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1. Vezetői összefoglaló
A nemzetközi fejlesztési együttműködési (NEFE) és nemzetközi humanitárius tevékenység
Magyarország külkapcsolati rendszerének része, és fontos alkotóeleme a globális kihívások
megválaszolásában vállalt magyar szerepvállalásnak. Magyarország az ENSZ, az OECD és az
EU tagországaként osztozik a fejlett országok által a világ elmaradott régióinak
megsegítéséért érzett felelősségben és a nemzetközi fórumokon többször megerősített
kötelezettségekben. Nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenységünk hozzájárul
Magyarország és a kedvezményezett partnerországok közötti politikai, gazdasági és kulturális
kapcsolatok erősödéséhez és egyben erősíti pozitív ország-képünket a nemzetközi színtéren.
Az elmúlt években a NEFE és a nemzetközi humanitárius tevékenység a Kormány külpolitikai
célkitűzései mellett a külgazdasági célkitűzések megvalósítása szempontjából is fontos
szerepet játszik.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium biztonságpolitikai és nemzetközi együttműködésért
felelős államtitkára, illetve a nemzetközi együttműködésért felelős helyettes államtitkára
irányításával 2014. augusztus 1-től – a korábbi Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési és
Humanitárius Segítségnyújtási Főosztály utódjaként – a Nemzetközi Fejlesztési Főosztály
(NEFEFO) gondoskodik a NEFE és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtási politika
kidolgozásáról, kormányzati koordinációjáról, valamint gyakorlati végrehajtásáról.
Magyarország 2014-ben hivatalos fejlesztési támogatásra fordított forrásokról szóló
összefoglaló statisztikája kimutatta, hogy a korábbi évekhez hasonlóan 2014-ben is a
multilaterális keretek között zajló magyar fejlesztési együttműködés maradt a domináns,
elsősorban az uniós befizetések – az Európai Unió közös fejlesztési költségvetéséhez, illetve
az Európai Fejlesztési Alaphoz történő hozzájárulás – és a nemzetközi szervezeteknek
nyújtott támogatások aránya miatt. A bilaterális keretek között megvalósuló NEFE
programok és projektek kapcsán ismételt problémaként jelentkezett a források rendkívül
alacsony szintje.
A kétoldalú és a multilaterális keretek között folytatott NEFE tevékenység mellett
kiemelendő, hogy a Kormány 1182/2014 (III.27.) határozatában jóváhagyta a Magyarország
nemzetközi fejlesztési együttműködésére vonatkozó szakpolitikai stratégiájáról és
nemzetközi humanitárius segítségnyújtására vonatkozó szakpolitikai koncepciójáról (2014–
2020) szóló stratégiát. A Stratégia pilléreinek megvalósítása cselekvési terv alapján
elkezdődött. Az Országgyűlés a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi
humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvényt 2014. december 15-i ülésnapján
elfogadta, és 2014. december 19-én megalakult a kormányzati koordinációt elősegítő NEFE
Koordinációs Tárcaközi Bizottság is. A Stratégiában rögzített többi pillér kidolgozása jelenleg
folyamatban van.
A magyar NEFE átláthatóságára 2014-ben is nagy hangsúlyt fektettünk; a NEFE területen
érintett magyar szereplők számára a Külgazdasági és Külügyminisztérium változatlanul
nyitott volt az aktív párbeszédre, és hozzájárult a témával kapcsolatos társadalmi tudatosság
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javításához különböző rendezvényeken való részvétellel, előadások megtartásával.
Folytatódott az önálló NEFE kormányzati honlap tartalmi gazdagítása.
A beszámoló mellékletét képezik az OECD DAC részére megküldött ODA jelentés táblázatai.
Megjegyezzük, hogy a DAC részére csak az adott naptári évben teljesített kifizetések
szerepelnek, míg a szöveges beszámoló az év során megvalósított projektek tartalmi
vonatkozásaira fókuszál.

2. Multilaterális nemzetközi fejlesztési együttműködés
A multilaterális keretek között zajló magyar fejlesztési együttműködésünk a korábbi évekhez
hasonlóan 2014-ben továbbra is meghatározó szerepet töltött be a bilaterálishoz képest. A
nemzetközi intézmények, kezdeményezések javára teljesített hozzájárulásokon belül
változatlanul meghatározó részt tettek ki az Európai Uniónak (az unió közös
költségvetésének külkapcsolati fejezete, valamint az Európai Fejlesztési Alap), a Világbankcsoport intézményeinek, illetve az ENSZ család tagjainak fizetett kötelező tagdíjak és
önkéntes hozzájárulások. Az ENSZ különböző szervezeteinek és szakosított intézményeinek
fizetett önkéntes hozzájárulásokat törekedtünk minél nagyobb arányban „megcímkézni”,
amennyiben az adott szervezet esetében erre volt érdemi lehetőség- _ezzel is kifejezésre
juttatva a bilaterális NEFE politikánk földrajzi vagy szektorális prioritásait.

2.1 A 2015 utáni globális fenntartható fejlődési keretrendszer (Post-2015 Agenda)
A NEFEFO-nak 2014-ben kiemelt feladata volt, hogy (a tárcánknál működő SDG Task Force
koordinátoraként, a társfőosztályokkal, a New York-i ENSZ misszióval és a brüsszeli Állandó
Képviselettel szoros együttműködésben) nyomon kövesse az ENSZ-ben folyó, a 2015 utáni
globális fenntartható fejlődési keretrendszer, az ún. Post-2015 Agenda kialakítását célzó
tárgyalásokat, annak uniós vonatkozásait (utóbbiakat részletesen ld. lent). Mindennek
részeként civil-szakmai műhelyekkel több fordulóban folytatott egyeztetéseken tájékoztatást
adtunk a fontosabb Post-2015 fejleményekről, informálódtunk e hazai csoportok
meglátásairól. Kormányzaton belül hasonló tájékoztatási és tájékozódási tevékenységet
végeztünk a társtárcák irányában: 2014 áprilisában koordináltuk egy EKTB tájékoztató anyag
előkészítését, és a Kormány számára történő beterjesztését,valamint egyeztetőt hívtunk
össze az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság (EKTB) nemzetközi fejlesztési szakértői
bizottságának tagjaival.
A 2012. évi Rio+20 ENSZ Fenntartható Fejlődési Konferencián döntés született arról, hogy a
Millenniumi Fejlesztési Célok teljesítési határidejének lejártával a 2015 utáni időszakra a
fejlesztési irányokat kijelölő új agendát kell kidolgozni. A Rio+20 konferenciát követően
megkezdődött, majd 2013-ban intenzív fázisba lépett a fenntarthatóság követelményeit
beépítő, 2015 utánra szóló új átfogó keretrendszer megalkotása. E munka kiemelten fontos
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fóruma volt egy kormányközi előkészítő testület (hivatalos elnevezéssel az ENSZ
Közgyűlésnek alárendelt Nyitott Munkacsoport – OWG), melyet hazánk akkori New York-i
ENSZ melletti nagykövete, Kőrösi Csaba kenyai kollégájával együtt 2013. március 15. és
2014. július 19. között, társelnökként vezetett.
2014. július 19-én az OWG közfelkiáltással elfogadta a 17 fenntartható fejlődési célt és 169
alcélt tartalmazó jelentését (ld. 7.7. melléklet), s ezzel sikeresen zárta munkáját. E
javaslatcsomagot a két társelnök augusztus 1-jén az ENSZ Közgyűlés 68. ülésszakának
elnökéhez nyújtotta be, azzal a javaslattal, hogy az a 69. ülésszak elé kerüljön továbbításra,
megvitatásra és megfelelő intézkedésre. A csomagot az OWG keretében a tagállamok
konszenzussal fogadták el azzal, hogy a jelentés egyes elemei nem élvezték minden tagállam
támogatásátA másfél éves tevékenység során alkalmazott nyitott munkamódszereknek
köszönhetően a világszervezet valamennyi tagállama részt vett a munkában. Az általános
értékelések szerint az OWG tevékenysége és jelentése felülmúlta a várakozásokat, és bár a
csomag nem tökéletes (néhány alcél – mindenekelőtt az indikátorok hiányában - még
pontosítást igényelt), de a kompromisszum jegyében mindenki számára elfogadható.
Az OWG-tárgyalásokkal párhuzamosan alakította ki és nyújtotta be a Közgyűlésnek a
fenntartható fejlődés finanszírozási lehetőségeiről szóló jelentését a fejlesztésfinanszírozási
kérdések kidolgozásával megbízott, finn-nigériai elnöklésű szakértői bizottság
(Intergovernmental Committee of Experts on Sustainable Development Financing, ICESDF).
2014. december 4-én az ENSZ-főtitkár egy, a fenti két jelentésen és más információkon (pl.
technológiai együttműködés és globális partnerség) alapuló ún. Szintézis Jelentést („The
Road to Dignity by 2030: Ending Poverty, Transforming All Lives and Protecting the Planet”)
tett közzé, amelyben a 2015 utáni fejlődési keretrendszer kialakítása felé tett eddigi
lépéseket és a jövőbeni javaslatokat összegzi. A dokumentum fontos hozzájárulást jelentett a
2015 januárjában megkezdődött kormányközi tárgyalásokhoz. (Az Agenda 2030 közgyűlési
keretekben folytatott kormányközi tárgyalásokon vált véglegessé. Jóváhagyása állam- és
kormányfői szinten, 2015 szeptemberében New Yorkban megrendezett ENSZ fejlesztési
csúcstalálkozón történt.)

2.2 Együttműködés a nemzetközi fejlesztésfinanszírozási-pénzügyi intézményekkel,
nemzetközi befizetéseink
Magyarország 2014-ben a következő hivatalos fejlesztési támogatásnak (ODA) minősülő
hozzájárulásokat tette a Világbank Csoporthoz tartozó intézmények munkájához. Mintegy
1,2 milliárd HUF összeggel járult hozzá a Nemzetközi Fejlesztési Társulás (IDA)
alapfeltöltéséhez és mintegy 1,9 milliárd HUF összeget fordított a Nemzetközi Újjáépítési és
Fejlesztési Bank (IBRD) alaptőke emelésére, illetve az IBRD korábbi alaptőke befizetései
kiigazítására Ezek az intézmények a világ legszegényebb és közepes jövedelmű országaiban a
gazdasági növekedés serkentését, az egyenlőtlenségek csökkentését és a lakosság
életszínvonalának növelését célzó programokat támogatnak kedvezményes hitelek és vissza
nem térítendő támogatások nyújtása útján.
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Magyarország 2014-ben a következő ODA-ként elszámolható befizetéseket tette az ENSZ
rendes költségvetésébe kötelező hozzájárulásként: (Az ENSZ költségvetését kétéves
időszakra határozza meg) - A 2014-15-ös költségvetési periódus első évében ENSZ rendes
tagdíjunk és a Működő Tőkealaphoz való hozzájárulásunk 1535 millió HUF volt, amiből ODAként 276, 35 millió HUF számolható el.
A békefenntartási költségvetést minden évben a Közgyűlés határozatban fogadja el a július
1.-ével kezdődő egy évre, jelenleg a 2013-2015-ös időszakra érvényben lévő békefenntartási
tagdíjskála alapján. A 2014-es évre hazánk 1713 millió HUF hozzájárulást fizetett, amiből
ODA-ként 67,88 millió HUF számolható el.
Magyarország esetében az önkéntes hozzájárulások a minisztériumok erre a célra előre
betervezett fejezeti kezelésű előirányzatainak terhére történik.
A betervezett tagdíj jellegű felajánlásaink lehívása történhet egyes projektekhez való
hozzájáruláson keresztül (pl. az adott Szervezet megkeresi a tagállamokat) vagy az adott
szervezet működési költségeinek támogatására, saját kezdeményezésre.
Projekt típusú befizetéseink:
-

UNRWA gázai humanitárius tevékenységének támogatása
UNHCR iraki Darashakran menekülttábor lakóinak támogatása
WFP szíriai humanitárius segítségnyújtási program (SHARP) támogatása
UNICEF szíriai humanitárius segítségnyújtási program (SHARP) támogatása
UNODC Délkelet-európai Regionális Programjának támogatása
CEB regionális lakhatási programjának támogatása
WHO által koordinált Ebola-elleni fellépés támogatása

Nem projekt alapú, a szervezeteknek nyújtott támogatások, melyek ODA-ként
elszámolhatóak (core contributions): UNHCR, IFRC, ICRC, UNDAC, UNISDR, IOM, UNFPA és
OIF támogatása. Az összegek részletezve : ld. 7.2. melléklet
Hazánk tagja a Nemzetközi Migrációs Szervezetnek (IOM), melynek alapvető célja, hogy
hozzájáruljon a rendezett, biztonságos és humánus migráció lehetőségének
megteremtéséhez. Célkitűzése, hogy olyan nemzetközi és állami jogszabályok szülessenek,
melyek hozzájárulnak a migráns személyek megfelelő standardok szerint történő
kezeléséhez, beleértve nem utolsó sorban az önkéntes hazatelepülés támogatását is. Az IOM
tagdíját a Belügyminisztérium fizeti, ennek összege 2014-ben 122.572 CHF volt.
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A Belügyminisztérium, közösen Lengyelország,
Lettország, Románia és Szlovákia határrendészetért
felelős szerveivel, valamint a bécsi székhelyű
Nemzetközi Migrációs Politikát Fejlesztő Központtal
(ICMPD) közösen valósítja meg az Együttműködés
az illegális migráció elleni küzdelemben a Keleti
Partnerség országaival - Prágai Folyamat Akcióterv
végrehajtásának támogatása (EaP-SIPPAP) c.
projektjét. A projekt megvalósítását az Európai
Bizottság „Együttműködés Harmadik Országokkal
a Migráció és Menekültügy Területén Tematikus
Program” keretében, több mint 800 ezer eurós
Európai Uniós támogatásból finanszírozza. A
projekthez Magyarország mintegy 4,5 millió
forinttal járult hozzá. A projekt kedvezményezettjei a Keleti Partnerség országai. A kétéves
projekt, melynek megvalósítása 2013. április 19-én indult, további három hónappal
meghosszabbításra került, így végrehajtása 2015. július 31-ig tartott.
A Selyemút Migrációs Partnerség támogatása a Budapest folyamat keretében című projekt
koordinátora Magyarország, végrehajtásában részt vesz Bulgária, Svájc, Svédország,
Törökország és az ICMPD (Nemzetközi Központ a Migrációs Politika Fejlesztéséért). A projekt
időtartama 36 hónap, megvalósítása 2014. február 1-jén indult, és 2017. február 1-ig tart.
Teljes költségvetése 4,1 millió euró, amelyhez az Európai Bizottság 2,6 millió, Magyarország
50.000 euró hozzájárulást biztosított. A projekt kedvezményezett országai Afganisztán,
Pakisztán és Irak, illetve egyes tevékenységek esetén Banglades és Irán. A projekt fő
célkitűzése a Selyemút országok (Afganisztán, Pakisztán, Irak) migrációkezelési kapacitásának
megerősítése, és ezáltal a Budapest folyamat Selyemút Migrációs Partnerség céljainak
konkrét megvalósítása.

2.3 Együttműködés az Európai Unióban
2.3.1 A görög EU-elnökség

A 2014. első félévi görög EU-elnökség során kiemelt figyelem
irányult fejlesztési oldalról a 2015 utáni fenntartható fejlődési
keretrendszer (Post-2015) kidolgozásában való uniós
részvételre (lásd erről bővebben a 2.3.5-ös pontot). Szintén az
elnökség egyik kiemelt feladata volt a nemzetközi fejlesztési
együttműködés hatékonyságának növelése érdekében 2011ben, a dél-koreai Busanban életre hívott Globális Partnerség
miniszteri fórumának előkészítése, amelyet 2014. április 15-16-án Mexikóvárosban
tartottak meg.
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Humanitárius oldalon az ilyen típusú válságok és természeti katasztrófák kezelésére irányuló
külső fellépésre, illetve ezzel kapcsolatosan az uniós intézmények és a tagállamok közötti
koordináció fokozására, a humanitárius programok és a hosszabb távú fejlesztési
tevékenység összekötésére, a katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség és megelőzés
erősítésére, a katasztrófákkal járó kockázatok csökkentésére, valamint a nemzetközi
humanitárius rendszer ENSZ-keretek közötti megreformálására és erősítésére irányult a
figyelem.
2.3.2 Az olasz EU elnökség

Az EU olasz elnöksége programjában a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás, a polgárok
jogainak megerősítése, valamint az EU világpolitikában betöltött szerepének erősítésére
fektette a hangsúlyt.
A görög, valamint az olasz elnökség prioritásként kezelte a magánszektor fejlesztésének
támogatását. A görög elnökség rövid, általános szakpolitikai iránymutatásait az olasz
elnökség volt hivatott kiegészíteni.
Az olasz elnökség fejlesztési prioritásai a 2015 utáni fenntartható fejlődési keretrendszer, az
élelmezés- és táplálkozásbiztonság, a magánszektor nemzetközi fejlesztésben betöltött
szerepe, valamint a fejlesztés és migráció közötti összefüggések voltak.
2.3.3. Hozzájárulás az Unió fejlesztési eszközeihez, részvétel a felhasználásban

A 2014-2020 közötti többéves pénzügyi keretben (MFF) a külkapcsolati fejezet
összköltségvetése 58.704 millió euró, a közös költségvetésen kívüli Európai Fejlesztési Alap
költségvetése 30.506 millió euró. 2014 első felében a görög EU-elnökség alatt elfogadták az
MFF külkapcsolati és fejlesztési eszközeinek jogszabályait tartalmazó csomagot, valamint
megkezdődtek a bilaterális, regionális és tematikus fejlesztési támogatások felosztási
prioritásainak és célkitűzéseinek kijelölésére vonatkozó eljárások. A többéves indikatív
programok elfogadását követően a konkrét projektek éves akciótervekben lesznek
meghatározva. Az olasz elnökség idején továbblépés vált szükségessé a Fejlesztési
Együttműködési Eszköz (DCI) és az Európai Fejlesztési Alap (EDF) alatti bilaterális, regionális
és tematikus fejlesztési támogatások felosztásának és kihelyezésének előkészítésében. 2014ben is arra törekedtünk, hogy a prioritások és célkitűzések között kellő hangsúllyal
jelenjenek meg azok a területek, amelyeknél a jövőben magyar végrehajtó partnerek
szerephez juthatnak, többek között pl. fenntartható vízgazdálkodás, az EU
partnerországaiban zajló demokratikus átalakulási folyamatok segítése.
Magyarországnak az EU-tagsággal együtt járó kötelezettsége, hogy a Cotonoui Partnerségi
Megállapodások részeseként az EU központi költségvetésén kívül befizet az AKCS –afrikai,
karibi és csendes-óceáni – országok fejlesztését szolgáló EDF-be. A hazánkra vonatkozó kvóta
alapján 125 millió EUR fizetünk be a 10. EDF-be (2008-2013), amelyet az Alap likviditási és
projektfinanszírozási szükségletétől függő éves részletekben kell teljesítenünk. A 10. EDF
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Alapba Magyarország 2014-ben összesen mintegy 17,3 millió EUR-t (5,26 milliárd HUF)
fizetett be. Ezen felül a 130/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet révén Magyarország elismerte a
2014–2020 közötti időtartamra szóló 11. EDF tagállami hozzájárulásokat rögzítő ún. belső
megállapodásának kötelező hatályát is.
Az uniós joganyag átvételét és alkalmazását elősegítő intézményfejlesztési Twinning
Program keretében 2014 során a Földművelésügyi Minisztérium és háttérintézményei 3
ikerintézményi projekt megvalósításában vettek részt, az előcsatlakozási alapokból (IPA)
részesülő nyugat-balkáni országokban. A magyar agrártárca intézményeivel (NÉBIH, AKI) és
partnereivel (KSH, NAV, kormányhivatalok) 2014-ben az agrárgazdaság, a vidékfejlesztés, az
állatjólét, az élelmiszerbiztonság, valamint a környezetvédelem területén bizonyult
sikeresnek. 2014-ben a 7.8. sz. mellékletben levő táblázat szerinti projektekben működött
közre magyar szereplő.
A Twinning mellett az ún. Technical Assistance and Information Exchange (TAIEX) keretében
került sor rövid, általában néhány napos vagy 1 hetes szemináriumokra, szakértői
kiküldetésekre és tanulmányutakra. A magyar szakértők aktivitása a TAIEX programban a
rekordnak számító 2013. év után (148 fő), a 2014. évben visszaesett: az Európai Bizottság
kimutatása alapján 60 szakértőt delegáltunk szeminárium, tanulmányút, szakértői misszió
keretében. A csökkenés fő oka az, hogy az EU új hétéves költségvetési periódusának első
évében csak ideiglenes és forrásokban korlátozott költségvetést terveztek be a TAIEX
programok számára (az IPA és ENI programok országokra lebontott éves költségvetését csak
az év folyamán fogadták el). Ennek eredményeképpen a programban részt vevő
kedvezményezett országok az addig "korlátlan" keret helyett "kvótákat" kaptak, és az
elérhető TAIEX programok száma a tavalyi évben jelentősen csökkent.
Ezzel szemben a kedvezményezett országokból Magyarországra tett tanulmányutak száma
2014-ben (15) csak minimális csökkenést mutatott a 2013-as évhez képest (18).

