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KIEMELT HÍREK 

A Kormány elfogadta a 2020 és 2025 közötti időszakra vonatkozó nemzetközi 

együttműködési stratégiát 

Budapest, 2019. december 23.  

A Kormány 2019 decemberében elfogadta Magyarország 2020 és 2025 közötti időszakra vonatkozó 

nemzetközi fejlesztési együttműködési stratégiáját, amelynek célja, hogy hazánk az eddigieknél is 

hatékonyabban járuljon hozzá a migráció kiváltó okainak helyben történő kezeléséhez, valamint a magyar 

külpolitikai és külgazdasági érdekek érvényre juttatásához. Az Agenda 2030 célkitűzéseivel összhangban 

kialakított stratégia magyar gazdasági szereplők bevonásával egy lehatárolt szektorális és földrajzi fókusszal, 

illetve hathatósabb nemzeti szerepvállalás révén kíván hozzájárulni a nemzetközi célok megvalósításához. 

A stratégia 2019. december 23-án jelent meg a Magyar Közlöny 216. számában.  

*** 
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Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter részvétele a Külügyek Tanácsa 

fejlesztési formációjának ülésén 

Brüsszel, 2019. november 25. 

2019. november 25-én, Brüsszelben került sor a 

Külügyek Tanácsa fejlesztési formációjának 

ülésére, amelyen az uniós külügyminiszterek 

elfogadták az új Európai Bizottság személyi 

összetételére vonatkozó javaslatot, jóváhagyva 

ezzel Várhelyi Olivér bővítési portfólióra jelölt 

magyar biztost is.  

A tanácsülésen az uniós külügyminiszterek 

áttekintették a nemzetközi fejlesztéspolitika 

terén az elmúlt időszakban történt, illetve 

tervezett legaktuálisabb eseményeket. A 

tanácsülésen a következő témák szerepeltek: a 2019. december 17-18-i, genfi UNHCR Globális Menekültügyi 

Fórum, a poszt-Cotonou folyamat aktualitásai, tanácsi következtetések a demokráciáról, a fenntartható 

fejlődésre és a szomszédságpolitikára vonatkozó jövőbeli pénzügyi struktúra, az EU és a tagállamok 

megfelelőbb együttműködése az átalakulóban lévő országok fejlődésének támogatása érdekében (Etiópia és 

Szudán esete), valamint a nemek közötti egyenlőség és az oktatás, így a tanulást érintő kihívások Afrikában. 

Szijjártó Péter miniszter emlékeztetett arra, hogy hazánk a helyben történő segítségnyújtást részesíti előnyben 

a problémák importálása helyett, amelynek érdekében Magyarország elsősorban a migráció kiváltó okainak 

kezelését elősegítő fejlesztési projekteket támogat és hajt végre, kiemelten Afrikában. A poszt-Cotonoui 

Megállapodás kapcsán megerősítette Magyarország elkötelezettségét egy kiegyensúlyozott megállapodás 

kidolgozása iránt, amelynek valamennyi részes fél számára elfogadhatónak kell lennie.  

Bővebben az eseményről itt olvashat. 

*** 

Lezárult a Nemzetközi Fejlesztési Főosztály gyakornoki programjának felhívása  

A Külgazdasági és Külügyminisztérium Nemzetközi Fejlesztési Főosztálya szakmai gyakornoki programot 

hirdetett a kül- és nemzetközi fejlesztéspolitika iránt érdeklődő, felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók 

részére. A gyakornoki program keretében a jelentkezők betekintést nyerhetnek Magyarország nemzetközi 

fejlesztéspolitikai tevékenységébe, megismerkedhetnek a fejlődő világban a Külgazdasági és 

Forrás: kormany.hu 

https://nefe.kormany.hu/szijjarto-peter-kulgazdasagi-es-kulugyminiszter-reszvetele-a-kulugyek-tanacsa-fejlesztesi-formacioju-ulesen


Külügyminisztérium által megvalósításra kerülő projektekkel, továbbá a multilaterális szervezetek (EU, 

ENSZ, OECD) fejlesztési tevékenységével. 

