bizottság és a tagállamok a 2022. február 17-18-i EU-Afrikai Unió (AU) csúcstalálkozóra előkészített 

befektetési, egészségügyi és oktatási csomagokat, valamint a kidolgozás alatt álló mobilitás csomag jelentőségét 

vitatták meg, továbbá áttekintették az ún.  Team Europe kezdeményezések (Team Europe Initiatives, TEI) szerepét a 

csomagok megvalósítása terén. Az ülés alkalmával a tagállamok mindezek mellett tájékoztatást kaptak az EU alacsony 

és közepes jövedelmű országok COVID-19 elleni védekezéséhez nyújtott támogatásáról. Magyarországot Karbuczky 

Gergely, a KKM Nemzetközi Fejlesztési Főosztályának főosztályvezetője képviselte. 

A befektetési, egészségügyi és oktatási, valamint a készülő mobilitási csomagokat a tagállamok általánosságban 

üdvözölték. Értékelésük szerint az Afrikával folytatott együttműködés középpontjában az egészségüggyel, a 

digitalizációval, az élelmezésbiztonsággal, a fiatalok oktatásával, valamint a munkavállalással foglalkozó 

kezdeményezéseknek kell állniuk. Emellett néhány tagállam a kiberbiztonság, a mezőgazdaság, a zöld átállás, illetve a 

víz témakörét is hangsúlyozta.  

Magyar részről jeleztük, hazánk Tunézia vonatkozásában a víz kérdésével foglalkozó TEI-ben kíván részt venni, amely a 

vízügyi szektor fejlesztését hivatott támogatni a vízbiztonság és az ívóvízhiány csökkentésének területén. Az ivóvízhiány a 

migráció kiváltó okai közé tartozik, így a kezdeményezés kulcsfontosságú problémára kínál megoldást. 

Az ülés zárásaként a Bizottság tájékoztatta a tagállamokat  az alacsony és közepes jövedelmű országok számára a 

COVID-19 elleni védekezés érdekében nyújtott támogatásról. Egyetértés mutatkozott a tekintetben, hogy átfogó 

megközelítést kell alkalmazni a járvány elleni küzdelem során, amelynek egyaránt összpontosítani kell az oltóanyag-

adományozásra és a helyi előállítási kapacitások erősítése is. 

*** 

A GLOBÁLIS OKTATÁSI HÁLÓZAT 45. KEREKASZTAL-ÜLÉSE 

2021. november 17-18. 

2021. november 17-18-án, virtuális formában került sor a szakpolitikai tudásmegosztás elősegítésén dolgozó Globális 

Oktatási Hálózat (Global Education Network Europe, GENE) 45. kerekasztal-ülésére. A kétnapos üléssorozat fókuszában 

a tagállamok globális oktatásra vonatkozó nemzeti jelentéseinek bemutatása, valamint a 2022 novemberében 

elfogadni tervezett „European Declaration on Global Education to 2050” c. dokumentum állt.  

A kerekasztal-ülés során lefolytatott informális eszmecsere során a résztvevők 2022-es nyilatkozat prioritási területeiként 

azonosították be a szolidaritás, az egyenlő lehetőségek megteremtése, a fenntarthatóság, a koherencia, a szegénység 
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csökkentése, a demokratikus alapelvek érvényre juttatása, az inkluzivitás, a kritikus gondolkodás, a digitalizáció, valamint 

globális polgárság kérdését.  

Magyarország részéről megerősítettük a globális oktatás és a GENE-nel fenntartott kapcsolat erősítése melletti 

elkötelezettségünket. A nemzeti előrehaladás tekintetében hazánk részéről röviden összegeztük az elmúlt időszak 

eredményeit, amelyek közül a legjelentősebb a fenntartható fejlődés oktatásának (Education for Sustainable 

Development, ESD) beépítése volt a tanárképzési programokba. 

*** 

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 
Az Európai Unió a nemzetközi fejlesztési támogatások fejlődő országokban történő biztosítása és végrehajtása 

érdekében pályázati felhívásokat tesz közzé, amelyek jelenleg elsődlegesen az alábbi weboldalakon érhetők el: 

DG DEVCO weboldalán: Calls for Proposals and Tenders; 

F&T Portal (Funding & tender opportunities). 

A közbeszerzési eljárások esetében a TED portál (Tenders Electronic Daily) biztosítja a pályázati lehetőségek 

megismerését. 

*** 

HÍRLEVÉL ARCHÍVUM 
Kövessék figyelemmel a Nemzetközi Fejlesztési Főosztály hírlevelét!  

 

A Nemzetközi Fejlesztési Hírlevél összes, eddig megjelent száma elérhető a Nemzetközi Fejlesztés Főosztály honlapján, az 

alábbi linken: 

https://nefe.kormany.hu/hirlevel 

 

A Nemzetközi Fejlesztési Főosztály hírlevelére történő feliratkozás az alábbi e-mail címen keresztül lehetséges: 
nefefo@mfa.gov.hu. 
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