2.3.4. A Fejlesztés Európai Éve (EYD2015)

A nemzetközi fejlesztéssel foglalkozó civil szervezetek európai ernyőszervezete
(CONCORD), és az Európai Parlament kezdeményezésére, a Bizottság Fejlesztési
Főigazgatósága (EuropeAid) még 2013-ban javaslatot tett arra, hogy az EP és a Tanács
nyilvánítsa 2015-öt Fejlesztés Európai Évének (European Year for Development, EYD2015).
A két intézmény elfogadta a javaslatot, amelyről közös határozatot hoztak. A jogszabály
2014. május 29-én lépett hatályba.
Az EYD2015 révén az Unió történetében első alkalommal nem valamely belső uniós
tevékenység szerepel az Európai Év fókuszában, és egyben arra is lehetőség nyílik, hogy a
nemzetközi fejlesztés ne csupán, mint önálló szakpolitika kerüljön bemutatásra, hanem
külkapcsolatokba való beágyazottsága és külpolitikai vonatkozásai is kellő hangsúlyt
kapjanak. A tematikus év alapvető célja a NEFE-kommunikáció és a tudatosság erősítése, a
nemzetközi fejlesztési együttműködésre, illetve az EU-ra és tagállamaira, mint donorokra
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irányuló politikai figyelem, a társadalmi támogatottság és általános tájékozottság
növelése. Az EYD időzítésében különösen fontos szerepet játszik a Post-2015 Agenda
alakulása.
Az EuropeAid felhívta a tagállamokat, hogy a határozatnak megfelelően készítsék el a
tematikus évre vonatkozó nemzeti munkaprogramjukat (a továbbiakban: NMP) és nyújtsák
be azt 2014. szeptember 1-ig. Az NMP Bizottság általi elfogadását követően, annak
végrehajtásához az EU támogatási összeget biztosított (Magyarország esetében ez az
indikatív összeg 140 ezer euró volt). Ez a teljes költségvetés legfeljebb 80%-a lehetett, a
fennmaradó legalább 20%-ot a tagállamnak kellett biztosítania. Magyarország a KKM NEFE
Főosztályának koordinációjában határidőre benyújtotta az NMP-t, amelyet – hiánypótlást
követően – a Bizottság elfogadott. A Bizottság és a KKM közötti támogatási szerződés
megkötésére 2015 márciusában került sor.
Az NMP határozza meg többek között azt, hogy Magyarország milyen tevékenységeket hajt
végre a tematikus év során. A dokumentum előkészítése és ennek keretében az érintett
szereplőkkel történő egyeztetés 2014 első félévében több fordulóban megtörtént. Az NMPben Magyarország egyik fő vállalása az volt, hogy az EU által biztosított forrást pályázat
alapján magyar civil szervezetek rendelkezésére bocsátja. A pályázat kiírására 2014.
novemberben, az eredmény kihirdetésére 2015. február végén került sor. (A nyertes
szervezetekkel a szerződések megkötése 2015-ben történt.)
Hazánk szempontjából az EYD fő hozzáadott értéke abban jelenik meg, hogy elindulhat egy
intenzívebb kommunikáció a magyar NEFE-tevékenységről, pl: a társadalom különböző,
eddig a NEFE-ben szerény szerepet játszó rétegek felé. így a magánszektor irányába is.
Kedvező, hogy ehhez a tematikus év keretében az EU által biztosított többletforrás
rendelkezésre áll.
2.3.5. A magánszektor szerepe a NEFE- és humanitárius politika végrehajtásában

Az EU egyre nagyobb hangsúlyt fektet arra, hogy a magánszektor az uniós
fejlesztéspolitikában aktívan vegyen részt, tekintettel arra, hogy a magánszektor
kulcsszereplővé vált a fejlődő és harmadik országok számára is fontos ágazatokban, mint a
mezőgazdaság, fenntartható energiaellátás, infrastruktúrafejlesztés, vagy az egészségügy. A
magánszektor a fenntartható fejlődés motorja, jelentős szerepe van a foglalkoztatás
növelésének, a szegénység csökkentésének, és az élelmezésbiztonság növelésének
elősegítésében, valamint a zöldgazdasági beruházások révén az éghajlatváltozás elleni
küzdelemben is. A kormányzati partnerek, civil szervezetek mellett a magánszektor szereplői
a potenciális pénzügyi és kereskedelmi lehetőségek miatt egyre nagyobb számban vesznek
részt a nemzetközi fejlesztésben mint befektetők és nő a donor tevékenységük is.
A Bizottság 2014. május 14-én jelentette meg közleményét a magánszektor szerepének
megerősítéséről a nemzetközi fejlesztési együttműködésben, amelyet az illetékes tanácsi
munkacsoportban (CODEV) mutatott be a tagállamoknak. A közleményről a tagállamok
orientációs vitát tartottak a Külügyek Tanácsának Fejlesztési miniszteri formációjú 2014.
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május 19-i ülésén. Az akkori iránymutatás alapján az elnökség elkészítette a tanácsi
következtetés tervezetét, amelyet a Külügyek Tanácsa június 23-i ülése fogadott el. Az EU
célja a következtetések alapján egy olyan uniós keretstratégia megalkotása és a végrehajtás
szintjére történő lebontása, amelynek révén az EU és tagállamai közös fellépéssel erősíthetik
a magánszektor szerepét saját fejlesztési együttműködési politikájukban és programjaikban,
valamint a partnerországokban is hozzájárulhatnak a magánszektor fejlesztésében érdekelt
szereplőinek fokozott térnyeréséhez.
Magyarország – összhangban a Kormány által elfogadott új NEFE stratégiával – kifejezetten
támogatja a magánszektor nemzetközi fejlesztésbe való bevonására irányuló
kezdeményezéseket. Fontos szempont, hogy bármely addicionális fejlesztési hozadékkal
bíró, illetve a fenntartható fejlődés szempontjából releváns finanszírozási forrás bevonása
hozzájárul a nemzetközi fejlesztésfinanszírozási vállalásaink teljesítéséhez, így Magyarország
hitelességének, valamint nemzetközi érdekérvényesítési és – közép-, illetve hosszú távon –
külgazdasági pozícióinak javításához is. A magánszektor szerepének növeléséhez alapvető
fontosságú a vállalatok NEFE tudatosságának erősítése és pályázási esélyeik javítása a
nemzetközi finanszírozású projektekben, az intézményi kapacitások erősítése, a hazai
koordináció kereteinek megteremtése is. A megfelelő intézményi struktúra, a hatékony
ellenőrzés és monitoring hozzájárul a fejlesztési források hatékony felhasználásához.
2014. decemberi NEFE KÜT elfogadta a Tanácsi Következtetéseket a magánszektor
szerepéről.
2.3.6. Post-2015 folyamatok az Unióban

2014 NEFE vonatkozású uniós munkájának kiemelt területe volt a Post-2015 témaköre – az
uniós fellépés keretmandátumát adó 2013. júniusi tanácsi következtetések
továbbfejlesztése. Az ENSZ kormányközi tárgyalásokhoz az EU kibővített keretmandátumát
adó tanácsi következtetések, melyeket a Tanács 2014. december 16-án hagyott jóvá,
elsősorban nyitottságot és rugalmasságot közvetítettek fő üzenetként. Az uniós fórumokon
hagyományosan intenzív brüsszeli intézményi és tagállami érdeklődés nyilvánult meg az
iránt, hogy Magyarország, mint a Fenntartható Fejlődési Célok (Sustainable Development
Goals, SDGs) kidolgozásáért felelős, az ENSZ Közgyűlés égisze alatt, 2013 márciusa és 2014
júliusa között működő testület (ún. Nyitott Munkacsoport – OWG) társelnöke hogyan ítéli
meg a Post-2015 folyamat helyzetét, perspektíváit. Egyértelmű és többször hangsúlyozott
bizalmat élvezett a magyar társelnöki vezető szerep, s az általunk képviselt irány is. Annak
ellenére, hogy a jelentés a kompromisszumkényszerek okán nem lehetett tökéletes,
mindenki számára elfogadható volt, és fontos részét képezte az ENSZ főtitkári jelentésnek.

2.4 OECD
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2.4.1 Részvétel az OECD DAC munkájában

Az OECD DAC-ban Magyarország 2014-ben is megfigyelőként volt jelen, mint az EU egyik
tagországa, így a munkacsoporti részvétel során véleménynyilvánítási jogkörrel bírtunk,
szavazati joggal nem. A DAC tevékenységét figyelemmel kísértük, fővárosi részvételt az
évente megrendezett Senior Level Meeting és a High Level Meeting alkalmával, valamint a
fejlesztésfinanszírozási statisztikai munkacsoport (WP-STAT) ülésein biztosítottunk. EU és
OECD tagságunkból fakadó kötelezettségként éves rendszerességgel szolgáltatunk
főszámokat tartalmazó statisztikai adatokat a DAC-nak a magyar kormányzat által
megvalósított hivatalos fejlesztési támogatási (ODA) tevékenységünkről. A 2014. évre
vonatkozó magyar ODA adatokat 2015-ben először az összevont adatok mellett projekt
szintű statisztikában (CRS report) is jelentettük az OECD DAC felé.
Az OECD fejlesztési fórumainak kiemelt témái között szerepelt a 2015 utáni időszakra
vonatkozó fejlesztési célok felvázolása, valamint megkezdődött a párbeszéd az új fejlesztési
kihívásokhoz igazított, a megváltozott globális pénzügyi környezet hatásait figyelembe vevő
új fejlesztésfinanszírozási módszertan kidolgozásáról – az ODA reformról – is. A reform
főként az ODA-ként elszámolható kedvezményes hitelek témakörét, a privát szektor
fejlesztési tevékenységének rögzítését, valamint a recipiens országok haszna mellett a
donorok befektetett energiáinak igazságos rögzítését vették célba.
A DAC intenzív meggyőző munkát folytatott annak érdekében, hogy bővítse tagjainak körét,
amely ez idáig kizárólag az iparosodott, nyugati típusú fejlett demokráciákat tömörítette, és
hosszú idő után 2013-ban sikerült új tagokkal gyarapodnia (Szlovákia, Csehország,
Lengyelország, Szlovénia). Magyarország OECD DAC tagságához még jelentős
kapacitásépítési és intézményfejlesztési feladatokat kell végrehajtani. Ennek előkészítéséhez
az elkövetkezendő időszakban folyamatosan tanulmányozzuk a többi visegrádi ország
tapasztalatait és a politikai döntésre a felkészülés függvényében teszünk javaslatot.

2.4.2 ODA-jelentés

Magyarország 2015-ben a megszokott összesített adatoktól eltérően projektszinten is
szolgáltatott statisztikai adatokat az OECD DAC-nak a 2014. évi hivatalos fejlesztési
támogatásairól. A 2015 júliusában közölt, 2014. évre vonatkozó DAC statisztikai adatok
alapján Magyarország ODA/GNI aránya 0,11% volt. A 2014-re vonatkozó adatok szerint az
EU továbbra is a világ vezető ODA donora maradt, bár a 2005-ben tett 0,7% ODA/GNI
arányra tett vállalást továbbra is csak négy tagállam (DK, LU, SE, UK) teljesíti . Ez EU-ban
többnyire csökkenést mutattak az ODA arányok 2014-ben és az EU-hoz 2002 után
csatlakozott országok továbbra is távol állnak a számukra meghatározott 0,33% ODA/GNI
céltól. A tájékoztatásul csatolt 2014. évi DAC statisztikát ld. az 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 és 7.6.
mellékletekben.
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2.4.3. OECD-GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ

Az OECD-GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ (ROK) 2005. február 16-án
jött létre a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) és a Gazdasági
Versenyhivatal (GVH) közötti megállapodással. Jelentőségét, fontosságát mutatja, hogy
ehhez hasonló központ csupán Dél-Koreában működik még.
A
ROK
tevékenységének
elsődleges célcsoportjába a
kelet-európai országok és a
balkáni térség országainak
(Albánia,
Azerbajdzsán,
Bosznia-Hercegovina, Bulgária,
Fehéroroszország,
Grúzia,
Horvátország,
Macedónia,
Moldova,
Montenegró,
Kazahsztán,
Koszovó,
Kirgizisztán, az Oroszországi
Föderáció,
Örményország,
Románia, Szerbia és Ukrajna)
versenyhatósági szakemberei
tartoznak. A ROK működésének elsődleges célja a verseny erősítése és a gazdasági
növekedés támogatása a versenypolitika, versenyjog és a versenykultúra fejlesztésén
keresztül ezekben az OECD-tagsággal nem rendelkező országokban.
A ROK tevékenysége által a magyar versenyhatóság vezető szerepet kapott a régión belül a
fiatal piacgazdaságok fejlesztésében a technikai segítségnyújtás területén. A ROK működése
nagyban hozzájárul a magyarországi versenyjogi jogalkalmazás régión belüli elismertségéhez.
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2.5 Klímavédelem
2014-ben forráshiány miatt nem kerültek kialakításra
finanszírozásban kétoldalú klímavédelmi projektek.

új,

Külügyminisztériumi

Multilaterális vonatkozásban említésre méltó, hogy Magyarország 2012 óta (2015 nyaráig
Lengyelországgal megosztva) igazgatótanácsi tagként vett részt az ENSZ Éghajlatváltozási
Keretegyezménye alatt létrehozott Zöld Klíma Alap Board-jának (GCF) munkájában.A 12
fejlett és 12 fejlődő országot/országcsoportot képviselő 24 tagú Zöld Klíma Alap a
várakozások szerint a jövőben a globális klímafinanszírozás legfontosabb intézményévé
válhat, és kiemelkedő szerepe lesz a fejlődő országok számára 2020-ig juttatandó évi 100
milliárd USD klímafinanszírozási forrás mobilizálásában és felhasználásában. A GCF Alap
operatív működését előkészítve, az elmúlt két évben az intézmény struktúrájának és
általános működésével összefüggő egyes szabályozási kérdések kialakítása folyt. A 2014
májusában Songdoban rendezett 7. Board ülésen elfogadásra került a még függőben lévő
valamennyi alapdokumentum, amelyek megléte szükséges követelmény volt ahhoz, hogy
elindulhasson az alapfeltöltés folyamata. Az alap feltöltésének sikere komoly hozzáadott
értéket képvisel majd a 2015 decemberében Párizsban tartandó Részes Felek Konferenciáján
(Conference of the Parties, COP21).

2.6 Együttműködés a FAO-val
Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetével (FAO) 2007-ben kötött Megállapodás
(203/2007 (VII. 31.) sz. Korm. rendelet) értelmében 2014-ben is folytatódott a fejlődő
országok ösztöndíjas hallgatójának felsőfokú magyarországi agrártudományi képzése.
A FAO-Magyarország Megállapodás alapján a magyar kormányzat 2014-ben is biztosította a
FAO Európai és Közép-ázsiai Regionális Hivatala, valamint a Közös Szolgáltató Központ
működési feltételeit, anyagi és szakmai tekintetben egyaránt. A FAO hivatalok – amellett,
hogy az élelmezésbiztonság megvalósítása érdekében fejtik ki tevékenységüket – 2014-ben
közel 200 magyar munkavállalónak és szakértőnek biztosítottak munkahelyet.
A FAO-Magyarország Megállapodás alapján, a projektfinanszírozási kötelezettségvállalás
keretében a FAO a korábbi évek (2011-2013) folyamán az FM által átutalt összegből
megkezdte a szerbiai, ökogazdálkodással kapcsolatos projekt kivitelezését (kb. 500 ezer
USD összegben), és további projekteket készített elő Moldovában (öntözés; kb. 400 ezer
USD), Kazahsztánban (vízgazdálkodás, kb. 540 ezer USD), valamint Bosznia-Hercegovinában
(vidékfejlesztés, kb. 500 ezer USD).
Az FM 2014. március 4-6. között, az ENSZ családi gazdálkodásokról szóló nemzetközi év
kiemelt eseményeként globális találkozót rendezett „Világfórum és Kiállítás a Családi
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Gazdálkodásról” címmel a FAO-val együttműködésben. A Világfórumon 104 országból több
mint 600 fő vett részt a kormányzati, tudományos és a civil szférából. A Világfórummal
párhuzamos nemzetközi kiállításon 83 családi gazdálkodó mutatkozott be, köztük 41 érkezett
külföldről. Az FM finanszírozta a konferencia teljes szervezési költségét, illetve 240 ezer
USD összegben a FAO Letéti Alapon keresztül az alacsony jövedelmű országok és egyes
külföldi civil szervezetek képviselőinek részvételét a rendezvényen.
2.6.1 FAO ösztöndíjak

A magyar kormányzat és a FAO közötti együttműködés keretében a Földművelésügyi
Minisztérium kifejezetten fejlődő országokból származó egyetemi hallgatók magyarországi
agráregyetemen történő képzését támogatta. 2014 év őszén vidékfejlesztési
agrártudományi és kertészettudományi szakokra történtek felvételek. Az eddig az időpontig
összesen felvett 196 főből 2014 júniusáig 140 hallgató szerezte meg mesterfokú diplomáját,
közülük 2014-ben további 42 külföldi hallgató végzett hazai agráregyetemeken. A képzésre
2014-ben 103 millió forint összeget fordított a Földművelésügyi Minisztérium, mely a
hallgatók tanulmányai mellett valamennyi további felmerülő költséget fedezte (jegyzetek,
egészségbiztosítás, lakhatás, megélhetés). Az FM a Külügyminisztériummal egyeztetve 2014ben kiterjesztette az ösztöndíjas programot további országokra (Angolára és Ghánára).
2014-ben a programban részt vevő hallgatók után fizetett támogatás összesen 103,2 millió
forint volt. Ezen képzési formában 2014 folyamán Afganisztánból (9), Albániából (1), BoszniaHercegovinából (1), Etiópiából (17), Fülöp-szigetekről (3), Gambiából (3),Georgiából (1),
Indiából (2), Kazahsztánból (1), Kenyából (5), Koszovóból (3), Laoszból (1), Macedóniából (1),
Moldovából (1), Mongóliából (4), Namíbiából (1), Nigériából (5), Örményországból (1),
Szerbiából (10), Szomáliából (3), (Szudánból (3), Tádzsikisztánból (1), Ugandából (2),
Ukrajnából (6), Vietnámból (12) érkezett hallgatók kaptak támogatást. Az ösztöndíjasok az
egyetemek agrártudományi, kertészettudományi, növényorvosi, biotechnológusi,
vidékfejlesztési, állatorvosi, állattudományi, takarmányozási és takarmánybiztonsági,
természetvédelmi, gazdasági agrármérnöki szakjainak mester fokozatú képzésein folytatták
tanulmányaikat.

