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1. Vezetői összefoglaló
A nemzetközi fejlesztési együttműködés (a továbbiakban: NEFE) és nemzetközi humanitárius
tevékenység Magyarország külkapcsolati rendszerének és politikai és gazdasági kapcsolatainak
fontos alkotóeleme, és mint a hazánk nemzetközi donorközösségben való elköteleződésével összhangban
kialakításra kerülő szakpolitikák, hangsúlyos elemei a globális kihívásokra adott magyar szerepvállalásnak.
A 2017-es év a Magyarország 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó nemzetközi fejlesztési
együttműködésre vonatkozó szakpolitikai stratégiája és nemzetközi humanitárius segítségnyújtására
vonatkozó szakpolitikai koncepciója (a továbbiakban: NEFE–Stratégia) félidei értékelésének az éve volt.
Ez lehetőséget adott arra, hogy a Stratégiát hozzáigazítsuk a 2015-ben elfogadott ENSZ Fenntartható
Fejlődési Keretrendszer 2030 (továbbiakban: Agenda 2030) célkitűzéseihez és a célországok tekintetében
is jelentős változásokat hajtsuk végre. A Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM)
Biztonságpolitikáért és Nemzetközi Együttműködésért Felelős Államtitkárság, illetve Nemzetközi
Együttműködésért Felelős Helyettes Államtitkárság irányításával a Nemzetközi Fejlesztési és Humanitárius
Főosztály1 (a továbbiakban: NEFEFO) gondoskodott a NEFE és a nemzetközi humanitárius
segítségnyújtási politika végrehajtásáról, a kormányzati koordinációjáról, valamint fejlesztési és
humanitárius projektek végrehajtásáról, ellenőrzéséről, értékeléséről.2
A NEFE a humán ágazatok mellett a gazdaság terén is komoly potenciált hordoz magában. A fejlesztési
tevékenység az ország nemzetközi megítélésének javításához is hozzájárul, közép- és hosszútávon a
gazdasági szereplők érdekérvényesítéséhez is belépőt ad.
Az Európára háruló migrációs nyomás következtében a magyar NEFE-nek 2017-ben is az volt az
elsődleges feladata, hogy a migrációt kiváltó tényezők csökkentése érdekében nemzetközi
összefogással segítse a fejlődést a kibocsátó országokban, olyan életfeltételeket teremtve, amelyek
hozzájárulhatnak a helyben maradáshoz.
A Magyarország által 2017-ben Hivatalos Fejlesztési Támogatásra (ODA3) fordított forrásokról szóló
összefoglaló statisztika kimutatta, hogy a korábbi évekhez hasonlóan 2017-ben is a multilaterális keretek
között zajló fejlesztési támogatás dominál. Ez elsősorban az uniós kötelező befizetések, EU-s alapokhoz
való önkéntes hozzájárulások és a nemzetközi szervezeteknek nyújtott támogatások magas aránya miatt
alakult így.
A 2017-es év folyamán hazánk 148,69 millió dollár értékben nyújtott hivatalos fejlesztési támogatást,
amely Magyarország GNI-ának a 0,11%-át képezi.
A NEFE-Stratégia kiemelt szektor-csoportjai közül a humán erőforrások és kapacitások fejlesztését, az
élelmezésbiztonságot, a fenntartható mezőgazdasági termelőkapacitás fejlesztést, a fenntartható
vízgazdálkodást, a szanitációt támogattuk legnagyobb mértékben a bilaterális projekteken keresztül. A

A 2018. június 12-i SZMSZ módosítás eredményeként a Nemzetközi Fejlesztési és Humanitárius Főosztály Nemzetközi
Fejlesztési Főosztályra módosult.
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Magyarország a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (Organisation for Economic Co-operation and
Development, OECD) Fejlesztési Támogatás Bizottsági (Development Assistance Committee, DAC) tagsága révén minden év
július 15-ig jelentést készít a magyar állami intézmények által a fejlődő országok számára nyújtott hivatalos fejlesztési
támogatásáról (Official Development Assistance, ODA). Az OECD DAC a Világbank adatai alapján külön felsorolást vezet
arról, hogy mely országok jogosultak ilyen jellegű támogatásra, illetve mely támogatásokat lehetséges „ODA”-ként elkönyvelni.
Az OECD DAC ily módon méri, hogy a DAC-tagok milyen nagyságrendekben járulnak hozzá a fejlődő világ felzárkóztatásához.
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NEFE-Stratégia nagy hangsúlyt helyez a képzésre, tudás- és tapasztalatátadásra, amelyek a jogállami
intézmények működtetéséhez, az alapszolgáltatások megszervezéséhez, a fejlett technológiák
alkalmazásához szükséges humán és intézményi kapacitások bővítésének eszközei és a fejlődés legfőbb
feltételei. Ezzel összhangban a Stipendium Hungaricum ösztöndíj program ebben évek óta kiemelt szerepet
játszik. A tavalyi évhez képest tovább bővült a programban résztvevő fejlődő országok köre és diákok
száma, valamint a programra fordított összeg. Ugyancsak kiemelendő, hogy 2017-ben jött létre a Hungary
Helps Program, kezdetben olyan politikai keretként, amelynek célja Magyarország kommunikációja volt.
Az üldözött keresztények megsegítésének kormányzati szándékával összhangban az Emberi Erőforrások
Minisztériumában felállításra került az Üldözött Keresztények Megsegítéséért Felelős Helyettes
Államtitkárság, amelynek programjai jellemzően a fejlesztési területhez tartoznak.
2. A magyar NEFE-politika alakulása 2017 folyamán
2017 a NEFE történetében az Agenda 2030 keretrendszerhez való igazodás jegyében telt. Az Európai
Unió tagállamainak döntésére megszületett az Új Európai Fejlesztési Konszenzus. A 2014-2020
közötti időszakra vonatkozó magyar NEFE-Stratégia végrehajtásában bekövetkezett a felező értékelés, az
Agenda 2030-hoz történő igazodás és a kedvezményezett országok körének megnevezése, átalakítása 2020ig. Elkészült az új NEFE Cselekvési Terv, melyet a 1682/2014. (XI. 26.) Korm. határozat által e feladattal
is felruházott NEFE Koordinációs Tárcaközi Bizottság hagyott jóvá 2017. december 6-án, egy évvel azt
követően, hogy hazánkat a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezeten (OECD)
Fejlesztéstámogatási Bizottsága (DAC) felvette sorai közé.
A migrációs válság hatása rányomta a bélyegét a fejlesztéspolitikákra, aminek következtében jelentős
elmozdulás történt a migráció és fejlesztés, továbbá a migráció és biztonságpolitika közötti
összefüggések irányába. Ez a fejlesztésfinanszírozásban és a projektek szintjén is érzékelhető volt.
A magyar NEFE-ben is látható volt ez az elmozdulás és a tiszta, hozzáadott értékek elérését célzó
NEFE-projektek mellett a válságok helyi feltételeinek javítását szolgáló rehabilitációs, és
humanitárius, illetve vegyes projektek is előtérbe kerültek.
A helyi életfeltételek javítását célozták a multilaterális szinten (főleg EU) létrehozott célzott vagyonkezelő
alapok, amelyekhez, mint a Jelentés is taglalja később, Magyarország is csatlakozott.
Miközben tehát Magyarország DAC tagsága lehetőséget teremtett arra, hogy szélesebb perspektívában
valósíthassa meg fejlesztés- és segélypolitikáját, a migrációs válság további elhúzódása
megakadályozta, hogy a válságban érintett országokon túlmenően is építse és szélesítse a NEFEeszközökkel is az ODA-ra jogosult országok körében a gazdasági és politikai kapcsolatait.
3. Intézményi és szabályozási környezet
3.1. A NEFE-törvény módosítása
2015-ben a NEFE-törvény és vele együtt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása
vált szükségessé. A módosítás alapvető és legfontosabb célja az volt, hogy olyan jogi környezetet
biztosítson, amely lehetővé teszi Magyarország részéről ODA még hatékonyabb és gyorsabb
nyújtását az erre jogosult fejlődő országokban, és ezáltal a NEFE és humanitárius segítségnyújtási
szakpolitikai programok és projektek gyors és hatékony végrehajtását, ugyanakkor a közpénzekkel való
áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás szabályainak is megfeleljen.
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A NEFE törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról szóló 2015.
évi CLXXVII. törvényt az Országgyűlés a 2015. november 17-i ülésen elfogadta, és 2016. január 1-jén
hatályba lépett.
2017 tavaszára azonban ismét szükségessé vált a törvény módosítása. A törvényjavaslat benyújtását
követően az Országgyűlés a módosítási javaslatot a 2017. május 16-i ülésnapján fogadta el, majd a Magyar
Közlönyben való megjelenést követő nyolcadik napon, 2017. június 2-án lépett hatályba. A módosított
jogszabály egyik eredményeként Magyarország a nemzetközi fejlesztési együttműködését és humanitárius
segítségnyújtását nemzetközi fejlesztési célú alapok, illetve nemzetközi szervezetek részére teljesített
tagdíjak és önkéntes hozzájárulások útján is megvalósíthatja.
3.2. A NEFE-oktatás és a fenntarthatóságra nevelés
A NEFE-törvény 12. §-a értelmében a külpolitikáért felelős miniszter és az oktatásért felelős miniszter
folyamatosan együttműködik a nemzetközi fejlesztési együttműködési és nemzetközi humanitárius
segítségnyújtási tevékenység hazai társadalmi támogatottságának növelésében, és ennek részeként
különösen a fiatal generáció szemléletformálásában, az önkéntesség szerepének erősítésében.
A KKM – kötelezettségeivel összhangban – 2017 folyamán a szakpolitikai főosztály részvételével
elkészíttette a Nemzetközi fejlesztéspolitika tantárgyat, mely a külügyi alapvizsga részévé vált, kötelező
vizsgatantárgyként. Ezáltal a KKM belső és külső állománya megismerkedhet a nemzetközi
fejlesztéspolitika alapjaival.
2017 nyarán utazó nagykövet kinevezésére került sor, akinek feladatai Magyarország nemzetközi fejlesztési
és humanitárius segítségnyújtásának bemutatása és a Hungary Helps Program hatékony nemzetközi
kommunikációja voltak. Az egységes arculat és a Program bemutatása Magyarország pozitív
országképének kialakítását szolgálták.
3.3. NEFE Koordinációs Tárcaközi Bizottság
A Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló
1682/2014. (XI. 26.) Korm. határozat szerint a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés Koordinációs
Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: NEFE TB) Magyarország nemzetközi fejlesztési együttműködési és
nemzetközi humanitárius segítségnyújtási szakpolitikája kapcsán tanácsadó jogkörrel felruházott testület,
amely évente legalább egy alkalommal ülésezik.
A NEFE TB 5. ülésén (2017. december 6.) hozott 2017/1 sz. határozatával a NEFE partnerországokat a
2018-2020 időszakra az alábbiak szerint fogadta el:
Kiemelt partnerországok:
Közel-Kelet: Szíria, Irak, Jordánia;
Kelet-Afrika/Szubszaharai Afrika: Uganda, Etiópia, Kenya;
Nyugat-Balkán: Szerbia, (amíg ODA kategóriájú ország), Bosznia-Hercegovina, Észak-macedón
Köztársaság;
Egyéb projektalapú együttműködésű partnerországok:
Vietnam, Laosz, Palesztina, Kongói Demokratikus Köztársaság, Koszovó, Albánia, Montenegró,
Törökország, Georgia, Belorusz, Libanon, Egyiptom, Nigéria, Líbia
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A kiemelt partnerországok listája az elmúlt években bekövetkezett változásokra, különösen a migrációs
válságra való figyelemmel került megállapításra. A korábbi időszakhoz képest ezért a legfontosabb
módosítás a közel-keleti térség országainak megjelenítése a partnerországok között. A partnerországok
meghatározása a folyamatosan változó körülményekre való tekintettel azonban nem zárja ki, hogy más
országok is együttműködő partnereinkké váljanak, akár egy-egy projekt erejéig, akár hosszabb távú
együttműködés keretében.
A NEFE TB 2017/2 sz. határozatával elfogadta a 2018-2020 időszakra szóló NEFE Cselekvési Tervet.
4. Multilaterális nemzetközi fejlesztési együttműködés
A multilaterális keretek között zajló magyar fejlesztési együttműködésünk a korábbi évekhez hasonlóan
2017-ben is nagyobb szerepet töltött be a bilaterálishoz képest. A nemzetközi intézmények,
kezdeményezések javára teljesített hozzájárulásokon belül jelentős részt tettek ki az Európai Uniónak (az
Unió közös költségvetésének külkapcsolati fejezete, az Európai Fejlesztési Alap, valamint uniós alapok), a
Világbank-csoport intézményeinek, illetve az ENSZ-család tagjainak fizetett kötelező tagdíjak és önkéntes
hozzájárulások.
4.1. A Fenntartható Fejlődési Keretrendszer 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development)
végrehajtása
A 2015 utáni időszak fejlesztési irányait kijelölő Fenntartható Fejlődési Keretrendszert, a 2030 Agenda-t a
2015. szeptember 25-27. között megrendezett ENSZ Fejlesztési Csúcson, magyar részvétel mellett
konszenzussal fogadták el az ENSZ tagállamok állam- és kormányfői. A keretrendszer a 2016-tól 2030-ig
terjedő időszakra 17 célt és 169 alcélt határoz meg, melyek felváltják a 2000-ben elfogadott Millenniumi
Fejlesztési Célokat (Millenium Development Goals, a továbbiakban: MDG). Vezető szerepet vállalt a
Fenntartható Fejlődési Célok (Sustainable Development Goals, a továbbiakban: SDG) kialakításában, a
célokra vonatkozó javaslat kidolgozásával megbízott ENSZ Nyílt Munkacsoport (Open Working Group
– OWG) társelnöki feladatait ugyanis Kenyával közösen másfél éven keresztül Magyarország látta el.
A keretrendszer elfogadása kapcsán nagy hangsúlyt kapott a szemlélet, miszerint a nemzetközi béke és
biztonság, valamint a fenntartható fejlődés egymástól nem elválaszthatók, így a konfliktusok kiváltó
okainak megszüntetése is csak a fenntartható fejlődés útján lehetséges. Az Agenda kiegyensúlyozott
formában foglalja továbbá magában a szegénységcsökkentési és fenntartható fejlődési kettős cél
eléréséhez vezető cél- és alrendszert is.
A Fenntartható Fejlődési Célok globális szintű megvalósításában az ENSZ-család valamennyi
szervezete, illetve programja aktívan részt vesz. Az ENSZ tagállamok által konszenzussal elfogadott
Közgyűlési határozatban foglalt Agenda 2030, illetve a Keretrendszer gerincét adó Fenntartható Fejlődési
Célok végrehajtásának nyomon követéséért és felülvizsgálatáért felelős legfőbb globális szerv a Magas
Szintű Politikai Fórum (High-Level Political Forum - HLPF). A HLPF miniszteri szegmensén a
tagállamok lehetőséget kapnak a Keretrendszerben foglaltak nemzeti végrehajtásával kapcsolatosan tett
eddigi lépéseik bemutatására. Az első önkéntes jelentésekre a 2016 júliusában megrendezett HLPF magas
szintű szegmensén került sor. 2017-ben a Fórum témája „A szegénység felszámolása és a jólét
előmozdítása egy változó világban” volt, melynek alkalmával 43 állam – köztük 10 EU tag – tartott
beszámolót.
A végrehajtás módjával kapcsolatos, európai uniós közös gondolkodás jegyében 2016 novemberében az
Európai Bizottság egy, az Agenda 2030 végrehajtásáról szóló közleményt adott ki, amely részletesen
kifejti, hogy milyen módon járul hozzá a Bizottság tíz prioritása az Agenda 2030 végrehajtásához. Ezen
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kívül 2017 júniusában az Általános Ügyek Tanácsán elfogadták a Keretrendszer végrehajtására
vonatkozó európai uniós tanácsi következtetéseket is. Felállításra került a Keretrendszer végrehajtásával
foglalkozó új tanácsi munkacsoport, valamint egy, az érdekelt feleket tömörítő platform (Multistakeholder
Platform), amely ajánlásokat fogalmaz meg a Keretrendszer végrehajtására vonatkozóan. Az EU első
alkalommal 2019-ben fog jelenteni a Fenntartható Fejlődési Célok EU-s szintű végrehajtása
helyzetéről.
4.2. Együttműködés a nemzetközi fejlesztésfinanszírozási, pénzügyi és egyéb nemzetközi
intézményekkel, nemzetközi befizetéseink
Magyarország a korábbi évekhez hasonlóan 2017-ben is számos nemzetközi multilaterális intézmény
munkájához járult hozzá olyan támogatással, melyek részben vagy egészben 4 elszámolhatók hivatalos
fejlesztési támogatásként.
2017-ben Magyarország a Világbank-csoporthoz tartozó Nemzetközi Fejlesztési Társulás (IDA)
intézményébe, valamint a fejlesztési bankok közül az Európa Tanács Fejlesztési Bankba (CEB) fizetett
tagsági hozzájárulást. Ezenkívül a Nemzetközi Valutaalap súlyosan eladósodott szegény országok
megsegítését célzó programját (IMF PRG-HIPC) ebben az évben is támogattuk.
Az ENSZ rendes költségvetésébe való kötelező hozzájárulásunkon túl a következő szakosított intézmények
számára fizetett hazánk kötelező vagy önkéntes hozzájárulást: Nemzetközi Mezőgazdaság-fejlesztési
Alap (IFAD), Fejlesztési Program (UNDP), Békefenntartó Missziók Nevelésügyi, Tudományos és
Kulturális Szervezet (UNESCO), Egészségügyi Világszervezet (WHO), ENSZ Európai Gazdasági
Bizottság Víz és Egészség jegyzőkönyv (UNECE PWE), Élelmezésügyi és Mezőgazdasági
Világszervezet (FAO), Meteorológiai Világszervezet (WMO), Nemzetközi Munkaügyi Szervezet
(ILO), Iparfejlesztési Szervezet (UNIDO), Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEA), Szellemi
Tulajdon Világszervezete (WIPO), ENSZ Európai Gazdasági Bizottság Vízügyi Egyezmény (UN ECE
WC), Környezetvédelmi Program (UNEP), Világélelmezési Program (WFP), Nemek Közötti
Egyenlőséggel és a Nők szerepének erősítésével foglalkozó Egység (UNEGEEW), Turisztikai
Világszervezet (UNWTO), ENSZ Palesztin Menekülteket Segélyező Hivatal (UNRWA),
Menekültügyi Főbiztosság (UNHCR), ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény (UNFCCC).
Magyarország további nemzetközi szervezetek, alapok és egyezmények működéséhez, valamint
végrehajtásához járult hozzá 2017-ben: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD),
Európai Biztonsági Szervezet (OSCE), Európa Tanács (CoE), Kereskedelmi Világszervezet (WTO),
Frankofónia Nemzetközi Szervezet (IOF), Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM), Közép-Európai
Kezdeményezés Klíma- és Környezetvédelmi Speciális Alap (CEI Special Fund for Climate and
Environmental Protection), Egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi
kereskedelméről (CITES), Nemzetközi Korrupcióellenes Akadémia (IACA), Globális Zöld
Növekedési Intézet (GGGI), Nemzetközi Megújuló Energia Ügynökség (IRENA), Európai Beruházási
Bank (EIB), Vöröskereszt Nemzetközi Szövetsége (IFRC), Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága
(ICRC), Evangélikus Világszövetség, NATO Támogató és Közbeszerzési Ügynöksége (NATO NSPA),