A 2020-as tavaszi szemeszterre meghirdetett gyakornoki program jelentkezési szakasza 2019. november 30-

án lezárult. A felhívásra több mint hetven pályázat érkezett. 

Tájékoztató kiadvány megjelenése a magyar nemzetközi fejlesztéspolitika 2018. 

évi eredményeiről 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium 

Nemzetközi Fejlesztési Főosztályának 

összeállításában 2019-ben elkészült a 

Magyarország 2018. évi nemzetközi 

fejlesztéspolitikai tevékenységét és 

eredményeit összefoglaló kiadványa. Az 

adatok tekintetében kiemelendő, hogy 

Magyarország 2018-ban közel 285 millió 

dollárt (77 milliárd forintot) fordított hivatalos fejlesztési támogatásra, így az ODA/GNI aránya 0,09%-ról 

megközelítőleg 0,21%-ra emelkedett 2010-hez képest. Ezen eredmény nem csupán a V4 országok által 

nyújtott fejlesztési támogatások mértékét haladja meg, de az összes donorország körében is az egyik 

legnagyobb növekedésnek tekinthető. 

A legtöbb földrajzilag lehatárolható magyar fejlesztési támogatás 2018-ban Délkelet-Ázsiába (közel 38 millió 

dollár), a Közel-Keletre (közel 30 millió dollár) és Afrikába (közel 25 millió dollár) áramlott. A legkevésbé 

fejlett országok (LDC-k) támogatásának tekintetében 2018-ban a kétoldalú ODA 26,1%-a (közel 29 millió 

dollár) irányult ezen országokba, amely 2017-es összehasonlításban mintegy hétszeres növekedést jelent. 

Bővebben a kiadványról itt olvashat. 

A kiadvány ezen a linken érhető el.  

*** 
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KÉTOLDALÚ KAPCSOLATOK 

Innovatív magyar víztisztító berendezés telepítése Tunéziában 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium egy Tunéziával való nemzetközi fejlesztési együttműködés 

keretében 32,5 millió forinttal támogatott egy magyar fejlesztésű mobil víztisztító rendszer kitelepítését az 

algériai határhoz közeli Aim Jmal-ba, a Jendouba kormányzóság egyik hegyvidéki településére. A 

multifunkcionális, több mobil konténerből összetevődő, talaj- vagy szennyvíz felhasználásával önállóan 

működő Intelligent Water Aid Technology nevű vízügyi rendszer sajátossága, hogy a helyi lakosok számára 

nem csupán tiszta vizet képes előállítani előre kialakított infrastruktúra, illetve vezetékes áram nélkül, hanem 

egy alapvető egészségügyi szűrővizsgálatok lebonyolítására alkalmas helyiséget is magában foglal.    

*** 

  

Forrás: Aquaprofit Zrt. 



A Külgazdasági és Külügyminisztérium óvodafejlesztési programja Albániában 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium 30 

millió forinttal támogatta az Ovi-Sport 

Közhasznú Alapítvány Albániában 

megvalósított óvodafejlesztési programját, 

amelynek keretében 2019 nyarán két – egyedi 

magyar terméknek minősülő – sportpálya került 

telepítésre a Kamez-Tirane régióban található 

Laknas, valamint a Fier régióban lévő Cakran 

falvakban. Emellett az Alapítvány 

óvodapedagógiai képzést is tartott a helyi 

oktatási intézmények számára. A pályák hivatalos átadására a két helyszínen 2019. szeptember 19-én és 20-

án került sor, amelyen albán részről Elva Margariti kulturális ügyekért és az albán 100 Falu Program 

megvalósításáért felelős miniszter vett részt.  

*** 

A bangladesi sziámi ikrek szétválasztását célzó műtétsorozat támogatása 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium 2018 szeptembere óta mintegy 37,5 

millió forinttal járult hozzá a fejüknél összenőtt bangladesi sziámi ikrek – 

Rabia és Rukia – szétválasztását célzó műtétsorozathoz. A műtétsorozat 

harmadik, 32 fős magyar orvosi stábbal, Bangladesben megvalósuló fázisa 

során a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány orvosai 2019. 

augusztus 2-án sikeresen szétválasztották a sziámi ikreket. Az ikrek számos 

további, a magyar orvosok által sikeresen végrehajtott műtéten estek át, 

állapotuk fokozatosan javul.  