3. Bilaterális nemzetközi fejlesztési együttműködés
A hazánk által bilaterális keretben nyújtott hivatalos fejlesztési támogatások legnagyobb
részét 2014-ben is a különböző szakminisztériumok és egyéb állami hatóságok által a saját
nemzetközi kapcsolataikon keresztül megvalósított tevékenységük ODA-ként elszámolható
költségei tették ki. Noha kétségtelen, hogy – fejlődő országok esetében – közvetve ezen
ráfordítások is hozzájárulnak a szóban forgó országok előrelépéséhez, tervezésükkor nem
minden esetben került sor a fejlesztéspolitikai szempontok figyelembe vételére, ezért ezek
egy részét nem tekinthetjük a tudatosan tervezett NEFE tevékenység részének. A politikai
céljainkat tükröző fejlesztési tevékenységre elkülönített nemzetközi fejlesztési együttműködés
fejezeti kezelésű előirányzaton, amelyet a Külgazdasági és Külügyminisztérium kezel,
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eredetileg 2014-ben 150 millió forint volt. Ez az összeg azonban több mint 90%-ban
zárolásra, majd elvonásra került. A NEFE Koordinációs Tárcaközi Bizottság által
meghatározott kedvezményezett országokban, noha megkezdődött a projektek szakmai
kidolgozása a helyi partnerek és Magyarország külképviseletei segítségével, ezek a projektek
forráshiány miatt nem kerülhettek megvalósításra.

3.1 Bilaterális nemzetközi fejlesztési együttműködés a partnerországokkal
3.1.1 Afrika és Közel-Kelet

Egyiptom
Fontos megemlíteni az oktatás és kapacitásfejlesztés nemzetközi fejlesztési
együttműködésben játszott kulcsszerepét, ennek példájaként említendő az alábbi egyiptomi
projektünk:




A Balassi Intézet által a kairói Ain Samsz Egyetem Al-Alsson Tagozatára kiküldött
magyar nyelvi lektor által a magyar, mint idegen nyelvi képzésre folyamatosan került
sor, az egyetem nappali tagozatos oktatási rendszerében.
Az Óbudai Egyetem szakoktatói által – „Solar Thermal Training” képzés és
műhelymunka valósult meg 2014. februárban egyiptomi egyetemisták részére (EUGIZ együttműködésben).
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Kongói Demokratikus Köztársaság
Tiszta vízzel a kongói gyerekek jövőjéért c.
projekt. A kongói fővárosban (Kinshasa)
található Othniel Általános és Szakközépiskola
épületének kibővítését, infrastruktúrájának
fejlesztését, új oktatási program bevezetését
2014-ben továbbra is támogatta a KKM. Az
Afrikáért Alapítvány a „Tiszta vízzel a kongói
gyerekek jövőjéért” c. projektben, összhangban
az átfogó fejlesztési koncepciójukkal, közüzemi
infrastruktúrafejlesztést
hajtott
végre,
szanitációval kapcsolatos oktatási, képzési programokat vezetett be, valamint egy egyszerű
kútfúró berendezés révén tiszta vizet és munkalehetőséget biztosított a helyieknek.
Az Afrikáért Alapítvány 2002 óta tevékenykedik Kongóban oktatási és szociális területen,
szoros együttműködésben a kongói Fondation pour l’Afrique társszervezetével. A programok
bevezetésével a Központban tanulók, dolgozók és a környéken élők új ismereteket szereztek
a higiénia és szanitáció fontosságáról, így vélhetően csökkenni fognak az ebből adódó
egészségügyi problémák is. Emellett a központ önellátósága, jövedelemtermelő képessége is
nőtt.
A projekt közvetlen célcsoportja a College Othniel diákjai és alkalmazottai voltak, (akik száma
egy év alatt kb. 10%-al nőtt) 40 alkalmazott, 700 diák, 11 árva összesen kb. 750 fő és a
környéken lakók.
Tanzánia
WASH in School vízügyi és higiénés projekt
Tanzániában, az ottani Egészségügyi
Minisztérium által indított „National
Health
Policy”
stratégia
mentén
elkezdődött
a
Magyar
Máltai
Szeretetszolgálat „WASH in School” vízügyi és higiénés fejlesztési projektje –
KKM támogatással –amely 1200 Dar es
Salaam-i diák víz és higiéniás ellátását
biztosítja. Az ország egészségügyi és
higiéniai
fejlesztésébe
integrálódó
tevékenység fenntarthatóan biztosítja a
magyar jelenlétet, gazdagítja a kétoldalú
kapcsolatokat. A Szeretetszolgálat a
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projektje megvalósítása során felhasználta a kenyai, valamint ugandai hasonló projektjei
tapasztalatait, amelyeket a KKM részfinanszírozásában valósítottak meg.
2014-ben Tanzániában a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Dar es Salaamnak egyik
nehézségekkel súlyosan terhelt általános iskolájában indított komplex kapacitásbővítési
programot. Az iskola számára vízügyi és higiénés, szanitációs fejlesztést hajtottak végre. A
fejlesztés eredményeképpen legális és tiszta ivóvízhez, továbbá az egészség szempontjából
alapvető higiéniai szolgáltatásokhoz jutottak az ott tanuló, alapfokú oktatásban résztvevő
diákok. Az elérhető és stabil vízvételi lehetőséget egy újonnan épített 10.000 literes vízgyűjtő
tartály biztosítja. Ezen túl egy nagykapacitású higiénés blokk is megépítésre került,
szennyvízelvezető rendszerrel, oktatási és közösségi helyiséggel. A projekt keretében
felújításra került az elektromos rendszer is.
A program oktatási része keretében a tanulók alapvető higiéniás ismereteiket bővítették és a
program keretében épített objektumok karbantartási feladatait is elsajátították. A
központhoz ökológiai hurokrendszerű csatornarendszer is tartozik, így a fejlesztés
nagymértékben csökkenti a terület környezeti terheltségét. Az alapvetően szükséges
higiénés szolgáltatások megteremtésével, fejlesztésével és a stabil, tiszta ivóvíz elérésével
nagymértékben járul hozzá a kezdeményezés, hogy javítsa a gyermekek egészségi állapotát,
és csökkenjenek a fertőzésekből adódó megbetegedések. A fejlesztés szolgáltatásai minden
hétköznap elérhetőek, közvetlenül 1200 iskolás gyermeknek és további 50 tanárnak. Az
iskolában a legalapvetőbb szolgáltatások is hiányoznak, továbbá a szennyvíz gyűjtése,
kezelése és ártalmatlanítása sem volt megoldott.
EWURA Train the trainer képzés
A tanzániai energiaszabályozó hatósággal, az EWURA-val 2014 januárjában aláírt
Együttműködési Szándéknyilatkozat keretében – 2014. október 13-17. között - a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) négy szakembere utazott Tanzániába,
hogy „Train the trainer” típusú képzést nyújtson az EWURA szakemberei számára.
Munkatársaik az energiaszabályozás különböző témaköreiben tartottak előadásokat és
válaszoltak számos, a magyar és európai energiapiaci gyakorlatot érintő kérdésre. Az
előadások témái között szerepelt a vízi közműszabályozás, földgáz és villamos
energiaszabályozás és árképzés, a piac monitoring tevékenység, valamint a
fogyasztóvédelem és az ellátásminőség. Figyelembe véve Tanzánia nagy mennyiségű
szénkészletére és jelentős földgázmezőire épülő kitermelési terveit, a MEKH az
együttműködés kialakításával egyúttal a magyar vállalatok tanzániai lehetőségeit is kívánta
javítani. A MEKH által finanszírozott szakmai segítségnyújtási projekt költsége: 2.667.361
forint volt.
Palesztina
A palesztin bel- és igazságügyi szektor fejlesztése a BM NOK által a jerikói Függetlenség
Egyetemen című projekt keretében 2014. május 15-22. között magyar szakemberek
megtartották a jerikói Függetlenség Egyetem által kért okmánybiztonsági tanfolyamot a
KKM NEFE forrásának támogatásával, ami sorrendben a negyedik képzést jelentette e
projekt keretei között. A kurzus az okmánybiztonságra, a hivatalos személyazonosító és
utazási dokumentumok hamisítása elleni védekezés alapjainak megismertetése fókuszált. A
19

képzés hozzájárult a palesztin bel-és igazságügyi szektor egyik hiányosságának
csökkentéséhez. A program keretösszege 1 millió forint volt.

2014 szeptemberében a budapesti palesztin nagykövetség 7 millió forintos működési támogatást
kapott a Külügyminisztériumtól.

Szíriai menekültek támogatása Libanonban
A Libanese Active Youth (LAY) Alapítvány támogatására a Külgazdasági és
Külügyminisztérium a 10 ezer euró összeget különített el. A libanoni NGO libanoni-szíriai
gyermekek általános iskolai képzésével foglalkozik, tevékenységüket támogatásokból
fedezik. Az iskola a Bekaa-völgyben található, Bar Elias faluban. A támogatás keretében
elnyert összeget a gyermekek oktatására, szállítására, minimális higiéniai körülmények
fenntartására költötték. Libanonban súlyos problémát jelent a mintegy másfél milliónyi szír
menekült gyermekeinek közoktatási rendszerbe történő integrációja, az ország oktatási
rendszere erre nincs felkészülve. A vissza nem térítendő támogatás célja a Bekaa-völgyi
iskolában tanuló szíriai menekült gyermekek segítése az operatív költségekhez való
hozzájárulás formájában.
3.1.2 Ázsia

Afganisztán
24 afganisztáni diák magyarországi tanulmányainak finanszírozása történik NEFE keretből
az EMMI koordinációjában. A diákok felsőoktatási tanulmányaikat különböző szakokon
végzik (mérnök, orvos stb.)
Kambodzsa
2013-ban a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet megkezdte a „Központ létesítése hátrányos
helyzetű csoportok részére a kambodzsai Baku településen és hozzájárulás a központ
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működéséhez” című projektjének megvalósítását, mellyel Magyarország 48 millió HUF
értékben veszélyeztetett sorsú emberek életkörülményeinek javításához járul hozzá. A
krízisközpont felújítása a vízelvezető rendszerrel és kerítéssel együtt, szakaszosan történik.
Az intézmény szervezeti és működési keretei számos fejlesztési területet tesznek lehetővé. A
projekt keretében az új intézményben olyan fejlesztő és integrációs tevékenységek
bevezetése fog megvalósulni, melynek keretében hátrányos helyzetű nőket, szociálisan
rászoruló, jellemzően más tartományokból érkezett fiatalokat, valamint mezőgazdasági
tevékenységre betanítandó szakmunkásokat helyeznek el a központban annak érdekében,
hogy fenntarthatóvá tegyék az épület működését, ezzel hosszú távon hozzájárulnak a
szegénység csökkentéséhez és az intézményből kikerülők társadalmi integrációjához.
Kazahsztán
A Földművelésügyi Minisztérium a FAO-val együttműködésben, a 203/2007 (VII. 31.) sz.
Korm. rendelet alapján kb. 540 ezer USD összeggel támogatja a kazah Balkash-tó
mezőgazdasági célú vízgazdálkodását fejlesztendő projektet. A 2 éves kivitelezés várhatóan
2016-ban kezdődik el.

Laosz
2014 végén a Demokratikus Átalakulásért Intézet (ICDT) megkezdte laoszi projektjét, a
projekt általános célkitűzése a Laoszi Nemzetgyűlés humán kapacitásnövelése, konkrétan
pedig a Magyar Országgyűlés eljárási gyakorlatának bemutatása és átadása.
Mianmar
2014. májusában kezdte meg a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány Mianmarban, Rangoon
városban azt a vezetőknek szóló képzési programját, amelyben felkészít a természeti, vagy
ember okozta katasztrófák megelőzésére, elhárítására és a helyreállítás során keletkező
feladatok végrehajtására. A program keretében az adott intézmények kommunikációs
eszközeit is fejlesztették. A program 2015 első negyedévben fejeződik be.
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Mongólia
2013. október 1. – 2014. november 30. közötti időszakban valósult meg „A mongóliai
Kherlen folyó vízgyűjtő-gazdálkodási
terve kidolgozásának előkészítése” c.
projekt. A projekt legfontosabb közvetlen
eredménye az, hogy elkészült a keletmongóliai Kherlen folyó vízgyűjtőjére az a
pályázati dokumentáció, amelyet a
mongol kormány nagyprojektként tud
benyújtani. a Világbank felé. A projektben
résztvevő magyar vízügyi szakemberek
megosztották a legjobb gyakorlatokat
mongol
kollegáikkal
az
integrált
vízkészlet-gazdálkodási terv területén,
ezzel is folytatva azt az együttműködést,
amelynek gyökerei az 1970-es évekre
nyúlnak vissza.

Thaiföld
2014. november 5-én, a Külgazdasági és Külügyminisztérium felkérésére a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal megszervezte a Thaiföld Nagyvárosi Villamos
Szabályozó Hatósága (MEA) 24 tagú felsővezetői delegációjának fogadását. A MEKH
szakértői a következő témákban adtak részletes tájékoztatást a vendégeknek:
villamosenergia-szabályozás és -árképzés, a magyar energiaszektor átstrukturálása,
fogyasztóvédelem és ellátásminőség. A tanulmányút célja az volt, hogy a Keleti Nyitás
politikáját támogatva a MEKH szerteágazó szakmai tájékoztatóval segítse a thaiföldi
szakemberek ismereteinek mélyítését az európai és magyar energiapiaci kérdések terén.
3.1.3 Nyugat-Balkán és Kelet-Európa

Moldova

2012-ben döntés született a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban:
MVH) által kezdeményezett projekt végrehajtásának támogatásáról, amelyre a
Külügyminisztérium 8 millió forintot különített el. A „Magyar-moldáv mezőgazdasági
együttműködés” elnevezésű kapacitásépítési program a mezőgazdaság területén az EUcsatlakozás során szerzett tapasztalatok átadásával kívánja segíteni a moldovai EUintegrációt. Az MVH moldovai partnere a projektben a Mezőgazdasági Intervenciós és
Kifizető Ügynökség (a továbbiakban: AIPA). 2014. decemberben került sor az első szakértői
22

találkozóra Budapesten és a projekt 2015-ben folytatódik. A felek megállapodást kötöttek az
együttműködés folytatására.
A Gagauz Autonómia Központjában lévő Comrati Egyetemen „magyar tanterem”
létesítése, az ehhez szükséges írásos és elektronikus tájékoztató anyagok, könyvek
biztosítása, magyar nyelvi kurzus megszervezése. A más európai kisebbségek számára is
példaként szolgáló gagauz autonómia támogatására a KKM több sikeres NEFE projektet
valósított meg, ezek egyike a „Magyar tanszoba létesítése a Gagauz Autonómia
Központjában, a Komrati Állami Egyetemen” c. projekt. A Magyar Tanszoba oktatási és
kulturális funkciókat tölt be. E tanszobákban az adott ország nyelvének, történelmének, és
irodalmának tanulmányozására, az ezzel kapcsolatos kurzusok látogatására is mód van,
amelyet az egyetem tanárai és anyanyelvi vendégtanárok egyaránt oktathatnak. A Comrati
Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem közvetlen együttműködése megindult.
2014. szeptember 10-én kisinyovi nagykövetségünk által szervezett ceremónia keretében
sor került a miniszterelnöki felajánlás alapján a moldovai fél által megjelölt
kedvezményezetteknek (Bogdan Petriceicu Hasdeu színház, Cahul; Eminescu színház,
Chisinau) biztosított buszok átadására. A projekt fogadtatása rendkívül pozitív volt, az
ünnepélyes átadáson Iurie Leanca volt moldovai kormányfő is személyesen részt vett. Az
esemény nagy médianyilvánosságot kapott, ami nagyban hozzájárul a sikeres projekt, illetve
fejlesztési célú jelenlétünk moldovai közvélemény felé történő közvetítéséhez.
Moldovai gazdasági szakértő fogadása: A Duna Régió Stratégia (DRS) magyar koordinációja
a Moldovai Köztársaság Gazdasági Minisztériuma számára 2013. április 22-én ajánlotta egy
moldovai projektfinanszírozási szakértőnek a magyar Külügyminisztériumba – a DRS keretein
belül – történő kihelyezését. Ennek megfelelően az elnyert NEFE támogatásból a moldovai
Gazdasági Minisztérium munkatársa 2014. január 13. és február 14. között egy hónapot
töltött a Budapest Duna Kontakt Pont Irodában, ahol ezen időszakban – többek között – a
magyar koordinációjú „Fenntartható energia” prioritási terület (PA2) munkájában is
közreműködött. A szakértő a Külügyminisztériumban töltött időszaka nagymértékben
hozzájárult a Moldova-Magyarország közötti információáramlás javításához, elsősorban a
DRS keretei között megvalósítani tervezett projektek vonatkozásában.
Moldovai vízügyi szakértő fogadása: a Moldovai Köztársaság Környezetvédelmi
Minisztériumának vízügyi szakértője 2014. november 3. és november 28. között kirendelt
szakértőként töltött egy hónapot a Külgazdasági és Külügyminisztériumban. A kirendelés a
Magyar-Moldovai Gazdasági Vegyes Bizottság 2014. szeptember 25-26-ai ülésének döntése
alapján jött létre. A szakmai programot a Duna Régió Stratégiáért felelős miniszteri biztos
irányításával a Budapest Duna Kontakt Pont és az Országos Vízügyi Főigazgatóság állította
össze. A szakértő budapesti tartózkodását a Külgazdasági és Külügyminisztérium
finanszírozta a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Keretből. A szakértő intenzív szakmai
programjában vízminőségi, ivóvíz ellátási, szennyvízkezelési és árvízvédelmi gyakorlatok
szerepeltek.
A Földművelésügyi Minisztérium a FAO-val együttműködésben, a 203/2007 (VII. 31.) sz.
Korm. rendelet alapján 400 ezer USD összeggel támogatja Moldova öntözési rendszereit
fejlesztendő pilot projektet. A 2 éves kivitelezés várhatóan 2015-ben kezdődik.
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Ukrajna
2014 tavaszán zárult a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet „Hátrányos helyzetű
beregszászi gyerekek fejlesztése” elnevezésű, a Külügyminisztérium által 5,3 millió forinttal
támogatott projektje, melynek elsődleges célja a Beregszászon és környékén élő hátrányos
helyzetű gyermekek tanodai rendszerben történő képzése volt, ezáltal növelve a majdani
elhelyezkedési esélyeiket a munkaerőpiacon. A projekt emellett az ilyen területen aktív
ukrajnai civil szervezetek kapacitásépítésére is hangsúlyt fektetett. 60 gyermek vett részt a
programban, ugyanennyi szülőt sikerült bevonni, emellett 3 civil szervezet és 3 beregszászi
oktatási intézmény ismerte meg a gyermekfejlesztő munkamódszereket, ezáltal biztosítva a
projekt fenntarthatóságát.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2012-ben sikeresen lefolytatott, „A beteg
aranyórája – civil támogatás az ukrán sürgősségi betegellátás fejlesztéséhez” elnevezésű
projektjének folytatását valósította meg 2013-2014 folyamán, amelyhez a
Külügyminisztérium is hozzájárult. A projekt második részének célja az volt, hogy az első
fázisban kiképzett instruktorok megszerezzék a nemzetközi ERC minősítő tanúsítványt,
valamint újabb 120 önkéntes elsősegélynyújtó kiképzése is megvalósuljon. A projekt
eredményeit az Egyesület egy orvoskongresszus keretében mutatta be, valamint oktatófilm
is készült, amit e-learning keretében használhatnak majd a helyi partnerek.
2013. és 2015. között zajlott a Kárpátaljai Megyei Állami Levéltár Beregszászi Kirendeltség
épületének komplex felmérését, részleges felújítását, valamint állományvédelmi
munkákat célzó projekt. Az épületben őrzött dokumentumok méltó, modern levéltári
követelményeknek megfelelő elhelyezésének biztosítására a Külügyminisztérium 2011-ben
21,2 millió forintot különített el a nemzetközi fejlesztési együttműködés terhére. A Budapest
Főváros Levéltára, mint végrehajtó partner munkatársai a helyszíni felmérést követő tervek
alapján, 2014-ben megkezdték az állományvédelmi munkálatokat, ezzel párhuzamosan pedig
az épület felújítása is megkezdődött. Megvalósult továbbá a beregszászi munkatársak
helyszíni betanítása és oktatása is. A projekt 2015-ben zárul.
Az ungvári külképviselet segítségével kapacitásfejlesztés valósult meg az ungvári Magyar
Tannyelvű Drugeth Gimnáziumban a gyermekek számára az oktatásban való részvételhez
szükséges feltételek biztosításával. Szintén a külképviselet közreműködésével az „Ungvári
Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán és Természettudományi Karán új közösségi
terek kialakítása” keretében elkezdődött a Kar könyvtárának megújulása, új térbe
költöztetése.

