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A NEFE2025 INDOKOLTSÁGA 

Helyzetelemzés 

A magyar Kormány 2014-ben fogadta el az első átfogó nemzetközi fejlesztési 

együttműködésre vonatkozó szakpolitikai stratégiát, amely a 2014-2020 közötti időszakra 

határozta meg a hazai nemzetközi fejlesztési együttműködés alapelveit, céljait és fő irányait, 

valamint a humanitárius segítségnyújtás koncepcióját.1 A stratégia kiemelt célkitűzése volt, hogy 

a nemzetközi fejlesztés és humanitárius segítségnyújtás a korábbi éveknél nagyobb politikai és 

társadalmi támogatással, több forrással és hatékonyabban működhessen. A stratégiára épült a 

nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 

2014. évi XC. törvény, amely lefektette a hazai nemzetközi fejlesztési tevékenység jogi és 

intézményi kereteit, célkitűzéseit, valamint meghatározta a végrehajtás módját és eszközeit.2 

Mindemellett a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés Koordinációs Tárcaközi Bizottság 

(továbbiakban: NEFE TB)3 a stratégia végrehajtása érdekében 2014-ben kialakította a hazai 

földrajzi prioritásokat és szektorcsoportokat, mely szempontok elengedhetetlenek voltak ahhoz, 

hogy a magyar nemzetközi fejlesztési tevékenység strukturáltan, szilárd szakmai alapokra 

támaszkodva működhessen az elmúlt években.  

A stratégia hatálya ugyanakkor 2020-ban megszűnik, emellett ismeretes, hogy az elmúlt 

években jelentős világpolitikai változások mentek végbe, amelyből kifolyólag a stratégia 

aktuális megújítása vált szükségessé:  

 2016. január elsején életbe lépett az Agenda 2030 keretrendszer, így a Fenntartható 

Fejlődési Célok (Sustainable Development Goals, a továbbiakban: SDG-k) által 

meghatározott új, globális fejlődés- és fejlesztéspolitikai rendszer;  

 az olyan újtípusú globális kihívások, mint a klímaváltozás és a migráció egyre súlyosabb 

kihívások elé állítja a világot, fenyegetve ezáltal a nemzeti, regionális és nemzetközi békét, 

illetve biztonságot; 

 az Agenda 2030-ban foglalt célkitűzések megvalósításához, illetve a legkevésbé fejlett 

országok (Least Developed Countries, a továbbiakban: LDC-k) fejlesztési igényeinek 

kielégítéséhez szükséges források egyre jelentősebb mértékben meghaladják a donor 

országok által fejlesztési célokra dedikált összegeket; 

 az így kialakuló finanszírozási rés tekintetében a magán- és üzleti szféra egyre fontosabb 

szerepet tölt be a fejlődő világ felzárkóztatásában, valamint a forráshiányok pótlásában;  

 a regionális és globális nemzetközi fejlesztési alapok, eszközök száma, szerepe és 

mértéke az elmúlt évek során a rugalmasabb finanszírozás miatt jelentősen megemelkedett, 

az ezekben vállalt eredményes tagállami/nemzeti szerepvállalás mindinkább felértékelődik.  

 

Ezen események hatására a nemzetközi fejlesztéspolitika formája, jelentősége, lehetőségei és 

feltételei jelentős mértékben módosultak, illetve következésképpen megváltoztak a nemzetközi és 

hazai nemzetközi fejlesztés tartalmi és hatékonysági követelményei is. Az Agenda 2030 

keretrendszer az elődjeinél nagyobb hangsúlyt fektet a rendszerszintű megközelítésre, az átfogó 

partnerségek kialakítására, a fejlődő országok saját bevételeinek növelését célzó intézkedésekre, 

valamint a magánszféra nélkülözhetetlen szerepére az újonnan megfogalmazott célok elérése 

                                                           
1 Az 1182/2014. (III. 27.) Korm. határozat.  
2 A nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. 

törvénynek a Hungary Helps Programról szóló 2018. évi CXX. törvény által történt módosítását követően a központi 

államigazgatási szervek nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenységét továbbra is a külpolitikáért felelős 

miniszter koordinálja. A nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról 

szóló 2014. évi XC. törvény 6 §-a értelmében a külpolitikáért felelős miniszter szakpolitikai stratégiát készít.  
3 Az 1682/2014. (XI. 26.) Korm. határozat a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés Koordinációs Tárcaközi Bizottság 

létrehozásáról. 
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érdekében. Az Agenda 2030 mellett hazánk számára több – a 2014-es szakpolitikai stratégia 

életbelépése után elfogadott – nemzetközi egyezmény, illetve ütemterv is iránymutatásul szolgál. 