*** 

Magyar orvosmisszió nigériai munkájának támogatása 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium 5 millió forinttal járult hozzá az Afréka Alapítvány nigériai 

orvosmissziójához. A projekt keretében magyar orvosok biztosítottak egészségügyi ellátást a 8 millió lakosú 

Onitsha város kórházában, illetve a környező falvakba kihelyezett mobilklinikákon. A misszió a Niger folyó 

áradása nyomán tömegeket fenyegető kolera, tífusz és a malária visszaszorítását segítette elő. 

*** 

  

Forrás: Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány 
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V4+Japán nemzetközi fejlesztési együttműködés Bosznia-Hercegovinában  

Közös V4+Japán együttműködés keretében történik a szarajevói Stari Grad (Óváros) kerületében található 

Saburina Általános Iskola felújítása. A Külgazdasági és Külügyminisztérium az iskola teraszának részleges 

felújítását közel 8 millió forinttal támogatja. Az együttműködés keretében Szlovákia az iskola fűtési 

rendszerének modernizációját valósította meg. Lengyelország a könyvtár és a napközi felújítását biztosította, 

Csehország a mosdók, valamint a szaniterek felújítását vállalta, míg Japán az iskola régi – műemléki védelem 

alatt álló – épületrészének ablakkereteit újítja fel egyedi fakeretek felhasználásával. 

*** 

Digitális röntgenlaboratórium létrehozása Etiópiában 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium 30 millió forinttal járul hozzá az Innomed Medical Zrt. által 

megvalósuló egészségügyi fejlesztéséhez, amelynek keretében várhatóan 2020. március végéig felszerelésre 

kerül egy komplex digitális röntgenlaboratórium egy addisz-abebai kórházban. Az Etióp Ortodox Egyház 

Család és Gyermekügyi Szervezete kezelésében álló intézménybe szállított magyar gyártmányú készülékek 

nagyban hozzá fognak járulni a helyi egészségügyi ellátás színvonalának növekedéséhez.  

*** 

Magyar-szlovén nemzetközi egészségügyi fejlesztési program Kenyában 

Budapest, 2019. október 28. 

A 2019. október 28-i magyar-szlovén miniszterelnöki találkozó 

margóján Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint 

Zrdavko Počivalšek szlovén gazdaságfejlesztési és technológiai 

miniszter egy nemzetközi fejlesztési együttműködésre vonatkozó 

szándéknyilatkozatot írt alá, amely megadja a két ország Afrikára 

irányuló, közös fejlesztési törekvéseinek keretét. Az együttműködés 

részeként megvalósításra kerül egy közös magyar-szlovén 

egészségügyi fejlesztési projekt, amely révén három kenyai kórház 

orvosi műszerekkel és gyógyászati eszközökkel való felszerelése 

valósul meg.  

*** 

  

Forrás: Külgazdasági és Külügyminisztérium  



Elly Tumwine ugandai belbiztonsági miniszter magyarországi látogatása 

Budapest, 2019. november 17-20. 

Az Afrikából kiinduló tömeges migrációs hullámokat a jövőben 

csak úgy lehet megelőzni, ha kellő fejlesztési támogatást 

biztosítanak az afrikai országoknak, hogy azok helyben tudják 

tartani lakosaikat – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter az MTI-vel, miután fogadta Elly Tumwine 

ugandai belbiztonsági minisztert. 

A tárcavezető kiemelte: Magyarország a saját adottságainak és 

képességeinek megfelelően meg is teszi a magáét. Kifejtette, egy 

5,16 milliárd forintos gazdaságfejlesztési együttműködési 

programot indított hazánk Ugandában, ezzel támogatást biztosítva 

az afrikai ország biztonságának és gazdaságának fejlesztéséhez. 