A közösségi életformák javítása érdekében a beregszászi római katolikus
plébániatemplomot körülvevő park éjszakai világításának biztosítását, térfigyelő kamerák
beszerelését a Külügyminisztérium 1 millió forinttal támogatta 2014-ben a templom
környékén a közbiztonság megőrzésé érdekében.
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Az Európai Bizottság felkérésére a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2014.
március 25-27. között fogadta az ukrán szabályozó hatóság (NERC) két szakemberét a
szakmai főosztályok, valamint a MAVIR Zrt. és a Csepel Alpiq Kft. szakembereinek
bevonásával. A tanulmányút célja az volt, hogy a MEKH segítséget nyújtson az ukrán
szakembereknek ahhoz, hogy megismerkedjenek a villamos energia ipar rendszerszintű
szolgáltatásainak magyar gyakorlatával.
A Földművelésügyi Minisztérium a fejlesztési célokat is előmozdító támogatásokat folyósított
földműves szervezetek részére, melynek keretében
-

A Pro Agricultura Carpatica 3.000.000 forint támogatásban részesült a kárpátaljai
falugazdász hálózat működtetésére.

- A helyi turizmus fejlesztése érdekében a Viski Zöld Falusi Turizmus 500.000 forint
támogatást kapott tájház felújítására, amely a település szokásait, népviseleteit, az ott
élők használati tárgyait mutatja be, továbbá közösségi térként és gyógynövény szárítóként
is funkcionál. A felújítás során a támogatást az épületegyüttes gazdasági épületének
rekonstrukciójára használták fel.
- A helyi termékek piacra segítése érdekében a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége
2.000.000 forinttámogatást kapott agrárbizottságának működtetésére, illetve
mezőgazdasági termékek kiállításának elősegítésére
Macedónia
2014. május 13-15. között Macedónia energiaszabályozó hatóságának (ERC) 19 fős
delegációja számára szervezett a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
háromnapos konzultációt a Hivatal, az FGSZ Zrt., a FŐGÁZ Földgázelosztó Kft., az ERRA, a
MAVIR és a HUPX szakembereinek közreműködésével. A tanulmányút célja az volt, hogy a
MEKH segítséget nyújtson a macedón szakembereknek ahhoz, hogy megismerjék a magyar
energiapiac liberalizációja során nyert tapasztalatainkat.
A szkopjei külképviselet közreműködésével megvalósult, 3 262 euró értékben finanszírozott
vámszakmai tanulmányút keretében a macedón vámparancsnok kollégáival Budapesten, a
NAV meghívásából folytatott szakmai konzultációkat és hallgatott előadásokat.
A „Magyar kormányzati technikai adomány a macedón kormány EU-s köztisztviselőinek
képzéséhez” című, 3 262 euró értékű program értékes technikai adományátadást tett
lehetővé a helyi Miniszterelnökség Európai-ügyi Titkárság Oktatóközpontja felé.
A szkopjei USAID és NDI (National Democratic Institute) irodák közreműködésével, amerikai
pénzügyi támogatásból (3 000 euró) „Future Partners in the EU” munkacím alatt magyar EU
szakértők által biztosított négy előadással zajlott le 2014 nyarán (június-augusztus) az „EU
tapasztalatátadási” projekt.
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2014 májusában sikeresen indult el egy szkopjei magyar-svéd munkaügyi Twinning
program: a közel 1 millió euró értékű uniós program ünnepélyes megnyitója kiemelt
esemény volt. A magyar szakértők telepítése rendben megtörtént, a kapcsolattartás
folyamatos. A projekt 2015-ben zárul.

Szerbia
A szerb menekültügyi és migrációs rendszer, valamint a szerb ország-információs egység
kapacitásfejlesztése a BÁH két projektje keretében valósult meg 2013. január 1. és 2014.
június 30. között. A Külgazdasági és Külügyminisztérium jóvoltából hazánk nemzetközi
fejlesztési együttműködési pénzügyi keretéből elnyert támogatás összege 4.158.000 Ft, a
projekt 93,65%-os felhasználási aránnyal 3.894.236 Ft összegből valósult meg. A projektek
célja a szerb menekültügyi és ország-információs tevékenység szakmai színvonalának
emelése és a közösségi normákhoz közelítése a magyar menekültügyi és származási országinformációs szervezeti egységek tapasztalatainak, munkamódszereinek átadása által. A
budapesti tanulmányutak során és a projekt későbbi szakaszaiban megvalósított belgrádi
szemináriumokon ezen területekre, kérdésekre fókuszálva a magyar szakértők átadták az EU
jogszabályok alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatokat és hozzájárultak a szerb
menekültügyi, migrációs és ország-információs rendszer fejlesztéséhez. Ennek köszönhetően
a szerb rendszer egésze közelít az uniós normákhoz. A projekt hosszú távú eredményeként
jelentkezik a szerb eljárások hatékonyságának növelése, elsősorban az átvett hazai
tapasztalatoknak, eljárásrendeknek köszönhetően.
A Földművelésügyi Minisztérium a FAO-val együttműködésben, a 203/2007 (VII. 31.) sz.
Korm. rendelet alapján mintegy 500 ezer USD összeggel támogatja a Szerbia
ökogazdálkodását fejlesztő projektet. A 2 éves kivitelezés 2013-ban kezdődött el.
A Földművelésügyi Minisztérium 5 millió forint támogatásban részesítette a Vajdasági
Agráregyesületek Szövetségét a tagszervezetekkel közösen szervezett rendezvények és a
földművesek részére szervezett előadások lebonyolítására, szakmai kiállításokon történő
megjelenés támogatására, illetve működési költségekre.
További 1.200.000 Ft támogatásban részesült a Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége a
falugazdász hálózat működésének finanszírozására. A támogatásból 2 fő falugazdász 4,6
hónapos időtartamra szóló teljes havi költségét fizették ki.
A falun élő fiatalok mezőgazdasággal kapcsolatos felsőfokú iskoláztatásához szükséges
feltételek megteremtése, ösztöndíj programba való bekapcsolása érdekében 2 fő 10
hónapon keresztül havi 40.000 forint támogatásban részesült. Az ösztöndíjban részesülők a
Corvinus Egyetem Zentai Levelező Tagozatán környezetgazdálkodói agrármérnök, valamint
kertészmérnök szakon tanultak.
Bosznia-Hercegovina
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2014-ben a KKM finanszírozta a „Magyar hozzájárulás a bosznia-hercegovinai aláírásgyűjtő
kampány finanszírozásához” c. projektet. A támogatás értéke 3. 000. 000,- forint volt. A
támogatással a magyar fél a „Pro-EU campaign in Bosnia-Hercegovina: Petition Movement
for the More Successful EU-Integration” elnevezésű civil kezdeményezéshez járult hozzá. A
kampány célja egy olyan, Bosznia-Hercegovina egészére kiterjedő európai-uniós perspektívát
támogató aláírásgyűjtő-kampány megszervezése volt, amely alkalmas arra, hogy kifejezve az
integrációval kapcsolatos közakaratot, nyomást gyakoroljon a helyi politikai vezetőkre annak
érdekében, hogy pártpolitikai és személyes érdekeiket háttérbe szorítva érdemi lépéseket
tegyenek az ország euro-atlanti integrációs folyamatának újraindítása érdekében. A
kampányhoz az összegyűjtött aláírások birtokában médiakampány kapcsolódott, az uniós
kérdéskörnek a választási kampányban való napirenden tartása céljából. A projektet anyagi
támogatásban részesítette a Visegrádi Alap is. A kampány üzenetei jól közvetítették
Magyarország Bosznia-Hercegovinával kapcsolatos álláspontját; az ország helye és jövője az
EU-ban van, de ehhez a helyi politikai elit részéről egyértelmű felelősségvállalás és
paradigmaváltás szükséges A kampány a helyi civil társadalmat alkalmazta és erősítette.
Hozzájárult egy, a civil kezdeményezéseket értő és eredményesen használó tapasztalat
létrehozásához; ezáltal egy fontos hiány pótlásához.
A májusi árvizeket követően a KKM szervezésében és finanszírozásában 2014. december 1-2.
között 2 napos szemináriumra került sor Budapesten 5 vezető bosznia-hercegovinai
árvízvédelmi szakember részvételével. A „Bosznia-hercegovinai szakértők magyarországi
látogatása” c. projekt 391.100,- forint támogatásban részesült. A projekt elsődleges célja az
árvízvédelemmel, korai előrejelzéssel, illetve a kockázatcsökkentéssel kapcsolatos magyar
rendszer és gyakorlat bemutatása volt. A program során lehetőség nyílt a szakértőkkel
érdemi párbeszédre folytatására is konkrét problémákról, a bosznia-hercegovinai
árvízvédelmi rendszer hiányosságairól és a legfontosabb feladatokról.
2014. február 1-jén elindult a BiH-i parlamentek támogatását célzó IPA twinning program a
magyar Országgyűlés és a francia Nemzetgyűlés közös konzorciumának végrehajtásában,
értéke 3,5 millió euró. A projekt keretében állandó jelleggel 3 magyar szakértő dolgozik
Szarajevóban, illetve 1 magyar szakértő Banja Lukában. A projekt várhatóan 2016 januárban
zárul. Kiemelt céljai a BiH-i parlamentek felkészítése az uniós jogharmonizációval járó
feladatokra, parlament-parlament közi, illetve a hatalmi ágak közötti működőképes
koordináció létrehozása, a parlamentek közötti feladat- és felelősség-megosztás
meghatározása az integrációval kapcsolatos feladatokat illetően, kommunikációs stratégia
kidolgozása az uniós kérdések szélesebb körű megismertetésére, illetve a civil társadalom
bevonására. A projektet és céljait támogatásukról biztosították a 2014. október 12-i
választásokon mandátumot nyert képviselők, illetve a parlamentek új vezető tisztségviselői
is.
A Földművelésügyi Minisztérium a FAO-val együttműködésben, a 203/2007 (VII. 31.) sz.
Korm. rendelet alapján kb. 500 ezer USD összeggel támogatja a közösségi alapú
vidékfejlesztést a bosznia-hecegovinai Livno körzetben.
Montenegró
27

Az ALFA Centar NATO-témájú nemzetközi táborára 2014. július 14-18. között került sor az
északkelet-montenegrói hegyekben, Andrijevica közelében található „Stavna” öko-faluban. A
magyar nagykövetség a rendezvényt NEFE forrásból 1949,30 euró összeggel támogatta.
Hazánk mellett Szlovénia, Németország, az USA és Norvégia is a rendezvény támogatói
voltak. Az eseményen 24 ország 76 kiválasztott diákja vett részt, köztük Magyarországról egy
fő.
A rendezvény főbb témái az alábbiak voltak:
- védelem és biztonság a NATO együttműködés keretében;
- az ukrajnai konfliktus politikai, biztonsági hatásai;
- NATO-bővítés, a csatlakozott országok tapasztalatai;
- Montenegró NATO-tagsága melletti/elleni érvek.
Az ötnapos tábor végén a szervezők összefoglalták az esemény végkövetkeztetéseit: a
nyugat-balkáni térség számára a kollektív biztonsági együttműködés jelentette béke,
fejlődés, a kölcsönös bizalom jelenti azt az utat, amely révén a régió lakossága leküzdheti a
délszláv háború alatt kialakult félelmet, bizalmatlanságot, bizonytalanságot.
Albánia
„A mellrák megelőzése és korai felismerése Albániában a lezhai regionális terület
településein és az egészségügyi intézményekben” c. projekt keretében Magyarország
finanszírozta az albán felet e projekt végrehajtásában.
Belarusz
A KKM támogatásával jelenleg egy projekt van folyamatban Belaruszban, amelynek célja,
hogy a börtönből szabadultak társadalmi reintegrációját elősegítse. A projekt megvalósítója
a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, fő támogatója az Európai Unió Fejlesztési
Főigazgatósága (EuropeAid). A KKM a projekt megvalósítását támogatja. A projekt
lezárásának várható időpontja 2015.

3.1.4 Egyéb bilaterális programok

Az Állami Számvevőszék nemzetközi jó gyakorlatok szemináriuma (Szarvas, 2014. március
3-7.): Az Állami Számvevőszék nemzetközi szerepvállalása egyik pilléreként szakmai
segítséget kíván nyújtani az INTOSAI közösség (Legfőbb Ellenőrző Intézmények Nemzetközi
Szervezete) tagjai számára évenkénti rendszerességgel Magyarországon megrendezendő
szemináriumokon keresztül. A résztvevő országok: Albánia, Algéria, Bosznia és
Hercegovina, Grúzia, Hollandia, Indonézia, Irak, Irán, Jordánia, Kirgizisztán, Laosz,
Lengyelország, Malajzia, Moldova, Niger, Sri Lanka, Szudán, Szváziföld, Thaiföld, Tunézia,
Ukrajna, Vietnam.
A korrupció elleni küzdelemben európai szinten is egyedülálló, egyfajta „magyar modell”-t
jelent az Állami Számvevőszék integritás felmérése, amelyet az ÁSZ az egész magyar
közszférára kiterjesztett. Ezen magyar modell megismerésének érdekében rendezte meg az
ÁSZ a külföldi számvevőszéki szakemberek számára 2014. március 3-7. között az első
nemzetközi jó gyakorlatok szemináriumot „A közszféra integritásának erősítése” címmel. A
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szemináriumon összesen 22 partner számvevőszék 35 résztvevője vett részt, beleértve a két
külföldi (holland és lengyel) előadót is. A szeminárium az Állami Számvevőszék által végzett
integritás felmérések módszertanának megismertetését és az ezzel kapcsolatos tudás
átadását tűzte ki célul. Az ötnapos rendezvényen az ÁSZ szakértői részletesen bemutatták az
ÁSZ szerepét az integritás szemléletű korrupcióellenes harcban, valamint az ÁSZ által holland
mintára kialakított integritás felmérés módszertanát, eredményeit, társadalmi
hasznosulását. Az előadások mellett a számvevőszéki szakembereknek lehetőségük nyílt a
hallottakat a gyakorlatban is alkalmazni az előadások közé beillesztett, az adott témához
kapcsolódó csoportmunkák keretében.
Keleti Partnerségi Program
A magyar kormányzat a program keretében 2012. óta ukrajnai oktatási, szociális,
egészségügyi és művelődési intézetek közös felújítását célozta meg. A program keretében
ukrán közintézményekkel regionális felzárkóztatási programra került sor. A kárpátaljai
magyarság, és a helyi civil közösség fennmaradásának, fejlődésének támogatása mellett
Magyarország teljesítette a klímavédelem terén tett nemzetközi vállalásait, mivel az
intézmények energiahatékonysági célú felújítása valósult meg.
2014 folyamán a Külügyminisztérium és a Kárpátaljai Megyei Tanács által 2013
decemberében aláírt együttműködési megállapodás keretében zajlott 23 intézmény
felújítása, fejlesztése magyar kormányzati hozzájárulással. Továbbá 2014-ben zárult az a
projekt is, melynek keretében a beregszászi Shalom Alapítvány 1 millió forintból múzeumot
alakított ki a város zsinagógájában.

3.1.5 Civil-pályázatok

2014 tavaszán kiírt pályázatra 49 db érvényes pályázat érkezett, összesen 291.582.570,00 Ft
forint értékben, 14 országra. A KKM 9 db projektjavaslatot fogadott el a kiírásban szereplő
40 millió Ft összegben.
3.1.6 EU-önrész pályázatok

2014 tavaszán kiírt felhívásra 11 érvényes pályázat érkezett, közel 25 millió forint értékben.
A KKM hét projektjavaslatot fogadott el a kiírásban szereplő 15 millió forint összegben.

3.2 Ösztöndíjak a kétoldalú fejlesztési tevékenységben
A korábbi évekhez hasonlóan, 2014-ban is Magyarország kétoldalú ODA-jának meghatározó
elemét képezték a harmadik országok diákjai számára biztosított normatív támogatások és
ösztöndíjak. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Ösztöndíj Bizottság (majd
2015 tavaszától a Tempus Közalapítvány által koordinált Stipendium Hungaricum
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ösztöndíjprogram révén több ezer fejlődő országból érkező hallgatónak nyílik lehetősége
arra, hogy Magyarországon, a magyar állam által finanszírozott teljes képzési programban
folytassa felsőoktatási tanulmányait. Az ösztöndíjas hallgatók 37 különböző országból
érkeznek a magyar felsőoktatási intézményekbe, melyek közül 23 állam az OECD besorolása
szerint fejlődő ország. Ezen felül a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2014 őszén indult
képzésén 5 hallgató tanulmányait finanszírozta a KKM.



