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    Fo r rá s :  K K M  

2020. november 26. 

A magyar Kormány döntése értelmében a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium (KKM) a Szerbiával való jószomszédsági 

kapcsolatokra tekintettel egészségügyi védőeszközöket 

biztosított a Vajdaság számára, elősegítve  ezáltal a koronavírus-

járvány okozta egészségügyi, valamint az abból eredő 

gazdasági, társadalmi kihívások hatékony kezelését.  

 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook 

bejegyzésében elmondta, hogy "a mi esetünkben az ország és a 

nemzet határai nem esnek egybe, és mi azt valljuk, hogy minden 

magyar felelős minden magyarért. Ezért kötelességünk segíteni a 

határainkon túl élő magyar nemzeti közösségeken is, különösen 

így van ez most, a világjárvány idején". 

 

A KKM a döntés nyomán 100 darab lélegeztetőgépet és 100 

darab betegőrző monitort biztosított a Vajdasági Klinikai Központ 

számára, illetve további 10 darab betegőrző monitort juttatott el 

a Zentai Közkórház részére.  

*** 
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EGÉSZSÉGÜGYI SEGÉLYPROGRAM UKRAJNÁBAN A COVID-19 ELLENI KÜZDELEM 

ÉRDEKÉBEN 
2020. november 24. 

A szolidaritás jegyében a magyar Kormány összesen 100 darab lélegeztetőgépet biztosít Ukrajnának, illetve 

Kárpátaljának a koronavírus-járvány elleni küzdelem érdekében. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 

szeptember 23-án 50 gépet adott át Kárpátalján 22 kárpátaljai kórház, illetve egészségügyi központ számára. 

Magyarország a Kormány döntése értelmében a Külgazdasági és Külügyminisztérium koordinációjában várhatóan 

50 lélegeztetőgépet biztosít több nyugat-, illetve kelet-ukrán egészségügyi intézmény számára.  

A segélyprogram keretében Magyarország egyéb egészségügyi védőeszközöket is adományoz kárpátaljai 

oktatási és egészségügyi intézményeknek. A KKM és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet közreműködésében 

eddig 113 iskola számára biztosítottunk 500 ezer maszkot, több mint 680 liter fertőtlenítőszert, 250 darab érintés 

nélküli hőmérőt, valamint 2500 darab arcvédő pajzsot. Ezen felül a Nagyszőlősi Járási Kórháznak 12 ezer darab 

maszkot, ezer cipővédőt, 28 liter fertőtlenítőszert, valamint 2 ezer kesztyűt juttatunk el a COVID-19 járvány negatív 

hatásainak mérséklése érdekében.  

   

                  F o r rá s :  KK M  Fo r rá s :  Ma g ya r  Ö kum e n i k us  S e gé l ys z e r ve z e t  

 

*** 
 

 

A KÜLÜGYEK TANÁCSA NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI FORMÁCIÓJÁNAK (NEFE KÜT) 

INFORMÁLIS MINISZTERI SZINTŰ ÜLÉSE  
2020. november 23. 

2020. november 23-án, videokonferencia keretében került sor a Külügyek Tanácsa nemzetközi fejlesztési 

formációjának (NEFE KÜT) informális miniszteri szintű ülésére, amelyen hazánkat Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter képviselte. A NEFE KÜT két fő vitapontja keretében a miniszterek megvitatták a nemi egyenlőség 

kérdését az uniós külső dimenzióban – tekintettel többek között a 2021-2025 közötti időszakra vonatkozó, harmadik 

nemek közötti egyenlőségre irányuló cselekvési terv (Gender Action Plan III) 2020. november 25-i bemutatására, 

valamint a Pekingi Akcióterv 25. évfordulójára –, továbbá eszmét cseréltek a fejlődő országok államadósságának 

fenntarthatóságáról, lehetséges könnyítéséről. Az „Egyebek” napirendi pont alatt Jutta Urpilainen, nemzetközi 

partnerségekért felelős biztos tájékoztatta a minisztereket a Poszt-Cotonoui Megállapodással kapcsolatos 

tárgyalások aktualitásairól, valamint az Európai Parlamenttel folytatott trilógus tárgyalások állásáról a 

Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz (NDICI)  kapcsán.  