Ilyen a 2015-ös addisz-abebai cselekvési program (Addis Ababa Action Agenda, AAAA); a 2015-

ben elfogadott globális katasztrófakockázat-csökkentési keretrendszer (Sendai keretrendszer); a 

hazánk által 2016-ban ratifikált párizsi éghajlatvédelmi egyezmény; az Európai Unió 2016-ban 

elfogadott kül- és biztonságpolitikára vonatkozó globális stratégiája (EUGS); és a 2017-es új uniós 

konszenzus a fejlesztéspolitikáról.  

Mindezekből fakadóan indokolttá és szükségessé vált a magyar nemzetközi fejlesztéspolitikai 

stratégia továbbgondolása, átdolgozása. A nemzetközi paradigmaváltással megegyezően, illetve 

elismerve, hogy a mindnyájunkat érintő kihívások hatékony kezeléséhez nélkülözhetetlen a 

globális felelőségvállalás, Magyarország nemzetközi fejlesztéspolitikája a nemzetközi 

szolidaritásra és a kedvezményezettek igényei, szükségletei szerint a helyben történő hatékony 

segítségnyújtásra épít. A migrációs kihívások felerősödésével a nemzetközi fejlesztési 

együttműködés Magyarország egyik kiemelt külkapcsolati eszközévé vált, miután az 

érdemben és kiemelt módon járulhat hozzá a fenntartható fejlődéshez, valamint az 

elvándorlást kiváltó egyéb okok helyben történő kezeléséhez. A fejlesztéspolitika mindezen túl 

jelentősen kihat a donor ország gazdaságára, valamint hatékony eszközként szolgál az országok 

közötti gazdasági partnerségek kialakításában. Ennek okán – összhangban az Agenda 2030-cal 

és az addisz-abebai cselekvési programmal – arra szükséges törekednünk, hogy a jövőben olyan 

magyar fejlesztési programok megvalósítására kerüljön sor, amelyek nem csupán a fejlődő világ 

felzárkóztatását támogatják, hanem a magánszektor bevonása révén a külgazdasági érdekek 

érvényesítését, így a magyar szereplők külföldi piacokon történő térnyerését, mozgósítását is 

elősegítik.  

A fentiekkel párhuzamosan, Magyarország multilaterális fejlesztéspolitikájának tekintetében 

egyre hangsúlyosabb szempont, hogy az uniós költségvetés külkapcsolati fejezetébe és a különböző 

multilaterális fejlesztési forrásokba, alapokba (pl. Világbank, Európai Beruházási Bank, stb.) 

történő hazai befizetések hatékonyabban kerüljenek kiaknázásra, így a magyar szereplők 

(vállalatok, közintézmények, civil szervezetek) is egyre nagyobb mértékben részesüljenek – 

például – az uniós pályázatok keretében lehívható uniós forrásokból. A multilaterális 

szerepvállalásunk növelése nem csupán az országimázsunk erősítéséhez vezet, hanem lehetőséget 

biztosít arra, hogy a nemzetközi politikai folyamatokat hatásosabban befolyásoljuk. Mindezen 

túl arra javasolt törekednünk, hogy a magyar bilaterális fejlesztéspolitikát erősítő, egységes 

célrendszer mentén tervezzük meg multilaterális hozzájárulásunkat olyan földrajzi régiókban és 

szektorokban, amelyek esetén hozzáadott értéke van a közös fellépésnek, illetve az kiegészíti és 

támogatja a bilaterális beavatkozásokat. 

A nevesített paradigmaváltások fényében, illetve a nemzetközi fejlesztéspolitikában történő 

markánsabb magyar szerepvállalás érdekében Magyarországnak elsősorban egy olyan 

nemzetközi fejlesztéspolitikát kell követnie, amely – az Agenda 2030-cal összhangban, illetve a 

helyben segítés elvét alapul véve – a helyi szükségletekre és a magyar komparatív előnyökre 

alapozva járul hozzá a fejleszteni kívánt régiók gazdasági és társadalmi felemelkedéséhez, 

továbbá hatékonyabban juttatja érvényre a hazai gazdasági érdekeket is. Ezen célok 

megvalósítása érdekében a NEFE TB a 2019. január 30-i ülésén célként tűzte ki az új stratégia 

kidolgozását, amelynek hatálybalépésére 2020-ban kerül sor. 

