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1. Magyarország 2020. évi nemzetközi fejlesztési együttműködési 

tevékenységének összefoglalója 

A magyar Kormány hatályos, 2020-2025 közötti időszakra 

vonatkozó Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési 

Stratégiájával (a továbbiakban: NEFE2025) összhangban 

Magyarország célja, hogy az elkövetkező időszakban hazánk 

a korábbiaknál is hangsúlyosabban vegye ki részét a 

nemzetközi közösség kihívásainak leküzdésében. E cél 

elérése érdekében Magyarország a nemzetközi fejlesztési 

együttműködést egy kiemelt külgazdasági és külpolitikai eszközként alkalmazza, amely a 

fenntartható fejlődési irányelvek figyelembevételével hatékonyan járul hozzá többek között a 

déli és a keleti partnerországokkal való gazdasági kapcsolataink elmélyítéséhez, a migrációt 

kiváltó okok helyben történő kezeléséhez, valamint a fejlődő országok felzárkóztatásához. 

Magyarország 2020-ban a korábbi évek tendenciáját követve ismét növelte hivatalos fejlesztési 

támogatásait (Official Development Assistance, a továbbiakban: ODA),1 ezáltal bizonyítva 

hazánk nemzetközi szolidaritását, illetve elköteleződését a koronavírus-járvány okozta negatív 

hatások, valamint további, kiemelt jelentőségű globális kihívások kezelésében. Magyarország 

2020-ban – előzetes adatok alapján2 – mindösszesen 128,92 milliárd forintot (418,57 millió 

dollár) fordított a nemzetközi fejlesztési együttműködés keretében az ODA-ra jogosult fejlődő 

országok megsegítésére, amelynek köszönhetően elmondható, hogy a tavalyi évben hazánk 

rekord méretűre növelte a nemzetközi fejlesztési együttműködésekre fordított forrásainak 

összegét. A növekedés eredményeként az ODA-nk bruttó nemzeti jövedelemhez (gross national 

income, a továbbiakban: GNI) viszonyított aránya (ODA/GNI) 0,09%-ról megközelítőleg 

0,27%-ra emelkedett 2010-hez képest. Abszolút értékekben számolva a fejlesztési 

támogatásaink tekintetében közel 267%-os növekedést értünk el 2010 óta. Kiemelendő, hogy 

                                                           
1 A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (Organisation for Economic Co-operation and 

Development, a továbbiakban: OECD) Fejlesztéstámogatási Bizottsága (Development Assistance Committee, a 

továbbiakban: DAC) kiemelt feladatainak egyike annak mérése, hogy a DAC-tagsággal rendelkező országok 

miként járulnak hozzá a fejlődő világ felzárkóztatásához. Az OECD ennek érdekében nem csupán definiálja a 

„hivatalos fejlesztési támogatás” fogalmát, hanem ellenőrzi a tagállamok által szolgáltatott adatokat. Az OECD 

DAC a tárgyévi adatokat az azt követő év végéig vizsgálja felül. Bár a jelentésben szolgáltatott adatok ez utóbbinak 

megfelelően még nem tekinthetők véglegesnek, a felülvizsgálat során jelentős változások nem várhatók. 
2 Az OECD DAC a 2020. évi adatokat előreláthatóan 2021 decemberéig hitelesíti. 
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ezen eredménnyel hazánk elérte és meghaladta a NEFE2025-ben kitűzött, 2025-ig teljesítendő 

0,25%-os célkitűzését. 

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

megfelelően – a nemzetközi gazdaságfejlesztési és a különböző kifektetési programoknak, 

valamint a COVID-19 járvány elleni védekezéshez világszerte biztosított bilaterális fejlesztési 

programoknak, egészségügyi eszközadományoknak köszönhető. A nemzetközi 

gazdaságfejlesztési és kifektetési programok jelentős hatását bizonyítja, hogy a fejlesztési 

támogatások mértéke 2018-tól számolva jelentősen növekedett, amikor is megkezdődött a 

Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) nemzetközi fejlesztési 

tevékenységének exportfókuszúvá történő alakítása. 