Az OECD DAC jelentési irányelveinek 2. számú melléklete (Annex 2 https://www.oecd.org/dac/stats/DCD-DAC(2016)3ADD1-FINAL-ENG.pdf) tartalmazza azokat a nemzetközi szervezeteket, melyeknek fizetett általános – nem projekt alapú –
hozzájárulás (core contribution) multilaterális ODA-ként jelenthető. A DAC a szervezetek tevékenysége alapján meghatározza,
hogy a hozzájárulások milyen mértékben számolhatók ODA-ként.
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Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO), Ázsiai Infrastrukturális Befektetési Bank (AIIB),
Nemzetközi Megújuló Energia Ügynökség (IRENA).
4.2.1. Az Eximbank és a Nemzetközi Pénzügyi Társaság (IFC) kapcsolata
Az IFC (International Finance Corporation) a Világbank-csoporthoz tartozó szakosított pénzintézete, a
Világbank nemzetközi fejlesztési ügynöksége, valamint a világ egyik legjelentősebb multilaterális tőkeés kölcsönforrás nyújtója a fejlődő országok magánszektora számára. Az IFC globálisan a
fejlesztésfinanszírozási intézmények által nyújtott források mintegy egy harmadát folyósítja. Célja, hogy a
privát szféra szereplőinek beruházásait támogatva elősegítse a fenntartható gazdasági növekedést a világ
elmaradottabb térségeiben, csökkentve ezzel a globális szegénységet és a társadalmi egyenlőtlenségeket.
A magyar multilaterális befizetéseknek a nemzetgazdaság szempontjából történő jobb hasznosulása, illetve
a magyar kis- és középvállalkozások külpiaci versenyképességének javítása érdekében az Eximbank és az
IFC közös Trust Fund létrehozását kezdeményezte 2014 márciusában. A megállapodás értelmében 20142016 között Magyarország összesen 20 millió USD összegű hozzájárulással támogatta az IFC TF-t,
amelynek utolsó részlete, 7 millió USD 2016-ban került kifizetésre. A 2017-es pénzügyi évben tovább
folytatódott az Eximbank és az IFC közös alapjából finanszírozott 42 projekt végrehajtása, a 20
millió USD összegű korábban kifizetett magyar hozzájárulásból 19,1 millió USD-t felhasználva.
4.3. Együttműködés az Európai Unióban
4.3.1 A máltai és az észt EU-elnökség
2017 első félévében Málta látta el az Európai Uniós soros elnöki posztját. Málta prioritásai között az
Európai Bizottság Új Európai Fejlesztési Konszenzusra vonatkozó javaslatának elfogadtatása, valamint az
ENSZ Agenda 2030 fenntartható fejlődési célkitűzéseivel történő összehangolása szerepelt. Az Új Európai
Fejlesztési Konszenzusra vonatkozó szövegtervezet megvitatása 2017. január folyamán, a Fejlesztési
Együttműködési Munkacsoportban (CODEV) kezdődött. A Tanács, a Bizottság és az Európai Parlament
között folyamatosan zajlottak az egyeztető találkozók annak érdekében, hogy a dokumentum elfogadására
kitűzött ambiciózus májusi időpont tartható legyen. A Külügyek Tanácsa fejlesztési formációja 2017. május
19-i ülésén elfogadta a tervezetet, így a nyilatkozat ünnepélyes aláírási ceremóniájára a 2017. június 7-8.
között megrendezésre kerülő Európai Fejlesztési Napok során kerül sor.
A máltai elnökség kiemelt figyelmet szentelt továbbá az Agenda 2030 céljainak uniós szinten való
megvalósításának, a humanitárius és fejlesztési nexus előtérbe helyezésének, valamint az EU és Afrika
közötti stratégiai partnerség fenntartásának. Az afrikai országokkal történő együttműködés vonatkozásában
2017. február 8-9-én került sor Máltán vezető tisztviselők ülésére (Senior Officials Meeting – SOM),
melynek célja a migrációs témájú vallettai csúcstalálkozón (2015. november) elfogadott akcióterv
végrehajtásának utókövetése volt. A találkozón mind az uniós intézmények és tagállamok, mind pedig az
afrikai országok képviselői is részt vettek.
A máltai elnökség – érintettsége révén – a félév folyamán nagy jelentőséget tulajdonított a középmediterrán migrációs útvonalnak, illetve az útvonalon jelentkező migrációs nyomás érdemi kezelésének.
Ennek részeként a harmadik országokkal kötendő partnerségi megállapodások (migration compacts)
kerültek előtérbe, mely megközelítésre a Bizottság még a 2016. június 7-i migrációs közleményében tett
javaslatot. A Bizottság 2017. március 2-án kiadott migrációs csomagjának részét képezte a harmadik
országokkal kialakított partnerségi keretekről szóló harmadik előrehaladási jelentés. A dokumentum a
visszaküldés tagállamokon belüli és partnerországok bevonásával zajló eljárásának összehangolására mutat
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rá, illetve felhívott arra, hogy a harmadik országokban történő beruházások elősegítésére létrehozott Külső
Beruházási Terv mielőbb kezdje meg működését.
Málta nagy hangsúlyt fektetett továbbá a poszt-Cotonou folyamat5 továbbvitelére, ezért elnöksége alatt
kétheti rendszerességgel napirendre vette a legfőbb felmerülő kérdéseket. A fejlesztési miniszterek a 2017.
május 19-i ülésen foglalkoztak az afrikai, karibi és csendes-óceáni (a továbbiakban: AKCS) országok és az
EU közötti kapcsolatokkal. Ennek folyományaként 2017 végén – már a következő elnökségi félév során –
a Bizottság egy, a mindhárom térségre kiterjedő ernyőmegállapodás és egy-egy afrikai, karibi és csendesóceáni vonatkozású regionális megállapodás megkötésére tett javaslatot.
A 2017-es év második szemeszterében a soros elnöki tisztséget betöltő Észtország fő prioritásai között az
EU fejlesztési politikája vonatkozásában a digitális megoldások és technológiák alkalmazása szerepelt.
Ugyancsak kiemelten kezelték az Agenda 2030 vállalásainak átültetését, a közepes bevételű országokkal
való fejlesztéspolitikai együttműködés kiterjesztését, a poszt-Cotonou tárgyalások továbbvitelét, valamint
– a máltai elnökséghez hasonlóan – a migrációs nyomás fejlesztési eszközökkel történő enyhítését. Az
Európai Tanács 2017. február 3-i máltai informális ülésén került elfogadásra egy, a közép-mediterrán
útvonalra és Líbiára fókuszáló közös nyilatkozat, ami a migráció külső kezeléséhez szükséges feladatokat
határozta meg. Az ún. máltai nyilatkozat a régóta szorgalmazott magyar álláspontot tükrözte: a migráció
külső dimenziójának előtérbe helyezését, a Líbia irányából Európába tartó migrációs útvonal lezárását (az
alternatív útvonalak nyomon követése mellett), az embercsempész tevékenység elleni hatékony fellépést,
az illegális határátlépések megakadályozását, valamint a visszatérési politika erősítését. A február 3-i máltai
informális csúcsot követően az észt elnökség elkészítette a nyilatkozat végrehajtásának menetéről szóló
ütemtervet, mely rögzíti, hogy az Európai Unió fokozza erőfeszítéseit a líbiai biztonság és stabilitás elérése
érdekében. A Bizottság 2017. július 4-én adta ki a közép-mediterrán útvonalon kialakult nyomás kezelésére
vonatkozó cselekvési tervét, mely már előírja az NGO-kra vonatkozó magatartási kódex kialakítását;
együttműködést Líbiával a líbiai külső (déli) határszakaszokon a határellenőrzés gyors és jelentős javítása
érdekében; tényleges előrehaladás elérését az illegális migránsok visszaküldésében.
4.3.2. Hozzájárulás az Európai Fejlesztési Alaphoz, részvétel az Unió Fejlesztési pénzügyi
eszközeinek felhasználásban
Az EU az AKCS-országokkal fenntartott fejlesztési együttműködését és támogatását a kötelező tagállami
befizetésekből finanszírozott Európai Fejlesztési Alapból (European Development Fund; a továbbiakban:
EDF) fedezi. Az EDF az EU első számú, legnagyobb költségvetésű nemzetközi fejlesztési
együttműködést támogató eszköze.
A 11. EDF a 2014. január 1-től 2020. december 31-ig terjedő többéves pénzügyi időszakra vonatkozik,
melynek teljes kerete 30,506 milliárd euró. A 11. EDF céljai – a Cotonoui Partnerségi Megállapodás
alapelveire építve – a szegénység felszámolása, a fenntartható fejlődés biztosítása és az AKCS-államok
fokozatos integrálása a világgazdaságba. A 11. EDF teljes keretéből 29,089 milliárd euró kizárólag az
AKCS-államok csoportja számára áll rendelkezésre, amely forrás érdemben járulhat hozzá a migráció