FAO ösztöndíjakat lásd a 2.6.1 pontban
A fejlődő országoknak a Stipendium Hungaricum keretében nyújtott támogatást ld. a
7.4. sz. mellékletben

3.3 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 kötött segélyhitel konstrukciók kialakítása a Külgazdasági
és Külügyminisztérium illetékességébe tartozik, ám a piaci kamatláb és a kedvezményes
kamat közötti költség a hitelt nyújtó ország részéről hivatalos fejlesztési támogatásnak
számít. A Kormány 2012. november 7-én fogadta el a kötött segélyhitel projektek
felülvizsgálatának végrehajtásáról és Magyarország kötött segélyhitelezési koncepciójáról
szóló 1516/2012 (XI. 22.) kormányhatározatot, amely a kötött segélyhitelezés, mint
exportösztönző eszköz hatékonyabb felhasználását tűzi célul Magyarország külgazdasági
kapcsolataiban. A kormányhatározat a kötött segélyhitelezés jövőbeli célterületeiként
Magyarország 2012-2020. évre szóló külgazdasági stratégiáját figyelembe véve – a „keleti
nyitás” koncepciónak megfelelően – a következő térségeket és országokat jelöli meg:
Független Államok Közössége térsége, Ázsia dél- és távol-keleti térségei, valamint az afrikai
térség jogosult országai és Koszovó.
A kötött segélyhitelezésben érintett, folyamatban lévő projekteket a 7.6. sz. mellékletben
található táblázat tartalmazza.
3.3.1. Az Eximbank és a Nemzetközi Pénzügyi Társaság (International Finance
Corporation,IFC) kapcsolata

Az IFC a Világbank-csoport öt intézményének egyike, szakosított pénzintézet, a Világbank
nemzetközi fejlesztési ügynöksége, a világ egyik legjelentősebb multilaterális tőke- és
kölcsönforrás nyújtója a fejlődő országok magánszektora számára. Az IFC globálisan a
fejlesztésfinanszírozási intézmények által nyújtott források mintegy 1/3-át folyósítja. Célja,
hogy a privát szféra szereplőinek beruházásait támogatva elősegítse a fenntartható

30

gazdasági növekedést a világ elmaradottabb térségeiben, csökkentve ezzel a globális
szegénységét és a társadalmi egyenlőtlenségeket.
2014. március 19-én 20 millió dolláros Együttműködési Alapot (ún. Trust Fund) hozott létre
az Eximbank az IFC-vel, melynek révén új lehetőségekhez juthatnak a magyar kis- és
középvállalkozó exportőrök számunkra fontos, fejlődő világbeli piacokon és szektorokban. A
Trust Fund egy 20 millió USD támogatással működő alap, melynek keretében az Eximbank
három részletben teljesíti vállalását 2016-ig (6 millió USD, 7 millió USD és 7 millió USD). Az
IFC Tanácsadói Szolgáltatások típusú támogatási alapja. Az Eximbank preferált régiókat (FÁK
országok, a Távol-Kelet egyes országai (Vietnam, Indonézia, Mongólia, Kína), Nyugat-Balkán,
Közel-Kelet, Észak-Afrika egyes országai (Marokkó, Algéria, Tunézia, Egyiptom), valamint
preferált szektorokat (agrárium, vízipar, egészségügy) céloz meg azzal a várt eredménnyel,
hogy az ezekben a szektorokban és régiókban megvalósuló IFC fejlesztések, projektek új
lehetőségeket biztosítanak azoknak a magyar gazdasági szereplőknek is, akik jelentős
ismeretekkel, érdekeltségekkel rendelkeznek ezeken a területeken. Az Alaphoz való
hozzájárulás – összhangban az OECD hivatalos fejlesztési támogatásokra (ODA) vonatkozó
előírásaival – elszámolható ODA-ként.
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4. Humanitárius segélyezés
A Külügyminisztérium költségvetésében a humanitárius segítségnyújtási előirányzaton 2014ben eredetileg 10 millió HUF állt rendelkezésre sürgősségi segélyakciók finanszírozására.
Ennek kiegészítésére a korábbi években lekötött, a megvalósítás meghiúsulása miatt, fel
nem használt tételek felszabadításából került sor, illetve a nemzetközi szervezetek számára
fenntartott önkéntes hozzájárulásokból is egy-egy válság enyhítésére megcímkézve ajánlott
fel Magyarország forrásokat. 2014-ben is alapvető cél maradt, hogy hazánk hozzájáruljon a
rendkívül súlyos szíriai válság kezeléséhez, emellett figyelmet fordított a közvetlen
szomszédságunkban jelentkező helyzetek kezelésére (ukrajnai konfliktus, nyugat-balkáni
árvizek). A jelenlegi, elsősorban pénzügyi korlátok fenntartása mellett a közeljövőben
Magyarország donorszerepének láthatóbbá tételére, a bilaterális és multilaterális
csatornák szinergiájának kihasználására, valamint az egyes kiemelt nemzetközi
szervezetekkel való kapcsolatok elmélyítésére kell törekedni.

4.1 Bilaterális humanitárius sürgősségi és rehabilitációs segítségnyújtás
2014-ben
Magyarország 2014-ben összesen mintegy 124,8 millió forintot biztosított humanitárius
célú tevékenységre, melynek 60%-a multilaterális intézményeken keresztül, 40%-a pedig
bilaterális alapon és magyar NGO-k, illetve külképviseletek közreműködésével jutott el a
kedvezményezettekhez A segélyezés során egyre nagyobb figyelmet fordítottunk az
élelmezésbiztonság, és a víz és szanitációs (WASH) szektor, valamint a sérülékeny
csoportok közül is elsősorban a nők és gyermekek támogatására.
4.1.1 Szíria

2014-ben is folytatva a rendkívül súlyos humanitárius válság kezelését, a január 16-i kuvaiti
donorkonferencián újabb 100.000 euró felajánlását jelentettük be, amelyet nemzetközi
befizetések keretében valósítottunk meg. Ezzel együtt a válságra a 2014. évi teljes
kormányzati humanitárius támogatásainak több mint harmadát fordítottuk.
A segélyt a legkritikusabb humanitárius szektorokra (egészségügy, menekültügyi helyzet,
élelmezésbiztonság) és a legsérülékenyebb csoportokra (gyermekek, idősek, menekültek)
összpontosítottuk. A támogatást kisebb részben magyar civil szervezet (Magyar Máltai
Szeretetszolgálat) és kormányzati szervek (HM, BM OKF, nagykövetségek) bevonásával,
nagyobb részben multilaterális szervezeteken keresztül (UNICEF, WFP, UNHCR) biztosítottuk.
 Wintermantel Péter helyettes államtitkár 2014. márciusi hivatalos jordániai
látogatásához kapcsolódóan került sor 10.000- euró magyar támogatás átadására a
Jordániában menekülttáborban élő szíriai gyerekek iskolai ellátásához történő
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hozzájárulásként (felhasználási területek: iskolába járási utaztatási
élelmiszerek és higiéniás csomagok vásárlása, a tanárok fizetése).

költségek,

 A KKM a Szíriából elmenekültek megsegítésével összefüggő humanitárius
tevékenységgel kapcsolatos projekt keretében a törökországi Gaziantep tartományi
islahiyei menekülttábor iskolájának támogatására meghatározott 5000 euró összegű
adomány a központ által 2014 áprilisában záradékolásra került, aminek megfelelően
televíziókkal, DVD lejátszókkal, valamint számítástechnikai eszközökkel kerültek a
tantermek felszerelésre. Az adományok kiszállítását és elhelyezését akkori gaziantepi
tiszteletbeli konzulunk, Bahaeddin Nakıboğlu felügyelte.

 A táborokon kívül élő szíriai és iraki keresztény menekültek megsegítésével
összefüggő humanitárius tevékenységgel kapcsolatos projekt keretében a Mardin
tartományban lévő Midyati Szír Kulturális Társaság részére 5000 euró összegű
természetbeni juttatás került átadásra. 2014 őszén az adományozási projekt második
szakaszaként ankarai külképviseletünk tárgyalásokat kezdett a Társaság által fenntartott
bizottsággal, akik közkonyhát működtetnek a táborokon kívül élő szíriai és iraki keresztény
menekültek napi ellátása céljából. A Társaság tartós élelmiszer és higiéniai eszközök
megvásárlását kérte nettó 5000 euró összegben külképviseletünktől. A nagykövetség, a
Társaság és az Izla élelmiszerbolt között a háromoldalú adományozási megállapodás 2014
decemberében aláírásra került és az 5000 euró összeget átutalták a beszerző
élelmiszerboltnak, ezt követően a termékeket a bolt fokozatosan szállította le
önköltségen a kedvezményezett számára, illetve részben az üzlet elektronikus, feltölthető
kártyákat bocsátott ki, amik segítségével elérhetővé tették a kedvezményezettek számára
a megjelölt termékek átvételét üzlethelyiségükben.
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 A Fővárosi Vízművek (FVM) Zrt. 2014 végén – a vállalat bővülő törökországi
kapcsolatrendszerére és jelenlétére tekintettel – a törökországi külképviseleteken
keresztül jelezte a török fél felé, hogy a maga eszközeivel támogatni kívánja
Törökországot a szír menekültek befogadására és ellátására irányuló erőfeszítéseiben. Az
egyeztetések lebonyolítása után, 2015. február 24-én együttműködési nyilatkozat
született a magyar, önkormányzati tulajdonú vállalat és a török Miniszterelnökség
Katasztrófa és Szükségállapot Kezelési Igazgatósága (AFAD) között arról, hogy az FVM szír
menekülteket befogadó menekülttáborba felajánl 1 darab mobil víztisztító berendezést,
beleértve annak beüzemelését is.
4.1.2 Irak

. A Magyar Kormány 2014. augusztus 10-én mintegy 70.000 eurós humanitárius gyorssegély
nyújtásáról döntött az iraki menekültek és a kurdisztáni hatóságok számára, amelyet a
bagdadi nagykövetség és az erbili főkonzulátus közreműködésével két részletben juttattunk
el a rászorultakhoz.
4.1.3. Gázai övezet

2014 októberében a 2014 nyarán lezajlott gázai konfliktust követő kairói donorkonferencián
hazánk vállalta egy, a Magyar Püspöki Konferencia által felajánlott 10 millió forint értékű
gyógyszerszállítmány Gázába való eljuttatását, amelynek logisztikai költségeire 1,1 millió
forintot különített el a KKM. A segély eljuttatását a Vörös Félhold szervezettel a kairói és a
ramallahi külképviselet egyeztette több hónapon át. A gyógyszerek átadása engedélyeztetés
alatt áll. Emellett Magyarország 6 millió forintos pénzügyi segély átutalására vállalt
kötelezettséget az UNRWA számára (az ENSZ Palesztin Menekülteket Segélyező és
Munkaközvetítő Hivatala).A Sínai-félszigeten kialakult biztonsági kockázatok miatt a KKM
megkezdte a segély Izrael felöl való bejuttatásának előkészítését.
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4.1.4 Dél-Szudán

A
Baptista
Szeretetszolgálat
szervezésében a KKM támogatásával,
önkéntes
orvosok
bevonásával
humanitárius segítségnyújtás keretében
egy 9, valamint egy 13 napos orvosi
misszióra került sor a polgárháború
sújtotta Dél-Szudán fővárosában, a Jubai
Gyakorló Kórházban. Az orvosi misszió
két útja során a magyar orvosok több
száz dél-szudáni háborús sérültet és
egyéb beteget láttak el, informális
módon képezték a jubai kollégákat,
oktatási segédanyagokat adtak át,
valamint a megvásárolt orvosi segélyek mellett átadták két magyar cég adományait
is.
4.1.5 Ukrajna

Az ukrajnai válság kezelésére a Külügyminisztérium 2014 februárjában 2 millió forint értékű
gyorssegélyt biztosított az egészségügyi ellátás céljára, amelyet kijevi nagykövetünk és a
helyszínen tevékenykedő Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (MÖSZ) vezetője adtak át. A
V4-külügyminiszterek február 26-i ukrajnai útja kapcsán Magyarország a V4 elnökeként, a
kormányzati, a civil és az üzleti szféra összefogása révén további mintegy 21,5 millió forint
értékű tárgyi adományt tudott küldeni a rászorulók részére. A felajánlás keretében a
Magyar Vöröskereszt elsősegély csomagokat, a Richter injekciókat, a Béres Zrt. Bérescseppeket, az EMMI pedig kötszereket és infúziós anyagokat biztosított.
A fentiekkel párhuzamosan, a válság rehabilitációs következményeinek kezelésére
felkészülendő a Kormány további 30 millió forintot különített el a tartalék terhére. A
keretből 10 millió forintot a kárpátaljai régió egészségügyi intézményei kapacitásainak
fejlesztésére, 10 millió forintot a tüntetések során közreműködő egészségügyi önkéntesek és
az áldozatok hozzátartozóinak rehabilitációjára, 10 millió forintot pedig az EMMI
egészségügyi készleteinek visszapótlására, illetve a rehabilitációs programon belül a
menekülthelyzet kezelésére fordítottunk.
Szijjártó Péter miniszter december 18-19-i kijevi látogatásához kapcsolódóan a KKM újabb
magyar humanitárius segélyszállítmányt adott át a rászorultaknak. A felajánlások jelentős
része a Magyar Máltai Szeretetszolgálattól, a Református Szeretetszolgálattól, illetve a
Magyar Vöröskereszttől érkezett. Az Ukrán Vöröskereszt kijevi kirendeltsége 900 takarót
kapott, ami elősegítette a menekültek életkörülményeinek téliesítését, az ukrán
egészségügyi tárca háttérintézményeként működő Ukrvakcina állami vállalat kiemelt
hiánycikknek számító, 300 darab tetanuszoltást. A segélyszállítmány fennmaradó része
Ivano-Frankivszkben a megyei vezetés és civil szervezetek számára került átadásra december
19-én. A szállítmány orvosi védőszemüvegeket, orvosi védőköpenyeket, Béres cseppet,
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gumikesztyűt, takarókat, egészségügyi eszközöket és tartós élelmiszert tartalmazott 14,5
millió forint értékben.
4.1.6. Nyugat-Balkán

A 2014. májusi heves esőzések következtében Szerbiában és Bosznia-Hercegovinában az
elmúlt 120 év legsúlyosabb árvízhelyzete alakult ki. A pusztítás 81 települést és közel 1,5
millió embert érintett, Bosznia-Hercegovina mindkét entitásában és Brčko Körzetben
rendkívüli állapotot hirdettek ki. Az okozott kár értékét a szakértők megközelítőleg 2 milliárd
EUR-ra becsülték. A rendkívül súlyos helyzet kapcsán kormányzati oldalról az alábbi
támogatásokra került sor:
 Szerbia megkeresésére május 17-23. között az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság HUNOR hivatásos mentőszervezetének keretében öt motorcsónak,
egy csónak és egy mentőhelikopter tartózkodott Szerbiában, ahol részt vettek
emberi életek és anyagi javak mentésében, továbbá élelmiszerek légi úton
történő szállításában.
 A helyi partnerének felkérésére az OKF 100.000 homokzsákkal járult hozzá a
bosznia-hercegovinai árvizek elleni védekezéshez Orasje körzetében,
megközelítőleg 18 000-20 000 EUR értékben.
 A Honvédelmi Minisztérium május végén 1.000 db személyi vízálló sátrat
adományozott az árvízkárosultaknak, amelyeket Szarajevóban adott át a helyi
Vöröskeresztnek, továbbá az EUFOR Althea misszió keretében jelenleg BoszniaHercegovinában szolgáló mintegy 161 magyar katona is aktívan vett részt
katasztrófa-elhárítási műveletekben.
 A Külügyminisztérium 2-2 millió forintot különített el a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet térségbeli
projektjeinek támogatására, amelynek keretében tetanusz-oltásokat, takarókat,
falszárító gépeket, valamint élelmiszereket, higiéniás csomagokat és a
lakóépületek helyreállításához szükséges alapanyagokat biztosított a rászorultak
számára. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 500 db tetanuszoltást szállított, kb.
5000 euró értékben. A Magyar Ökomenikus Segélyszervezet több helyszínen
(Vogosca, Maglaj, Kosova, Banja Luka) osztott a rászorulóknak, az otthonaikat
elhagyni kényszerülőknek tartós élelmiszercsomagot, ágyneműt, ruhát, illetve
lakóépületeik, üzleteik fertőtlenítéséhez, lakhatóvá tételéhez szükséges
eszközöket, alapanyagokat. Kosova faluban az újjáépítés megindulásakor 178
család részesült egyenként 30 000 forint értékű humanitárius csomagban
ingatlanjaik felújításához. (A balkáni segélyprogramnak ezt a szakaszát a
Segélyszervezet a Diakonie osztrák partnerszervezet, illetve Bécs város
önkormányzatának támogatásából valósította meg.)
 A Külügyminisztérium támogatta a Fővárosi Vízművek szerbiai víztisztító
misszióját is.
 A Magyar Vöröskereszt kb. 7500 euró értékben juttatott el ivóvizet, bébiételt,
takarókat, egészségügyi csomagokat a rászorulóknak Tuzla körzetében.
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Magyarország a válság sürgősségi szakaszát követően kiemelt figyelmet kíván fordítani a két
országban az újjáépítésre is. A két ország megsegítésére Brüsszelben 2014. július 16-án
összehívott donorkonferencián a külgazdasági és külügyminiszter további 1 millió eurót
ajánlott fel különböző fejlesztési projektek keretében megvalósuló hozzájárulásként, 155
millió forint értékben Szerbia és Bosznia-Hercegovina esetében is. A felajánlásból hazánk
árvízvédelmi, újjáépítési, lakhatási és mezőgazdasági nemzetközi fejlesztési projekteket
támogat, amelyeket 2015 folyamán valósítanak meg segélyszervezetek, a szerb árvízvédelmi
hivatal és a szarajevói magyar külképviselet.

4.2 A 2016-os humanitárius csúcstalálkozót előkészítő budapesti regionális
konferencia előkészületei
Magyarország 2015. február 3-4. között adott otthont a 2016-ban, az ENSZ főtitkárának
kezdeményezésére Isztambulban megrendezésre kerülő első humanitárius csúcstalálkozót
(World Humanitarian Summit, WHS) előkészítő nyolc regionális találkozó egyikének. A
WHS-t a Genfben megrendezésre kerülő globális előkészítő konferencia fogja megelőzni
2015 őszén, melynek politikai konszenzus kialakítására alkalmas ajánlásait szintén 2015
őszén egy berlini szakértői találkozón fogják kidolgozni a regionális előkészítő konferenciák
záródokumentumai alapján. A regionális konzultációk feladata áttekinteni a WHS négy
témakörét (támogatáshatékonyság, sérülékenység csökkentése és kockázatkezelés,
innováció, a válságok kárvallottjainak szükségletei) és előkészíteni a csúcstalálkozón
elfogadásra kerülő, a 2016 utáni humanitárius fellépésre vonatkozó javaslatokat
tartalmazó főtitkári jelentést. 2014 első félévében került sor az ENSZ Humanitárius Ügyeket
Koordináló Hivatalában (OCHA) a WHS titkárság felállítására. Finnország elfogadta a
társszervezőnek való felhívásunkat, az Európai Bizottság humanitárius főigazgatósága (DG
ECHO) pedig elvállalta a konferencia előkészítéséért felelős Regionális Kormányzó Csoport
(RSG) társelnöki posztjára való felkérést.
A szervezés és szakmai előkészítés legnagyobb része 2014 második félévében zajlott, ez idő
alatt a releváns multilaterális fórumokon is tájékoztatást adtunk az érintett tagállamoknak. A
házigazdai szerep elvállalása komoly presztízst jelentett a magyar humanitárius
diplomáciának.

4.3 Együttműködésünk nemzetközi humanitárius szervezetekkel
4.3.1 Humanitárius képzés az ELTE-n

2014. május 12-15-én került sor a nemzetközi humanitárius tevékenység képzésével és
kutatásával foglalkozó egyetemek nemzetközi szövetsége, a NOHA (Network On
Humanitarian Action) rendes tavaszi tanfolyamára, amelynek panelbeszélgetésén a NEFEFO
munkatársa vett részt. A konferencián részt vett az ELTE nemzetközi jogi tanszékének
munkatársa is, aki a NOHA igazgatósági ülésén mutatta be az egyetem humanitárius
tevékenységét és kutatását. Az ELTE határozott szándéka, hogy be tudjon érdemben
kapcsolódni a NOHA-ba és ezáltal egyrészt hozzájáruljon a humanitárius diszciplína
oktatásának hazai erősítéséhez, másrészt ezáltal is erősítse a diákjai számára nyújtható
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nemzetközi lehetőségeket. Értékelése szerint a NOHA egyelőre a módszeres humanitárius
képzés hiányát kifogásolja, ez veti vissza leginkább az egyetem csatlakozását. Szakértői
egyeztetések nyomán kialakulta humanitárius kurzus struktúrája, amelyben a KKM, a
nemzetközi szervezetek budapesti irodái, valamint magyar civil szervezetek közösen
vesznek részt az oktatásban.