A NEFE2025 elfogadását megelőzően sor került jelen dokumentum széles körű véleményezésére 

a témában érintett tudományos és civil szereplők, valamint minisztériumok bevonásával. A 

Stratégiát továbbá megvitatta a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács, továbbá az Országgyűlés 

Külügyi bizottsága és a Fenntartható fejlődés bizottsága.  
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A NEFE2025 pillérei 

Az elmúlt években bekövetkezett változásokhoz igazodó, a jelenkor kihívásaira reagáló magyar 

nemzetközi fejlesztéspolitika megteremtése érdekében egy olyan öt alappillérből álló stratégia 

elfogadása indokolt és szükséges, amely elsődleges célkitűzésként – a „senkit sem hagyunk 

hátra”4 elven alapulva, illetve koncentráltan illeszkedve az Agenda 2030 által megfogalmazott 

célkitűzésekhez és az OECD fejlesztési együttműködési szakpolitikájához – a globális kihívások 

kezelésére, így kiemelten a szegénység és egyenlőtlenségek csökkentésére fókuszál. A 

stratégiának ezzel párhuzamosan az eddiginél nagyobb hangsúlyt szükséges fektetnie a 

nemzetközi szintéren történő magyar szerepvállalás fokozására – összhangban az Afrika 

Stratégiával5 és a Nemzeti Exportstratégiával6 –, ezáltal is hozzájárulva a külgazdasági 

érdekeink érvényesítéséhez, mégpedig a fenntarthatóság és az egyenlő partnerségek elvein 

alapuló gazdasági-fejlesztési együttműködések kialakításán keresztül.  

 

NEFE2025 ALAPPILLÉREI  

1. Pillér: Magyarország nemzetközi szerepvállalásának növelése 

Magyarország a fejlett világ donorközösségének tagjaként a nemzetközi béke és biztonság, 

valamint a kiegyensúlyozott növekedés érdekében támogatást nyújt a fejlődő világ gazdasági 

felzárkóztatásához, az alapvető emberi jogok tiszteletére épülő demokratikus berendezkedés 

megteremtéséhez és megszilárdításához, nem utolsósorban pedig a globális szegénység elleni 

küzdelemhez. A hazai nemzetközi fejlesztési együttműködés célja a harmadik országok 

instabillá válásának megelőzése, így a fentieken túl a nemzetközi stabilitást, békét, biztonságot, 

demokratikus berendezkedést erősítő intézményi és humán kapacitások fejlesztése, a 

társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, a túlnépesedés, a környezetszennyezés és a 

                                                           
4 “Leaving no one behind”. 
5 Az 1177/2019. (IV. 2.) Korm. határozat az Afrika stratégiáról. 
6Az 1171/2019. (IV. 1.) Korm. határozat a hazai vállalkozások külpiaci sikeressége érdekében szükséges 

exportfejlesztési intézkedésekről (Nemzeti Exportstratégia). 
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klímaváltozás negatív hatásaival szembeni ellenállóképesség erősítése, valamint a 

fenntartható fejlődési modellek meghonosítása.   

Az elmúlt években végbement világpolitikai változások globális környezeti, társadalmi, biztonsági 

és gazdasági hatásai ugyanakkor hazánkat is érdemben érintik. Ennek okán szükségessé vált, hogy 

Magyarország a korábbiaknál is hangsúlyosabban vegye ki részét a nemzetközi közösség 

kihívásainak leküzdésében, mindezt pedig úgy tegye, hogy az egyaránt szolgálja mind a 

partnerország szükségleteit, mind pedig a saját nemzeti érdekeit.  

Magyarország az Európai Unió tagjaként, valamint az OECD DAC-hoz7 történő 2016. évi 

csatlakozásával vállalásokat tett arra vonatkozóan,8 hogy 2030-ra – a többi 2004-ben és az azt 

követően csatlakozott uniós tagállamhoz hasonlóan – törekszik 0,33%-ra emelni hivatalos 

fejlesztési támogatásának (Official Development Assistance, ODA) mértékét az éves bruttó 

nemzeti jövedelme (Gross National Income, GNI) arányában. Mindebből kifolyólag 

Magyarországnak nemcsak külpolitikai és külgazdasági érdeke a hazai nemzetközi fejlesztési 

tevékenység finanszírozásának és eredményességének növelése, hanem nemzetközi 

kötelezettsége is.  