Magyarország 2020-ban összesen 110 fejlődő országnak nyújtott fejlesztési támogatást 571 

projekt keretében. A nemzetközi fejlesztési támogatások regionális eloszlásában 2020-ban a 

Nyugat-Balkán (16,83 milliárd forint; 54,64 millió dollár), a Közel-Kelet (13,49 milliárd forint; 

43,79 millió dollár), Kelet-Európa (7,94 milliárd forint; 25,79 millió dollár) és Afrika (6,85 

milliárd forint; 22,25 millió dollár) domináltak. Ezen kívül Délkelet-Ázsia (5,99 milliárd forint; 

19,44 millió dollár), Belső-Ázsia (5 milliárd forint; 16,25 millió dollár), Kelet-Ázsia (4,05 

milliárd forint; 13,13 millió dollár) és Latin-Amerika (2,32 milliárd forint; 7,52 millió dollár) 

országai is jelentős támogatásokban részesültek. 

 

Magyarország a NEFE2025 és a Fenntartható Fejlődési Célokkal (Sustainable Development 

Goals, a továbbiakban: SDG-k) összhangban kiemelten fontos szerepet tulajdonít az oktatás, az 

egészségügy, a mezőgazdaság, a környezetvédelem, az információtechnológia és a 

vízgazdálkodás területeinek. Hazánk 2020-ban jelentősen növelte az emberi fejlődés és az 

oktatás (35,02 milliárd forint; 113,71 millió dollár), a koronavírus-járvány okozta kihívások 

miatt az egészségügy (7,93 milliárd forint; 25,75 millió dollár), az ipar (7,17 milliárd forint; 

23,29 millió dollár) és a mezőgazdaság (5,01 milliárd forint; 16,26 millió dollár) fejlesztésére 

irányuló támogatásainak mértékét. Emellett egyaránt kiemelendő a szolgáltatások (4,81 

milliárd forint; 15,61 millió dollár), a vészhelyzeti segítségnyújtás (4,32 milliárd forint; 14,04 

millió dollár), az újjáépítés (3,16 milliárd forint; 10,27 millió dollár) és a vízgazdálkodás (1,99 
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milliárd forint; 6,47 millió dollár) területein megvalósuló fejlesztési projektekre fordított 

támogatások összege. 

Az SDG-k tekintetében Magyarország a nemzetközi fejlesztési tevékenységének keretében 

59,14 milliárd forinttal (192 millió dollár) a globális partnerség újjáélesztése, 35 milliárd 

forinttal (113,64 millió dollár) a magas szintű és méltányos oktatás, míg 11,68 milliárd forinttal 

(37,92 millió dollár) a fenntartható növekedés és a termelékeny, teljes foglalkoztatottság 

célkitűzéseit támogatta. Kiemelendő, hogy emellett 8,19 milliárd forintot (26,58 millió dollár) 

az egészséges élet és jólét biztosítására, 3,23 milliárd forintot (10,5 millió dollár) az éhínség 

megszűntetésére és a fenntartható mezőgazdaság elősegítésére, valamint összesen 11,68 

milliárd forintot (37,93 millió dollár) a fennmaradó tizenkét fejlődési cél elérésére fordított. 

Magyarország nemzetközi fejlesztési tevékenysége SDG-k szerint3 

Az OECD DAC irányelvei mentén elvégzett adatgyűjtés során megállapításra került, hogy 

intézményi bontás alapján 2020-ban a KKM biztosította a legnagyobb nemzetközi fejlesztési 

támogatást. A KKM 65,8 milliárd forinttal (213,65 millió dollár) járult hozzá a nemzetközi 

fejlesztési célkitűzések eléréséhez, amely így több mint 20 milliárd forinttal növekedett a 2019. 

évi 41,83 milliárd forint (143,93 millió dollár) összegű támogatásokhoz képest. Magyarország 

az alábbi intézményi bontásban valósította meg 2020. évi nemzetközi fejlesztési 

tevékenységeit. 