4.4 Ebola-járvány
A 2014 márciusában megjelent, eddigi legnagyobb kiterjedésű Ebola-járvány miatt az
Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemzetközi egészségügyi veszélyhelyzetet hirdetett. A
járvány elsősorban Guineát, Libériát és Sierra Leonét érinti, de szórványosan megjelentek
esetek Szenegálban, Nigériában és Maliban is.
A nemzetközi közösség, ha késve is, de felismerte a járvány globális veszélyét. Az ENSZ
Biztonsági Tanácsa szeptember 18-án a nemzetközi békét és biztonságot fenyegető
veszélyként értékelve a járványt döntött egy különleges misszió felállításáról és az érintett
térségbe küldéséről. A misszió a WHO szakértelme mellett operatív és logisztikai támogatást
igyekszik nyújtani a nemzetközi támogatások hatékony célba juttatásához.
Az Európai Tanács feladatszabása nyomán az Európai Bizottság szeptember 18-án mutatta
be az Ebola-járvány elleni átfogó uniós válaszadási mechanizmus kerettervét, amely
meghatározza az EU céljait és az EU-s hozzáadott értékeket, EU-s koordináció fórumait és
további lépéseket a járvány kezelése kapcsán. A járvány kezelésével kapcsolatos kulcskérdés
a légi szállítási és az egészségügyi evakuálási mechanizmus biztosítása, a járvány szélesebb
(gazdasági, társadalmi, biztonsági) következményeinek kezelése, valamint az eddigieknél is
nagyobb támogatás biztosítása az EU részéről a cselekvő tagállamoknak, kapacitások
telepítése, egészségügyi önkéntesek terepre küldése. Az EU a WHO kérésére aktiválta az EU
Polgári Védelmi Mechanizmusát a természetbeli felajánlások gyors helyszínre juttatása
érdekében, a Veszélyhelyzet-reagálási Koordinációs Központja révén pedig folyamatosan
koordinálja az uniós segítségnyújtást. A Központ keretében kezdte meg működését október
10-én az ún. Ebola Task Force is, amelynek kertében rendszeres egyeztetésekre kerül sor az
EU, az ENSZ, a nemzetközi humanitárius szervezetek, valamint az érintett országok szakértői
között.
2014. szeptemberében a KKM-en belül is megalakult egy Ebola Task Force dr. Mikola István
államtitkár vezetésével, amelynek célja a járvánnyal kapcsolatos magyar segítségnyújtás
koordinálása. A tárca a WHO szükségleteit tartalmazó lista alapján – a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat és Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány adományai révén – természetbeli
felajánlást tett az EU Polgári Védelmi Mechanizmusán keresztül. A felajánlások első részét –
1.000 db gumicsizma és 72 liter fertőtlenítőfolyadék – október 28-án a WHO elfogadta,
ezeket a holland kormány által felajánlott Karel Doorman nevű hajón november 6-án vitte
más államok segélyszállítmányaival Libériába és Sierra Leonéba. Ezen túlmenően az
Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet révén október 29-én újabb eszközök felajánlására
is sor került, amelyek nagy részét november 4-én a WHO szintén elfogadta, kiszállításuk
Guineába egy, a Franciaország által felajánlott hajón szintén megtörtént. A készletek
helyszínre juttatásának költségeit a KKM fedezte humanitárius keretének terhére. A tárca a
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WHO Ebolával kapcsolatos útitervét 50.000 EUR-val közvetlenül is támogatta. A KKM
megkezdte továbbá egy kisebb élelmiszer-segélyezési projekt előkészítését is, amely az
Ebola-járvánnyal kapcsolatos megelőzésen túlmenően az érintett lakosság rövid távú
élelmezési helyzetét is javítani kívánja Sierra Leonéban magyar és helyi civil partnerek
bevonásával.
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5. Kapcsolatok magyar NEFE végrehajtókkal
A magyar NEFE tevékenység végrehajtásában 2014-ben változatlanul a hazai civil
szervezetek és az állami szakhatóságok játszottak meghatározó szerepet, de a tudományos
és oktatási szférával és a vállalati szektorral való kapcsolattartás is növekvő figyelmet kapott.

5.1 Magánszektor
Fontosnak tartjuk és támogatjuk a civil és vállalati szféra összefogásának erősítését. A civil
szervezetek a terepen szerzett tapasztalataikkal, kapcsolataikkal és információval segíthetik a
hazai vállalatok NEFE projektekbe való bekapcsolódását és eredményes részvételét. A
magánszektor szereplői elsősorban, mint a támogatásokból finanszírozott fejlesztési
projektek megvalósítói kapnak szerepet a nemzetközi fejlesztésben. Következetesebb,
logikusabb döntéshozatali mechanizmusuk miatt a vállalatok előnye, hogy a hivatalos
szereplőknél gyorsabban és rugalmasabban képesek reagálni a felmerülő fejlesztési
szükségletekre. A vállalati együttműködés vitathatatlan hozzáadott értéke, hogy a piaci
versenyhelyzet miatt a hivatalos szereplőknél nagyobb hangsúlyt fektetnek a
költséghatékonyságra és az eredményességre.
A magyar vállalatok egyelőre kis mértékben vesznek részt NEFE programokban. Ennek oka
elsősorban forrás-, információ- és kapacitáshiány. Javultak ugyan a NEFE-vel kapcsolatos
ismereteik a korábbi évekhez képest, a NEFE tudatosság terén azonban folytatni kell a
munkát: szoros partnerségi kapcsolatok kiépítésére, lobbi tevékenységre és
információközvetítésre van szükség. A KKM támogatja olyan ODA-kompatibilis speciális
finanszírozási konstrukciók létrehozását, amelyek a nemzetközi fejlesztési együttműködést
elősegítik és egy tudatosabb NEFE szemléletet alakítanak ki a magyar gazdasági végrehajtó
szereplők körében is.

5.2 Civil kapcsolatok
A Külügyminisztérium szakpolitikai főosztálya megalakulása óta működteti a Társadalmi
Tanácsadó Testületet (TTT), amelyet 2014-ben kibővített körben hívott össze fontos
tematikus konzultációkra (lásd a 6.1 fejezetet). Ezen túlmenően rendszeres és strukturált
dialógust folytat a magyar fejlesztési és humanitárius területen tevékenykedő NGO-kat
tömörítő HAND Szövetséggel.

5.3. Tudományos és oktatási intézmények
Hazai végrehajtó partnerek között egyre nagyobb számban vesznek részt a NEFE projektek
előkészítésében, végrehajtásában a kutatók/oktatók, illetve munkaműhelyek. Erre nagy
szükség van, mivel a kedvezményezett országokban megnövekedett képzési, kapacitásépítési
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programok nem valósíthatók meg oktatók, szakértők részvétele nélkül. Nemzetközi
kapcsolataink szélesítéséhez nagymértékben hozzájárul a Global Development Network
nemzetközi szervezethez történt 2012-es csatlakozásunk. A szervezet már felvette a
közvetlen kapcsolatot a Corvinus Egyetemmel, az ELTE-vel, valamint a Külügyi és
Külgazdasági Intézettel közös kutató- és oktatócsere érdekében és a hallgatók és kutatók
bekapcsolódása céljából a Network kutatási programjaiba.
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6. NEFE tudatosságnövelés, részvétel és aktív szerepvállalás
nemzetközi fejlesztési tárgyú rendezvényeken
A NEFE tevékenység népszerűsítése, a fejlesztési együttműködés szükségességével
kapcsolatos tudatosság növelése fontos a NEFE politika elfogadottságának erősítése
érdekében. A Külgazdasági és Külügyminisztérium továbbra is törekszik, hogy a fejlesztési és
humanitárius segélyezéssel kapcsolatos tevékenységről minél szélesebb körben és hitelesen
tájékoztassa a hazai és a nemzetközi közvéleményt, illetve a szakmai közönséget. A KKM
szeretné a közvélemény figyelmét felhívni a szegénység elleni küzdelem, mint a NEFE politika
egyik alapcélkitűzésének fontosságára, valamint fórumot kíván biztosítani a szegénység
csökkentése érdekében külföldön aktív magyar civil szervezetek bemutatkozásához,
tevékenységük szélesebb körben történő megismeréséhez.

6.1. Egyéb NEFE- és humanitárius témájú események
A nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segítségnyújtás hazai partnerei a
magyar NEFE végrehajtóiként – ”Magyarország nemzetközi fejlesztési együttműködésére
vonatkozó szakpolitikai stratégiája és nemzetközi humanitárius segítségnyújtására vonatkozó
szakpolitikai koncepciója (2014-2020)” alapján –, alapvetően a nem állami szereplők, vagyis a
civil és a magánszféra. Magyarország NEFE és humanitárius politikájának végrehajtásában
2014-ben is hangsúlyos feladatot kaptak a NEFE tevékenységben és a humanitárius
segítségnyújtásban gyakorlatot szerzett civil szervezetek. A magyar NEFE céljai
megvalósítása érdekében, 2014-ben, az alábbi főbb eseményeket emeljük ki:
- 2014.02.26. EKTB 27 és 27.1 szakértői csoport ülése: ”Beszámoló Magyarország
2013. évi hivatalos nemzetközi fejlesztési és humanitárius segítségnyújtási
tevékenységéről”, Fejlesztés Európai Éve 2015 (EYD2015) kapcsolatos előkészületek
stb.
- 2014. 03. 27. Társadalmi Tanácsadó Testület (TTT) ülése: Beszámoló Magyarország
2013. évi nemzetközi fejlesztési együttműködési és nemzetközi humanitárius
segítségnyújtási tevékenységéről, Tájékoztatás a NEFE Stratégia elfogadásáról, NEFE
törvény előterjesztésének szükségessége.
- 2014. május 28. Civil találkozó: A Magyar Nemzeti Munkaterv narratívája és
programja – Fejlesztés Európai Éve 2015 (EYD2015).
- 2014 második felében az EYD2015 előkészítése: EYD2015 Task Force megalakulása,
és egyeztetések folytatása a kormányzati és egyéb partnerekkel.
- 2014. szeptember 24. Társadalmi vita a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és
a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló törvényről, a Magyar Külügyi
Intézettel való együttműködésben.
- 2014. október 22. Társadalmi vita a NEFE ügynökség létrehozásáról, a Magyar
Külügyi Intézettel való együttműködésben.
- 2014. november 19. Pályázati kiírás a magyar civil szervezetek részére a Fejlesztés
Európai Éve (EYD2015) keretében megvalósítandó programjaik támogatása céljából.
- 2014. december 1-2. Brüsszeli tanulmányút NEFE civil szervezeteknek
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-

2014. december 19. A Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés Koordinációs Tárcaközi
Bizottság alakuló ülése.

6.2. NEFE szakpolitikai stratégia és nemzetközi humanitárius koncepció
A Kormány 2014. március 27-én hagyta jóvá az Országgyűlés Külügyi Bizottsága által 2013.
június 17-én megtárgyalt és jóváhagyott NEFE keretstratégiát, amely a kormányzati stratégiai
irányításról szóló 38/2012. (III.12.) sz. Korm. rendelet formai követelményeihez igazodik. A
Stratégia végrehajtására vonatkozóan a 1182/2014 (III.27.) Korm. határozat 12 pontban
foglalja össze a legfontosabb elemeket. A Stratégia végrehajtásának pillérei a NEFE törvény
létrehozása, a NEFE Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozása, NEFE ügynökség
lehetőségének vizsgálata, a bilaterális tevékenység forrásnövelése, a NEFE láthatóságának
növelése, a globális nevelés elősegítése. A Stratégia meghatározó pontként fogalmazta meg,
hogy a jövőben a globális célkitűzések megtartása mellett a NEFE célok gyakorlati
megvalósításában nagyobb figyelem irányuljon a magyar nemzeti érdekekkel összhangban
lévő gazdaságpolitikai irányvonalakra. A NEFE-ben megjelenő szakpolitikák fejlesztési célú
koherenciája azt igényli, hogy javítsuk a koordinációt és a szektorok közös kiválasztásával a
hatékonyságot is. Ehhez új típusú menedzsment-kultúra meghonosítása is szükséges a NEFE
projektek megvalósítása terén, a láthatóság és transzparencia folyamatos
figyelembevételével. A Stratégia megvalósítása megkezdődött, a Stratégia magyar és angol
nyelvű szövege a nefe.kormany.hu oldalon elérhető.
6.2.1 NEFE törvény

A nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius
segítségnyújtásról szóló törvény megalkotását a végrehajtásban résztvevő szervezetek és
szakemberek régóta szorgalmazták. A Kormány 2014 márciusában a 1182/2014. (III. 27.)
Korm. határozat 1.3. pontjával a külügyminisztert hívta fel arra, hogy a törvényről szóló
előterjesztést készítse elő és nyújtsa be a Kormány részére. A Külgazdasági és
Külügyminisztérium széles körű szakmai-társadalmi konzultációt követően elkészítette a
tárgyi előterjesztést, amelyet a Kormány, majd az Országgyűlés is elfogadott. A Magyar
Közlönyben december 23-án került kihirdetésre, és 2015. július 1-én lépett hatályba. A
nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról
szóló törvény fontos eszköz ahhoz, hogy ezen szakpolitikák végrehajtásának új irányt
szabjon. A jogszabály a partnerországokkal való kétoldalú együttműködés megerősítését, a
végrehajtás hatékonyságának növelését szolgálja. Keret jelleggel meghatározza a
szakpolitikák alapelveit, valamint a tervezés, végrehajtás, finanszírozás és ellenőrzés
alapvető szabályait.
6.2.2 NEFE Koordinációs Tárcaközi Bizottság

A 1182/2014. (III. 27.) Korm. határozat 1.4. pontja a külügyminisztert hívta fel arra, hogy
Magyarország nemzetközi fejlesztési együttműködési és nemzetközi humanitárius
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segítségnyújtási politikája koordinációja céljából készítse elő és nyújtsa be a Kormány részére
a NEFE Koordinációs Tárcaközi Bizottsággal kapcsolatos előterjesztést. A Koordinációs
Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1682/2014. (XI. 26.) Korm. határozat szerint a NEFE
Koordinációs TB Magyarország nemzetközi fejlesztési együttműködési és nemzetközi
humanitárius segítségnyújtási szakpolitikája kapcsán tanácsadó jogkörrel felruházott
testület.
A NEFE TB alakuló ülésére 2014.12.19-én került sor, Kovács Ádám Zoltán nemzetközi
együttműködésért felelős helyettes államtitkár elnökletével. A tárcák képviselői
áttekintették a magyar NEFE és humanitárius tevékenység 2013-as beszámolóját, a NEFE
Stratégia cselekvési tervét, a NEFE törvény megalkotási folyamatát, a partnerországok körét,
illetve határoztak a Post-2015 Fenntartható Fejlődési Célok tárcaközi szakértői csoport
megalakításáról és a Társadalmi Tanácsadó Testület megújításáról.
6.2.3 NEFE Ügynökség

A Kormány a 1182/2014. (III. 27.) Korm. határozat 1.7. pontjával a külügyminisztert hívta fel
arra, hogy készítse el és nyújtsa be a Kormány részére a nemzetközi fejlesztési ügynökség
létrehozásáról szóló előterjesztést. A Külgazdasági és Külügyminisztérium részéről előzetes
feltáró szakmai egyeztetések zajlottak Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában. A KKM
társadalmi konzultációt is folytatott, mely olyan eredménnyel zárult, hogy az ügynökség
létrehozása fontos jövőbeni cél, de csak abban az esetben szükséges, ha ehhez a kormányzat
megfelelő költségvetési forrást biztosít. Elsődleges feladat a NEFE szempontjaira épülő, a
hatékony végrehajtást biztosítani tudó jogi-intézményi keretek felállítása, az ügynökség
kialakításához szükséges politikai, pénzügyi és fizikai előfeltételek megteremtése.

6.3 Önálló NEFE kormányzati honlap
A szakmai közönség és az érdeklődők információigényének kielégítése, a kormányzati NEFE
és humanitárius segítségnyújtási tevékenységre vonatkozó folyamatos, naprakész adatok
megjelenítése érdekében a KKM önálló honlapot (http://nefe.kormany.hu/) üzemeltet.
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7. Mellékletek
7.1. sz. melléklet: Magyarország hivatalos fejlesztési támogatásának (ODA) megoszlása 2014-ben
ODA - 2014
millió USD
BILAT. TOTAL
Bilat KKM
MULTILAT. TOTAL
Multilat. KKM
BILAT+MULTILAT TOTAL
GNI
ODA/GNI

%

30,1

20,9%

5,4

3,8%

113,9

79,1%

24,3

16,9%

144,0

100%

133177,4
0,11
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7.2.sz. melléklet: Multilaterális kifizetések 2014-ben(ODA)

Channel of delivery
name

Extending agency

Short description / Project
title

IOM

Ministry of Interior

Contribution of the Government
of Hungary to the administrative
part of the budget of the
International Organization for
Migration

World Health
Organization

Ministry of Human Capacities

76% Hungary Accessed
contribution payment to WHO

Amounts extended
(USD)

133 873,89

956 566,42

United Nations Economic
Commission for Europe
Ministry of Human Capacities
(extrabudgetary
contributions only)

89% Contribution to the United
Nations Economic Commission
for Europe Protocol on Water
and Health

6 612,31

UNESCO

Ministry of Human Capacities

Hungarian contribution to
UNESCO WHC

8 589,41

UNESCO

Ministry of Human Capacities

Hungarian contribution to
UNESCO ICH

8 589,41

UNESCO

Ministry of Human Capacities

UNESCO

559 956,42
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Universal Postal Union
(UPU)

Ministry of National
Development

Membership contribution

21 034,76

United Nations
Framework Convention
on Climate Change
(UNFCCC)

Ministry of National
Development

membership contribution

20 024,69

International Labour
Organization

Ministry for National Economy

Assessed Contributions

650 514,20

International Monetary
Fund - Poverty Reduction
and Growth - Heavily
Ministry for National Economy
Indebted Poor Countries
Debt Relief Initiative
Trust Fund

Yearly contribution

International Bank for
Reconstruction and
Development

Participation in the General
Capital Increase of the IBRD

8 066 405,55

International
Ministry for National Economy
Development Association

Contribution to the IDA
replenishments

4 690 629,45

International
Development Association
Ministry for National Economy
- Multilateral Debt Relief
Initiative

Contribution to the Multilateral
Debt Relief Initiative of the IDA

European Commission Development Share of
Budget

European Commission
Development Share of Budget

Ministry for National Economy

Ministry for National Economy

61 201,10

434 014,23

69 696 165,58
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International Atomic
Energy Agency
(Contribution to the
Technical Cooperation
Fund) IAEA-TCF

Hungarian Atomic Energy
Authority

Contribution to the IAEA
Technical Cooperation Fund

225 803,57

UNCCD

Ministry of Agriculture

Convention to Combat
Desertification payments for
2014

25 223,71

UNCCD

Ministry of Agriculture

Convention to Combat
Desertification payments for
2015

30 399,45

FAO

Ministry of Agriculture

Food and Agricultural
Organization payments for 2014

341 112,70

FAO

Ministry of Agriculture

Food and Agricultural
Organization payments for 2014

338 395,96

FAO

Ministry of Agriculture

Food and Agricultural
Organization payments for 2015

350 834,30

FAO

Ministry of Agriculture

Food and Agricultural
Organization payments for 2015

392 346,87

UNEP

Ministry of Agriculture

United Nations Environment
Programme payments for 2014

9 615,29

WFP

Ministry of Agriculture

World Food Programme
payments for 2014

9 615,29
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WMO

Ministry of Agriculture

World Meteorological
Organisation payments by
OMSZ for 2014

7 323,09

WMO

Ministry of Agriculture

World Meteorological
Organisation payments by
OMSZ for 2015

7 323,09

CITES

Ministry of Agriculture

Convention on International
Trade in Endangered Species of
Wild Flora and Fauna payments
for 2014

15 806,57

EPPO

Ministry of Agriculture

European and Mediterranean
Plant Protection Organisation
payments for 2014

49 457,35

EPPO

Ministry of Agriculture

European and Mediterranean
Plant Protection Organisation
EUPHRESCO payments for
2014

8 028,66

Montreal Protocol

Ministry of Agriculture

Multilateral Fund for the
Implementation of the Montreal
Protocol payments for 2014

301 150,24

Montreal Protocol

Ministry of Agriculture

Multilateral Fund for the
Implementation of the Montreal
Protocol payments for 2015