Ennek keretében magyar cégek kiberbiztonsági központot hoznak 

létre, kiépítik a biometrikus személyazonosító rendszert és 

víztisztító rendszert létesítenek egy menekülttáborában.  

*** 

Nemzeti ünnepi fogadás Ugandában 

Kampala, 2019. október 15. 

Magyarország Nairobi Nagykövetségének Kampalai Irodájának szervezésében 2019. október 15-én nemzeti 

ünnepi fogadásra került sor. A körülbelül 150 fős Kampalában megvalósuló esemény fővendége Sam 

Kahamba Kutesa külügyminiszter volt, illetve részt vett Elly Tumwine biztonsági miniszter, Ephraim 

Kamuntu turisztikai, vadvilági és antikvitási miniszter, Gordon Wavamunno tiszteletbeli konzul, illetve az 

ugandai politikai, diplomáciai és üzleti élet számos jelentős képviselője is. Magyar részről beszédet mondott 

Máthé László nagykövet és Karbuczky Gergely, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Nemzetközi 

Fejlesztési Főosztályának vezetője. A hangsúlyos ugandai kormányzati jelenlét tükrözte a Magyarországhoz 

fűződő kapcsolat fontosságát a kampalai vezetés részéről.  

*** 

Tanulmányi kirándulás a Nemzetközi Fejlesztési Főosztályon 

Budapest, 2019. november 15. 

A Nemzetközi Fejlesztési Főosztály tanulmányi kirándulás keretében fogadta az Eötvös Lóránd 

Tudományegyetem nemzetközi tanulmányok mesterképzésének első évfolyamos hallgatóit, valamint a 

Forrás: Külgazdasági és Külügyminisztérium  



Külügyi és Külgazdasági Intézet gyakornokait. A Főosztály munkatársai bemutatták a nemzetközi 

fejlesztéspolitika alapjait, a magyar célkitűzéseket és tevékenységeket, valamint a mindennapi folyamatokat. 

Az előadások után a résztvevők kérdései mentén, kötetlen formában folytatódott a beszélgetés, ami remek 

alkalmat biztosított arra, hogy a hallgatók mélységében is megérthessék a fejlesztéspolitika legfőbb 

motivációit, célkitűzéseit és kihívásait. 

*** 

 

NEMZETKÖZI SZEREPVÁLLALÁS 

Brüsszelben találkoztak az uniós tagállamok fejlesztéspolitikai és humanitárius 

főigazgatói 

Brüsszel, 2019. november 25-26. 

A Külügyek Tanácsa fejlesztési formációjának ülését követően, Brüsszelben üléseztek az uniós tagállamok 

humanitárius főigazgatói, majd pedig a nemzetközi fejlesztéspolitikáért felelős főigazgatók. A humanitárius 

főigazgatók a humanitárius segítségnyújtás és a nemzetközi humanitárius jog témájában a Külügyek Tanácsa 

által aznap elfogadott tanácsi következtetésekből adódó feladatokat tekintették át, többek között a 

terrorizmus elleni harc jegyében bevezetett egyes szankciós rezsimek estén nyújtott humanitárius 

segítségnyújtás lehetőségeit. Szó esett ezen kívül a humanitárius segítségnyújtás hatékonyságának és 

átláthatóságának növeléséről, valamint a szíriai humanitárius helyzetről.  

A fejlesztéspolitikáért felelős főigazgatók ülésén a résztvevők az ENSZ égisze alatt elfogadott Fenntartható 

Fejlődési Célok (SDG-k) teljesüléséhez szükséges finanszírozás kérdését tekintették át, különös tekintettel a 

magántőke bevonásának a lehetőségére. A főigazgatók ezt követően a Száhel és az Afrika szarva térségek 

aktualitásairól és fejlesztési igényeiről egyeztettek. Magyarország részéről Karbuczky Gergely, a 

Külgazdasági és Külügyminisztérium Nemzetközi Fejlesztési Főosztályának vezetője egyebek között 

ismertette a magyar nemzetközi fejlesztési stratégia irányait, valamint a Kelet-Afrikában végzett magyar 

fejlesztési projekteket.  