Az EU és tagállamai, valamint a 79 afrikai, karibi és csendes-óceáni országot tömörítő AKCS Csoport (African, Caribbean and
Pacific Group of States, ACP) országai közötti politikai, kereskedelmi és fejlesztési együttműködési kapcsolatokat jelenleg a
2000 júniusában megkötött Cotonou-i Partnerségi Megállapodás (Cotonou Partnership Agreement) szabályozza. Tekintettel
ugyanakkor arra, hogy a Cotonou-i Partnerségi Megállapodás 2020 februárjában hatályát veszíti, 2016-ban megkezdődtek a
poszt-Cotonou megállapodásról szóló tárgyalások az AKCS országok és az EU között.
5
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kiváltó okainak kezeléséhez, ezen országok szociális-gazdasági megerősítéséhez, ezáltal pedig az Európai
Uniót érő migrációs kihívás kezeléséhez.
A belső megállapodás értelmében Magyarország hozzájárulása a 11. Európai Fejlesztési Alaphoz
összesen 187 477 674 euró. Magyarország uniós tagságából fakadó EDF fizetési kötelezettségeinek
teljesítése a KKM felelőssége. A 2017-es évben, három részletben összesen 23 340 737 eurót (7 204 506
914 forintot) fizetett be Magyarország az Alapba.
EU Afrikai Szükséghelyzeti Vagyonkezelő Alap
Az EU Szükséghelyzeti Vagyonkezelő Alap (EU Emergency Trust Fund for stability and addressing root
causes of irregular migration and displaced persons in Africa; a továbbiakban: EUTF) alapító okiratát
2015. november 12-én írták alá La Vallettában az afrikai és európai partnerek. Az EUTF célja a Száhelövezet és Csád-tó, az Afrika szarva és az Észak-Afrika térségeket sújtó válságok enyhítése a stabilitás
előmozdításán, továbbá a destabilizációt, a kényszerű lakhelyelhagyást és az illegális migrációt kiváltó
körülmények kezelésén keresztül.
Magyar kezdeményezésre a 2017. december 14-15-i Európai Tanács margóján a visegrádi kormányfők
bejelentették, hogy országaik biztosítják egy, az EUTF keretén belül Líbiára és a környező országokra
kiterjedő projekt második szakaszának finanszírozását, 35 millió euróval. A négy ország egyenként
8,75 millió euróval járult hozzá a projekthez.
Columbia Trust Fund (Kolumbiai Vagyonkezelő Alap)
Az EU–CELAC 2015. június 10-11-i csúcstalálkozója döntött arról, hogy a kolumbiai békefolyamat
lezárását követően az EU Vagyonkezelő Alapot (Post-Emergency European Union Trust Fund for
Colombia) hoz létre Kolumbia megsegítésére, amely a békefolyamat továbbvitelét és az újjáépítést
támogatja. Magyarország az Alap költségvetéséhez 2017-ben kb. 6,18 millió forinttal (20 ezer euróval)
járult hozzá.
4.3.3. Twinning programok
Az Ikerintézményi (Twinning) Programot az Európai Bizottság 1998-ban hozta létre azzal a céllal,
hogy a tagjelölt országok közigazgatásának fejlesztését, az uniós joganyag átvételét és alkalmazását
elősegítse. A Twinning projektek keretében az EU tagállamok közigazgatási szerveinek szakértői a
kedvezményezett államba kiutazva, az ottani szakemberekkel együttműködve fejlesztik a fogadó ország
intézmény- és jogrendszerét. Az Ikerintézményi Program tehát tudásátadásra és tapasztalatcserére épülő
együttműködési projekteket támogat a tagállamok és az EU-n kívüli kedvezményezett államok
közigazgatásai között.
Létrejötte óta a Twinning Program kedvezményezett országainak köre jelentős változáson ment keresztül:
jelenleg a potenciális tagjelölt (Instrument for Pre-accession Assistance hatálya alá eső országok), illetve
az Európai Szomszédságpolitika államai (European Neighbourhood Policy hatálya alá eső országok)
képezik a Twinning projektek célországait.
Magyarország az Ikerintézményi Programban kezdetben mint kedvezményezett ország vett részt, EUcsatlakozásunkat követően pedig jogosulttá váltunk a szakértőket kibocsátó, donor országként
közreműködni.
2017 januárjától Magyarország 3 ikerintézményi projekt megvalósításának jogát szerezte meg, melyek
tekintetében 1 projektet önállóan pályázva és 2 projektfelhívás esetében pedig valamely más tagállam
10