1 785 596,89

ISTA

Ministry of Agriculture

International Seed Testing
Association payments for 2014

7 181,68
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FAO

Ministry of Agriculture

In-kind contributions to FAO FAO REU office space

103 599

FAO

Ministry of Agriculture

In-kind contributions to FAO FAO REU parking space

6 314

FAO

Ministry of Agriculture

In-kind contributions to FAO FAO REU office space

160 924

FAO

Ministry of Agriculture

In-kind contributions to FAO
FAO REU office utilities and
guarding costs

103 976

FAO

Ministry of Agriculture

In-kind contributions to FAO FAO REU parking space

3 946

FAO

Ministry of Agriculture

In-kind contributions to FAO FAO SSC and REU
maintenance costs

34 294

FAO

Ministry of Agriculture

In-kind contributions to FAO conference hall rent costs

2 960

UN

Ministry of Foreign Affairs and
Trade - ENSZ

UN regular budget and working
capital fund 2014-2015
Hungary's contribution

UNDPKO

Ministry of Foreign Affairs and
Trade - ENSZ

Hungary's contribution to UN
peace keeping operations

UNHCR

Ministry of Foreign Affairs and
Trade - ENSZ

UNHCR Hungary's contribution

39 869,90

UNHCR

Ministry of Foreign Affairs and
Trade - ENSZ

UNHCR First Global Forum on
Statelessness - contribution by
Hungary

13 452,03

1 187 970,42

291 815,37
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OCHA

Ministry of Foreign Affairs and
Trade - ENSZ

OCHA/UNDAC Hungary's
contribution

UNISDR

Ministry of Foreign Affairs and
Trade - ENSZ

UNISDR Hungary's contribution

7 973,98

OHCHR

Ministry of Foreign Affairs and
Trade - ENSZ

OHCHR Hungary's contribution

17 011,16

IOM

Ministry of Foreign Affairs and
Trade - ENSZ

IOM contribution to the
activities of the regional office
in Budapest

20 078,75

UNFPA

Ministry of Foreign Affairs and
Trade - ENSZ

UNFPA Hungary's contribution

9 370,08

OIF

Ministry of Foreign Affairs and
Trade - ENSZ

OIF Hungary's contribution

EDF

Ministry of Foreign Affairs and
Trade - EU BEFIZ

EDF contribution installments in
2014

Multilateral total:

10 631,97

14 100,17

22 693 281,61

113 940 960,57

51

7.3 sz. melléklet: A Külgazdasági és Külügyminisztérium bilaterális hivatalos fejlesztési támogatásként (ODA) elszámolt
tevékenységei 2014-ben
Recipient country

Short description / Project title

Angola

"Angola today" awareness raising article
publications and presentations

Amounts
extended
(USD)

Extending agency

1 934

Ministry of Foreign Affairs
and Trade - NEFE

Bosnia and Herzegovina

Interest rate support and grant element in
order to reach the minimum concessionality
level of tied aid credit

65 891

Ministry of Foreign Affairs
and Trade - EXIM Bank

Bosnia and Herzegovina

New methods for sustainability in Bosnia
and Herzegovina

12 897

Ministry of Foreign Affairs
and Trade - NEFE

Democratic Republic of
Congo

College Othniel renewed project

32 242

Ministry of Foreign Affairs
and Trade - NEFE

Ethiopia

Ethiopian health and water management
project related to debt conversion

3 955

Ministry of Foreign Affairs
and Trade - NEFE

Ethiopia

Ethiopian development project

3 494

Ministry of Foreign Affairs
and Trade - NEFE

66 454

Ministry of Foreign Affairs
and Trade - ENSZ

7 271

Ministry of Foreign Affairs
and Trade - ENSZ

UNODC - Establishing Joint Investigation
Teams - Good Practices and Challenges
Ex-Yugoslavia unspecified
UNODC Regional Programme for South
Eastern Europe
Ex-Yugoslavia unspecified CEB Regional Housing Programme
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Haiti

Vocational training, cholera prevention
activity in form of humanitarian assistance

Ministry of Foreign Affairs
11 766 and Trade HUMANITARIAN

Iraq

UNHCR RRP project

53 237

Iraq

Support for Syrian refugees in Erbil humanitarian assistance

Ministry of Foreign Affairs
13 612 and Trade HUMANITARIAN

Jordan

Support for Syrian refugees in Amman

12 973

Ministry of Foreign Affairs
and Trade - NEFE

Lao People's Democratic
Republic

Interest rate support and grant element in
order to reach the minimum concessionality
level of tied aid credit

85 067

Ministry of Foreign Affairs
and Trade - EXIM Bank

Lao People's Democratic
Republic

interest rate support and grant element in
order to reach the minimum concessionality
level of tied aid credit

83 298

Ministry of Foreign Affairs
and Trade - EXIM Bank

Lao People's Democratic
Republic

Interest rate support and grant element in
order to reach the minimum concessionality
level of tied aid credit

87 440

Ministry of Foreign Affairs
and Trade - EXIM Bank

Mianmar

Democratic Transition Institution's state
local government and NGO development,
and capacity building project

19 375

Ministry of Foreign Affairs
and Trade - NEFE

Moldavia

Cost of experts from Moldavia
participating in the Duna Region Strategy

2 627

Ministry of Foreign Affairs
and Trade - NEFE

Moldova

Expert exchange program in the framework
of the Danube Strategy.

3 181

Ministry of Foreign Affairs
and Trade - HAGAFO

Ministry of Foreign Affairs
and Trade - ENSZ
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Moldova

Community of Democracies Task Force for
Moldova Judicial capacity building project

8 598

Ministry of Foreign Affairs
and Trade - NEFE

Moldova

Hungarian-Moldavian agricultural
cooperation

34 391

Ministry of Foreign Affairs
and Trade - NEFE

Montenegro

Interest rate support and grant element in
order to reach the minimum concessionality
level of tied aid credit

96 950

Ministry of Foreign Affairs
and Trade - EXIM Bank

Montenegro

Interest rate support and grant element in
order to reach the minimum concessionality
level of tied aid credit

79 052

Ministry of Foreign Affairs
and Trade - EXIM Bank

Montenegro

Interest rate support and grant element in
order to reach the minimum concessionality
level of tied aid credit

54 988

Ministry of Foreign Affairs
and Trade - EXIM Bank

Montenegro

Interest rate support and grant element in
order to reach the minimum concessionality
level of tied aid credit

87 636

Ministry of Foreign Affairs
and Trade - EXIM Bank

Montenegro

REACT 2014 Regional euro-atlantic camp

2 569

Ministry of Foreign Affairs
and Trade - NEFE

Phillippeans

Humanitarian assistance to help repair the
damage caused by the typhoon

Ministry of Foreign Affairs
106 889 and Trade
HUMANITARIAN

Phillippeans

Humanitarian assistance to help repair the
damage caused by the typhoon

Ministry of Foreign Affairs
8 598 and Trade HUMANITARIAN

Serbia

ISAC Charity support

4 417

Ministry of Foreign Affairs
and Trade - NEFE
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Serbia

Serbian refugee and migration capacity
building

11 254

Ministry of Foreign Affairs
and Trade - NEFE

Serbia

Intellectual capacity building of the civil
society in Vojvodina

8 060

Ministry of Foreign Affairs
and Trade - NEFE

Sri Lanka

Interest rate support and grant element in
order to reach the minimum concessionality
level of tied aid credit

386 338

Ministry of Foreign Affairs
and Trade - EXIM Bank

Sri Lanka

Interest rate support and grant element in
order to reach the minimum concessionality
level of tied aid credit

642 015

Ministry of Foreign Affairs
and Trade - EXIM Bank

Syria

WFP SHARP project

39 928

Ministry of Foreign Affairs
and Trade - ENSZ

Syria

UNICEF SHARP project

39 928

Ministry of Foreign Affairs
and Trade - ENSZ

Turkey

Support for Syrian refugees in Ankara

6 616

Ministry of Foreign Affairs
and Trade - NEFE

Uganda

Sustainable systems for life project

40 763

Ministry of Foreign Affairs
and Trade - NEFE

Ukraine

The OSCE has created a Special
Monitoring Mission to monitor the
activities of parties in Ukrainian crisis,
Hungary supports this mission both
financially and with professionals.

73 637

Ministry of Foreign Affairs
and Trade - BIZPOL
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Ukraine

The Council of Europe has elaborated an
action plan for 2015-2017 period, which
due to the crisis in Ukraine has become a
priority for Hungary, which we have
decided to financially support.

7 540

Ministry of Foreign Affairs
and Trade - BIZPOL

Ukraine

Cost of experts from Moldavia
participating in the Duna Region Strategy

295

Ministry of Foreign Affairs
and Trade NEFE

Ukraine

Renovation of the Transcarpathian county
archives in Beregszász

72 909

Ministry of Foreign Affairs
and Trade - NEFE

Ukraine

Humanitarian assistance to the families of
the "Majdan hundreds"

Ministry of Foreign Affairs
64 483 and Trade HUMANITARIAN

Ukraine

Humanitarian assistance to the Ukraine
(bandage)

Ukraine

Health center in Beregszász humanitarian
assistance

Ministry of Foreign Affairs
21 017 and Trade HUMANITARIAN

Ukraine

Home nursing in Beregszász humanitarian
assistance

Ministry of Foreign Affairs
16 960 and Trade HUMANITARIAN

Ukraine

Humanitarian assistance to improve the
quality of patient care in the hospital in
Lemberg

Ukraine, Serbia, BiH
(Europe regional)

Receiving of experts of the Duna Region
Strategy countries

Ministry of Foreign Affairs
7 114 and Trade HUMANITARIAN

Ministry of Foreign Affairs
4 116 and Trade HUMANITARIAN
412

Ministry of Foreign Affairs
and Trade - NEFE
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Vietnam

Interest rate support and grant element in
order to reach the minimum concessionality
level of tied aid credit

190 491

Ministry of Foreign Affairs
and Trade - EXIM Bank

Vietnam

Interest rate support and grant element in
order to reach the minimum concessionality
level of tied aid credit

650 221

Ministry of Foreign Affairs
and Trade - EXIM Bank

Vietnam

Poultry research for development

11 123

Ministry of Foreign Affairs
and Trade - NEFE

West Bank and Gaza Strip

UNRWA Ghaza project

26 444

Ministry of Foreign Affairs
and Trade - ENSZ

West Bank and Gaza Strip

Support for Zone C of Ramallah Bedouin
villagers' health and food supplies project
changed to capacity building and
modernization of preschool and elementary
school

13 069

Ministry of Foreign Affairs
and Trade - NEFE

West Bank and Gaza Strip

Ministry of Interior International
TrainingCenter project on development of
the judicial sector

3 009

Ministry of Foreign Affairs
and Trade - NEFE

West Bank and Gaza Strip

Support to the Bethlehem Al-Khader
school of the Szent György Charity to
promote the education of handicapped
children

12 742

Ministry of Foreign Affairs
and Trade - NEFE

Unspecified

Hungary's contribution to the activities of
the IFRC Europe Zone Office in Budapest

19 935

Ministry of Foreign Affairs
and Trade - ENSZ
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Unspecified

ICRC Hungary's contribution

19 935

Ministry of Foreign Affairs
and Trade - ENSZ

Unspecified

WHO/Ebola

66 110

Ministry of Foreign Affairs
and Trade - ENSZ

Africa regional

North-South cooperation to build
partnerships between schools in the EU and
Africa

8 050

Ministry of Foreign Affairs
and Trade - NEFE

Multi country Africa
regional

Ebola related project

Ministry of Foreign Affairs
2 051 and Trade HUMANITARIAN

Multi country Europe
regional

V4 Balkan Public Administration
Development program

Administrative cost

12 897

Ministry of Foreign Affairs
and Trade - NEFE

Wage costs of delegations working abroad
on development issues

1 285 772

Ministry of Foreign Affairs
and Trade

Administrative cost

Travel expenses of personnel to
development related conferences, meetings

109 388

Ministry of Foreign Affairs
and Trade

Administrative cost

Total wages of colleagues at Department
for International Development (including
those only working here part of the year)

482 706

Ministry of Foreign Affairs
and Trade

Administrative costs

Administrative banking and publication
costs

3 078

Ministry of Foreign Affairs
and Trade - NEFE

Administrative costs

Administrative cost of Humanitarian
activity

Ministry of Foreign Affairs
783 and Trade HUMANITARIAN
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Bilateral ODA by the
Ministry of Foreign
Affairs and Trade

5

411
992
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7.4 sz. melléklet: A társtárcák és egyéb államigazgatási intézmények bilaterális ODA-ként elszámolható kifizetései 2014-ben

Recipient country

Short description / Project title

Amounts
extended
(USD)

Extending agency

Afghanistan

scholarship, education, student
mobility

58 380

Ministry of Human
Capacities

Afghanistan

FAO - Hungarian Government
Scholarship programme

21 987 Ministry of Agriculture

Albania

Serial of negotiations to reach
agreement on social protection
mechanism used between the our
countries

3 078

Albania

FAO - Hungarian Government
Scholarship programme

3 383 Ministry of Agriculture

Algeria

scholarship, education, student
mobility

254 051

Ministry of Human
Capacities

Angola

scholarship, education, student
mobility

50 856

Ministry of Human
Capacities

Argentina

scholarship, education, student
mobility

16 238

Ministry of Human
Capacities

Ministry of Human
Capacities
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Armenia

FAO - Hungarian Government
Scholarship programme

Belarus

Contribution to mobility costs of the
researchers travelling in the framework
of the projects (Belarus Academy of
Sciences)

Bosnia and
Hercegovina

Cooperation with Union Civil
Protection Mechanism / Ministry of
Interior, Bosnia and Hercegovina:
Bosnia and Hercegovina floods May
2014

Ministry of Interior
National Directorate
24 596
General for Disaster
Management

Bosnia and
Hercegovina

scholarship, education, student
mobility

30 614

Bosnia and
Hercegovina

FAO - Hungarian Government
Scholarship programme

Brazil

scholarship, education, student
mobility

696

Ministry of Human
Capacities

Cambodia

scholarship, education, student
mobility

14 875

Ministry of Human
Capacities

China

scholarship, education, student
mobility

262 708

Ministry of Human
Capacities

6 765 Ministry of Agriculture

635

Hungarian Academy of
Sciences

Ministry of Human
Capacities

3 383 Ministry of Agriculture
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China

Contribution to mobility costs of the
researchers travelling in the framework
of the projects (Chinese Academy of
Sciences, Chinese Academy of Social
Sciences)

16 232

Hungarian Academy of
Sciences

Colombia

scholarship, education, student
mobility

18 991

Ministry of Human
Capacities

Egypt

scholarship, education, student
mobility

89 641

Ministry of Human
Capacities

Ethiopia

FAO - Hungarian Government
Scholarship programme

25 369 Ministry of Agriculture

Former Yugoslav
Republic of
Macedonia

serial negotiations to reach agreement
on social protection mechanism used
between the two countries this round
was held in Skopje, 03-07 February
2014

Former Yugoslav
Republic of
Macedonia

scholarship, education, student
mobility

Former Yugoslav
Republic of
Macedonia

We offered an English language course
for a Macedonian student. The course
took 300 hours of training, which was
completed in 3 months.

1 700

Ministry of Human
Capacities

19 179

Ministry of Human
Capacities

3 424 Ministry of Defence
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Hungarian Energy and
Public Utility
203
Regulatory Authority
(HEA)

Former Yugoslav
Republic of
Macedonia

Meeting with the Energy Regulatory
Commission of the Republic of
Macedonia in Budapest.

Former Yugoslav
Republic of
Macedonia

FAO - Hungarian Government
Scholarship programme

1 691 Ministry of Agriculture

Gambia

FAO - Hungarian Government
Scholarship programme

10 148 Ministry of Agriculture

Georgia

In-kind contribution: providing the
Tactical House for the preparatory
training of Hungarian policemen
seconded to the EUMM Georgia
mission

Ministry of Interior 284 International Training
Centre

Georgia

In-kind contribution: providing trainer
for the preparatory training of
Hungarian policemen seconded to the
EUMM Georgia mission

Ministry of Interior 385 International Training
Centre

Georgia

scholarship, education, student
mobility

Georgia

FAO - Hungarian Government
Scholarship programme

India

scholarship, education, student
mobility

87 079

Ministry of Human
Capacities

3 383 Ministry of Agriculture

32 990

Ministry of Human
Capacities
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India

Contribution to mobility costs of the
researchers travelling in the framework
of the projects (Indian National
Science Academy)

Indonesia

scholarship, education, student
mobility

7 929

Ministry of Human
Capacities

Iraq

scholarship, education, student
mobility

78 705

Ministry of Human
Capacities

Jordan

scholarship, education, student
mobility

1 930 762

Ministry of Human
Capacities

Kazakhstan

scholarship, education, student
mobility

158 645

Ministry of Human
Capacities

Kazakhstan

FAO - Hungarian Government
Scholarship programme

1 691 Ministry of Agriculture

Kenya

FAO - Hungarian Government
Scholarship programme

21 987 Ministry of Agriculture

Kosovo

In-kind contribution: providing the
Tactical House for the preparatory
training of Hungarian policemen
seconded to the EULEX Kosovo
mission

11 449

Hungarian Academy of
Sciences

Ministry of Interior 568 International Training
Centre
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Kosovo

In-kind contribution: providing trainer
for the preparatory training of
Hungarian policemen seconded to the
EULEX Kosovo mission

Kosovo

FAO - Hungarian Government
Scholarship programme

10 148 Ministry of Agriculture

Kyrgyzstan

FAO - Hungarian Government
Scholarship programme

1 691 Ministry of Agriculture

Lao People's
Democratic
Republic

scholarship, education, student
mobility

Lao People's
Democratic
Republic

FAO - Hungarian Government
Scholarship programme

Lebanon

scholarship, education, student
mobility

30 807

Ministry of Human
Capacities

Malaysia

scholarship, education, student
mobility

2 051

Ministry of Human
Capacities

Mexico

scholarship, education, student
mobility

1 981

Ministry of Human
Capacities

Ministry of Interior 770 International Training
Centre

35 788

Ministry of Human
Capacities

1 691 Ministry of Agriculture
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Mexico

Contribution to mobility costs of the
researchers travelling in the framework
of the projects (CONACYT)

Moldova

scholarship, education, student
mobility

Moldova

Contribution to mobility costs of the
researchers travelling in the framework
of the projects (Moldova Academy of
Sciences)

1 252

Moldova

FAO - Hungarian Government
Scholarship programme

1 691 Ministry of Agriculture

Mongolia

scholarship, education, student
mobility

Mongolia

Contribution to mobility costs of the
researchers travelling in the framework
of the projects (Mongolian Academy of
Sciences)

Mongolia

FAO - Hungarian Government
Scholarship programme

8 456 Ministry of Agriculture

Montenegro

scholarship, education, student
mobility

1 827

5 979

20 173

68 178

620

Hungarian Academy of
Sciences

Ministry of Human
Capacities

Hungarian Academy of
Sciences

Ministry of Human
Capacities

Hungarian Academy of
Sciences

Ministry of Human
Capacities
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Morocco

scholarship, education, student
mobility

Namibia

FAO - Hungarian Government
Scholarship programme

Nigeria

scholarship, education, student
mobility

Nigeria

FAO - Hungarian Government
Scholarship programme

16 913 Ministry of Agriculture

Philippines

FAO - Hungarian Government
Scholarship programme

10 148 Ministry of Agriculture

Serbia

Cooperation with the Ministry of
Interior of Serbia: Serbia floods May
2014

Ministry of Interior
National Directorate
74 235
General for Disaster
Management

Serbia

scholarship, education, student
mobility

Serbia

NATO Demilitarization Trust Fund
Project in the Balkans. In support of
the demilitarization of the surplus
munitions in Serbia

35 671

Ministry of Human
Capacities

5 074 Ministry of Agriculture

172 917

1 283 300

Ministry of Human
Capacities

Ministry of Human
Capacities

66 339 Ministry of Defence
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Serbia

Contribution to mobility costs of the
researchers travelling in the framework
of the projects (Serbian Academy of
Sciences and Arts)

Serbia

FAO - Hungarian Government
Scholarship programme

Serbia

Aid for the renovation of the vitrage
windows of the synagogue of Subotica

4 299

Somalia

FAO - Hungarian Government
Scholarship programme

6 765 Ministry of Agriculture

Sudan

FAO - Hungarian Government
Scholarship programme

10 148 Ministry of Agriculture

Syria

scholarship, education, student
mobility

11 852

Tajikistan

FAO - Hungarian Government
Scholarship programme

Tanzania

HEA's experts visited the Energy and
Water Utilities Regulatory Authority of
Tanzania (EWURA).