*** 

Fejlesztéspolitikai konferenciák az ENSZ magas szintű hetén 

New York, 2019. szeptember 24-30. 

Az ENSZ Közgyűlés 74. ülésszakának margóján számos magas szintű nemzetközi fejlesztéssel foglalkozó 

találkozóra került sor New Yorkban, amelyeken hazánkat Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 



képviselte. Szijjártó Péter miniszter egyebek között részt vett és felszólalt  a „Private Sector Engagement in 

Innovative Solutions for Achieving the SDGs” c., a török kormány és az ENSZ fejlesztési programokért felelős 

részlege (UNDP) által szervezett ülésen, a legkevésbé fejlett országokat támogató csoport éves miniszteri 

ülésén, a fenntartható fejlődést elősegítő vegyes finanszírozási formák és lehetőségek bemutatását, illetve 

megvitatását célzó „Leveraging Blended Finance for the Sustainable Development Goals” című 

rendezvényen, valamint a SAMOA (SIDS Accelerated Modalities of Action) folyamattal kapcsolatos 

csúcstalálkozón. A felszólalások részeként Szijjártó Péter miniszter rámutatott arra, hogy Magyarország 285 

millió dollárra növelte a fejlődő világ felzárkóztatására szánt támogatását, melyből az Afrika számára 

nyújtott források összege mintegy ötszörösére emelkedtek, elérve ezáltal a 25,6 millió dollárt. A legkevésbé 

fejlett országok csoportja számára Magyarország az előző évhez képest hétszer annyi támogatást, mintegy 

29 millió dollárt biztosított.  

*** 

EU-s „Joint Programming” képzés Ugandában 

Uganda, 2019. november 19-20. 

2019. november 19-20-án, az Európai Külügyi Szolgálat szervezésében került sor Kampalában a közös 

programozással („Joint Programming”) foglalkozó csoport következő, szakértői szintű ülésére. A kétnapos 

képzés részeként áttekintésre kerültek a közös programozás célkitűzései, így különösen az Agenda 2030-as 

keretrendszerhez történő hozzájárulás fontossága, a „working better together” elv hatékonyabb 

implementálása, valamint a koherencia és a fejlesztési eredmények növelésének a szükségessége.  

A résztvevő tagállamok hangsúlyozták, hogy 

a fejlesztési tevékenységek vonatkozásában a 

közös programozás nem csupán a 

partnerországok tekintetében 

eredményezhet nagyobb hatékonyságot, de 

az egyes tagállami jó gyakorlatok szélesebb 

megismerésével és elsajátításával a közös 

programozásban résztvevő országok 

fejlesztési tevékenységének a minősége, így 

közvetetten pedig az uniós fejlesztéspolitika 

javulása is realizálható. A közös programozás mindezen túl az uniós és tagállami fejlesztési tevékenységek 

láthatóságának a növeléséhez („EU branding”) is hozzájárul, mely szempont egyre inkább előtérbe kerül a 

kínai fejlesztéspolitika előre törésével. Az eseményen a Nemzetközi Fejlesztési Főosztály is képviseltette 

magát. 

Forrás: EKSZ 



*** 

Az Európai Beruházási Bank 2. éves konferenciája Luxembourgban a 

fejlesztésfinanszírozás témájában 

Budapest, 2019. november 12-13. 

Luxembourg adott otthont 2019. november 12-

13-án az Európai Beruházási Bank (EBB) 

nagyszabású, második éves konferenciájának, 

amelyen a résztvevők a magánszektor 

fejlesztésfinanszírozásba történő bevonásának 

lehetőségeit tekintették át, bemutatva több 

kedvező példát és projektet ezen a területen. A 

panelbeszélgetések elsősorban a fejlődő 

országok állampolgárainak és vállalkozóinak a 

pénzügyi integrációját, valamint a 

mikrofinanszírozás témakörét vizsgálták, 

különös tekintettel a női vállalkozók támogatásának megoldásaira. Emellett az EBB, az OECD (Gazdasági 

Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) és az EBRD (Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank) vegyes finanszírozású 

(blended finance) megoldások szakértői mutatták be a „blending” gyakorlati alkalmazásának a lehetőségeit. 