junior partnereként szerepeltek sikeresen a magyar kormányzati szervek a Twinning Program pályázatelbírálásai során.
Twinning Light projekt önálló megvalósítójaként:
Az Országgyűlés Hivatala (OgyH) „Támogatás nyújtása közigazgatási szervezetrendszereknek a
Bosznia-Hercegovinában működő Parlamentek uniós integrációval összefüggő feladataihoz” című
projektmunkáját a 2018. márciusban lezárult két év időtartamú, a Koszovói Nemzetgyűlés fejlesztését
célzó Twinning projekttel párhuzamosan hajtotta végre.
Nemzetközi konzorciumban junior partnerként:
Az OgyH cseh-magyar-szlovák parlamenti konzorcium meghatározó szereplőjeként a fent említett
Twinning projektek sikeres végrehajtásán felül 2017-ben Moldovában is hatékony szakértői munkával
járult hozzá a „A Moldovai Köztársaság parlamentje kapacitásának megerősítése a jogszabályok uniós
normákhoz való közelítésére” című, szintén 24 hónap időtartamú projekt lebonyolításához. A projekt
lezárásra várhatóan 2019 második felében kerül sor.
Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a litván Belügyminisztériummal együttműködésben a
„Schengeni Akcióterv kidolgozása” című Twinning projektet hajtja végre Szerbiában. A projekt célja,
hogy elősegítse Szerbia Európai Unióhoz történő csatlakozásához szükséges feltételek biztosítását, a
jogszabályi, műszaki, adminisztratív és intézményi követelményeknek történő megfelelését a schengeni
vívmányok területén. A projekt vezetője a litván fél, a konkrét feladatok megvalósításában a litván
Belügyminisztérium irányítása alá tartozó Határrendészeti Szolgálat, a litván rendőrség, valamint a projekt
pénzügyi és adminisztratív koordinációjáért felelős Litván Központi Projektmenedzsment Ügynökség vesz
részt. A junior projektvezetői feladatok ellátásáért szakmai irányítóként az ORFK Rendészeti
Főigazgatóságának Határrendészeti Főosztálya felel. A 2018. október 1-jén megkezdett, 24 hónapos
munkatervet magában foglaló projekt hat komponenséből kettő valósulhat meg magyar vezetéssel.
Korábban elnyert, 2017-ben is folyamatban lévő projektek:
Szlovák társintézményével kiegészülve a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (jelenleg: Innovációs és
Technológiai Minisztérium) „A fogyasztóvédelem továbbfejlesztése Szerbiában” című projekt
végrehajtásával a jogi szabályozás és az intézményi kapacitás fejlesztését kívánja elérni a csatlakozási
tárgyalások sikerességének elősegítése, továbbá az EU tagság feltételeinek teljesítése érdekében. A 2017
tavaszán indult projekt eredményeként várhatóan megvalósul a fogyasztóvédelmi tárgyú szabályozás
hatékony implementálása és gyakorlati alkalmazása.
A 2016. december 1-jén a Földművelésügyi Minisztérium (jelenleg: Agrárminisztérium) vezetésével
indult „Kapacitásépítés a zoonózisok és élelmiszer-eredetű megbetegedések ellenőrzése területén”
elnevezésű szerb ikerintézményi projekt, melyben Franciaország junior partnerként járul hozzá a
szakértői tevékenységhez.
A Földművelésügyi Minisztérium, valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal – litván
szakértőkkel közösen kialakított stratégia keretében – a fenntartható erdőgazdálkodás megerősítését
célzó grúz Twinning projektben is meghatározó szerepet vállalt. A projektmegvalósítás 2017-ben
vette kezdetét.
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További két kiemelkedő jelentőségű, 2016. májusban indult Twinning Programban is részt vett a
Földművelésügyi Minisztérium 2017-ben: Törökországban élelmiszer- és takarmánybiztonság
szakterületeken látott el szakértői feladatokat, míg Azerbajdzsánban az Állami Állategészségügyi
Szolgálatnak nyújtott támogatást az epidemiológiai felügyeleti rendszer fejlesztésében. Mindkét
projektben Franciaország volt a projektvezető.
4.4. OECD
4.4.1. Részvétel az OECD DAC munkájában
Hazánk 1996-ban csatlakozott az OECD-hez, az OECD DAC-ban az EU tagságunk óta, a tagsághoz
kötődően megfigyelői státusszal rendelkező tagja. A 2016-ban megkezdett, több hónapos csatlakozási
folyamat eredményeként 2016. december 6-án ünnepélyes keretek között aláírásra került a csatlakozási
dokumentum Párizsban. Ezzel Magyarország a DAC 30. teljes jogú tagjává vált. Magyarország a DAC
magas és vezetői szintű értekezletein, valamint a havi formális ülésein és meghatározott albizottságok
munkájában is részt vesz.
A 2017-es évben, az OECD DAC különböző munkacsoportjai egyebek között a magánszektorbeli
eszközökkel kapcsolatos garanciákat, a finanszírozással kapcsolatos technikai kérdéseket, az ODA-jogosult
országok felülvizsgálatának egyes vitás területeit, az ODA-ra jogosult nemzetközi szervezetek listájára
történő felvételre vonatkozó javaslatokat, valamint az adósságelengedésre vonatkozó új jelentési szabályok
tervezetét tárgyalták meg. Az OECD DAC Magas Szintű Ülésén (Senior Level Meeting) az Agenda 2030
fejlesztéspolitikára gyakorolt hatásainak vizsgálata, a fejlődő országokban zajló menekültválságokra való
reagálás, a fejlesztésfinanszírozás ösztönzésének lehetőségei, a fejlesztésfinanszírozásban megjelenő új
megközelítések, a nemzetközi fejlesztési együttműködés hatékonysága és az ezzel kapcsolatos innovációk
kerültek napirendre. A magas szintű ülés egyaránt érintette a fenntartható fejlődés előmozdítását segítő
feltételek megteremtésének kérdését – legfőképp a fejlődő kis szigetországokkal való együttműködés terén
–, a humanitárius-fejlesztési-béke koherencia biztosítása érdekében a fejlesztési tevékenységek
hatékonyságának a javítását megfogalmazó célkitűzést, illetve a DAC alkalmasságát az általa kitűzött célok
megvalósításában.
4.4.2. Az ODA-jelentés
Az előző évekhez hasonlóan 2018-ban hazánk ismételten projekt szintű jelentést (CRS report) készített
a DAC számára a magyar kormányzat által 2017-ben megvalósított hivatalos fejlesztési támogatási
tevékenységről. Az ODA statisztika egy, a DAC-al, és szükség esetén a finanszírozó és megvalósító
partnerekkel való hosszabb egyeztetési folyamat eredményeképpen válik véglegessé. Magyarország által
nyújtott ODA a 2017. év folyamán 148,69 millió USD volt, ami a GNI 0,11 %-át tette ki.
A 2017-es év adatai szerint az EU és tagállamai megtartották vezető pozíciójukat, mint a világ elsődleges
donorjai (uniós viszonylatban összesen 75,7 milliárd euró került biztosításra nemzetközi fejlesztésre). Az
uniós támogatás négy éven át tartó folyamatos növekedését követően 2017-ben minimális csökkenés
figyelhető meg, amely az adósságcsökkentési műveletek összegének 80%-os csökkenésére és a donorok
menekültügyi segélyezési költségeinek 8%-os csökkenésére vezethető vissza. 2017-ben az ODA/GNI
arány a kollektív EU-s ODA tekintetében 0,50%-ra csökkent a 2016-os 0,53%-os arányról. Ez
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azonban még így is elmarad a 0,7%-os célkitűzéstől,6 mely vállalást csak négy tagállam (Svédország,
Luxemburg, Dánia, Egyesült Királyság) teljesítette 2017-ben.7
A 2017. évi DAC statisztikát, a 2018. decemberi adatokkal a 7.1-7.2. számú mellékletek táblázatai
tartalmazzák.
5. Bilaterális nemzetközi fejlesztési együttműködés 2017-ben
5.1. Bilaterális nemzetközi fejlesztési együttműködés a partnerországokkal
5.1.1. Afrika és Közel-Kelet
Kenya
Tudományos workshop magyar génállományon alapuló kenyai felhasználást célzó biotikus stresszrezisztenciára történő közös búza nemesítési program kidolgozására
A KKM támogatásával és a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs
Központ (a továbbiakban: NAIK) közreműködésével 488 150 Ft
értékben valósult meg a kenyai felhasználást célzó biotikus közös búza
nemesítési program kidolgozása. A projekt célja főként a kenyai piacot
célzó, közös búza nemesítési program indítása, amely a jó minőségű,
stabil termőképességű magyar, illetve a szárrozsda rezisztenciával
rendelkező kenyai búzafajtákon alapulna. A projekt lehetőséget teremt
az élelmiszer-termelés fenntarthatóságának erősítéséhez Kenyában.
Tunézia
A fenntartható erdőgazdálkodás gyakorlatának bemutatása, új együttműködés kialakítása az akác
tunéziai meghonosításában és erdészeti fajok genetikai anyagának cseréjében
A KKM támogatásával és a NAIK közreműködésével 600
000 Ft értékben valósult meg a fenntartható
erdőgazdálkodás gyakorlatának bemutatása Tunéziában.
Hazánk az akác esetében a világ élvonalához tartozik,
köszönhetően a termesztés számára kiváló ökológiai
adottságainak, a szaktudásnak és a magas színvonalú
feldolgozóiparnak. Tunéziában a faj meghonosítása fontos
az elsivatagosodás elleni küzdelemben, a faanyagszükséglet előállításában, valamint a méhészetben. Ezen
három tényező esélyt jelent a vidék népességmegtartó
erejének növelésére, a fiatalok helyben tartására és így a
migrációt kiváltó okok korlátozására.