                                                           
3 SDG 2 – Az éhínség megszüntetése; SDG 3 – Egészség és jólét; SDG 4 – Minőségi oktatás; SDG 6 – Tiszta víz 

és közegészségügy; SDG 8 – Tisztességes munka és gazdasági növekedés; SDG 17 – Partnerség a célok eléréséért. 
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Összhangban a NEFE2025-ben lefektetett célkitűzésekkel, hazánk 2020-ban növelni tudta 

mind a bilaterális, mind a multilaterális hivatalos fejlesztési támogatásait. Ennek alapján 

támogatásainak több mint fele (68,81 milliárd forint; 223,4 millió dollár) bilaterális alapú 

projekteken keresztül valósult meg, míg 60,11 milliárd forint (195,18 millió dollár) 

multilaterális szervezetek (Európai Unió, ENSZ, OECD) irányába került befizetésre. Mindez 

alátámasztja, hogy Magyarország a nemzetközi fejlesztéspolitikája révén a globális kihívások 

kezelésén túl kiemelt figyelmet szentel a hazai külgazdasági és külpolitikai érdekek 

hatékonyabb érvényesítésének is. 
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2. A NEFE2025 végrehajtása érdekében tett intézkedések és eredmények  

(a) A NEFE2025 pillérei 

A KKM Nemzetközi Fejlesztési Főosztálya az Országgyűlés, az érintett társminisztériumok, a 

szakpolitika szempontjából kiemelt tudással és tapasztalattal bíró szakemberek, kutatók, 

valamint civil szervezetek bevonásával készítette, majd a magyar Kormány 2019. december 23-

án fogadta el a Magyarország 2020 és 2025 közötti időszakra vonatkozó Nemzetközi 

Együttműködési Stratégiáját (NEFE2025).4  

A NEFE2025 célja, hogy hazánk a fejlődő világban jelentkező szükségletekre, illetve a magyar 

komparatív előnyökre alapozva járuljon hozzá – az európai szomszédságpolitikához, illetve a 

Keleti Partnerséghez kapcsolódó nemzeti prioritások mellett – Afrika és a Közel-Kelet 

gazdasági, valamint társadalmi felemelkedéséhez, továbbá a hazai gazdasági érdekek 

hatékonyabb érvényre juttatásához. A NEFE2025 öt pillérre építve, célravezetően vázolja fel a 

magyar nemzetközi fejlesztéspolitika irányait és a „senkit nem hagyunk hátra” elven alapulva 

követi az Agenda 2030 által megfogalmazott célkitűzéseket, valamint az OECD DAC 

ajánlásait, elsődlegesen a szegénység és az egyenlőtlenségek csökkentésére fókuszálva.  

A NEFE2025 az alábbi öt pillért tűzte ki célul:  

1. Magyarország nemzetközi szerepvállalásának növelése 

2. Mélyrehatóbb szakpolitikai tervezés, hatékonyabb tárcaközi koordináció, egységes 

eredmény-orientált projektmegvalósítás 

3. Projektimplementáció a Fenntartható Fejlődési Célok mentén 

4. Gazdasági partnerségek erősítése a nemzetközi fejlesztésben 

5. A magyar gazdasági és civil szereplők mozgósítása 

A KKM koordinációjában a NEFE2025 végrehajtása 2020-ban megkezdődött, illetve 

Magyarországnak több pillér tekintetében jelentős eredményeket sikerült elérnie.  

(b) A NEFE2025 végrehajtása  

1. pillér: Magyarország nemzetközi szerepvállalásának növelése 

Magyarország nemzetközi szolidaritását, valamint a nemzetközi fejlesztés iránti 

elkötelezettségét igazolja, hogy 2010-től számolva jelentős növekedés tapasztalható a hivatalos 

fejlesztési támogatásként biztosított pénzügyi források terén, amellyel egyre nagyobb 

mértékben járulunk hozzá a fejlődő világban jelentkező szükségletek biztosításához, valamint 

az ebből eredő globális problémák hatékony kezeléséhez. 