 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felszólalásában kiemelte a magyar Kormány elköteleződését a nők 

jogainak biztosítása, valamint a nők és a férfiak közötti egyenlőség megteremtésének támogatása iránt. 

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a „gender” kérdéskör fogalmának meghatározása tagállami hatáskörbe tartozik, 

amelyet tiszteletben kell tartani. Uniós tervezetekben – mint a Poszt-Cotonoui Megállapodás, vagy a hamarosan 

megjelenő GAP III –, csak olyan hivatkozások szerepelhetnek, amelyek minden egyes tagállam részére 

elfogadhatók és erős jogi alapokra, valamint egyezményes megállapodáson alapuló fogalmakra épülnek. A 

második napirendi pont keretében Miniszter Úr kiemelte, hogy a COVID-19 világjárvány következtében a legtöbb 

donorország elsősorban a hazai szükségletek kielégítésére, valamint a hazai munkaerőpiac támogatására 

fókuszál, ugyanakkor nem szabad elfeledkezni a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő országok megsegítéséről 

sem. Magyarország a világjárvány kitörése óta közel 30 millió eurót fordított a fejlődő partnerországok 

megsegítésére a koronavírus-járvánnyal szembeni küzdelem vonatkozásában és elkötelezettek vagyunk a 



fejlesztési források további növelése iránt is. Az afrikai kontinens országainak megsegítésére 77 millió euró értékben 

kötött segélyhitel programokat indítottunk, tekintettel ezen országok gazdasági növekedésének elmaradására. 

 

 
 

Fo r rá s :  K K M  

 

*** 

 

MEGRENDEZÉSRE KERÜLT A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI KOORDINÁTORI EGYÜTTMŰKÖDÉS 

ELSŐ ÜLÉSE 
2020. október 30. 

A KKM Nemzetközi Fejlesztési Főosztályának (NEFEFO) szervezésében 2020. október 30-án került sor a Nemzetközi 

Fejlesztési Együttműködési Koordinátori Rendszer (NEFEKOR) első ülésére.  

 

A – Magyarország 2020-2025 közötti időszakra vonatkozó Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Stratégiája 

(NEFE2025) alapján létrejött – koordinátori rendszer célja a nagyobb fejlesztési koherencia és hatékonyabb 

operatív feladatellátás megvalósítása, valamint a nemzetközi fejlesztési programok láthatóságának, illetve 

hathatóságának növelése. A minisztériumok által kijelölt nemzetközi fejlesztési koordinátorok részvételével tartott 

ülésen áttekintésre kerültek a magyar fejlesztéspolitika fő célkitűzései és eddigi eredményei, az elkövetkezendő 

időszakban teljesítendő operatív feladatok, valamint a NEFEKOR távlati célkitűzései (fejlesztési térkép létrehozása, 

multiszektorális programok megvalósítása). 

 

 

                             Fo r rá s :  K K M  
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KÉTOLDALÚ KAPCSOLATOK 
 

 

A SENSO-MEDIA ZRT. NYERTE AZ UGANDAI TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI PROJEKTRE VONATKOZÓ 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁST 
2020. október 13. 

Az ugandai turisztikai ágazat digitalizációjára irányuló fejlesztési projekt megvalósítására kiírt felhívásra beérkezett 

pályázatok közül, az értékelésükre felállított Bíráló Bizottság döntése értelmében a Senso-Media Zrt. projektjavaslata 

került kiválasztásra. A vállalat egy közel 320 millió forint értékű IT-fejlesztési projektet valósíthat meg, amely 

elősegítheti az ugandai turisztikai ágazat növekedését, fejlődését. A projekt a Külgazdasági és Külügyminisztérium 

az Ugandai Köztársaságban végrehajtásra kerülő, 5,168 milliárd forint összértékű gazdaságfejlesztési program részét 

képezi. 