A NEFE2025 víziója tehát, hogy Magyarország a partnerországok helyi közösségeinek, 

kormányainak szükségeltéire, igényeire és környezeti-társadalmi adottságaira alapozva 

fenntartható módon járuljon hozzá az SDG-k teljesüléséhez és a migráció kiváltó okainak 

helyben történő kezeléséhez, miközben fejlesztési tevékenysége elősegíti a magyar 

külgazdasági célkitűzések megvalósítását is. A Stratégia víziójának lényegéhez tartozik, hogy a 

nemzetközi fejlesztési céljainkat a gazdaságot megtermékenyítő módon érjük el, támogatva 

mindezzel a partnerországok, valamint hazánk gazdasági fejlődését.  

Stratégiai célkitűzés  

Magyarország törekedni fog arra, hogy – gazdasági teherbíró képességeit figyelembe véve, 

illetve szem előtt tartva a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabb kiaknázásának 

célkitűzését – 2025-ig elérje a 0,25%-os ODA/GNI hozzájárulási arányt:9 ehhez mind 

bilaterális, mind multilaterális téren további erőfeszítések szükségesek.  

Annak érdekében, hogy Magyarország olyan formában növelje a nemzetközi szerepvállalását, 

hogy az egyaránt hozzájáruljon a külpolitikai és külgazdasági érdekeinek érvényesítéséhez is, a 

2020-2025 közötti időszakban több stratégiai jelentőségű, a helyi szükségletekre, igényekre és 

környezeti-társadalmi adottságokra szabott, bilaterális alapon megvalósuló fejlesztési 

program megvalósítása indokolt.  

A nemzetközi szintéren történő hathatós bilaterális érdekérvényesítés mellett Magyarországnak 

célorientáltáltan szükséges részt vennie a nemzetközi szervezetek multilaterális tevékenységében, 

így a továbbiakban is törekednie kell a magyar álláspont hatékony képviseletére. Nemzetközi 

fejlesztéspolitikai tevékenységünk meghatározó nemzetközi kereteit továbbra is az EU, az 

ENSZ és az OECD jelentik. A hatékonyság érdekében törekszünk tevékenységünk más 

donorokkal történő összehangolására, különös tekintettel az EU-tagállamokkal, a V4-

országokkal, de más donor országokkal és szervezetekkel való együttműködésre is. Az uniós 

külkapcsolati eszközök és fejlesztési alapokba történő jelentős magyar multilaterális fejlesztési 

                                                           
7A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Fejlesztéstámogatási Bizottsága (Organisation for Economic 

Co-operation and Development, Development Assistance Committee). 
8 A legutóbbi politikai vállalásra a 2015. május 26-án elfogadott, 9144/15 sz. európai tanácsi következtéseken („A 

Tanács következtetései az Európai Tanács részére készített 2015. évi jelentés az EU által nyújtott fejlesztési támogatás 

célértékeiről”) keresztül került sor. 
9 Magyarország 2018-ban közel 77 milliárd forintot (mintegy 285 millió dollárt) fordított fejlesztési támogatásokra, 

így az ODA/GNI aránya 0,09%-ról megközelítőleg 0,21%-ra emelkedett 2010-hez viszonyítva. 
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támogatások és befizetések tekintetében célkitűzés a magyar vállalatok és civil szervezetek 

aktívabb részvételének elősegítése a 4. pillérben megjelölt fejlesztési prioritások mentén.  

2. Pillér: Mélyrehatóbb szakpolitikai tervezés, hatékonyabb tárcaközi 

koordináció, egységes eredmény-orientált projektmegvalósítás  

A hivatalos fejlesztési tevékenységre fordított költségvetési források hatékony felhasználásának 

alapvető eleme (1) a mélyreható szakpolitikai tervezés, (2) a hathatós tárcaközi koordináció, 

valamint (3) egy egységes szempontrendszerrel bíró eredmény-orientált projektmegvalósítási 

rendszer, amely figyelembe veszi a hazai és helyi szereplők hathatós bevonását.  