Magyarországnak 2020-ban sikerült rekord méretűre növelnie a nemzetközi fejlesztési 

együttműködésre fordított forrásainak összegét, mivel hazánk 2020-ban 128,92 milliárd forint 

(418,57 millió dollár) értékben biztosított támogatást a fejlődő országok számára. A hivatalos 

fejlesztési támogatásaink bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI) viszonyított aránya (ODA/GNI) 

0,09%-ról megközelítőleg 0,27%-ra emelkedett 2010-hez képest. Az abszolút értékek alapján 

mindez 267%-os növekedést jelent. Ezen eredménnyel hazánk elérte és meghaladta a 

NEFE2025-ben kitűzött, 2025-ig teljesítendő 0,25%-os célkitűzését. 

Hazánk a V4-es partnerekhez mérten is kimagasló eredményt ért el, amely elmondható az 

Európai Unió tagállamainak viszonylatában is, hiszen Magyarország 2019-hez viszonyítva 

42,15%-kal növelte a nemzetközi fejlesztésre fordított támogatásainak összegét. A 

                                                           
4 A Stratégia a Kormány 1792/2019. (XII. 23.) számú határozataként került kihirdetésre. 

https://nefe.kormany.hu/download/f/61/b2000/NEFE2025%20-%20Strat%C3%A9gia.pdf


 

8 

 

támogatásaink jelentős mértékű növekedése – a NEFE2025-ben foglalt célkitűzéseknek 

megfelelően – a nemzetközi gazdaságfejlesztési és a különböző kifektetési programoknak, 

valamint a COVID-19 elleni védekezéshez világszerte biztosított bilaterális fejlesztési 

programoknak, egészségügyi eszközadományoknak köszönhető. 

2. pillér: Mélyrehatóbb szakpolitikai tervezés, hatékonyabb tárcaközi koordináció, egységes 

eredmény-orientált projektmegvalósítás 

A magyar nemzetközi fejlesztési tevékenység hatékonyságának és láthatóságának növelése 

érdekében kialakításra került a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Koordinátori Rendszer 

(a továbbiakban: NEFEKOR), amely gyakorlati működését 2020. október végén kezdte meg. 

A létrehozott koordinátori rendszer célja, hogy az egyes tárcák között erősítse a szakpolitikák 

fejlesztési célú koherenciáját. A NEFEKOR ezáltal hozzájárul ahhoz, hogy hazánk nemzetközi 

fejlesztési tevékenysége során egymásra épülő, egymást kiegészítő projekteket hajtson végre. 

Az egyes minisztériumok részéről kijelölt nemzetközi fejlesztési koordinátorok nem csupán az 

adott minisztérium nemzetközi fejlesztési tevékenységét fogják össze, hanem 

kapcsolattartóként közreműködnek az intézmények közötti eredményesebb információáramlás 

megvalósulásához, valamint a multiszektorális programok jövőbeli létrehozásához. A 

NEFEKOR gyakorlati működése lehetőséget teremt továbbá arra, hogy Magyarország OECD-

DAC tagságából eredő, éves adatszolgáltatási kötelezettségének magasabb minőségben tudjon 

eleget tenni. 

Hazánk a NEFE2025 célkitűzéseivel összhangban továbbá arra törekszik, hogy a nemzetközi 

fejlesztési projektek és programok koncentráltabb területi fókusz mentén kerüljenek 

megvalósításra, kiemelt figyelemmel az európai szomszédságpolitikai és a Keleti Partnerség 

országaira, a Közel-Keletre, valamint az afrikai kontinensre. Ezen célkitűzésekkel összhangban 

2019-hez képest markáns növekedést mutattak a nyugat-balkáni (16,83 milliárd forint, 54,64 

millió dollár), közel-keleti (13,49 milliárd forint, 43,79 millió dollár), valamint kelet-európai 

(7,94 milliárd forint, 25,79 millió dollár) támogatásaink. Az afrikai kontinens országainak 

támogatása továbbra is előkelő helyen szerepel földrajzi fókuszunk vonatkozásában (6,85 

milliárd forint, 22,25 millió dollár). A földrajzi fókusz növeli a magyar támogatások 

láthatóságát és hathatóságát.  