Az eseményen több új kezdeményezés és együttműködési megállapodás is bejelentésre került. Luxembourg 

és az EBB többek között megállapodott egy 3,6 millió eurós pénzügyi integrációs alap (Financial Inclusion 

Fund) létrehozásáról, amely az afrikai, a karibi és a csendes-óceáni kisvállalkozásoknak nyújthat segítséget. 

A konferencián az EBB bemutatta a Nemzetközi Klíma Kezdeményezés (IKI) Alapot is, amely egy 9 millió 

eurós éghajlati cselekvési program. A konferencia másnapján Luxemburg és az EBB kerekasztal-beszélgetést 

tartott a pénzügyi integrációs alaphoz való hozzájárulás iránt érdeklődő donorországok számára. Az 

eseményen a Nemzetközi Fejlesztési Főosztály is képviseltette magát. 

*** 

  

Forrás: EBB 



A Global Development Network 2019. évi konferenciája 

Bonn, 2019. október 23-25. 

2019. október 23-25. között, Bonnban került 

megrendezésre a 19. Global Development 

Network Globális Fejlesztési Konferenciája. A 

konferencia fókuszában a szakpolitika és a 

tudományos kutatás összehangolásának témája 

állt.  

A konferencián készült felvételek online 

megtekinthetők. 

 

 

*** 

Részvétel az „Accelerating Innovation for Development Impact” című 

konferencián  

Párizs, OECD, 2019. október 18. 

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Fejlesztéstámogatási Bizottságának szervezésében 

2019. október 18-án megvalósuló „Accelerating Inovation for Development Impact” című konferencia 

elsődleges célkitűzése volt, hogy hozzájáruljon a résztvevő tagállamok nemzetközi fejlesztési 

tevékenységének – innovatív módszerek alkalmazásán keresztül történő – hatékonyságnövekedéséhez. Az 

eseményen bemutatásra került az Amerikai Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Hivatala (United States 

Agency for International Development) által megvalósított „Million Lives Club” program, ami potenciális 

finanszírozási lehetőséget biztosíthat magyar cégek számára, mivel célja, hogy olyan vállalatokat 

támogasson, amelyek piaci alapon, innovatív technológiák alkalmazásával kívánnak hozzájárulni a 

mélyszegénységben élő személyek életkörülményeinek és lehetőségeinek a javításához. 

*** 

  

Forrás: Global Development Network 

https://www.youtube.com/channel/UC6tgkGkQ149mYuEglOugHew
https://millionlivesclub.org/


Magyar részvétel a Globális Oktatási Hálózat (Global Education Network, GENE) 

máltai kerekasztal ülésén  

Málta, 2019. október 17-18. 

2019. október 17-18. között, Máltán került sor a Globális 

Oktatási Hálózat (Global Education Network, GENE) 

kerekasztal ülésére. A találkozón huszonnégy országból 

érkeztek delegáltak, köztük megfigyelőként jelen volt 

Uruguay és Chile. A kétnapos rendezvény során a 

tagállamok a téma tekintetében szerzett tapasztalataikat, 

illetve legjobb gyakorlataikat osztották meg egymással. A 

következő kerekasztal megrendezésére 2020. május 8-án, 

Belgiumban kerül sor, a Globális Oktatás Nemzetközi 

Konferenciáját (2019. május 7.) követően. 