Komplex, minden jelentős helyi és magyar érdeket figyelembe vevő szakpolitikai tervezéssel 

beazonosított, a jelenleginél szűkebb területi és/vagy szektorális fókusz segítségével nagyban 

javítható a magyar fejlesztéspolitikai tevékenység hatékonysága és láthatósága is. A 

különböző tárcák és szakterületek által végrehajtott, összehangolt fejlesztési tevékenységek 

átfogóbban és eredményesebb módon képesek hozzájárulni egy adott terület – nemzetközi 

viszonylatban is látható – fejlesztéséhez. A fejlesztési projektek egységes végrehajtása, a 

végrehajtást nyomon követő monitoring-tevékenység és a lehető legtöbb szempontot figyelembe 

vevő értékelési rendszer pedig nagyban hozzájárul a fejlesztési eredmények jobb 

kommunikációjához, valamint a jövőbeni szakpolitikai tervezéshez.  

Stratégiai célkitűzés  

Elengedhetetlenné vált, hogy – átfogó szakpolitikai tervezést és egyeztetést követően – a 

magyar nemzetközi fejlesztési tevékenység 2020 után a jelenleginél szűkebb földrajzi 

területre és pontosabban körülhatárolt szektorokra fókuszáljon. Mindezzel kialakításra 

kerülhetne az Agenda 2030 által kijelölt célkitűzésekhez illeszkedő, ugyanakkor a magyar 

lehetőségeknek és érdekeknek leginkább megfelelő donorprofil, egyúttal pedig realizálódhatna a 

Magyarország által végrehajtott projektek hatékonyságának, fenntarthatóságának és 

láthatóságának növekedése.  

Ezen célkitűzésünknek az előfeltétele a szakpolitikák fejlesztési célú koherenciájának10 biztosítása, 

így a szorosabb és folyamatos tárcaközi koordináció. Szükségesnek tartjuk, hogy 

minisztériumonként „nemzetközi fejlesztési koordinátorok” kerüljenek kijelölésre: a 

koordinátorok az adott minisztérium nemzetközi fejlesztési tevékenységét fognák össze, illetve 

kapcsolattartóként működnének közre a társminisztériumokkal, elősegítve ezáltal az intézmények 

közötti információáramlást, valamint hozzájárulva a multiszektorális programok létrehozásához. A 

koordinátor a meglévő NEFE TB munkáját, működését segíti.  

A projektek hatékonysága és a szinergiák kihasználása szempontjából elengedhetetlen, hogy a 

bilaterális fejlesztési programok összhangban álljanak a közelmúltban elfogadott kormányzati 

célkitűzésekkel, így különösen az Afrika Stratégia és a Nemzeti Exportstratégia által kijelölt 

prioritásokkal, célrégiókkal és szektorokkal. A hatékonyság, eredményesség, valamint a magyar 

fejlesztéspolitikai tevékenység láthatóságának növelése érdekében arra szükséges törekednünk, 

hogy az eddigieknél11 szűkebb területi és szektorális fókusz mentén kerüljenek 

meghatározásra és megvalósításra a nemzetközi fejlesztési projektek, programok. 

Magyarország az eddigieknél nagyobb hangsúlyt kíván fektetni az afrikai kontinens – így 

különösen a szubszaharai Afrika és az LDC országok – felzárkóztatására, valamint a Közel-

Kelet fejlesztési szükségleteire. A nemzetközi trendekkel és ajánlásokkal összhangban 

                                                           
10 Policy Coherence for Development (PCD).  
11 NEFE Koordinációs TB 2017/1. sz. Határozata (2017. december 6.). 
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hazánk az elkövetkezendő időszakban arra fog törekedni, hogy a legkevésbé fejlett 

országokat nagyobb arányban támogassa. Fontos, hogy míg Afrika felzárkóztatására 

nagyobb hangsúlyt kívánunk helyezni, az európai szomszédságpolitikához, illetve a Keleti 

Partnerséghez kapcsolódó prioritások továbbra is kiemelt jelentőséggel bírnak, összhangban 

Magyarország általános külpolitikai érdekeivel. 

A szaktárcák tevékenysége közötti szinergiák hosszútávú megteremtése, valamint a magyar 

Kormány politikai célkitűzéseinek érvényesítése érdekében szükséges kidolgozni – az OECD DAC 

szakmai iránymutatásai mentén – egy, a Külgazdasági és Külügyminisztérium által koordinált (és 

az egyes szaktárcák által felügyelt) egységes nyomon követési és értékelési szempontrendszert az 

egyes tárcák által végrehajtott projektek szakszerű megvalósítása és kiértékelése érdekében. Új 

projektmenedzsment és egy eredmény-orientált projektmegvalósítási rendszer kialakítása 

szükséges, amelynek keretében a központi államigazgatási szervek a feladat- és hatáskörükbe 

tartozó területeken folytatott nemzetközi fejlesztési együttműködési projektjeik nyomon követését 

és értékelését elvégezhetik. Az egységes értékelési és monitoring rendszer kialakítása érdemben 

járulna hozzá a magyar fejlesztéspolitika hatékonyságának, mérhetőségének, kutathatóságának, 

transzparenciájának, valamint láthatóságának a növeléséhez.  