3. pillér: Projektimplementáció a Fenntartható Fejlődési Célok mentén 

Hazánk nemzetközi fejlesztési tevékenysége során azon SDG-kre kíván nagyobb hangsúlyt 

fektetni, amelyek terén komparatív előnyökkel rendelkezik, így elsősorban a vízgazdálkodás, a 

mezőgazdaság, az egészségügy, az oktatás, a környezetvédelem és az információtechnológia 

területeire fókuszál. Az ágazati fókusz egyúttal lehetővé teszi a magyar versenyképesség, 

termelékenység és exportpiaci részesedés növekedését, valamint ezáltal Magyarország 

hathatósabban tud hozzájárulni a globális kihívások kezeléséhez, illetve a migráció 

megállításához.  

A legsürgetőbb globális problémák kezelése iránti elkötelezettségünket mutatja a 2020. évi 

nemzetközi fejlesztési együttműködésre fordított támogatásaink Fenntartható Fejlődési Célok 

szerinti megoszlása is. Ennek megfelelően – amint az az előző fejezetben szereplő ábrán is 

látszik – elsődlegesen a globális partnerség újjáélesztéséhez, a magas szintű és méltányos 

oktatáshoz, a fenntartható növekedéshez és termelékenységhez, a teljes foglalkoztatottság 

eléréséhez, az egészséges élet és jólét biztosításához, az éhínség megszüntetéséhez és a 

fenntartható mezőgazdaság elősegítéséhez járultunk hozzá. 

Annak érdekében, hogy a Magyarország által végrehajtott fejlesztési projektek még 

hangsúlyosabban járuljanak hozzá az SDG-k teljesüléséhez, 2020-ban – a NEFE2025 
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iránymutatása alapján – mindemellett elkészült a „Kézikönyv a nemzetközi fejlesztési 

projektekre vonatkozó kiválasztási, nyomonkövetési, valamint értékelési szempontrendszerről” 

c. dokumentum. A kézikönyv célja, hogy egységes szakpolitikai szempontrendszer 

alkalmazásával elősegítse a különböző magyar fejlesztéspolitikai szereplők tevékenységének a 

NEFE2025 célkitűzései mentén történő összehangolását, hatékonyabb kivitelezését, illetve 

eredményesebb kommunikációját 

4. pillér: Gazdasági partnerségek erősítése a nemzetközi fejlesztésben 

A nemzetközi fejlesztési együttműködés továbbá egy kiemelt külgazdasági eszközként szolgál, 

ugyanis a hazánk által támogatott projektek és programok végrehajtásában magyar gazdasági 

szereplők és intézmények is részt vesznek. A magyar támogatások így érdemben járulnak hozzá 

a kétoldalú gazdasági kapcsolataink elmélyítéséhez, a migráció kiváltó okainak helyben történő 

kezeléséhez, valamint az egyes fejlődő országokban rejlő gazdasági lehetőségek 

kiaknázásához, különösen abból adódóan, hogy a kivitelező magyar cégek külföldi piacokon 

jelenhettek meg. A NEFE2025-ben foglalt külgazdasági célkitűzésekkel összhangban a KKM 

az elmúlt egy évben sikeresen közvetlenül bevont 16 magyar vállalatot a különböző fejlesztési 

projektek végrehajtásába. Ezen vállalatok, kivitelezők további magyar cégeket (átlagosan 

három), intézményeket és szaktudást vontak be a kivitelezési folyamatokba beszállítóként vagy 

alvállalkozóként.  