 

*** 

 

 

A VITAL MANAGEMENT KFT. NYERTE A JORDÁN EGÉSZSÉGÜGYI FEJLESZTÉSI PÁLYÁZATI 

FELHÍVÁST 
2020. november 11. 

A magyar Kormány döntése értelmében a Külgazdasági és Külügyminisztérium a magyar-lengyel együttműködés 

keretében egy Jordániában megvalósítandó egészségügyi fejlesztési projektre vonatkozó pályázati felhívást tett 

közé, melynek benyújtási határideje 2020. november 11-én lejárt.  

 

A pályázati felhívás célja – összhangban Magyarország 2020 és 2025 közötti időszakra vonatkozó Nemzetközi 

Fejlesztési Együttműködési Stratégiájával (NEFE2025) – Jordánia egészségügyi képességeinek javítása és a migrációs 

kihívások helyben történő kezelése. A beérkezett pályázatok értékelésére felállított Bíráló Bizottság döntése 

értelmében a Vital Management Kft. pályázati munkája kerül támogatásra. A cég a bizottság döntése alapján 

közel 210 millió forint támogatási összegből valósíthatja meg a „Jordánia egészségügyi ellátórendszerének 

fejlesztése” című projektjét. 

*** 

 

 

MAGYARORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYI SEGÍTSÉGET BIZTOSÍT A CSEH KÖZTÁRSASÁG SZÁMÁRA 

A COVID-19 JÁRVÁNY HATÁSAINAK MÉRSÉKLÉSE ÉRDEKÉBEN 
2020. november 24. 

 

Magyarország 150 darab lélegeztetőgépet, 150 darab 

betegőrző monitort, valamint 7 darab központi szoftvert 

biztosított térítésmentesen a Cseh Köztársaságnak a V4 

stratégiai együttműködés felé viseltetett politikai 

felelősség, illetve a tagok közötti szolidaritás jegyében. 

Ezen eszközök támogatást nyújtanak a cseh egészségügyi 

intézményeknek, továbbá hozzájárulnak a kórházi 

ellátásra szorultak megfelelő ellátásához. 

 

Fo r rá s :  MT I  

*** 

*** 
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MAGYARORSZÁG MOBIL VÍZTISZTÍTÓ BERENDEZÉST BIZTOSÍT A KIRGIZ KÖZTÁRSASÁG 

SZÁMÁRA 
2020. 11. 25. 

 

Fo r rá s :  H W T C  

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 2020. 

februári biskeki látogatása során tett ígérete alapján 

hazánk egy, a Hungarian Water Technology 

Corporation Kft. (HWTC) által fejlesztett és gyártott 

víztisztító berendezést biztosít a Kirgiz Köztársaság 

számára békefenntartási célból.  

 

A berendezés 2020. november 25-én érkezett 

Kirgizisztánba, ahol a beüzemelést követően a helyi 

Védelmi Minisztérium veszi majd használatba.  

*** 

SZOROSABB LETT A MAGYAR-BOLGÁR NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
2020. október 19. 

 

2020. október 19-én Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter Budapesten fogadta Ekaterina 

Zaharievát, a Bolgár Köztársaság külügyminiszterét.  

 

A hivatalos látogatás során a két miniszter egy fejlesztési 

együttműködésről szóló szándéknyilatkozatot írt alá, 

amelynek célja a szorosabb együttműködés kialakítása 

többek között a szegénység felszámolása, a migráció 

helyben történő kezelése, az egészségügyi, a gazdasági 

és szociális reziliencia fejlesztése, a COVID-19 elleni 

ellenállóképesség növelése, valamint az ENSZ Agenda 

2030 megvalósítása terén. 

 

 

                                                                                                                                                                 F o r rá s :  KK M  

*** 

 

 

NEMZETKÖZI SZEREPVÁLLALÁS 
 

 

JOÓ ISTVÁN HELYETTES ÁLLAMTITKÁR RÉSZVÉTELE AZ OECD FEJLESZTÉSTÁMOGATÁSI 

BIZOTTSÁGÁNAK MAGAS SZINTŰ ÜLÉSÉN  
2020. november 9-10. 