*** 

A poszt-Cotonoui tárgyalások aktualitásai 

Az EU és tagállamai, valamint a 79 afrikai, karibi és csendes-óceáni ország (ACP) közötti politikai, 

kereskedelmi és fejlesztési együttműködési kapcsolatokat jelenleg a 2000-ben húsz évre megkötött Cotonoui 

Partnerségi Megállapodás szabályozza. A Megállapodás célja egyebek között, hogy a felek közös 

erőfeszítéssel csökkentsék a szegénységet, előmozdítsák és felgyorsítsák az ACP-államok gazdasági, szociális 

és kulturális fejlődését, valamint hozzájáruljanak ezen országok biztonságos és stabil környezetének a 

megteremtéséhez. A Cotonoui Partnerségi Megállapodás 2020. február 29-én hatályát veszíti, ennek 

megfelelően jelenleg is folyamatban vannak a poszt-Cotonoui Megállapodásról szóló tárgyalások az ACP-

országok és az EU között. Az EU-ACP közötti egyeztetések folyamatosan, ugyanakkor nem az eredetileg 

remélt ütemben haladnak: már a nyár folyamán egyértelművé vált, hogy az új poszt-Cotonoui Megállapodás 

nem tud életbe lépni 2020 márciusával, ezért a jelenlegi Megállapodás hatályának ideiglenes kiterjesztése vált 

szükségessé 2020. december 31-ig.  

  



 

PUBLIKÁCIÓK 

Megjelent az EU Afrikai Szükséghelyzeti Vagyonkezelő Alap következő 

negyedéves jelentése 

2019 novemberében jelent meg az EU Afrikai Szükséghelyzeti Vagyonkezelő Alap (EUTF Afrika) Afrika 

szarva ablakának 2019. évi második negyedéves eredményeiről szóló összefoglaló jelentés. A jelentésben 

foglaltak szerint az EUTF Afrika keretében 2019 novemberéig összesen 4,2 milliárd euró lekötésére került 

sor, melyből 1,41 milliárd euró összértékű támogatással az Afrika szarva tekinthető a legnagyobb 

költségvetéssel rendelkező ablaknak. Az ablak keretében támogatott országok, így Dzsibuti, Eritrea, Etiópia, 

Kenya, Szomália, Dél-Szudán, Szudán és Uganda esetében mindezidáig összesen 124 projektre történt 

szerződéskötés, elsősorban olyan célkitűzések támogatására, mint a gazdaságfejlesztés és foglalkoztatottság 

növelése, a közösségek ellenállóképességének megerősítése, a migráció hatékonyabb kezelése, a jobb 

kormányzás megteremtése, valamint a konfliktusmegelőzés javítása.  

*** 

A 2019-es uniós Aid for Trade jelentés bemutatása  

Az Európai Bizottság a nyár folyamán tette közzé a 2007-ben elfogadott és 2017-ben átdolgozott uniós „Aid 

For Trade” (segély a kereskedelemért) stratégia végrehajtásáról szóló jelentését. Az Aid for Trade 

kezdeményezés célja a fejlődő országok, de különösen a legkevésbé fejlett országok integrálása a nemzetközi 

kereskedelembe a kínálatoldali kapacitások fejlesztése révén. Az uniós és tagállami képviseletek 

visszajelzései alapján készült éves jelentés két részből, egy kvalitatív és egy kvantitatív részből áll. A jelentés 

földrajzi régiókra, fejlettség szerinti országcsoportokra bontva, továbbá iparágak és módszerek szerint 

csoportosítva mutatja be az EU ilyen irányú tevékenységét és különösen a jó gyakorlatokat.  

*** 

Eurobarométer felmérés az uniós állampolgárok nemzetközi fejlesztésről alkotott 

véleményéről 

2019. október 23-án jelent meg azon Eurobarométer felmérés eredménye, amely az uniós állampolgárok 

nemzetközi fejlesztésről alkotott álláspontját kívánta vizsgálni. A felmérés következtetései között 

elmondható, hogy az uniós állampolgárok 86%-a számára fontos a fejlődő országokbéli emberek 

megsegítése, míg 70%-a érzi úgy, hogy a fejlesztési támogatások hatékony eszköznek bizonyulhatnak az EU 

befolyásának megerősítésére a világban, különösen olyan területeken, mint a béke megteremtése, az 

https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/index_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/sites/euetfa/files/eutf_mls_hoa_q2_2019_0.pdf
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/sites/euetfa/files/eutf_mls_hoa_q2_2019_0.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/eu-aid-for-trade-progress-report-2019_en.pdf