A NEFE2025-ben lefektetett, új 

gazdaságfejlesztési modell kiemelt példája, 

zászlóshajó kezdeményezése az Ugandai 

Köztársaságban végrehajtásra kerülő, 5,4 

milliárd forint (19,6 millió dollár) összértékű 

nemzetközi fejlesztési együttműködési 

program, amely az egészségügy, a 

kibervédelem, a vízgazdálkodás, a turisztika, 

valamint az e-kormányzás területeit érinti. A 

program minden eleme magyar gazdasági és 

intézményi szereplők bevonásával valósul meg, 

ezáltal jelentősen hozzájárulva gazdasági 

partnerségeink erősítéséhez, Uganda 

stabilitásához, illetve az országban lévő menekültek ellátásához.  

5. pillér: A magyar gazdasági és civil szereplők mozgósítása 

Az EU nemzetközi fejlesztést finanszírozó pénzügyi eszközeibe történő nagymértékű magyar 

befizetések okán a magyar Kormány kiemelt célkitűzése a magyar szereplők eredményesebb 

bevonása az EU által kiírásra kerülő nemzetközi fejlesztési pályázatokba. Az EU a 2014-2020-

es pénzügyi időszakban számos – különböző tematikus és földrajzi fókusszal rendelkező – 

pénzügyi eszközt tartott fent a fejlődő országok támogatására, amelyek forrásainak egy része 

pályáztatás útján került allokálásra. A 2021-2027 közötti többéves költségvetési keretben egy 

új külkapcsolati eszköz, a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz – 

Globális Európa (Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument – 

Global Europe, a továbbiakban: NDICI-GE)5 került létrehozásra az egyszerűbb és koherensebb 

uniós külső finanszírozási rendszer létrehozása érdekében, összevonva a korábban különálló 

uniós külkapcsolati és fejlesztéspolitikai eszközök túlnyomó részét.  

                                                           
5 Az Eszköz létrehozásról szóló rendelet 2021. június 14-én lépett hatályba. 

Ugandai okmánybiztonsági rendszerek kialakítása: 

az ugandai hatóságok a rendszert az afgán 

menekültek regisztrációjára is alkalmazták 

https://nefe.kormany.hu/download/e/2f/b2000/K%C3%A9zik%C3%B6nyv%20a%20Nemzetk%C3%B6zi%20fejleszt%C3%A9si%20projektekre%20vonatkoz%C3%B3%20kiv%C3%A1laszt%C3%A1si,%20nyomonk%C3%B6vet%C3%A9si,%20valamint%20%C3%A9rt%C3%A9kel%C3%A9si%20szempontrendszerr%C5%91l%20vfin.pdf
https://nefe.kormany.hu/download/e/2f/b2000/K%C3%A9zik%C3%B6nyv%20a%20Nemzetk%C3%B6zi%20fejleszt%C3%A9si%20projektekre%20vonatkoz%C3%B3%20kiv%C3%A1laszt%C3%A1si,%20nyomonk%C3%B6vet%C3%A9si,%20valamint%20%C3%A9rt%C3%A9kel%C3%A9si%20szempontrendszerr%C5%91l%20vfin.pdf
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Az EU-s források lehívását és a hazai szereplők bevonását tekintve alapvető fontosságú, hogy 

az uniós költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatokat az Európai Bizottság – közvetett 

irányítás esetén – más szervezetekre ruházhatja át. Az uniós források kezelésével megbízott 

szervezeteket ez esetben átlátható, illetve a tevékenység jellegével igazolható módon kell 

kiválasztani, amelynek során megfelelő módon figyelembe kell venni a partner pénzügyi és 

működési kapacitásait is. Ezen vizsgálatot biztosítja az EU számára az ún. pillérértékelési 

eljárás, amelynek központi célja az európai unió pénzügyi érdekeinek védelme, azáltal, hogy 

az uniós forrásokat kezelni kívánó szervezetek értékelésen való megfelelése alapvető feltétele 

az EU által kiírásra kerülő fejlesztéspolitikai pályázatokon történő elindulásnak. 