2020. november 9-10-én, virtuális formában került megrendezésre az OECD Fejlesztéstámogatási Bizottságának 

(DAC) magas szintű ülése, amelyen Magyarországot Joó István, a Külgazdasági és Külügyminisztérium export 

növeléséért felelős helyettes államtitkára képviselte. Az ülésen a tagországok a COVID-19 világjárvány által 

teremtett finanszírozási kihívások kezeléséről cseréltek eszmét a fejlődő országok vonatkozásában, különös 

tekintettel a magántőke bevonását célzó fejlesztésfinanszírozás szerepére és az úgynevezett „zöld újjáépítés” 

koncepciójára. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a járvány által okozott társadalmi-gazdasági kihívások 



kezelésében továbbra is fontos szerep hárul a hivatalos fejlesztési támogatásokra (Official Development Assistance, 

ODA), a finanszírozási rést tekintve ugyanakkor megkerülhetetlenné vált az innovatív finanszírozás előmozdítása és 

a magánszektor bevonása, a fejlődő országok részéről pedig az adóreformok végrehajtása, illetve a hazai bevételi 

források fokozottabb mobilizálása.  

 

Joó István helyettes államtitkár felszólalásában rámutatott, hogy a COVID-19 járvány a XXI. század egyik 

legnagyobb kihívását jelenti a fejlődő országok számára, amely nem csupán ezen országok fejlődési pályán való 

előre lépését veszélyezteti, hanem – közvetett vagy közvetlen következményként – az új migrációs áramlások 

potenciális megjelenése révén Európa biztonságát is. Kiemelte, hogy Magyarország 2020 márciusa óta több mint 

30 millió dollárt fordított a világjárvány hatásainak enyhítésére a fejlődő országokban, amellyel nem csupán a 

járványkezeléshez, hanem a járvány utáni gazdasági konszolidációhoz is hozzájárult. Hangsúlyozta az ODA 

kulcsfontosságú szerepét, különös tekintettel a legkevésbé fejlett országokban, illetve a fenntartható fejlődés külső 

finanszírozásának mobilizálásában játszott katalizátor szerepére. Magyarország elkötelezettségét mutatja ezen a 

téren, hogy 2010 és 2019 között 177 százalékkal, 114-ről 317 millió dollárra növelte a hivatalos fejlesztési 

támogatását, amely a GNI arányában 0,09-ról 0,22 százalékra való emelkedést jelentett. A 2020 és 2025 közötti 

időszakra vonatkozó Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Stratégia alapján pedig törekedni fog a 0,25 százalékos 

ODA/GNI hozzájárulási arány 2025-ig történő elérésére. Magyarország elismeri továbbá az innovatív finanszírozás 

hozzáadott értékét és törekszik a magánszektor fokozottabb bevonására a nemzetközi fejlesztési 

tevékenységekben.  

 

*** 

MINISZTERI KEREKASZTAL ÜLÉS A KÖZÉP-SZÁHEL ÖVEZET HUMANITÁRIUS HELYZETÉRŐL 
2020. október 20. 

2020. október 20-án, virtuális formában – az Európai Unió, Dánia, Németország és az ENSZ Humanitárius Ügyeket 

Koordináló Hivatala (UN OCHA) közös szervezésében – került megrendezésre a Közép-Száhel övezet (Burkina Faso, 

Mali, Niger) humanitárius helyzetével foglalkozó miniszteri kerekasztal. Az esemény keretében a résztvevők 

véleményt cseréltek a Közép-Száhel övezet romló biztonsági és humanitárius helyzetéről, továbbá új pénzügyi 

felajánlások kerültek mobilizálásra a térség szükségleteinek, illetve kihívásainak csökkentése érdekében. Az 

eseményen 24 donorország és nemzetközi szervezet több mint 1,7 milliárd euró humanitárius segélyt ajánlott fel 

Burkina Faso, Mali és Niger számára. Az Európai Unió 104,6 millió euró támogatást jelentett be a három ország 

számára a 2020-as év tekintetében. 

*** 

 

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 
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