irreguláris migráció kezelése, illetve az egyenlőtlenségek csökkentése a fejlődő országokban. A 

megkérdezettek 70%-a vélekedett úgy, hogy az EU egyik fő prioritásaként a fejlődő országokban jelentkező 

szegénység kezelését kellene választani – ezen tevékenységekben a magánszektor számára is kiemelt 

szerepet szükséges biztosítani. Magyarország esetében tíz válaszadó közül majdnem nyolc (79%) úgy 

gondolja, hogy fontos a fejlődő országok népességének támogatása. A megkérdezettek 67%-a úgy tartja, hogy 

a szegénység kezelése a fejlődő országokban az EU, míg 52%-a szerint a magyar Kormány egyik fő prioritása 

kellene, hogy legyen. Utóbbi mintegy kilenc százalékpontos emelkedést jelent 2018 óta, ami az egyik 

legnagyobbnak tekinthető a tagállamok között. 2018 óta öt ponttal (80%-ra) emelkedett továbbá azon 

személyek aránya, akik a magáncégek megerősített szerepét támogatnák a fejlődő országok fenntartható 

fejlődésének a tekintetében. 

Bővebben a felmérésről itt olvashat.

 

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 

Legújabb európai uniós fejlesztési projektek 

Az idei év során a Nemzetközi Fejlesztési Főosztály és Magyarország nagykövetségei között elindított 

intenzív és példátlan párbeszéd egy sokkal határozottabb brüsszeli érdekérvényesítést, valamint az uniós 

gazdaságfejlesztési projektek implementációjába történő jövőbeli bekapcsolódási lehetőségek növekedését 

eredményezte. A jelenleg pályázható projektek között szerepelnek többek között Szomália civil társadalmát 

és az emberi jogok előmozdítását támogató, Bosznia-Hercegovina számára tervezett médiaprogramot 

támogató, valamint Azerbajdzsán vámrendszerének egyszerűsítésére fókuszáló fejlesztési programok is. Az 

EU hivatalos oldalán jelezte, hogy hamarosan kiírásra kerül Észak-Macedónia kapcsán egy csatornahálózat 

kiépítésére fókuszáló, valamint egy vízügyi projekt is. Szintén várható egy, Törökország 

hulladékgazdálkodásának javítását célzó fejlesztési projekt és egy orosz „public diplomacy” programra 

vonatkozó kiírás is.  

A jelenleg futó nemzetközi fejlesztési pályázati kiírásokért kattintson ide. 

*** 

Innovációs Alap felállítása az ACP-országok relációjában 

Az afrikai, karibi és csendes-óceáni (ACP) államok és az Európai Unió egy ún. ACP Innovációs Alap 

létrehozásáról (ACP Innovation Fund) állapodtak meg, amelynek elsődleges célja ezen országok tudományos, 

technológiai és innovációs kapacitásának fejlesztése egy 50 millió eurós forrás biztosítása révén. A program 

célja, hogy javítsa az ACP-országok innovációs ökoszisztémáját, valamint érdemi megoldásokkal szolgáljon 

https://ec.europa.eu/europeaid/special-eurobarometer-eu-citizens-and-development-cooperation-2019_en
https://ec.europa.eu/europeaid/special-eurobarometer-eu-citizens-and-development-cooperation-2019_en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1576665406019&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=167313
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1576665590975&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=167126
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1574872361132&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=166964
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1574872234029&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139966
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1574871967223&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=140568
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1574872288306&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=140574
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1576666123746&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=140598
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=QS


az olyan kihívásokra, mint a digitális írástudás, a feltörekvő technológiák ismeretének és felhasználásának 

fejlesztése, a technológia-transzfer feltételeinek a megkönnyítése, továbbá a helyi (és őslakos) tudás, valamint 

ismeretek ötvözése a formális tudásrendszerekkel és gyakorlatokkal. Az érdeklődő szervezetek 2020. január 

29-ig nyújthatják be pályázataikat. 

Bővebben a pályázatról itt olvashat. 

   
 

http://www.acp.int/content/fresh-eur-50-million-boost-research-and-innovation-acp-countries