A fejlesztési célú uniós források lehívása érdekében a KKM Nemzetközi Fejlesztési 

Főosztályának kezelésében elkészült a „Kézikönyv az uniós pillértértékelési eljárásban történő 

részvételhez” c. dokumentum. A Kézikönyv elsődleges célja az európai uniós fejlesztési 

pályázati kiírásokon történő hatékony hazai részvétel elősegítése, elsősorban a pályázati 

rendszer szempontjából elengedhetetlennek tekinthető pillérértékelési eljárás áttekintésével. A 

Kézikönyv többek között információval szolgál az uniós projektmegvalósítás általános 

kereteiről és a végrehajtással megbízható entitási körről, e tekintetben a pillérértékelési eljárás 

jelentőségéről, főbb elemeiről, az értékelést végző auditorról és magáról az értékelési 

folyamatról. A KKM intézkedéseinek eredményeként több hazai intézmény megkezdte az 

akkreditációs folyamat megszerzését, így a jövőben várhatóan több magyar intézmény tud majd 

pályázni közvetett uniós forrásokra.  

A KKM ezen felül megkezdett több olyan intézkedést (figyelemfelhívás, érdekképviselet, 

pályázati felhívásokkal kapcsolatos információk megosztása), amelyek célja ösztönözni a 

magyar szereplőket, hogy részt vegyenek a közvetlen uniós forrásokból megvalósuló fejlesztési 

projektekben, programokban.  

Ezen túlmenően kiemelendő a hazai nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenység 

népszerűsítése, valamint Magyarország eredményeinek és sikereinek bemutatása érdekében 

megjelenő angol nyelvű tájékoztató kiadvány, valamint az időszakosan megjelenő magyar 

nyelvű nemzetközi fejlesztési hírlevél. A KKM Nemzetközi Fejlesztési Főosztálya ezidáig 

2019-ben és 2020-ban készített tájékoztató kiadványt a magyar nemzetközi fejlesztéspolitika 

megelőző évi eredményeiről. E két kiadvány rendkívül pozitív hazai és külföldi fogadtatását 

követően 2021-ben is készült egy, a Magyarország nemzetközi fejlesztéspolitikai 

tevékenységét bemutató tájékoztató brossúra, amely szemléletesen támasztja alá a magyar 

Kormány elkötelezettségét a fejlődő, illetve a válságok által érintett országok kihívásainak 

helyben történő kezelése iránt. A KKM Nemzetközi Fejlesztési Főosztálya gondozásában 

készülő, rendszeres időközönként megjelenő hírlevél célja, hogy folyamatosan tájékoztassa a 

hazai vállalatokat, a civil szereplőket, a fejlesztési partnereket, a társminisztériumokat, valamint 

a nemzetközi fejlesztési együttműködéssel foglalkozó kutatókat Magyarország legfrissebb 

eredményeiről, a nemzetközi fejlesztési együttműködésre vonatkozó legújabb hírekről és az 

elérhető pályázati felhívásokról. 

 

https://nefe.kormany.hu/download/3/55/b2000/K%C3%A9zik%C3%B6nyv%20a%20pill%C3%A9r%C3%A9rt%C3%A9kel%C3%A9si%20elj%C3%A1r%C3%A1sban%20t%C3%B6rt%C3%A9n%C5%91%20r%C3%A9szv%C3%A9telhez_20210127.pdf
https://nefe.kormany.hu/download/3/55/b2000/K%C3%A9zik%C3%B6nyv%20a%20pill%C3%A9r%C3%A9rt%C3%A9kel%C3%A9si%20elj%C3%A1r%C3%A1sban%20t%C3%B6rt%C3%A9n%C5%91%20r%C3%A9szv%C3%A9telhez_20210127.pdf
https://nefe.kormany.hu/download/2/1f/c2000/Donorprofil_2021.pdf
https://nefe.kormany.hu/download/7/f5/72000/Hungary%20-%20International%20Development%20Cooperation%20Profile.pdf
https://nefe.kormany.hu/download/1/76/a2000/IDC%20brochure-2020.pdf
https://nefe.kormany.hu/download/2/1f/c2000/Donorprofil_2021.pdf
https://nefe.kormany.hu/hirlevel