7 204

Hungarian Academy of
Sciences

16 913 Ministry of Agriculture

Office of the President
of the Republic

Ministry of Human
Capacities

3 383 Ministry of Agriculture

Hungarian Energy and
Public Utility
11 467
Regulatory Authority
(HEA)
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Thailand

scholarship, education, student
mobility

Thailand

Meeting with the Metropolitan
Electricity Authority of Thailand in
Budapest.

Tunisia

scholarship, education, student
mobility

Turkey

Serial of negotiations to reach
agreement on social protection
mechanism used between the our
countries

Turkey

scholarship, education, student
mobility

Turkey

Contribution to mobility costs of the
researchers travelling in the framework
of the projects (Turkey Academy of
Sciences)

Uganda

FAO - Hungarian Government
Scholarship programme

Ukraine

In-kind contribution: providing
accommodation for the preparatory
training of Hungarian policemen
seconded to the EUAM Ukraine
mission

11 074

Ministry of Human
Capacities

Hungarian Energy and
Public Utility
129
Regulatory Authority
(HEA)
107 283

Ministry of Human
Capacities

5 443

Ministry of Human
Capacities

198 997

Ministry of Human
Capacities

903

Hungarian Academy of
Sciences

6 765 Ministry of Agriculture

Ministry of Interior 66 International Training
Centre
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Ukraine

Hungary provided free of charge 300
doses of tetanus vaccine to Ukraine,
the transport of vaccines was managed
by Ministry of Foreign Affairs and
Trade of Hungary

Ukraine

scholarship, education, student
mobility

Ukraine

Meeting with the National Electricity
Commission of Ukraine in Budapest.
Topics: Electricity ancillary services.

Ukraine

FAO - Hungarian Government
Scholarship programme

Uruguay

scholarship, education, student
mobility

4 502

Ministry of Human
Capacities

Vietnam

negotiations with experts of the
delegation from the Ministry of Health
of Vietnam on health co-operation

2 376

Ministry of Human
Capacities

Vietnam

scholarship, education, student
mobility

492 836

Ministry of Human
Capacities

Vietnam

FAO - Hungarian Government
Scholarship programme

1 720

Ministry of Human
Capacities

1 334 069

Ministry of Human
Capacities

Hungarian Energy and
Public Utility
93
Regulatory Authority
(HEA)
10 148 Ministry of Agriculture

27 061 Ministry of Agriculture
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West Bank and
Gaza Strip

scholarship, education, student
mobility

56 563

Ministry of Human
Capacities

Yemen

scholarship, education, student
mobility

146 973

Ministry of Human
Capacities

Unspecified

Contribution to FAO/UNEP Rotterdam
Convention on the Prior Informed
Consent (PIC) Procedure for Certain
Hazardous Chemicals and Pesticides in
International Trade

3 895

Ministry of Human
Capacities

Unspecified

Membership fee - International
Seismological Centre

3 146

Hungarian Academy of
Scienes

Unspecified

International Union for the
Conservation of Nature payments for
2014

31 573 Ministry of Agriculture

Unspecified

International Union for the
Conservation of Nature payments for
2015

33 202 Ministry of Agriculture

Unspecified

Trust Fund to finance advisory services
activities to catalyze sustainable
economic growth by promoting and
strengthening private sector
development in emerging markets.

6 000 000

Hungarian Export
Import Bank PLC
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Afghanistan, Iraq,
Pakistan (mainly
South Asia
regional)

Support to the Silk Routes Partnership
for Migration under the Budapest
Process.

17 029 Ministry of Interior

African region
(countries stricken
by Ebola in West
Africa)

In-kind assistance from the State
Medical Reserve in form of medicines,
personal protective equipment, medical
equipments,etc. to the most affected
countries

Ministry of Human
Capacities, Institute for
35 809
Emergency Healthcare
Supply Management

Albania, Armenia,
Azerbaijan, Belarus,
Bosnia and
Herzegovina,
Georgia,
Kazakhstan,
Kosovo,
Kyrgyzstan, FYR of
Macedonia,
Moldova,
Montenegro (mainly
Europe regional)

The OECD-GVH Regional Centre for
Competition in Budapest (Hungary)
(RCC) was established by the
Gazdasági Versenyhivatal (GVH,
Hungarian Competition Authority) and
the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)
on 16 February 2005 when a
Memorandum of Understanding was
signed by the parties.

327 574

Hungarian Competition
Authority
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Albania
Algeria
Bosnia and
Herzegovina
Georgia
Indonesia
Iran
Iraq
Jordan
Kyrgyz Rep.
Laos
Malaysia
Moldova
Niger
Sri Lanka
Sudan
Swaziland
Thailand
Tunisia
Ukraine
Vietnam (under
Bilateral
unallocated)

On 3-7 March 2014, the State Audit
Office of Hungary organised a seminar
for supreme audit institutions of ODA
recipient countries where SAO experts
presented the office's method to map
the corruption threats to public sector
institutions. All costs related to
accommodation and meals at the
seminar were covered by SAO for
participants.

Eastern Partnership Cooperation in the
Armenia,
Fight against Irregular Migration Azerbaijan, Belarus,
Supporting the Implementation of the
Georgia, Moldova,
Prague Process Action Plan (EaPUkraine
SIPPAP).

16 985

State Audit Office of
Hungary

11 852 Ministry of Interior
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Armenia,
Azerbaijan, Belarus,
Georgia, Moldova,
Ukraine (mainly
South Asiaregional)

Eastern Partnership Cooperation in the
Fight against Irregular Migration Supporting the Implementation of the
Prague Process Action Plan (EaPSIPPAP).

Administrative cost

Interpretation for asylum seekers and
refugees

476 245

Office of Immigration
and Nationality

Administrative cost

Cash benefits paid for asylum seekers
and refugees

929 052

Office of Immigration
and Nationality

Administrative cost

Cash benefits paid for refugees from
ERF project called "Vocational
trainings for refugees"

9 586

Office of Immigration
and Nationality

Administrative cost

Health care costs for asylum seekers
and refugees

151 829

Office of Immigration
and Nationality

Administrative cost

Medication for asylum seekers and
refugees

19 769

Office of Immigration
and Nationality

Administrative cost

Document translation costs for asylum
seekers and refugees

1 764

Office of Immigration
and Nationality

Administrative cost

Maintenance costs of guarded
reception centre of asylum seekers at
Békéscsaba

2 718 801

Office of Immigration
and Nationality

10 393 Ministry of Interior
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Administrative cost

Project of Békéscsaba called "New life
without borders" aiming improved care
(social workers, internet, confectioner,
gym supervisor) for asylum seekers
and refugees

Administrative cost

Maintenance costs of reception centre
of asylum seekers at Bicske

24 235

Office of Immigration
and Nationality

5 716 515

Office of Immigration
and Nationality

Administrative cost

ERF Emergency project of Bicske
"Restoring the standards of asylum and
reception system" for asylum seekers
and refugees

319 504

Office of Immigration
and Nationality

Administrative cost

Swiss project of Bicske "Development
of energy efficiency" for asylum
seekers and refugees

7 657

Office of Immigration
and Nationality

Administrative cost

4 ERF projects of Bicske aiming
development of reception
circumstances for asylum seekers and
refugees

37 925

Office of Immigration
and Nationality

Administrative cost

ILO Eastern and Central European
office costs

85 343

Ministry of National
Economy

Administrative cost

Salaries of donor country personnel
employed by the MoA with job
descriptions with FAO and/or
international development assistance
responsibilities.

77 579 Ministry of Agriculture
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Bilateral ODA by
other ministries
and public bodies

24 78 675
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7.5. sz. melléklet: Magyarország humanitárius segélytevékenysége 2014-ben (USD)

Recipient
country

Short description / Project title

Amounts
extended (USD)

Extending agency

Haiti

Vocational training, cholera prevention
activity in form of humanitarian
assistance

Ministry of Foreign
11 766 Affairs and Trade HUMANITARIAN

Iraq

UNHCR RRP project

Ministry of Foreign
53 237 Affairs and Trade ENSZ

Iraq

Support for Syrian refugees in Erbil humanitarian assistance

Ministry of Foreign
13 612 Affairs and Trade HUMANITARIAN

Jordan

Support for Syrian refugees in Amman

Ministry of Foreign
12 973 Affairs and Trade NEFE

Phillippeans

Humanitarian assistance to help repair
the damage caused by the typhoon

Ministry of Foreign
106 889 Affairs and Trade HUMANITARIAN

Phillippeans

Humanitarian assistance to help repair
the damage caused by the typhoon

Ministry of Foreign
8 598 Affairs and Trade HUMANITARIAN
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Serbia

Cooperation with the Ministry of
Interior of Serbia: Serbia floods May
2014

Ministry of Interior
National Directorate
74 235
General for Disaster
Management

Syria

WFP SHARP project

Ministry of Foreign
39 928 Affairs and Trade ENSZ

Syria

UNICEF SHARP project

Ministry of Foreign
39 928 Affairs and Trade ENSZ

Turkey

Support for Syrian refugees in Ankara

Ministry of Foreign
6 616 Affairs and Trade NEFE

Ukraine

Humanitarian assistance to the families
of the "Majdan hundreds"

Ministry of Foreign
64 483 Affairs and Trade HUMANITARIAN

Ukraine

Humanitarian assistance to the Ukraine
(bandage)

Ministry of Foreign
7 114 Affairs and Trade HUMANITARIAN

Ukraine

Health center in Beregszász
humanitarian assistance

Ministry of Foreign
21 017 Affairs and Trade HUMANITARIAN

Ukraine

Home nursing in Beregszász
humanitarian assistance

Ministry of Foreign
16 960 Affairs and Trade HUMANITARIAN
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Ukraine

Humanitarian assistance to improve the
quality of patient care in the hospital in
Lemberg

West Bank and
Gaza Strip

UNRWA Ghaza project

Ministry of Foreign
26 444 Affairs and Trade ENSZ

Unspecified

WHO/Ebola

Ministry of Foreign
66 110 Affairs and Trade ENSZ

Multi country
Africa regional

Ebola related project

African region
(countries stricken
by Ebola in West
Africa)

In-kind assistance from the State
Medical Reserve in form of medicines,
personal protective equipment, medical
equipments,etc. to the most affected
countries

Administrative
costs

Administrative cost of Humanitarian
activity

TOTAL:

Ministry of Foreign
4 116 Affairs and Trade HUMANITARIAN

Ministry of Foreign
2 051 Affairs and Trade HUMANITARIAN
Ministry of Human
Capacities, Institute for
35 809
Emergency Healthcare
Supply Management
Ministry of Foreign
783 Affairs and Trade HUMANITARIAN

612 669

79

7.6 sz. melléklet: Kötött segélyhitel projektek státusza
Kötött segélyhitel projektek státusza
ORSZÁG
Montenegró

PROJEKT NEVE
oktatási
intézmények

Bosznia
víztisztító
Hercegovina
mezőgazdasági
Laosz
miniüzemek
Quang Binh-i
víztisztító
Cam Xuyen-i
víztisztító
Népességnyilvántartási
Vietnám
rendszer - Hai
Phong
Onkológiai
központ

Srí Lanka

Indonézia

Kalatuwawa
víztisztító
Labugama
víztisztító

ÖSSZEGE
15 M EUR
5,8 M EUR
8,6 M USD
10,6 M EUR
14,4 M EUR

10 M EUR

60 M EUR

JOGSZABÁLY
261/2005. (XII. 14.) Korm.
rendelet
94/2010. (III. 31.) Korm.
rendelet
115/2009. (VI. 3.) Korm.
rendelet

kotróhajó/homoksótalanító üzem

16 M EUR

víztisztítók

50 M USD

Megvalósult

Kivitelezés folyamatban
1516/2012. (XI. 22.) Korm.
határozat
148/2009. (VII. 22.)
330/2012. (XI. 26.) Korm.
rendelet

1516/2012. (XI. 22.) Korm.
határozat
306/2009. (XII. 28.)
9/2013. (I. 18.) Korm. rendelet

16,7 M EUR
17,3 M EUR

STÁTUSZ

1516/2012. (XI. 22.) Korm.
határozat
185/2007. (VII. 18.)
77/2011. (V. 6.) Korm. rendelet

1516/2012. (XI. 22.) Korm.
határozat
54/2014. (III. 3.) Korm. rendelet

MEGJEGYZÉS

Törlesztés folyamatban

Hitel folyósítása tart

Nem valósult meg
Kivitelezés folyamatban

Hitel folyósítása tart

Nem valósult meg.
A KK megállapodás 2015.
január
29-én
hatályát
vesztette.
Kivitelezés folyamatban
Hitel folyósítása tart

A KK megállapodás 2013.
június
28-án
hatályát
vesztette
2014. május 25-én hatályba
lépett a KK megállapodás
A tender eredményhirdetése alapján
a Fővárosi Vízművek a nyertes
80
pályázó. Kereskedelmi tárgyalások

Mongólia

Songinói
Biokombinát

25 M USD

13/2010. (II. 5.) Korm. rendelet
HK
1516/2012. (XI. 22.) Korm.
határozat

Kenya

elektromos
távvezeték és
alállomás

14 M EUR

1516/2012. (XI. 22.) Korm.
határozat

Vietnám

Laosz

Onkológiai
központ

60 M EUR

élelmiszerlánc
biztonság

30 M USD

folyamatban.
Tárgyalások
folyamatban A projekt részleteinek ismeretében
vannak a KK megállapodás születhet
döntés
arról,
hogy
újrakötése érdekében
szükséges-e újabb kötött segélyhitel
keret felajánlás Mongólia részére,
illetve az új projekt belefér-e a
korábban felajánlott 25 M USD kötött
segélyhitel keretbe.
A Korm. határozat alapján
elhalasztásra került
Az új felajánlás előkészülete A
segélyhitel
munkacsoport
megkezdődött.
támogatta
az
új
felajánlást.
Kormányelőterjesztés folyamatban
Az új felajánlás előkészülete A
segélyhitel
munkacsoport
megkezdődött.
támogatta
az
új
felajánlást.
Kormányelőterjesztés folyamatban
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7.7 sz. melléklet: Az OWG által javasolt célok (SDG javaslatcsomag)
1.

A szegénység valamennyi formájának felszámolása a világ minden térségében;

2.
Az éhezés megszüntetése, az élelmezésbiztonság és
megteremtése, valamint a fenntartható mezőgazdaság támogatása;
3.

a

jobb

táplálkozás

Az egészséges élet és a jólét biztosítása minden generáció valamennyi tagjának;

4.
Az általánosan elérhető és méltányos, minőségi oktatás, valamint az élethosszig tartó
tanulás lehetőségeinek megteremtése mindenki számára;
5.
A nemek egyenlőségének megvalósítása, minden nő és lány társadalmi
szerepvállalásának növelése (empowerment);
6.
A vízhez, a higiénés ellátáshoz (szanitációhoz) történő hozzáférés és fenntartható
használatuk biztosítása mindenki számára;
7.
A megfizethető, megbízható, fenntartható és modern energiához való hozzáférés
biztosítása mindenki számára;
8.
Tartós, inkluzív és fenntartható gazdasági fejlődés, teljes és hatékony foglalkoztatás
és tisztességes munka megteremtése mindenki számára;
9.
Ellenállóképes infrastruktúra kiépítése, az inkluzív és fenntartható iparosítás
támogatása és az innováció ösztönzése;
10.

Az országok közötti és az országokon belüli egyenlőtlenségek csökkentése;

11.
A városok és emberi lakóhelyek befogadóvá, biztonságossá, katasztrófákkal szemben
ellenállóvá és fenntarthatóvá tétele;
12.

Fenntartható fogyasztási és termelési rendszerek kialakítása;

13.
Sürgős lépések megtétele a klímaváltozás és káros hatásainak leküzdésére elismerve, hogy az éghajlatváltozásra adandó globális válaszok tárgyalásainak elsődleges
nemzetközi kormányközi fóruma az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezmény (UNFCC);
14.
Az óceánok, tengerek és a tengeri erőforrások megőrzése és fenntartható használata
a fenntartható fejlődés érdekében;
15.
A szárazföldi ökoszisztémák fenntartható használatának védelme, visszaállítása és
támogatása, az erdők fenntartható használata, az elsivatagosodás leküzdése, a talaj
állagromlásának megállítása, a pusztulás visszafordítása, és a biológiai sokféleség további
csökkenésének megállítása;
16.
Békés és befogadó társadalmak megteremtése a fenntartható fejlődés érdekében, az
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítása mindenki számára és a hatékony,
elszámoltatható és mindenki számára nyitott intézményi háttér kiépítése minden szinten;
17.
A végrehajtás eszközeinek megerősítése és a fenntartható fejlődés megteremtéséhez
szükséges
globális
partnerség
újjáélesztése.
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7.8 sz. melléklet: Twinningre és Twinnig light projektekre vonatkozó táblázatok
2014-ben elnyert Twinning projektek
Célország

Projekt címe

Egyiptom

Building the Capacity of the Egyptian
Competition Authority (ECA)

Grúzia

Capacity Building of the Employment Support
Services (ESS) in Georgia

Indikatív
költségvetés

Magyar pályázás

Eredmény

1 100 000 €

GVH egy német-litván konzorciumba
delegált szakértőket

német-litván nyertes,
magyar részvétel

1 100 000 €

NMH szlovák vezető partnerrel és
cseh junior partnerrel közösen
pályázott

szlovák-magyar-cseh
nyertes
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2014-ben elnyert Twinning Light projektek

Projekt címe

Projekt kedvezményezettje
(fogadó intézmény)

Indikatív
költségvetés

Strengthening the functioning of Kosovo
Assembly

Kosovo Assembly

250 000 €

Mechanisms of cross-border cooperation in
EURES (CRO CBC EURES)

Croatian Employment Service
(CES)

Magyar pályázás

OGYH pályázott

200 000 € NMH pályázott

Eredmény

magyar nyertes

magyar nyertes
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Korábbi években elnyert, de 2014. folyamán már megvalósítás alatt álló projektek:

Térség

Kedvezményezett
ország

Projekt címe

Donor intézmény

Tagállami
partnerország

IPA

Törökország

Improvement of the Crime
Analysis and Prevention Capacity
in Turkey

Országos Rendőrfőkapitányság (junior
partner)

Anglia,
Hollandia

IPA

Koszovó

Strengthening criminal
investigation capacities against
organised crime and corruption

Országos Rendőrfőkapitányság (junior
partner)

Németország,
Litvánia

Macedónia

Strengthening the capacities for
effective implementation of the
acquis in the field of freedom of
movement for workers

Nemzeti Munkaügyi
Hivatal /
Nemzetgazdasági
Minisztérium (junior
partner)

Svédország

IPA

Horvátország

Improvement of the Enforcement
system in the Republic of Croatia

Közigazgatási és
Igazságügyi
Minisztérium (junior
partner)

Spanyolország

IPA

BoszniaHercegovina

Enhancing the role of parliaments
in Bosnia and Herzegovina in the
EU integration context

Országgyűlés Hivatala
(vezető partner)

Franciaország

Szerbia

Strengthening the capacities of
authorities responsible for CITES
and wildlife trade regulations
enforcement in Serbia

Vidékfejlesztési
Minisztérium

Twinning light -

IPA

IPA
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