A hivatalos fejlesztési támogatásra tett vállalás egyedi célkitűzéseken alapul. Az Addisz Abbebai Akciótervben a 2002 előtt az
EU-hoz csatlakozott tagállamok megerősítették elkötelezettségüket a 0,7%-os ODA/GNI arány elérése iránt, figyelembe véve a
költségvetési körülményeket, miközben az említett célt már elért tagállamok a cél tartását vagy túllépését vállalták. Azok a
tagállamok, amelyek 2002 után csatlakoztak az EU-hoz, arra vállaltak kötelezettséget, hogy igyekeznek 0,33%-ra emelni az
ODA/GNI arányt.
7
Megjegyzendő, hogy a Brexit várhatóan jelentős hatással lesz az EU nemzetközi fejlesztések terén nyújtott teljesítményére.
6
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Izrael
A jeruzsálemi Szent Sír Templomban található síremlék felújítása
A KKM a Kormány 1385/2016. (VII.21.) sz. határozata alapján adomány formájában 32 000 000 Ft-tal
támogatta a jeruzsálemi Szent Sír Templomban található Jézus-síremlék rekonstrukcióját.
Irak
Tell-Aszkuf település újjáépítése (Káld Katolikus Egyház)
Az iraki Ninive-fennsíkon található, 2014-ben az Iszlám Állam által elfoglalt és a harcokban súlyos károkat
elszenvedett Tell-Aszkuf városban Magyarország 580 millió forint támogatással hozzájárult a megrongált
lakóházak – köztük a városból elmenekült keresztény családok otthonainak – részbeni helyreállításához. A
programnak köszönhetően a Tell-Aszkufból elüldözött 1300 családból 1000 visszatért lakóhelyére.
Közösségi létesítmények, mint az óvoda és a templom is magyar segítséggel nyithatták meg újra kapuikat.
A szintén keresztények által lakott szomszédos Bakfában pedig 41 családi ház került felújításra. Az iraki
keresztény közösségek számára központi régiónak számító Ninive-fennsík újjaépítése a továbbiakban is
figyelmünk és támogatásaink középpontjában marad: Magyarország csatlakozni kíván ahhoz a nemzetközi
kezdemenyezéshez, amelynek célja az észak-ninivei térség háború utáni gazdasági újjáépítése.
Az erbíli Szent József Kórház támogatása (Káld Katolikus Egyház)
Az Iszlám Állam terrorszervezet elől az iraki kurdisztáni Erbílbe menekült több tízezer keresztény család
jelentősen megterhelte a város egészségügyi ellátórendszerét, a városban működő Szent József Kórház
gyógyszerkészletei 2017 májusára teljesen kimerültek. Az intézmény féléves gyógyszerellátásához
szükséges forrást 145 millió forint összegben Magyarország biztosította.
Jordánia
Markai Római Katolikus Iskola energetikai korszerűsítése (Jeruzsálemi Latin Patriarchátus
Jordániai Vikariátus)
A Jeruzsálemi Latin Patriarchátus Jordániai Vikariátus által működtetett, sok száz iraki keresztény
menekült gyermek oktatását biztosító Markai Római Katolikus Iskola energetikai korszerűsítését 12 millió
forint összegben támogatta Magyarország.
Libanon
Humanitárius tevékenység támogatása (Antióchiai Szír Ortodox Egyház)
Magyarország 310 millió forint összegben támogatta a Szír Ortodox Egyház szíriai, libanoni és iraki
humanitárius tevékenységeit. A Libanonban tartózkodó szíriai menekült családokat, közösségeket és
intézményeket a magyar Kormány elsősorban oktatási, valamint lakhatási hozzájárulással támogatja. A
Hungary Helps Program keretében újították fel a Szent Severius szír ortodox tanintézmény óvodai szárnyát,
továbbá magyar támogatással épül fel a Szent Pál Otthon, amelyben menekült családok kapnak majd
átmeneti szállást. A Szír Ortodox Egyháznak nyújtott támogatásnak köszönhetően 1400 fő –
megközelítőleg 350 család – jutott segítséghez.
Templomrekonstrukció (Antióchiai Szír Maronita Egyház)
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A projekt célja a libanoni keresztény közösségek körében egyre növekvő elvándorlási folyamat lassítása, a
közösségeik központjául szolgáló, zömében a libanoni polgárháború során megsemmisült templomok
helyreállításával. A rekonstrukció lebonyolítása 2017 végén kezdődött meg az EMMI és a KKM
támogatásával, a PPKE és a libanoni Université de Saint Esprit (USEK) megvalósításában.
Szíria
Az Antióchiai Szír Katolikus Egyház humanitárius tevékenységeinek támogatása
Magyarország 310 millió forint támogatást biztosított az Antióchiai Szír Katolikus Egyház libanoni, iraki
és szíriai humanitárius tevékenységeihez. A projektek közé tartozik a Béke Angyalai Iskola, illetve a
Charfeti árvaház is. A Szír Katolikus Egyház támogatása révén becslések szerint 77 400 fő – mintegy 13
800 család – jutott segítséghez.
Az Aleppói Melkita Görögkatolikus Érsekség oktatási és humanitárius programjainak támogatása
A magyar Kormány az Aleppói Melkita Görögkatolikus Érsekségen keresztül 620 millió forint támogatást
biztosított az üldözött szíriai keresztény közösségek számára. A forrást a város többéves folyamatos
ostroma során súlyos károkat elszenvedett Al-Amal (Remény) Iskola újjáépítésére, illetve elmenekült
keresztény családok hazatelepülését célzó projektek támogatására fordítják.
Egyiptom
Terrortámadás sérültjeinek magyarországi egészségügyi ellátása (Kopt Ortodox Egyház)
2017. február 7. és június 3. között zajlott a 2016. december 11-i kairói terrortámadásban súlyosan
megsebesült két egyiptomi kopt asszony rehabilitációja a budapesti Honvédkórházban.
A kezelés költségeit a magyar és az egyiptomi állam közösen állták.
Nigéria
Oktatási és egészségügyi infrastruktúra újjáépítése (Nigériai Katolikus Egyház)
A Boko Haram terrorszervezet által elpusztított oktatási és egészségügyi infrastruktúra helyreállítására
valamint szemináriumépület felújítására Magyarország Kormánya 310 millió forint támogatást adott át a
Maiduguri Egyházmegyének. A program a mindennapi élethez szükséges intézmények helyreállításával
hozzájárul a Nigériából kiinduló migrációs folyamatok enyhítéséhez.
5.1.2. Ázsia
Azerbajdzsán
Azerbajdzsáni aknamentesítési projekt támogatása
A magyar Kormány 2017 februárjában döntött arról, hogy humanitárius segítségnyújtás keretében,
központi költségvetésből 100 000 000 EUR összeggel támogatja a NATO Trust Fund projekt keretében az
ANAMA azeri aknamentesítő ügynökség aknamentesítő projektjét Jeyranchel faluban. A projekt III.
fázisában (2017. május – 2018. június) az ANAMA 3826 hektár területet aknamentesített és távolította el
a fel nem robbant tüzérségi lőszereket egy volt szovjet gyakorlótéren. Ennek eredményeként a terület
mezőgazdaságilag ismételten hasznosíthatóvá vált.
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5.1.3. Közép- és Dél-Amerika
Peru
Mobil víztisztító berendezés adományozása Peru részére
A KKM 2017-ben egy mobil víztisztító berendezést
adományozott 22 350 000 Ft értékben a Peruban
található ötezer fős Huarmaca településnek a lakosság
ivóvízzel való ellátása érdekében. A 2016 decemberében
kialakult több hónapig tartó esőzések és áradások
következtében Peru infrastruktúrája és ivóvízellátása
komoly károkat szenvedett. Magyarország felmérve a
helyi szükségleteket egy naponta 200 m3 ivóvíz
előállítására képes konténert ajánlott fel az ország
megsegítésére. A berendezést a Hidrofilt Vízkezelést
Tervező és Kivitelező Kft. gyártotta le.
Argentína
Környezetkímélő öntözési technológiák továbbfejlesztése, hatásvizsgálata Argentínában, a
vonatkozó magyar tapasztalatok és technológiák adaptálása
A KKM támogatásával és a NAIK közreműködésével 550 000 Ft értékben valósult meg
környezetkímélő öntözési technológiák továbbfejlesztése, hatásvizsgálata Argentínában
(Buenos Aires, Balcarce, Castelar). A projekt célja a környezetbarát, víz- és energiatakarékos
öntözési módszerek elterjedésének összehasonlítása, továbbfejlesztése (pl. mikroöntözési
módszerek, öntözésvezérlés), valamint a tudás export megalapozása.
Mexikó
Magyar fenntartható építészeti technológiák, megoldások és jó példák bemutatása Mexikóban
A KKM támogatásával és a Graphisoft közreműködésével 300
000 Ft értékben valósult meg a magyar fenntartható építészeti
technológiák bemutatása Mexikóvárosban. A projekt a
fenntartható, innovatív OPEN BIM magyar építészeti
megoldást mutatta be célzott mexikói szakmai hallgatóság
számára. A program az innovatív magyar megoldások helyi
elismertségét, elterjedését kívánja elősegíteni, továbbá
támogatni kívánja a magyar és a mexikói akadémiai
együttműködés létrejöttét. A programban egy magyar eredetű
vállalat
megjelenése
biztosítja
az
együttműködés
fenntarthatóságát.
5.1.4. Nyugat-Balkán és Kelet-Európa
Szerbia
Árvízvédelmi szivattyúk beszerzése – Szerbia
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A KKM a Magyarország Kormányának 1590/2014. (X.21.) számú határozata
alapján 86 000 000 Ft pénzbeli támogatást nyújtott a Szerb Köztársaságnak
árvízvédelmi szivattyúk beszerzésére. A támogatás célja a Szerbiában 2014
májusában bekövetkezett pusztító áradások hatásának ellensúlyozása és az ország
árvízvédelmi kapacitásainak javítása, illetve növelése volt. A projekt a szerb
Közérdekű Beruházások Hivatala, mint kedvezményezett közreműködésével
valósult meg, annak keretében 8 db árvízvédelmi szivattyú került adományozásra.
CO2 inkubátorok beszerzése a Szabadkai Közkórház számára – Szerbia (Vajdaság)
A KKM 7 200 000 Ft pénzbeli támogatást nyújtott a Szabadkai Közkórház Meddőségi Központja számára
nélkülözhetetlen speciális eszközök beszerzésére. A közkórház 2015-ben kezdte meg a „Meddőségi
Központ Projekt” megvalósítását. A támogatásból a mesterséges megtermékenyítésnél alkalmazott sejtek
nevelése céljából használt 2 db CO2 inkubátor került beszerzésre.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevezetése Szerbiában
A KKM 2 500 000 Ft összegű támogatásával és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével
megvalósult projekt elősegítette a szerb szociális intézményfejlesztést és humán kapacitásfejlesztést, amely
a koruk, vagy fogyatékosságuk miatt hátrányos helyzetben lévőket segíti jelzőrendszer kiépítésével,
valamint ápolók betanításával a 130 ezer fős Nagybecskereken.
Bosznia-Hercegovina
A Bosznia-Hercegovinában található Brčko-i kikötő raktárának padozat-helyreállítása
A KKM 3 690 090 Ft összegű támogatásával megvalósult a BoszniaHercegovinában található Brčko-i kikötő padozatának helyreállítása. A
kivitelezési munkálatok kiterjedtek a padozat előkészítésére és
kiegyenlítésére, az anyagbeszerzésre, valamint az aszfaltozásra. A projekt
magába foglalta a közbeszerzési eljáráshoz szükséges tenderdokumentáció
elkészítését is.
Gazdasági Kamara konferenciatermének felújítása Doboj városában
A KKM rendkívüli kormányzati intézkedés keretében 3 114 000 Ft pénzbeli támogatást nyújtott a boszniahercegovinai árvíz utáni újjáépítés finanszírozására. A támogatás keretében a Doboji Gazdasági Kamara
konferenciatermének felújítása során helyreállították a falakat, a mennyezetet, nyílászárókat, a fűtési
rendszert, a világítást és a parkettát.
A bosznia-hercegovinai Lukoc patak medrének tisztítása
A KKM rendkívüli kormányzati intézkedés keretében 3 057 948 Ft pénzbeli támogatást nyújtott a boszniahercegovinai árvíz utáni újjáépítés finanszírozására. Az árvíz során a Lukoc patakban ‒ Citluk járás,
Potpolje helység ‒ felhalmozódott hordalék a patak áradásához vezetett és veszélyeztette a környező
magántulajdonokat. A meder tisztítása során a veszély megszűnt, az új szabályozás hozzájárult a
mezőgazdasági területek védelméhez.
Víz menti területeken megsérült közvilágítás helyreállítása – Kakanj
A KKM 4 671 000 Ft pénzbeli támogatást nyújtott a bosznia-hercegovinai árvíz során Kakanj város
Pozevice kerületében megsérült közvilágítási hálózat helyreállítására. A támogatás az árvíz alatt a vízmenti
területeken lévő vezetékek és világító testek cseréjét foglalta magába.
Magyar csonthéjas és héjastermésű gyümölcsfajták népszerűsítése Bosznia- Hercegovinában
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A KKM támogatásával és a NAIK közreműködésével 400 000 Ft értékben valósult meg a magyar
nemesítésű csonthéjas és héjas gyümölcsfajták népszerűsítése Banja Lukában. Az említett gyümölcsfajták
iránti egyre nagyobb érdeklődésre való tekintettel a projekt során a NAIK Gyümölcstermesztési Kutató
Intézet fajtái kerültek bemutatásra, ami hozzájárul a fenntartható mezőgazdasági termeléshez BoszniaHercegovinában.
Észak-macedón Köztársaság
Megerősített együttműködés keretében roma ösztöndíjprogram indul az Észak-macedón
Köztársaságban
2016 novemberében a KKM 930 000 Ft összegű támogatási szerződést kötött az észak-macedón Kočani
város önkormányzatával egy 2017 májusáig tartó roma ösztöndíjas és felzárkóztatási projekt támogatására.
Koszovó
Mezőgazdasági gépészeti és mezőgazdasági technológiai előadás tartása a pristinai Egyetem
Mezőgazdasági Karán
A KKM támogatásával és a Szent István Egyetem közreműködésével 567 840 Ft értékben valósult meg
mezőgazdasági gépészeti és technológiai előadás megtartása Pristinában (Koszovó). A projekt célja a fejlett
magyar mezőgazdasági technológia és innováció a koszovói szakértőknek történő bemutatása volt.
Albánia
Magyar vízipari innovációs konferencia és kiállítás Tiranában
A KKM támogatásával és a NAIK közreműködésével 1 160 000 Ft
értékben valósult meg a magyar vízipari innovációs konferencia
Albániában. A magyar-albán kétoldalú gazdasági kapcsolatok
zászlóshajó szektora a vízügy és a vízgazdálkodás. A rendezvény
során bemutatott magyar vízügyi technológia és vízkezelési
innovációs gyakorlat hozzájárul az albániai vízgazdálkodás
korszerűsítéséhez, fenntarthatóságának megteremtéséhez.
Georgia
A georgiai árvíz utáni károk felszámolása
A KKM 10 000 000 Ft összegű támogatásával és a Vöröskereszt Georgiai Irodájának közreműködésével
2017-ben megvalósult a „A georgiai árvíz utáni károk felszámolása-árvízkárosult családok támogatása” c.
projekt. Az Iroda munkatársai önkéntesek és a helyi hatóságok képviselőinek segítségével megszervezték
élelmiszer és higiéniai csomagok beszerzését és kiosztását az árvízkárosult családok részére. A 251
családhoz 502-502 csomagot juttattak el. Emellett felállítottak egy megelőző pszicho-szociális Támogató
Központot, ahol fogadták a rászorulókat, elsősorban a katasztrófa sújtotta térségben élő gyermekeket.
A School of Tomorrow Ltd. magániskola felújítása
A KKM a „A georgiai árvíz utáni károk felszámolása – hozzájárulás a School of Tomorrow LTD.
magániskola felújításához” c. projekt keretében 5 000 000 Ft-tal támogatta a georgiai árvíz következtében
megsemmisült oktatási intézményt. A támogatás a felújítási munkálatokon túl kiterjedt a tantermek
infrastruktúrájához szükséges eszközök, légkondicionálók, bútorok, számítástechnikai eszközök pótlására,
a könyvtár, valamint a tornaterem fejlesztésére és hangszerek beszerzésére a művészeti szakkör számára.
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A támogatás eredményeként az iskola működési engedélye sikeresen meghosszabbításra került. A
tanévkezdésre elkészült létesítményt újra használatba vehették a diákok.
Ukrajna
Adomány a Bethesda Kórház Alapítvány számára
A KKM 2 074 110 Ft összegű pénzbeli adomány formájában támogatta egy ukrán
kisfiú rehabilitációját, aki a kelet-ukrajnai háborús konfliktus során sérült meg.
Keleti Partnerség Ukrajna 2016/2017. – fejlesztési együttműködés Kárpátalján”
A KKM 137 000 000 Ft támogatást nyújtott a „Keleti Partnerség Ukrajna 2016/2017. – fejlesztési
együttműködés Kárpátalján” című fejlesztési programhoz. A projekt 2016 novembere és 2017 áprilisa
között valósult meg. A projekt célja számos oktatási, kulturális, és egészségügyi intézmény állapotának
javítása volt. Ennek keretében a munkácsi, beregszászi, ungvári, rahói és a nagyszőlősi járásokban több
helyszínen is óvodák, általános és középiskolák, orvosi rendelők kerültek felújításra és javításra.
Beregszászi Levéltár komplex állományvédelmi és látogatóbarát fejlesztése
A KKM 34 771 119 Ft támogatást biztosított a „Beregszászi Levéltár komplex állományvédelmi és
látogatóbarát fejlesztése” című projekt megvalósítására, amely a 2014-ben megkezdett munkálatok
folytatásaként került meghatározásra. A felújítási munkák 2016 októbere és 2017 júliusa között valósultak
meg, és négy fő területet foglaltak magukba: raktármodernizáció, állományvédelmi beavatkozások,
digitalizálás és online közzététel valamint kutató- és oktatóterem látogatóbarát fejlesztése.
Bereg vármegye 1836. évi pecsétadományozó kiváltság-levelének hasonmás kiadása
A KKM 3 500 000 Ft támogatást nyújtott a „Bereg vármegye 1836. évi pecsétadományozó kiváltságlevelének hasonmás kiadása” című projektre, amely a Magyar Nemzeti Levéltár és a Magyar Nemzeti
Múzeum segítségével 2016 júniusa és 2017 februárja között valósult meg. A projekt célja a történelem
forrásainak megőrzése és azok megismertetése volt. A szakmai együttműködési megállapodás lehetővé
teszi a levéltárosok számára a történelmi forrásokhoz való hozzáférést.
Humán válsághelyzet, illetve természeti katasztrófakezelési (orvosi sürgősségi ellátás rehabilitáció)
emberi erőforrásainak és tárgyi eszközeinek bővítése
A KKM 500 000 Ft-os támogatásával és az ungvári Főkonzulátus közreműködésével megvalósult a
„Humán válsághelyzet, illetve természeti katasztrófakezelési (orvosi sürgősségi ellátás rehabilitáció)
emberi erőforrásainak és tárgyi eszközeinek bővítése” című projekt, amelynek keretében a nyugat ukrajnai
térségben több iskola halmozottan hátrányos helyzetű gyermekének megsegítésére, munkaterápiás
eszközök játékok beszerzésére került sor 2017. december végéig.
A KKM támogatásával és az ungvári Főkonzulátus közreműködésével egyazon projekt keretében
1 000 000 Ft támogatásban részesült a Boldog Gyerekekért Alapítvány. A projekt célja halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek megsegítése, munkaterápiás eszközök játékok beszerzése volt.
Az Ivano-Frankivszk Magyar Oktatási Központot a KKM ugyanennek a projektnek a keretében 1 000 000
Ft összegű támogatásban részesítette. A kedvezményezett a projekt keretében 2017. december végéig
életmentést gyakorló tábort szervezett a szórványban élő magyar családok gyermekei részére.
A munkácsi megyei gyermekkórház tetőszerkezetének felújítása
Az 1905 óta működő, magyar gyökerekkel rendelkező intézetben az 57 betegágyas fertőző részleg
tetőszerkezete súlyos jégkár miatt beázott. A helyreállítási munkálatok a KKM támogatásával és az ungvári
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Főkonzulátus közreműködésével valósult meg. Az épület állapotmegóvására szánt projekt összege 4 000
000 Ft volt.
Civilszervezetek kapacitásépítése Ukrajnában
A KKM 4 824 641 Ft összegű támogatásával és a Magyar Ökomenikus Segélyszervezet közreműködésével
létrejött a "Civilszervezetek kapacitásépítése Ukrajnában" c. projekt, amely ukrán civilszervezetek
kapacitásépítését célozta meg. A program keretében humanitárius segítségnyújtási és katasztrófavédelmi
területen aktív civilszervezetek részesültek olyan képzésben, melynek révén a fenti válsághelyzetekben
való gyors és hatékony reakcióra lesznek képesek, továbbá abban is fejlődhetnek, hogy az ilyen
körülmények áthidalásában végzett tevékenységüket egymást segítve tudják végezni.
Belarusz Köztársaság
Magyar vízügyi innovációk bemutatása
A magyar vízügyi innovációkra vonatkozó projekt a KKM támogatásával és a Magyar Vízipari Klaszter
közreműködésével 600 000 Ft értékben valósult meg Minszkben. A magyar víztisztítási és vízgazdálkodási
tudás bemutatására, informatív tájékoztató jellegű szeminárium megszervezésére két magyarországi előadó
meghívásával került sor. A projekt célja a fenntartható vízgazdálkodás elősegítése volt.
5.2. Egyéb bilaterális programok és háromoldalú együttműködések8
Állami Számvevőszék
2017. február 27. és március 3. között negyedik
alkalommal szervezte meg az Állami Számvevőszék
nemzetközi integritás konferenciáját és ötnapos
nemzetközi tudásmegosztó szemináriumát „A közszféra
integritása és az etikus vezetés” címmel. Az elsősorban
a fejlődő országok számvevőszékei részére szervezett
szakmai esemény célja a legjobb hazai és nemzetközi
gyakorlatok megosztásán keresztül az integritásalapú
közigazgatási kultúra elterjesztése és a transzparens
államműködés fejlesztése volt az érintett országokban.
Az ötnapos nemzetközi szeminárium külföldi
résztvevő számvevőszéki szakértői: Afganisztán,
Albánia Banglades, Bhután, Brazília, Grúzia, Irak, Koszovó, Laosz, Észak-macedón Köztársaság,
Moldova, Marokkó, Nepál, Niger, Sri Lanka, Szudán, Szváziföld, Thaiföld, Kelet-Timor, Törökország,
Ukrajna, Vietnám. A teljes lebonyolításra 6 093 491 Ft költségvetési támogatásból került sor.
Magyar Export-Import Bank Zrt.
2016. október 15. és 2017. december 31. közötti időszakban a Magyar Export-Import Bank Zrt. (Eximbank)
200 000 USD értékben, multilaterális alapon támogatta az indonéz Java 3 Gas Fired IPP energetikai
projektet. A Nemzetközi Pénzügyi Társaság (International Finance Corporation – IFC), mint külföldi

Ebben a fejezetben azon nemzetközi fejlesztési támogatásnak minősülő tevékenységek kerülnek megjelenítésre, melyek adatait
állami partnerintézmények nyújtottak be a KKM részére. A feltüntetett projekttevékenységek az illetékes szerv részéről kerültek
megvalósításra és koordinálásra.
8
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partner az állami tulajdonú áramszolgáltatót, a PLN Persero-t és leányvállalatát segítette a 800 MW
kapacitású Java, 3 gázerőmű projekt strukturálásában és a tendereztetés lefolytatásában.
Fenntartható gyapottermesztés - Üzbegisztán
A 2017. január 1. és 2020. január 1. közötti időszakban az Eximbank – az általa kezelt – a fejlődő
országokban jelen lévő szegénység mérséklésére és a globális jólét növelésére irányuló IFC-Magyarország
Együttműködési Alapból finanszírozza az üzbegisztáni „Fenntartható gyapottermesztés” (Sustainable
Cotton Supply Chain Development) mintegy 3000 helyi farmer gazdaságban. A projekt üzbég partnere az
üzbég „Hlopkoprom” gyapottermesztésért felelős állami szervezet. A projekt célja a gyapottermesztés
modernizálása és hatékonyabbá tétele, a kényszermunka megszüntetése, valamint az üzbég textilipari cégek
nemzetközi versenyképességének javítása. A projekt első üteme 2017-2018 időszakban valósult meg. A
projekt teljes értéke 5 000 000 USD, a magyar Eximbank a projekt megvalósításához 900 000 USD-vel
járult hozzá 2017-ben.
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Stipendium Hungaricum
A magyar állam külföldi hallgatóknak szóló ösztöndíját a magyar Kormány a Stipendium Hungaricumról
szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelettel hozta létre, ösztönözni kívánva a legkiválóbb külföldi
hallgatók magyarországi tanulmányait a hosszú távú gazdaságpolitikai céljainak megvalósulása érdekében.
2017-ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) a Tempus Közalapítvány közreműködésével
összesen 11 987 171 145 Ft-ot fordított a nemzetközi felsőoktatási együttműködések keretében megvalósult
képzési programokra. A 2017-es költségvetési évben összesen 5 873 külföldi hallgató vett rész
magyarországi képzéseken.
Ökoiskola cím adományozása
2017-ben a magyarországi köznevelési és a környezetvédelmi ágazat támogatásával fenntartott és
működtetett Ökoiskola cím elnyerésére irányuló pályázat egyik új kritériumaként beépítésre került a
globális felelősségvállalásra nevelés koncepciójának megismerése, illetve a koncepcióval kapcsolatban
szervezett iskolai tevékenységek beépítése az ökoiskolai munkatervbe. Így az Ökoiskola Programban
résztvevő iskolák pedagógusai mind szélesebb körben ismerik meg a globális felelősségvállalásra nevelés
hazai alakdokumentumát, s tesznek lépéseket afelé, hogy az ökoiskolai pedagógiai munkában hangsúlyossá
váljon ez a nevelési terület. A 967 magyarországi ökoiskola pedagógiai programjába folyamatosan építi be
a globális felelősségvállalás témakörét.
Vakcinaszállítmány
A 1670/2016. (XI. 25.) kárpátaljai gyermekek immunizációs programjáról 2017-2021 szóló
kormányhatározat alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma 8 505 000 Ft összegű humanitárius
segítségnyújtásával 5000 adag MMR-VAXPRO kanyaró elleni védőoltás átadásra került az ungvári
Kárpátalja Megyei Vöröskereszt részére.
Miniszterelnökség
A csepei parókiát borító tető rekonstrukciója, valamint a tiszaújhelyi kúria tetőszerkezetének
helyreállítása
A viharkár során az Ukrajnában található csepei parókiát borító tető jelentős mértékben megrongálódott,
amelynek átfedéséhez 1 178 000 Ft összegű támogatás került kifizetésre.
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A vihar során megsérült továbbá a Görögkatolikus Ifjúsági Szervezethez tartozó tiszaújhelyi kúria
tetőszerkezete is. A hosszú, lakatlan állapot következtében a kúria tetőszerkezete rendkívül rossz állapotba
került. A jégkár eredményeként elengedhetetlenné vált a régi, azbeszt alapú tetőfedő anyag lecserélése. A
beruházásra a magyar Kormány 1 822 000 Ft összegű támogatást nyújtott.
A nagyszőlősi óvoda tetőszerkezetének felújítása
Az ukrajnai Római Katolikus Egyház és a nagyszőlősi Karitasz által működtetett óvoda épületének tetőzete
a jégverésnek köszönhetően súlyosan megrongálódott. A magyar Kormány 1 988 752 Ft összegű
támogatást nyújtott a felújításához.
„Közlekedjünk okosan!” - interaktív tanmese előadás-sorozat
Tanmese előadás-sorozat indult az ungvári Főkonzulátus és a Miniszterelnökség Kárpátaljai
Együttműködésért Felelős Kormánybiztosságának a támogatásával. A Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai
Színháznak nyújtott támogatás értéke 480 000 Ft volt. A projekt 2017 novembere és 2018 májusa között
került megvalósításra. A projekt 30 kárpátaljai magyar óvodát és általános iskolát érintett.
Agrárminisztérium
Ugandai agrárszaktanácsadói képzési program
A pilot projekt célja olyan komplex képzés megvalósítása volt, amely a helyi szaktanácsadók
ismeretbővítésére alapozva szolgálja az agro-biodiverzitás fenntartását, a családi farmok életképessé tételét,
a migráció csökkentését és a Magyarországról Ugandába irányuló tudás- és technológia transzfer
hatékonyabbá tételét. Az oktatási projekt 9 héten keresztül tartott, a tanfolyam résztvevőinek létszáma 13
fő volt. A projekt 10 573 000 Ft költségvetési támogatásból került megvalósításra.
AM-FAO ösztöndíjprogram
A magyar Kormány a 203/2007. (VII.31.) Kormányrendelet ill. a 1387/2011. (XI. 17.) Korm. határozat
alapján vállalta a fejlődő országokból származó hallgatók magyarországi agráregyetemen történő
mesterképzésének finanszírozását. A program keretében 2017 őszéig összesen 274 hallgató részesült
ösztöndíjban. A programban 2017-ben a következő országok állampolgárai vettek részt: Afganisztán,
Algéria, Azerbajdzsán, Bosznia-Hercegovina, Burkina Faso, Dél-Szudán, Egyiptom, Etiópia, Fülöpszigetek, Gambia, Ghána, Jordánia, Kirgizisztán, Madagaszkár, Mali, Mianmar, Montenegró, Nigéria,
Örményország, Szerbia, Szudán, Uganda, Vietnám. Az Agrárminisztérium, az EMMI és az érintett
egyetemek között létrejött megállapodások alapján összesen 98.899.000 forint került biztosításra az
ösztöndíj-program végrehajtása érdekében.
AM-FAO fejlesztési projektek
A 203/2007. (VII.31.) Kormányrendelet alapján 2016-ban a magyar Kormány projektegyezséget kötött a
FAO-val a Balkáni-térségben a szarvasmarhákat érintő bőrcsomósodáskór kezelése tárgyában. A regionális
workshop megszervezésével és az európai bőrcsomósodással kapcsolatos kézikönyv létrehozásával a
projekt 2017 augusztusában sikeresen lezárult. A projekttámogatás összege 12 011 150 forint.
2017-ben folytatódott a gazdaságok öntözési technológiájának pilotprojektje a Moldáv Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Minisztériummal együttműködésben, a kísérleti parcellákon alkalmazott berendezésekre
vonatkozó beszerzési eljárás és a technikai berendezések leszállítása céljából, a támogatás összege 87 000
000 forint. A Bosznia-Hercegovina Livno körzetben megvalósításra kerülő kísérleti projekt is folytatódott
a bosznia-hercegovinai közösségi alapú vidékfejlesztés tervezésének és megvalósításának támogatása
céljából, amelynek a támogatási összege 107 200 000 forint.
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További, az AM-FAO közötti, folyamatban lévő projektek:
 „Kísérleti Projekt Közösségi Alapú Vidékfejlesztési Tervezésének és Megvalósításának
Támogatása Livno körzetben Bosznia-Hercegovinában”;
 Gazdaságok öntözési technológiájának próba-projektje Moldovában;
 Beruházások támogatása a kisgazdaságokban beleértve az élelmiszeripari értéklánc fejlesztése
Kazahsztánban;
 Bőrcsomósodás kórral (LSD) kapcsolatos regionális workshop és az európai LSD-vel kapcsolatos
kézikönyv elkészítése.
Gazdasági Versenyhivatal Regionális Oktatási Központja
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Regionális Oktatási
Központja (ROK) által szervezett szemináriumok témái
felölelik a versennyel összefüggő kérdések teljes skáláját.
A résztvevők szakmai ismereteket szerezhetnek a
versenyjogi- és közgazdasági elméletekről, az Európai
Bizottság
Versenypolitikai
Főigazgatóságának
joggyakorlatáról, valamint a versenyjog és versenypolitika
területén alkalmazandó legjobb gyakorlatokról.
A ROK tevékenységének elsődleges célcsoportját a
következő országok versenyhatósági szakemberei alkotják:
Albánia, Azerbajdzsán, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Fehéroroszország, Georgia, Horvátország, Északmacedón Köztársaság, Moldova, Montenegró, Kazahsztán, Koszovó, Kirgizisztán, az Oroszországi
Föderáció, Örményország, Románia, Szerbia és Ukrajna.
A ROK 2017-ben 8 versenyjogi szakmai programot szervezett 49 előadó közreműködésével közel 302
résztvevő számára. A projekt összköltsége 39 800 000 Ft-ot tett ki.
Magyar Tudományos Akadémia
A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) kétoldalú egyezményei keretében támogatja közös kutatási
projektek mobilitási költségeit, illetve egyéni mobilitási támogatást nyújt kutatási célú utazásokhoz. A
kétoldalú megállapodások keretében kiírt pályázatok folyamatosak. A támogatott projektek jellemzően 23 éves időtartamúak. Az MTA 2017-ban 8 fejlődő országban (Egyiptom, India, Kína, Moldova, Mongólia,
Szerbia, Ukrajna, Vietnám) nyújtott támogatást, összesen 19 699 165 Ft összegben.
Honvédelmi Minisztérium
Ukrán sebesültek orvosi rehabilitációja
Az MH EK, Honvédkórház közreműködésével valósult meg a keleti fronton megsebesült ukrán katonák
rekonstrukciós és rehabilitációs gyógykezelése. A bilaterális projekt összege 8 411 880 Ft volt. Ennek
keretében 2017. év folyamán hét ukrán katona gyógykezelésére került sor a kórház budapesti és hévízi
telephelyein.
Iraki pesmerga katonák gyógykezelése
Az MH EK, Honvédkórház közreműködésével került sor az ISIS elleni harcokban megsebesült négy iraki
pesmerga katona gyógykezelésére. A bilaterális projekt összege 4 152 475 Ft volt.
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Innovációs és Technológiai Minisztérium
Magyar vízügyi innováció bemutatása és tesztelése a Marokkói Királyságban9
A Water and Soil Kft. által kifejlesztett Water Retainer termék bemutatása és tesztelése a korábbi Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium 60 000 000 Ft összegű támogatásával és a cég saját erejével 72 000 000 Ft
értékben valósult meg a Marokkói Királyságban. A teszt keretében a Marokkói Nemzeti Agrárkutató Intézet
(INRA) és az Erdősítésért és Elsivatagosodás elleni harcért felelős Főbiztosság (HLEFLCD) egész
Marokkóban különféle növényi kultúrákon és különböző éghajlati viszonyok között teszteli a
rendelkezésére bocsájtott mintákkal a terméket, mely a mezőgazdasági öntözés során akár 40%-os
vízmegtakarítást is eredményezhet. A projekt célja a fenntartható vízgazdálkodás elősegítése. A teszt
eredményei kimagaslók.
Éghajlatváltozási Stratégia kidolgozása Montenegróban10
A Naturaqua Környezetvédelmi és Tervező Szolgáltató Kft. négyévesre tervezett projektjének célja a
montenegrói éghajlatváltozási stratégia kidolgozása és a hozzá tartozó adatbázis – üvegházgáz adatbázis,
térinformatikai rendszer – kialakítása. Az éghajlatpolitikai stratégia előirányzott költségvetése 80 millió
forint, amelyhez az ITM 54 millió forint támogatást nyújtott.
Magyar szennyvíz-hő energetikai hasznosítás technológia használatának lehetősége Dél-Kelet
Ázsiában11
A Thermowatt Kft. által folytatott projekt célja Vietnámban, Thaiföldön és Malajziában az épületek hűtési
és fűtési energiaigények fedezésére a szennyvíz-hő energetikai hasznosítási lehetőségeinek feltérképezése,
majd a Zöld Klíma Alapnál megfelelő források megpályázása a konkrét beruházások megfinanszírozására.
A projektet az ITM 28 millió forinttal támogatta.
Agrár-mintagazdaságot létrehozása Mozambikban12
A Nutriclar Agrárfejlesztő Kft magyar cég egy agrár-mintagazdaságot kíván létrehozni Mozambikban,
amelynek energiaellátásáról egy vízi erőmű és biogáz üzem gondoskodna. A projekt részletes kidolgozását
követően történik a Zöld Klíma Alapnál megfelelő források megpályázása a konkrét beruházások
megfinanszírozására. Ehhez az ITM 60 millió forint támogatást nyújtott, illetve további 100 millió
forint önerő-támogatást nyújt, amennyiben a GCF-nél a projekt pozitív elbírálásban részesül.
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A támogatásról szóló miniszteri döntés 2017. március 29-én született. A támogatott féllel a Támogatási Szerződés 2017.
augusztus 1-jén került aláírásra. A kifizetés 2 részletben történt:
2017. augusztus: 44.606.600 Ft
2018 nyara: 15.393.400 Ft
Az összegek a Támogatási Szerződésben feltüntetett összeggel egyeznek meg, azonban az elszámoláskor beadott számlák
összértéke miatt a pontos kifizetés végösszege eltérhet.
10
A támogatásról szóló miniszteri döntés 2017. március 29-én született. A támogatott féllel a Támogatási Szerződés 2017.
november 28. került aláírásra, azonban a kifizetés csak 2018-ban történt meg két részletben (április, július).
11
A támogatásról szóló miniszteri döntés 2017. március 29-én született. A támogatott féllel a Támogatási Szerződés 2017.
december 29-én került aláírásra, azonban a kifizetés csak 2018-ban történt meg két részletben (január, március).
12
A támogatásról szóló miniszteri döntés 2017. március 29-én született. A támogatott féllel a Támogatási Szerződés 2017.
december 29-én került aláírásra, azonban a kifizetés csak 2018 januárjában történt meg.
9
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A moldovai Szellemi Tulajdoni Hivatal szakembereinek tanulmányútja a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatalában (SZTNH)
A projekt célja egy kétnapos tanulmányút volt védjegy és formatervezési minta témában, amelynek
keretében sor került a magyar szabályozás és az elbírálói gyakorlat megismerése is. A bilaterális projekt
értéke 163 711 Ft-ot tett ki.
Török és észak-macedón vámhatóság szakembereinek tanulmányútja az SZTNH-ban
A projekt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közreműködésével jött lére, célja a Hamisítás Elleni
Nemzeti Testület működésének, tevékenységének, a szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogok
érvényesítésének bemutatása volt. A török vámhatósági szakemberek tanulmányútjának összege 138 982
Ft, míg az észak-macedón tanulmányút esetében 203 392 Ft volt.
Belügyminisztérium
Selyemút Migrációs Partnerség támogatása
A Selyemút Migrációs Partnerség támogatása a Budapest Folyamat keretében című projekt koordinátora
Magyarország volt, amelynek végrehajtásában részt vett Bulgária, Svájc, Svédország, Törökország és az
ICMPD (Migrációs Politikát Fejlesztő Nemzetközi Központ). A projekthez Magyarország, mint a projekt
koordinátora, 50 000 EUR pénzügyi hozzájárulást biztosított (további partnerek: Törökország, Bulgária,
Svájc, Svédország, Norvégia, az Egyesült Királyság, Hollandia és a Migrációs Politikát Fejlesztő
Nemzetközi Központ – ICMPD). A projekt a három hónapos, plusz költségekkel nem járó hosszabbítást
követően 2017. július 31-án ért véget. A projekt kedvezményezett országai Afganisztán, Pakisztán és Irak,
illetve egyes tevékenységek esetén Banglades és Irán voltak. A projekt fő célkitűzése a Selyemút országok
(Afganisztán, Pakisztán, Irak) migrációkezelési kapacitásának megerősítése, és ez által a Budapest
Folyamat Selyemút Migrációs Partnerség céljainak konkrét megvalósítása volt.
Szudáni delegáció katasztrófavédelmi szakmai felkészítése a „Kiképzők kiképzése” (”Train the
trainers”) elnevezésű együttműködési program keretében
A szudáni delegáció katasztrófavédelmi szakmai felkészítése a „Kiképzők kiképzése” („Train the trainers”)
elnevezésű együttműködési program keretében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF)
szakmai képzést tartott a szudáni Polgári Védelmi Általános Hivatal rendőri személyzetének, amelynek
keretében a résztvevők megismerkedtek többek között a tűzoltás, a mentési műveletek, valamint a
természeti katasztrófák kezelésének elméleti és gyakorlati tudnivalóival.
Okmánybiztonsági témájú képzés lefolytatása
A KKM 986 760 Ft összegű támogatásával és a BM Nemzetközi Oktatási Központ (BM NOK) szakmai
közreműködésével valósult meg Palesztinában, a Jerikói Függetlenségi Egyetemen tartott
okmánybiztonsági képzés.
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Az Üldözött Keresztények Megsegítéséért Felelős Helyettes Államtitkárság humanitárius projektjei
2016 őszén a helyettes államtitkárság több különböző területen kezdte meg működését. Kapcsolatfelvételt
kezdeményezett a közel-keleti és afrikai térségben üldöztetés által érintett egyházak vezetőivel, hogy helyzetük
megismerését követően, a közösségeik számára leginkább szükséges humanitárius és fejlesztési támogatási
projekteket indítson. Az egyházi közösségek vezetői által benyújtott programjavaslatok alapján 2017-ben a
magyar Kormány által biztosított költségvetési keretből már megkezdődött a humanitárius segélyek közvetlen
eljuttatása a szükséget szenvedő közösségekhez. 2017-ben nyolc támogatási projekt megvalósítása volt
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folyamatban 2 750 000 000 Ft összértékben. Ezek a projektek Irakban, Libanonban, Szíriában és Nigériában
kerülnek megvalósításra.
Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak (SCYP – Scholarship Programme for Christian Young
People)
A 120/2017. (VI.1.) Korm. rendelet alapján Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak elnevezéssel üldözött és
hátrányos megkülönböztetést szenvedő keresztény fiatalok számára hoztunk létre ösztöndíjprogramot,
amelynek célja, hogy a hazájukban felsőoktatásból gyakran kiszoruló keresztény fiatalok számára biztosítson
lehetőséget egyetemi tanulmányok folytatására Magyarországon. 2017-ben az első évfolyam őszi
szemeszterének finanszírozására 137 000 000 Ft került felhasználásra.
5.3. Kötött segélyhitelezés
A kötött segélyhitelezési konstrukció lényege, hogy kedvezményes feltételekkel, állami támogatással és
garanciavállalással nyújt hitelt bizonyos fejlődő országok részére. Ez az egyetlen nemzetközileg elfogadott,
EU konform, állami exportösztönző eszköz, amely a kedvezményezett ország számára a piacinál
alacsonyabb kamattal kínál visszafizetendő hitelt, ám annak felhasználását a hitelt nyújtó országtól vásárolt
árukhoz vagy szolgáltatásokhoz köti. Általános feltételeit az OECD hivatalosan támogatott exporthitelekről
szóló megállapodása szabályozza. A Kormány 2012. november 7-én fogadta el a kötött segélyhitel
projektek felülvizsgálatának végrehajtásáról és Magyarország kötött segélyhitelezési koncepciójáról szóló
1516/2012 (XI. 22.) Korm. határozatot, amely a kötött segélyhitelezés, mint exportösztönző eszköz
hatékonyabb felhasználását tűzi célul Magyarország külgazdasági kapcsolataiban.
A kötött segélyhitelezésben érintett, folyamatban lévő projekteket a 7.3. sz. mellékletben található táblázat
tartalmazza.
6. Humanitárius segítségnyújtás
6.1. Bilaterális humanitárius segítségnyújtás

6.1.1. Afrika és Közel-Kelet
Sierra Leone
Sürgősségi segély Sierra Leone részére
A 2017. augusztus 14-i heves esőzések miatt kialakult földcsuszamlások utáni helyreállítási munkálatokhoz
2 000 000 Ft-nak megfelelő összegű USD adományt nyújtott a KKM, miután Sierra Leone genfi ENSZ
Állandó Képviselete segítségkéréssel fordult a tárcához.
Jordánia
Za'atari menekülttábor támogatása 2017 augusztusában a V4-ek közös döntése alapján Lengyelország,
Csehország, Szlovákia és Magyarország fejenként 20 000 EUR értékben nyújtott támogatást a KKM-en
keresztül a jordániai Za’atari, szíreket befogadó menekülttábor Peace Oasis ifjúsági központjának, ahol a
Lutheránus Világszervezet (LWF) mentálhigiénés foglalkozásokat és szakképzéseket szervezett. A magyar
támogatást az LWF számítógépek és varrógépek beszerzésére fordította, amelyek segítségével a
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munkavállalást elősegítő képzéseket szerveztek. Ezáltal a menekülthelyzet utáni jobb megélhetést és a
családok önfenntartását segítették elő és alternatívát nyújtottak a fiataloknak a radikalizálódással szemben.
6.1.2. Ázsia
Srí-Lanka
Srí Lanka-i humanitárius segítségnyújtás
2017. május 26-án erős esőzések miatt áradások és földcsuszamlások alakultak ki Srí Lanka nyugati és déli
tartományaiban, különösen Ratnapura, Kegalle, Matara, Hambantota, Galle, Kalutara és Gampahaa
körzetekben. A kialakult helyzetre való tekintettel a KKM 1 500 000 Ft segítséget nyújtott rászorulók
megsegítésére.
6.1.3. Latin-Amerika
Venezuela
Gyógyszeradomány Venezuelának
A latin-amerikai országban a lakosság számára főként az élelmiszerekhez és gyógyszerekhez való
hozzáférés ellehetetlenülése miatt a Külgazdasági és Külügyminisztérium 2 286 609 Ft összegű
gyógyszersegély formájában segítette a helyi magyarság helyzetét.
6.1.4. Nyugat-Balkán
Szerbia
Árvízi segítségnyújtás Szerbiának
A 2014 évi tavaszi áradást követően csaknem félmillió ember kényszerült elhagyni az otthonát, a helyi
vízhálózat megrongálódott, erősen szennyezett lett. A Fővárosi Vízművek Zrt. több mint 300.000 liter
vízzel látta el a lakosságot. A KKM 1 000 000 Ft összegű támogatásával, a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat, valamint a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet megvalósításában humanitárius
segítségnyújtás keretében segített az árvíz utáni károk helyreállításában.
Albánia
Árvízi segítségnyújtás Albániának
Az év első két hónapjában lehullott nagy mennyiségű csapadék váratlan árvizet és jelentős károkat okozott
Dél-Albániában. A KKM 6 000 000 Ft összegű támogatást biztosított a Fővárosi Vízművek Zrt. és a BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága révén megvalósított projekt 2 hetes időtartama alatt a magyar
szakemberek által üzemeltetett víztisztító és zacskózó berendezések csaknem 100.000 liter tiszta ivóvizet
szolgáltattak a helyi lakosságnak.
6.2. Humanitárius segítségnyújtási partnerségek
6.2.1. Együttműködés az Európai Unióban
A máltai EU elnökség munkáját a Humanitárius Segítségnyújtási és Élelmiszer-Segélyezési Tanácsi
Munkacsoportban (COHAFA) az elfeledett és elhúzódó humanitárius válsághelyzetek kezelése jellemezte.
Az elnökség főbb prioritásai között a triós elnökség (Máltát megelőzően Hollandia, illetve Szlovákia)
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tevékenységének folytatása szerepelt, legfőképp a Humanitárius Világcsúcs (World Humanitarian Summit,
WHS, 2016. május 23-24.) eredményeinek utókövetése terén. Az elnökség törekedett a humanitárius
segítségnyújtással kapcsolatos európai konszenzus (European Consensus on Humanitarian Aid)
végrehajtási tervében meghatározott prioritási területek napirenden tartására, mind nemzeti, mind pedig
európai szinten. A félév során kiemelt figyelem hárult a humanitárius-fejlesztési nexus megerősítésére, a
lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek, menekültek/bevándorlók megsegítésére, a befogadó
közösségek támogatására, a nemzetközi jog védelmére és betartatására, valamint a humanitárius
segítségnyújtási és polgári védelmi hatóságok közötti nagyobb együttműködésre.
A soros elnöki pozíciót 2017. második felében betöltő Észtország az elhúzódó válságok által kialakult
elvándorlás jelenségének a kezelését, valamint az ellenállóképesség megerősítését helyezte előtérbe.
Észtország elnöksége alatt igyekezett hozzájárulni a humanitárius elvek és a nemzetközi humanitárius jog
tiszteletben tartásához, valamint az átfogó menekültügyi reagálási keret (Comprehensive Refugee Response
Framework, CRRF) végrehajtásához. A menekültek és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek
vonatkozásában az elnökség kiemelt hangsúlyt fektetett a háborúból elmenekült gyermekek és fiatalok
megsegítésére, legfőképp a biztonságos és minőségi oktatás, a védelmi szolgáltatásokhoz való hozzáférés,
a táplálkozás javítása, a rugalmasság megteremtése, illetve a legalapvetőbb emberi szükségletek kielégítése
területén – különösen a háború sújtotta országok és az elhúzódó humanitárius válságok relációjában. Az
elnökség jelentős figyelmet fordított a nők és a legsebezhetőbb személyek védelmére és helyzetének
javítására.
6.2.2. Együttműködések nemzetközi humanitárius szervezetekkel
Magyarország a következő humanitárius szervezetekbe fizetett kötelező tagsági és önkéntes hozzájárulást
2017-ben: Menekültügyi Főbiztosság (UNHCR), Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi
Szövetsége (IFRC), Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC).
2017 márciusában az ENSZ az utóbbi évtizedekben nem tapasztalt mértékű éhínségre hívta fel a nemzetközi
donorközösség figyelmét. A 2016-os aszályos időszak következtében jelentősen megnőtt élelmiszerhiány
miatt egyedül Kenyában 2,6 millióan szorultak élelmiszersegélyre. A válságot tovább mélyítik a régióban
zajló fegyveres konfliktusok, továbbá az elhúzódó menekülthelyzetek is. Magyarország 1 000 000 EURnak megfelelő összegű önkéntes hozzájárulással támogatta az ENSZ Világélelmezési Programjának (World
Food Programme - WFP) jemeni, nigériai, dél-szudáni, szomáliai és kenyai munkáját.
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7. Mellékletek

1. Magyarország hivatalos fejlesztési támogatása13

A KKM minden évben begyűjti a magyar Kormány által megvalósított befizetéseket, projekteket és kiadásokat,
majd az összesítést megküldi az OECD DAC részére, amely hitelesíti, illetve felülvizsgálja azon adatokat. A
hitelesített adatokat az OECD egy egységes adatbázisban tárolja.
13
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2. 2017-ben ODA-ként elszámolható multilaterális kifizetések aggregált formában és
bilaterális kifizetések országok szerinti bontásban, a 2018. decemberi adatok szerint
ÖSSZES ODA 2017 (millió USD)
I. MULTILATERÁLIS ODA összesen
1. ENSZ szervezetek
2. Európai Unió
3. Nemzetközi Fejlesztési Társulás
(IDA)
4. Egyéb intézmények

109,54
8,10
87,36
4,76

II. BILATERÁLIS ODA összesen
A. Európa, összesen
Albánia
Belarusz
Bosznia and Hercegovina
Észak-macedón Köztársaság
Koszovó
Moldova
Montenegró
Szerbia
Törökország
Ukrajna
Európa, regionális

39,15
9,04
0,04
0,06
0,17
0,14
0,1
0,14
0,16
2,33
3,85
2,03
0,02

9,32

B. Afrika, összesen
1. Észak-Afrika, összesen
Algéria
Egyiptom
Líbia
Marokkó
Tunézia
2. Szubszahara, összesen
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Kamerun
Csád
Comore-szigetek
Cote d’ Ivoire
Dél-Szudán
Kongó
Kongói Demokratikus Köztársaság
Közép-afrikai Köztársaság
Egyenlítői-Guinea

5,36
2,39
0,89
0,2
0,02
0,31
0,97
2,97
0,13
0,000433
0,000433
0,01
0,000433
0,05
0,000433
0,000433
0,000867
0,3
0,003901
0,000867
0,000867
0,000433
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Eritrea
Etiópia
Gabon
Gambia
Ghána
Guinea
Kenya
Libéria
Madagaszkár
Malawi
Mali
Mauritánia
Mauritius
Mozambik
Namíbia
Niger
Nigéria
Ruanda
Szenegál
Seychelles-szigetek
Sierra Leone
Szomália
Dél-afrikai Köztársaság
Szudán
Szváziföld
Tanzánia
Uganda
Zambia
Zimbabwe
Afrika, regionális

0,001734
0,07
0,001734
0,02
0,26
0,009538
0,2
0,001301
0,008397
0,000433
0,004397
0,000433
0,01
0,00173
0,09
0,001438
1,37
0,002601
0,003468
0,002601
0,007720
0,018
0,04
0,04
0,000502
0,02
0,07
0,002167
0,02
0,19

C. Amerika, összesen
1. Észak- és Közép-Amerika, összesen
Antigua and Barbuda
Costa Rica
Guatemala
Haiti
Jamaica
Mexikó
Panama
Saint Vincent és Grenadines
2. Dél-Amerika, összesen
Argentína
Bolívia
Brazília
Chile
Kolumbia

1,05
0,12
0,000433
0,001300
0,000867
0,000433
0,000433
0,12
0,000433
0,000433
0,93
0,02
0,001300
0,03
0,001730
0,18
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Ecuador
Peru
Uruguay
Venezuela

0,59
0,09
0,002601
0,02

D. Ázsia, összesen
1. Közel-Kelet, összesen
Irán
Irak
Jordánia
Libanon
Szíria
West Bank and Gaza Strip
Jemen
2. Közép- és Dél-Ázsia, összesen
Afganisztán
Örményország
Azerbajdzsán
Banglades
Buthán
Fiji
Grúzia
India
Kazahsztán
Kirgizisztán
Maldív-szigetek
Mianmar
Nepál
Pakisztán
Srí Lanka
Tádzsikisztán
Türkmenisztán
Üzbegisztán
3. Távol-Kelet, összesen
Kambodzsa
Kína
Indonézia
Laosz
Malajzia
Mongólia
Fülöp-szigetek
Thaiföld
Timor-Leste
Vietnam

19,52
5,45
0,83
0,69
2,48
0,16
0,42
0,2
0,67
5,42
0,23
0,02
1,12
0,03
0,001871
0,000433
0,5
1,23
0,62
0,04
0,000433
0,02
0,02
0,4
1,18
0,003085
0,003034
0,009588
8,65
0,07
2,7
0,81
2,38
0,005636
0,9
0,03
0,01
0,000502
1,75

E. Nem meghatározott

4,18
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3. Kötött segélyhitel projektek státusza
Kötött segélyhitel projektek státusza

PROJEKT NEVE

ODA
RÁFORDÍTÁS
2017-ban (millió Ft)

JOGSZABÁLY

Víztisztítómű építése

1.162.500.000 HUF
(ebből 2017-ben:
146.200.000 HUF

Srí Lanka
Víztisztítómű építése
(Kalatuwawa)

1.205.200.000 HUF
(ebből 2017-ben:
133.600.000 HUF

ORSZÁG

Srí Lanka
(Labugama)

STÁTUSZ

MEGJEGYZÉS

77/2011. (V. 6.) Korm.
rendelet

Lezárt

A teljes projekt
megvalósításának időtartama
2013-2017.

77/2011. (V. 6.) Korm.
rendelet

Lezárt

A teljes projekt
megvalósításának időtartama
2013-2017.
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