3. Pillér: Projektimplementáció a Fenntartható Fejlődési Célok mentén 

Az Agenda 2030 keretében 2015-ben elfogadott SDG-k megvalósítása Magyarország számára is 

kiemelt jelentőséggel bír, hiszen a nemzetközi kötelezettségvállalásainkon túl az SDG-k közvetlen 

módon járulnak hozzá a fenntartható gazdasági fejlődés megvalósításához, a globális 

klímaváltozás elleni küzdelemhez, valamint a migráció kiváltó okainak helyben történő 

kezeléséhez. Az Afrika Stratégiában rögzített, valamint a társtárcák és a civil szervezetek által 

kijelölt területek alapján hazánk számára az első,12 a második,13 a harmadik,14 a negyedik,15 a 

hatodik,16 a hetedik,17 a nyolcadik,18 a tizenharmadik19, tizenötödik20 és a tizenhetedik21 SDG-

k bírnak kiemelt prioritással. A célok megfelelő formában történő megvalósítása egyszerre 

eredményezheti a globális kihívások, így a klímaváltozás negatív hatásainak, valamint a migráció 

kiváltó okainak kezeléséhez történő érdemi hozzájárulást, csakúgy, mint a magyar 

versenyképesség, termelékenység és exportpiaci részesedés növekedését. 

A célkitűzések elérése érdekében mindenekelőtt a tudásátadásra, a kapacitás- és az 

intézményépítésre irányuló fejlesztési tevékenységek élveznek prioritást. Az SDG-k 

szellemiségében és azok megvalósításával párhuzamosan Magyarország jelentős figyelmet fordít 

a vallási kisebbségek védelmére annak érdekében, hogy hozzájáruljon a konfliktus sújtotta régiók 

stabilitásához.22  

                                                           
12 A szegénység minden formájának felszámolása. 
13 Az éhínség megszüntetése. 
14 Egészséges élet és jóllét biztosítása. 
15 Az inkluzív, méltányos és minőségi oktatás biztosítása, valamint az egész életen át tartó tanulás lehetőségeinek 

elősegítése mindenki számára. 
16 A vízhez és a köztisztasághoz való hozzáférés biztosítása és fenntartható víz- és szennyvízgazdálkodás. 
17 Megfizethető, megbízható, fenntartható és modern energiához való hozzáférés biztosítása mindenki számára. 
18 Teljes és termelékeny foglalkoztatottság, valamint tisztességes munka biztosítása mindenki számára. 
19 Sürgős lépések megtétele a klímaváltozás és hatásainak leküzdésére. 
20 A szárazföldi ökoszisztémák védelme.  
21 Globális partnerség újjáélesztése a fenntartható fejlődés érdekében. 
22 Az üldözött keresztények megsegítése terén kiemelt szereppel bír a Hungary Helps Program keretében az Üldözött 

Keresztények Megsegítéséért és a Hungary Helps Program Megvalósításáért Felelős Államtitkárság. A Hungary Helps 

Ügynökség továbbá jelentős szerepet játszik Magyarország nemzetközi humanitárius tevékenységének a 
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Stratégiai célkitűzés 

A fentiek tekintetében a NEFE2025 hangsúlyosabb szerepet szán az Agenda 2030 által 

megfogalmazott szemléletmódnak (pl.: humán dimenzió helyett politikai, gazdasági, környezeti, 

tudományos és kormányzási dimenziók integrációja, univerzalitás) és az SDG-k jelentette új 

célrendszernek. A jövőbeni projektek, kezdeményezések és programok kiválasztása során a 

nemzetközi ajánlásokkal összhangban fontos a környezeti (különösképpen a környezetvédelmi), 

társadalmi és gazdasági szempontok figyelembevétele is. Kiemelendő, hogy a Magyarország által 

végrehajtott fejlesztési projektek már jelenleg is hozzájárulnak az SDG-k megvalósításához, 

ugyanakkor az SDG-khez való hozzájárulás hangsúlyosabb figyelembevétele a 

projektkiválasztási fázis során, valamint az SDG-k fokozottabb vizsgálata a monitoring és 

értékelési eljárások folyamán nagyban eredményezné a magyar fejlesztéspolitika 

hatékonyságának és láthatóságának a növelését. Az egyes SDG-k terén tett konkrét lépések 

rögzítése (mérése) jelentős előrelépést jelentene a nemzetközi színtéren történő magyar 

megjelenésben és érdekérvényesítésben az Agenda 2030 célkitűzések vonatkozásában. 

4. Pillér: Gazdasági partnerségek erősítése a nemzetközi fejlesztésben 

A Stratégia kiemelt célkitűzése a kölcsönösen prosperáló partnerségek létrehozása a helyi 

közösségek és kormányok szükségleteire épülő, az SDG-k elérését elősegítő, a magyar 

nemzetgazdasági érdekeket és komparatív előnyöket figyelembe vevő programok végrehajtásával. 

Kiemelendő, hogy a Stratégia víziójának értelmében nemzetközi fejlesztési céljainkat a 

gazdaságokat fenntarthatóan megtermékenyítő, a helyi természeti és társadalmi környezetet óvó 

módon kívánjuk elérni. Mindennek érdekében a hazai külgazdasági szereplők fokozott 

bevonásával gazdasági partnerségeket szükséges kiépíteni a külpolitikai szempontok alapján 

kiválasztott partnerországokkal. A szinergiák kiaknázása érdekében célszerű a helyi igényekre és 

szükségletekre alapozva összhangot teremteni a jelen Stratégiánk és a Nemzeti Exportstratégia, 

valamint az Afrika Stratégia között, így ezen szakmai külpolitikai stratégiák kölcsönösen 

erősíthetik egymást, ezáltal elősegítve a nemzetközi fejlesztéspolitikai céljaink elérését.  

Stratégiai célkitűzés 

Tekintettel arra, hogy a Nemzeti Exportstratégia értékelése alapján a magyar export túlnyomó része 

az EU tagállamaiba irányul – amely magas kitettséget jelent az EU konjunkturális változásainak –

, kiemelt jelentőségű, hogy Magyarország beemelje a nemzetközi fejlesztési együttműködési 

projektek által kínált, EU-n kívüli országok vonatkozásában realizálható exportösztönzési 

lehetőségeket. A nemzetközi paradigmákkal összhangban célunk, hogy az újonnan létrejövő 

NEFE2025 hangsúlyosabb szerepet szánjon azon projektalapú tevekénységeknek, amelyek 

az SDG-k megvalósítása mellett alkalmasak a magyar külpolitikai és külgazdasági érdekek 

érvényesítésére is. A Nemzeti Exportstratégiával összhangban cél, hogy a magyar fejlesztési 

tevékenység az eddigieknél nagyobb arányban valósuljon meg olyan magyar vállalatokon, illetve 

kis- és középvállalkozásokon (KKV) keresztül, amelyek a piacszerzést követően a 

célországokban képesek további, többek között üzleti alapon történő, fenntartható módon 

végrehajtott fejlesztéseket megvalósítani. A hazai gazdasági szereplők mozgósítása egybeesik a 

szakpolitika általános célkitűzéseivel is, így a fejlesztési tevékenységek minél nagyobb arányú 

összekapcsolódásának megteremtésével a magánszektor pénzügyi és humán kapacitásaival. 

                                                           
végrehajtásában. Az Ügynökség működését többek között a Hungary Helps Programról szóló 2018. évi CXX. Törvény 

szabályozza.  
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5. Pillér: A magyar gazdasági és civil szereplők mozgósítása 

Az SDG-k megvalósítása tekintetében az ENSZ becslései szerint éves szinten nagyságrendileg 

egy legalább 2,5 billió dollár értékű finanszírozási hiány jelentkezik.23 A fejlesztési 

támogatások összege 2017-ben 196 milliárd dollár volt,24 ami jól mutatja, hogy az állami 

források közel sem elegendőek a SDG-k megvalósításához.  

Stratégiai célkitűzés  

A jelentős összegű magyar multilaterális nemzetközi fejlesztési együttműködési befizetéseket 

illetően hatékonyabb fellépésre van szükség, mind a felelős minisztériumok, mind pedig a 

magyar gazdasági és civil szereplők részéről. A befizetéseinkhez képest a magyar szereplők 

aktivitása elmarad a várttól, ezért kiemelt jelentőségű, hogy a jövőben nagyobb számban 

induljanak a multilaterális platformokon elnyerhető pályázatokért. Ennek elősegítése 

érdekében szükséges egy olyan, a Külgazdasági és Külügyminisztérium által kidolgozott 

koncepció, amely megvizsgálja a magyar külgazdasági és külpolitikai érdekek hatékonyabb 

érvényesítésének a lehetőségeit az uniós fejlesztési eszközök tekintetében, különös figyelemmel a 

hazai gazdasági és civil szereplők részvételének erősítésére. Amennyiben elérhetővé válik a 

magyar multilaterális szerepvállalás további, ilyen irányú erősítése, azáltal potenciálisan javulhat 

a hazai gazdasági és civil szereplők helyzete, az országimázsunk, valamint befolyásunk a 

nemzetközi politikai folyamatokra. Mindebben fontos szerep hárul a vonatkozó 

társminisztériumokra is.  

Az SDG-k realizálása érdekében a Magyarország által tett erőfeszítéseket és forrásokat a magyar 

gazdasági és civil szereplők hatékonyabb bevonása kiegészítő jelleggel jelentősen növelné, így 

célunk a szakpolitika és a vállalati, illetve civil szféra közötti kapcsolatok szélesítése, mobilizálása. 

Szükségesnek tartjuk egy olyan platform létrehozását, amely a magyar civil, vallási és 

vállalati szféra informálását és tudatosságának növelését végzi. A tudatosságnövelés egyaránt 

hozzájárulna a globális szemléletmód elsajátításához, illetve növelné a magyar civil és gazdasági 

szereplők kedvét és lehetőségeit aziránt, hogy nagyobb szerepet vállaljanak a nemzetközi 

fejlesztéspolitika végrehajtásában. A magánszektor bevonásának kulcsfontosságú eszköze a 

tudásátadáson túl, hogy a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés eszközrendszerébe a 

hagyományos támogatásokon túl bekerüljenek az olyan innovatív finanszírozási módszerek, 

amelyek arra ösztönzik a magánszférát, hogy nemzetközi fejlesztési célú programokba fektessenek, 

multiplikálva ezzel a magyar fejlesztéspolitika rendelkezésére álló forrásokat. A civil 

szervezetek aktívabb bevonása terén kiemelt cél, hogy elősegítsük ezen szervezetek sikeres 

részvételét a nemzetközi – elsősorban uniós forrásokból finanszírozott – pályázatokban, 

hozzájáruljunk a civil fejlesztési szektor kapacitásainak és tapasztalatainak bővüléséhez.  

A NEFE2025 NYOMON KÖVETÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE 

A NEFE2025 célkitűzéseinek hatékony érvényesülése érdekében kiemelt jelentőségű a folyamatos 

értékelés és nyomon követés biztosítása, mind éves szinten, mind pedig a stratégia teljes, hatéves 

időtartama tekintetében.  

A szaktárcák a stratégiai célkitűzések tárcaszintű megvalósításáért felelősek, amelyről a 

NEFE TB által is megvitatásra kerülő jelentésben számolnak be. A külpolitikáért felelős miniszter 

ez alapján megvizsgálja, hogy Magyarország a tárgyévben milyen mérhető lépésekkel járult 

hozzá a stratégia célkitűzéseinek megvalósításához és javaslatot tehet a tárgyévet követő 

célkitűzésekre vonatkozóan. A stratégia megvalósításáról született értékelések és az azzal 

                                                           
23 World Investment Report 2014. 
24 Geographical Distribution of Financial Flows to Developing Countries 2019. 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2014_en.pdf
https://read.oecd-ilibrary.org/development/geographical-distribution-of-financial-flows-to-developing-countries-2019_fin_flows_dev-2019-en-fr
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kapcsolatos javaslatok részét képezik a – nemzetközi fejlesztési együttműködésre vonatkozó 

törvény alapján készítendő – éves kormányjelentésnek. 

A stratégia átfogó értékelésére 2024. év végén kerül sor. Ennek folytán az éves jelentések, 

tárcavélemények – külső szakértők és civil szervezetek bevonásával történő – szakpolitikai 

egyeztetések következtetéseiből jelentés készül, amely tartalmazza a következő időszakra 

kidolgozandó stratégia alapvető célkitűzéseit.  

 

 


