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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1792/2019. (XII. 23.) Korm. határozata
a 2020 és 2025 közötti időszakra vonatkozó nemzetközi fejlesztési együttműködési stratégiáról

A Kormány
 1. elfogadja a 2020 és 2025 közötti időszakra vonatkozó nemzetközi fejlesztési együttműködési stratégiát;
 2. egyetért azzal, hogy Magyarország – a  gazdasági teherbíró képességének, valamint külpolitikai és külgazdasági 

prioritásainak figyelembevételével – arra törekedjen, hogy 2025-re a hazai bruttó nemzeti jövedelemének 0,25%-a  
hivatalos fejlesztési támogatásokra kerüljön felhasználásra;

 3. felhívja az  agrárminisztert, a  belügyminisztert, az  emberi erőforrások miniszterét, a  honvédelmi minisztert, 
az  igazságügyi minisztert, az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, a külgazdasági és külügyminisztert, 
a Miniszterelnökséget vezető minisztert, valamint a pénzügyminisztert (a továbbiakban együtt: érintett miniszterek), 
hogy minisztériumonként jelöljenek ki egy-egy nemzetközi fejlesztési együttműködésért felelős, operatív szintű 
koordinátort a hatékonyabb tárcaközi együttműködés elősegítése érdekében;

Felelős:  érintett miniszterek
Határidő:  2020. április 30.

 4. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy – összhangban a  Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet Fejlesztéstámogatási Bizottságának irányelveivel – dolgozzon ki és bocsásson az  érintett miniszterek 
által vezetett minisztériumok rendelkezésére egy, a nemzetközi fejlesztési együttműködési projektekre vonatkozó, 
iránymutató jellegű nyomon követési, valamint értékelési szempontrendszert;

Felelős:  külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:  2020. december 31.

 5. felhívja az  érintett minisztereket, hogy nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenységük keretében  
– a  meglévő feladat- és hatáskörükkel összhangban – fordítsanak kiemelt figyelmet a  stratégiában megjelölt 
Fenntartható Fejlődési Célok megvalósítására;

Felelős:  érintett miniszterek
Határidő:  folyamatos

 6. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy – a  következő, 2021–2027 közötti többéves európai uniós 
pénzügyi keretre történő felkészülés érdekében – egy koncepció keretében vizsgálja meg a  magyar külgazdasági 
és külpolitikai érdekek hatékonyabb érvényesítésének a  lehetőségeit az  európai uniós fejlesztési eszközök 
tekintetében, különös figyelemmel a hazai gazdasági szereplők részvételének erősítésére;

Felelős:  külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:  2020. december 31.

 7. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy Magyarország külgazdasági prioritásaival összhangban magyar 
szereplők bevonásával valósítson meg stratégiai nagyságrendű nemzetközi fejlesztési együttműködési programokat 
a stratégiában jelölt célrégiók és szektorok vonatkozásában.

Felelős:  külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:  2025. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök


