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1. Általános bevezetés, intézményi háttér
1.1. Általános bevezetés
Magyarország 2004-ben, EU-taggá válásával vállalta, hogy a nemzetközi donorközösség
és az EU által elfogadott és kialakított normarendszernek megfelelő nemzetközi fejlesztési
együttműködési (NEFE) politikát fog folytatni, annak érdekében, hogy hozzájáruljon a
világban létező szegénység csökkentéséhez, a fejlődő országok felzárkózásához, az ENSZ
tagállamai által 2000-ben kitűzött és 2015-re elérendő Millenniumi Fejlesztési Célok
(Millennium Development Goals, MDG) teljesüléséhez. A NEFE a külkapcsolatok fontos
eleme; olyan feladat, amelynek folyamatos, magas színvonalú végrehajtása a fejlett világ
morális kötelezettségeinek teljesítése mellett a donorállam nemzetközi elismertségét is
növeli, ezáltal érdekérvényesítő képességét javítja. A fejlesztési célú nemzetközi
együttműködés, azáltal, hogy hozzájárul a biztonság növeléséhez, a szociális viszonyok
javulásához, a gazdaság erősödéséhez, a fejlődő és a fejlett világ érdekeit egyaránt
szolgálja. Az elmúlt években hazánk fokozatosan kiépítette a donortevékenység
intézményi hátterét, bekapcsolódott a nemzetközi – és különösen az uniós – egyeztető
mechanizmusokba és kialakította partnerországainak körét, a fejlesztési együttműködés
kereteit. Magyarország 2005-ben az újonnan csatlakozott EU-tagállamokkal egyetemben
vállalta, hogy 2010-re bruttó nemzeti jövedelmének (GNI) 0,17, 2015-re pedig 0,33 %-át
fogja hivatalos fejlesztési támogatásra (Official Development Assistance, ODA) fordítani
(a vonatkozó részarány 2009-ben 0,095, 2010-ben 0,091 % volt). A nemzetközi pénzügyi
válság hatásai a fejlett országok alkotta donorközösség számos országában
megakasztották a NEFE célú ráfordítások növelésének korábban pozitív trendjét. Igaz ez
Magyarországra is, ahol a korábbi csökkenés után a 2010 nyarán életbe léptetett
költségvetési szigorítások is érzékenyen érintették a NEFE tevékenység céljaira szolgáló
költségvetési előirányzatot.
Az elmúlt években több olyan, a nemzetközi közösség által elfogadott dokumentumhoz
csatlakoztunk (Párizsi Segélyhatékonysági Nyilatkozat, 2005, Accrai Akcióterv, 2008),
amelyek végrehajtását az EU magára nézve irányadónak tekinti, s amelyek a többi között
a NEFE-tevékenység tudatos tervezését, más donorokkal való összehangolását, szakmai
hátterének tökéletesítését teszik szükségessé. 2010-ben elkezdtük a hosszabb távú NEFE
tervezés szakmai feltételeinek kialakítását, lépéseket téve ezáltal a projektciklusmenedzsment egyes elemei szakmai normarendszerének kidolgozása felé. A költségvetési
mozgástér tervezhetőségének gyengesége ugyanakkor nehezíti a partnerországokkal
hosszabb távra kialakítandó, egymásra épülő projektekben testet öltő, hatékony és
Magyarország számára megfelelő láthatóságot biztosító fejlesztési együttműködést és a
program alapú segítségnyújtás felé való elmozdulást.
A 2010. évet – és különösen annak második felét – a NEFE terén is elsősorban a 2011
első hat hónapjában betöltött EU-elnökség feladataira való felkészülés határozta meg. Az
elnökségi programban számos fajsúlyos téma (az EU NEFE politikájának jövőjéről
megkezdett vita, a finanszírozásra tett tagállami kötelezettségvállalás teljesülésének
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felmérése, felkészülés a 2011 végén Dél-Koreában rendezendő segélyhatékonysági magas
szintű fórumra) megvitatása szerepel, és napirenden van a víz fejlesztéspolitikában
betöltött szerepével kapcsolatos, a magyar elnökség által választott prioritási kérdés is.
NEFE tevékenységünkben 2010-ben fokozott szerephez jutott a globális klímavédelem
fejlesztési vonatkozásai iránti felelősségvállalás; erre a célra kiegészítő költségvetési
forrásokat is sikerült mobilizálni és felhasználni.
Magyarország 2010-ben is projekt alapú fejlesztési együttműködést folytatott partnereivel.
A program alapú, valamint a költségvetési támogatás olyan támogatási módozat, amely
hosszabb távú kötelezettségvállalást és nagyságrendekkel bővebb finanszírozási
forrásokat feltételez, ezért – noha az európai donor közösség és a segélyhatékonysági
iránymutatások a nemzetközi segélyezésben a költségvetési támogatások felé való
fokozott elmozdulást tartják célravezetőnek – ezeknek a magyar NEFE politikában való
meghonosítása valószínűleg még sokáig várat magára.
A nemzetközi fejlesztési együttműködés legfontosabb multilaterális eseménye 2010-ben
az ENSZ Közgyűlés keretében szeptemberben, New Yorkban a Millenniumi Fejlesztési
Célok részidei teljesüléséről tartott magas szintű fórum volt, de a nemzetközi
diskurzusban jelentős szerep jutott a segélyhatékonyság, a fejlesztésfinanszírozás
különféle – részint innovatív – formái, az egészségügyi célok, az új donorok
kérdéskörének is.
1.2. Intézményi háttér
A 2010. május 29-én hivatalba lépett kormány által az államigazgatásban foganatosított
átszervezések sem módosítottak a nemzetközi fejlesztési együttműködésért viselt
kormányzati felelősség intézményi hátterén, ez a feladat változatlanul a
Külügyminisztérium illetékességi körébe tartozik, és itt folyik az egyes szaktárcák NEFE
jellegű tevékenységének koordinációja, valamint az azzal kapcsolatos statisztikai adatok
gyűjtése és az OECD felé való továbbítása is. Az ezzel foglalkozó külügyminisztériumi
szervezeti egység, a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési és Humanitárius
Segítségnyújtási Főosztály (NEFEFO) feladatköre nem változott.
A tárcaközi egyeztetési és döntéshozatali mechanizmus intézményi háttere a
kormányalakítást követő jogszabályváltozásokkal együtt átalakult. A 1119/2010. (V. 13.)
Korm. határozat 2010. május 29-i hatállyal hatályon kívül helyezte nemzetközi fejlesztési
együttműködési politika földrajzi irányainak és szektorális feladatainak kijelölésére és az
éves nemzeti programok koordinálására a 2191/2007. (X. 20.) Korm. határozat által
létrehozott Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Kormánybizottságot. A tárcaközi
szakértői szintű egyeztetés formális fórumok nélkül is megmaradt és működött, s szükség
esetén magas – helyettes államtitkári – szintű megbeszélésekre is sor került.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (Áht.) 2010. augusztus 15-én (majd
2011. január 1-jén) hatályba lépett módosításai némileg megváltoztatták a NEFEtevékenység végrehajtásának jogszabályi feltételeit is: társadalmi szervezet, alapítvány,
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közalapítvány részére a továbbiakban akkor nyújtható támogatás, ha a szervezet
közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú és a támogatás odaítélése pályázati úton
történik. A jogszabályváltozás következtében lényegében megszűnt az egyes
külképviseleteknek korábban biztosított lehetőség, hogy saját hatáskörben, egyéni döntés
alapján, pályázat nélkül projektvégrehajtással (mikroprojekt) bízhassanak meg civil
szervezeteket.
A jogszabályi környezet változásának a NEFE tevékenység szempontjából kedvező
fejleménye volt, hogy az Áht. 2010. augusztus 15-től hatályos 24/B. § (7) bekezdése
figyelembe veszi a NEFE-tevékenység naptáriév-határokon átnyúló jellegét, és a NEFE,
valamint a kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt bevételek
előirányzat-maradványának összegével a tárgyévi azonos rendeltetésű előirányzatokat
megemelheti, azaz a szóban forgó előirányzatokon képződött maradványokat
automatikusan kötelezettségvállalással terhelt előirányzatoknak ismeri el. Ez a lépés
kiegyensúlyozott költségvetési viszonyok mellett segíti a hosszabb távú, átgondolt
tervezés alapján végrehajtott NEFE tevékenység meghonosítását, megszünteti a
maradványok elhamarkodott felhasználására irányuló késztetést.
1.2.1.A 2011. évi EU-elnökségi feladatra való felkészülés
Noha az EU-ban a Lisszaboni Szerződés értelmében a NEFE a mindenkori kül- és
biztonságpolitikai főképviselő elnökölte Külügyek Tanácsához tartozik, a döntéselőkészítést végző tanácsi munkacsoportokban továbbra is megmaradt a soros elnökséget
adó tagállam elnöki szerepe. Ennek megfelelően 2011 első felében a Külügyminisztérium
nemzetközi fejlesztési együttműködésért felelős főosztálya, a NEFEFO látja el a CODEV
(általános NEFE-politika), az ACP (az afrikai, karibi, csendes-óceáni országokkal
foglalkozó), továbbá a humanitárius együttműködéssel és élelmiszersegélyezéssel
foglalkozó COHAFA munkacsoport elnöklését, illetve ezek felügyeletét is. A feladatra
való felkészülés alapvetően meghatározta a szervezeti egység munkáját 2010 második
felében; az elnökségi program részletes kidolgozása és a bejövő elnökség („incoming
presidency”) tervei és egyes témakörökben képviselt álláspontjai iránti nemzetközi
érdeklődés kielégítése ugyanis a rendelkezésre álló kapacitások túlnyomó részét igénybe
vette. Az elnökségi munka szempontjából jelentős segítség, hogy 2010. július 1. óta az
elnökség ideje alatt a brit fejlesztési tárca, a DFID munkatársa is segíti a NEFEFO-t. A
Főosztálynak az elnökségi előkészületek miatt legalább megkétszereződő munkát a
korábbihoz képest 22,5 %-kal csökkentett létszámú munkatársi körrel kell(ett) elvégeznie.
Az elnökséghez kapcsolódó feladatok elsődlegessége és a kapacitáscsökkenés miatt ezért
háttérbe szorultak a hosszú évek óta magára várató NEFE stratégia kidolgozására, a
korábban elkezdett, majd elakadt NEFE-törvény előkészítésére, a humanitárius
koordináció intézményi hátterének és jogi környezetének, a hazai források nagyságához
viszonyítva túlzottan széles partnerországi kör felülvizsgálatára és az egyes munkafázisok
(tervezés, pályáztatás szakmai tartalma, végrehajtás, monitoring, értékelés) szakmai
normáinak, protokolljainak kidolgozására irányuló munkálatok. Ezek pótlásának
megkezdésére legkorábban 2011-ben, az elnökség vége után kerülhet sor.
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1.3. Finanszírozás
Magyarország 2010-ben bruttó nemzeti jövedelmének 0,091 %-át fordította hivatalos
nemzetközi fejlesztési együttműködésre, ami az egy évvel korábbi adatnál (0,095)
valamivel alacsonyabb érték, és jelentősen elmarad az EU-tagállamként 2005-ben vállalt
célkitűzéstől (0,17 %). Ez megegyezik az EU újabb tagállamainak átlagos ráfordítási
arányával (0,09), figyelembe véve azonban a hazánk esetében csökkenő tendenciát,
valamint a 2005-ben vállalt kötelezettség teljesítésére irányuló uniós nyomást, fontos
lenne, hogy a közeli jövőben ezen a téren trendváltás történjen. A 113 millió USD-nek
(kb. 23,5 milliárd HUF-nak) megfelelő összeg túlnyomó részét (mintegy 75%-át) a
különböző nemzetközi szervezetekbe, alapokba befizetett tagdíjak és hozzájárulások
ODA-ként elszámolható részaránya alkotja, a kétoldalú keretben folyatott fejlesztési célú
együttműködésre előirányzott és felhasznált összegek a ráfordítások kb. 25%-át teszik ki.
Ez utóbbi kategórián belül csekély részarányt képeznek továbbá azok a projektek,
amelyeket kifejezetten fejlesztési céllal, NEFE-együttműködés keretében hajtottunk
végre; a bilaterális kooperáció jelentős része az egyes szaktárcák nemzetközi
kapcsolatrendszerének NEFE-ként is elismerhető elemeiből adódik. Nemzetközi
hitelességünk megőrzése érdekében feltétlenül indokolt, hogy a NEFE célú ráfordítások
tekintetében – lehetőségeinkkel összhangban – legalább minimális, de pozitív irányú
elmozdulást tudjunk felmutatni. Ennek érdekében lehetőség szerint meg kell kezdeni a
NEFE célú előirányzatok fokozatos növelését.
2010-ben a nemzetközi pénzügyi válság hatásai nemzetközi fejlesztési tevékenységünkre
is jelentősen rányomták bélyegüket. A Külügyminisztérium 2010. évi költségvetésében
nemzetközi fejlesztési célú előirányzatokon (NEFE és afganisztáni PRT) szereplő keret
(141 millió, illetve 459 millió HUF) a költségvetési megszorítás következtében
számottevő mértékben, 51 millió, illetve 269 millió HUF-ra csökkent. Tekintettel arra,
hogy az országgyűlési választások, a kormányváltás és az intézményi átszervezések miatt
az év első 8 hónapjában a 2010. évi előirányzatról forrásfelhasználás nem történt,
valamint augusztusban megváltoztak az Áht. azon előírásai, amelyek a civil szervezetek
által végrehajtott projektek támogatását szabályozzák, a keret egy része maradványként
került át a 2011. évre. A NEFE tevékenység jellegéből következik, hogy a végrehajtás és a
forrásfelhasználás rendszerint nem szorítható be a naptári év keretei közé, ezért
maradványképződés lényegében minden évben előfordul.
A költségvetési nehézségek ellenére, a globális felelősségvállalás céljaira sikerült
pótlólagos forrásokat mobilizálni; 2010 decemberében a központi tartalékalapból 1 millió
EUR-nak megfelelő HUF került át a Külügyminisztérium NEFE előirányzatára, amely
összeget – a 2009. decemberi koppenhágai klímacsúcson tett vállalásnak megfelelően – a
legkevésbé fejlett országok klímavédelmére ajánlottuk fel (részletesen l. lent, A
klímavédelem jelentősége pontnál).
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2. Multilaterális együttműködés
2.1. A 2010. év főbb fejleményei a nemzetközi fejlesztési együttműködés és a
humanitárius segítségnyújtás terén az Európai Unióban
A Lisszaboni Szerződés hatályba lépésével kialakult helyzetben a spanyol és a belga soros
elnökség alatt elsőrendű fontosságú volt az új működési rend kialakulása, a kül- és
biztonságpolitikai főképviselő szerepkörének és a felügyelete alá tartozó intézménynek
(Európai Külügyi Szolgálat) a létrehozatala és megszilárdulása. A főképviselő, a Bizottság
és az elnökséget adó tagállam feladatainak pontos elhatárolása, valamint a gyakorlati
működés (a NEFE-feladatokkal megbízott brüsszeli intézményrendszerben is jelentős
átalakulásokra került sor) megszervezése jelentősen lelassította az ügymenetet.
A spanyol-belga-magyar trióban való együttműködés kiemelkedő jelentőséggel bírt EU
elnökségünkre való felkészülésünkben; a dossziék közös áttekintése, a tapasztalatok
átadása, különösen a második félév során, folyamatos volt.
2.2. A spanyol EU elnökség időszaka alatt elért eredmények
A spanyol elnökség nemzetközi fejlesztési együttműködési programjának elsődleges
céljait a nemzetközi kötelezettségvállalások teljesítésében, a fejlődő országokkal
fenntartott stratégiai partnerség előmozdításában, valamint a világgazdasági válság
következményei miatt szükségessé váló új nemzetközi fejlesztési architektúra
kialakításában fogalmazták meg.
Az első félév alatt megszületett az EU hivatalos tárgyalási álláspontja a millenniumi
fejlesztési célok New York-i felülvizsgálati konferenciájára. A tagállamok egybehangzó
véleménye, hogy a célok teljesítésében leginkább lemaradó országok, különösen pedig a
törékeny államok támogatására kiemelt hangsúlyt kell helyezni, ugyanakkor az MDG-k
teljesítéséhez a támogatott országoknak is komoly erőfeszítéseket kell tenniük. Az MDGk komplex jellege miatt azok elérése nem csupán fejlesztéspolitikai, hanem többek között
gazdasági, pénzügyi, kereskedelmi és biztonsági kérdés is, emellett szükséges a
fejlesztéspolitika minden szereplője közötti kapcsolatok erősítése.
A 2015-ig terjedő időszakra vonatkozó támogatásfinanszírozás kérdésének napirendre
kerülése elkerülhetetlen volt annak ismeretében, hogy már 2010 elején látható volt, az EU
nem fogja teljesíteni 2010-re vállalt ráfordítási kötelezettségeit. A Külügyek Tanácsa
2010. június 15-ei ülésén elfogadta, hogy évente értékeli a fejlődő országok támogatására
vonatkozó kötelezettségvállalások alakulását és az eredményekről tájékoztatja az Európai
Tanácsot. Az Európai Tanács 2010. június 17-i ülésén pedig újólag megerősítette
kötelezettségvállalását a fejlesztési támogatásra vonatkozó, a 2005. júniusi
következtetéseiben 2015-ig meghatározott célértékek elérése iránt.
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A 2010 januárjában Haitin bekövetkezett földrengés okozta humanitárius helyzet kezelése
és a hosszú távú fejlesztési törekvések tagállamok közötti összehangolása (joint
programming) mint kísérleti kezdeményezés is folyamatosan napirenden szerepelt.
A spanyol elnökség alatt a Tanács emellett következtetéseket fogadott el az
élelmezésbiztonságról, a globális egészségügyről és az adózás fejlesztési kérdéseiről, sor
került az EU-USA közötti magas szintű fejlesztéspolitikai találkozóra, az EU-Karib térség
stratégia útnak indítására és a Cotonou-i Megállapodás módosításának aláírására.
2.3. A belga EU-elnökség alatt elért eredmények
A belga elnökség nemzetközi fejlesztési együttműködési programját a tematikai
prioritások mellett fontos nemzetközi találkozók is befolyásolták, különös tekintettel az
ENSZ közgyűlés margóján megrendezett Millenniumi Fejlesztési Célok felülvizsgálati
konferenciájára (2010. szeptember 20-22.), ahol José Manuel Barroso, az Európai
Bizottság elnöke bejelentette az MDG kezdeményezés elindítását. Ennek lényege, hogy az
Európai Unió 1 milliárd EUR pluszforrásra tett felajánlást, amely kifejezetten az MDG
teljesítésében legnagyobb elmaradást mutató ACP (afrikai, karibi és csendes óceáni)
országok támogatását szolgálná. A többlettámogatás olyan módon kerülne elosztásra,
hogy a félidős felülvizsgálat során ”kedvezőnek” értékelt 19 ország kapna 300 millió EUR
összegű többletforrást, a maradék 700 millió EUR pedig a teljesítés szempontjából
legkevesebb előrehaladást mutató (most off-track) Millenniumi Fejlesztési Célok,
valamint a leginkább elmaradott ország csoportok vonatkozásában kerülne felhasználásra.
A források fókuszáltabb felhasználása érdekében az Európai Bizottság prioritásként
határozta meg a gyermekhalandóság (MDG4) és az anyai halandóság csökkentésére
(MDG5) vonatkozó célokat, valamint a fenntartható környezet (MDG7) célkitűzésen belül
a vízhez és a higiénés szolgáltatásokhoz (sanitation) való hozzájutás javítását, továbbá a
mezőgazdaság és élelmezésbiztonság területeit.
2.4. Az MDG-csúcs eredményei
Az ENSZ Közgyűlés keretében 2010 szeptemberében New Yorkban tartott
csúcstalálkozón elfogadott záródokumentum (Keeping the Promise – United to Achieve
the MDGs) megerősíti a nemzetközi közösség elkötelezettségét a célok iránt és
megállapítja, hogy azok teljesíthetőek, ennek érdekében pedig konkrét teendőket helyez
kilátásba. A Ban Ki-moon ENSZ-főtitkár által kezdeményezett Global Strategy for
Women’s and Children’s Health (Globális Stratégia a Nők és a Gyermekek Egészségéért)
céljaira több mint 40 milliárd USD felajánlást tettek az országok vezetői, nemzetközi
szervezetek és pénzügyi intézmények, gazdasági szereplők. Az EU 1 milliárd eurós
többletforrásra vonatkozó felajánlása mellett a Világbank jelezte, hogy növeli a
mezőgazdaság fejlesztését célzó támogatásait, Japán jelentős hozzájárulásokat nyújt majd
a fejlődő országok oktatási, betegségmegelőzési programjaihoz, Nagy-Britannia 2014-re a
jelenlegi évi 150 millió fontról 500 millió fontra emeli a malária elleni küzdelemhez
nyújtott hozzájárulásait. Franciaország és Kína is növeli az AIDS, a TBC és a malária
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leküzdését célzó segítségnyújtást, az Egyesült Államok és az Ázsiai Fejlesztési Bank –
több nagyvállalat mellett – a megújuló energiaforrások és az energiatakarékos háztartási
berendezések elterjesztését, a tiszta ivóvízhez való hozzáférés javítását kívánja többek
között támogatni. A csúcstalálkozón Magyarországot Schmitt Pál köztársasági elnök
képviselte, aki beszédében a többi között a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés, valamint a
tiszta vízhez való hozzáférés fejlesztésekben játszott szerepét hangsúlyozta.
2.5. A klímavédelem jelentősége
2010-ben Magyarország első ízben támogatta jelentősebb összeggel a legkevésbé fejlett
országok éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodását. Az Európai Unió a 2009
decemberében Koppenhágában megrendezett nemzetközi klíma-csúcstalálkozón vállalta,
hogy – a fejlett államok által a fejlődő országok klímavédelmére2010-2012 közötti
teljesítéssel felajánlott 30 milliárd USD részeként – a jelzett időszakban 7,2 milliárd EURt bocsát rendelkezésre. Magyarország összesen 6 millió EUR-t ajánlott fel, amelyet
három, emelkedő részletben fog teljesíteni. Az első, 2010-ben esedékes 1 millió EUR
költségvetésen belüli elkülönítése 2010 decemberében megtörtént, s az összeget az ENSZ
Éghajlat-változási Keretegyezménye (UNFCCC) alatt létrehozott és a Globális
Környezetvédelemi Alap (GEF) által kezelt Legkevésbé Fejlett Országok Alapjába
(LDCF) fizettük be. Ezzel a lépéssel hazánk a közép-európai donor országok sorában az
elsők között ajánlott fel támogatást az éghajlatváltozás káros hatásaival szemben
legsérülékenyebb, legkevésbé fejlett országok adaptációs tevékenységének elősegítésére.
2.6. Együttműködés a nemzetközi fejlesztésfinanszírozási-pénzügyi intézményekkel
Nemzetközi fejlesztési tevékenységünk elsősorban multilaterális keretek között valósul
meg; 2010-ben ismét ez tette ki a teljes magyar ODA 75 %-át. Ennek oka jellemzően a
fejlődő térségekkel történő együttműködés történelmi tapasztalatainak hiányára és csekély
diplomáciai jelenlétünkre vezethető vissza.
Magyarország rendszeresen támogatja a Világbank International Development
Association (IDA) alapját, amely a világ legszegényebb – többnyire afrikai – országaiban
a gazdasági növekedés serkentését, az egyenlőtlenségek csökkentését és a lakosság
életszínvonalának növelését célzó programokat támogat kedvezményes hitelek és
támogatások nyújtása útján. Az IDA-hoz 2010-ben 3,6 millió USD-vel járultunk hozzá.
Rendszeresen jelentős összeggel segítjük továbbá a Nemzetközi Valuta Alap (IMF)
alacsony jövedelmű országok szegénységcsökkentő és gazdasági növekedését serkentő
programjait támogató Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF) eszközét és az
ehhez kapcsolódó, a Világbankkal közösen működtetett, a súlyosan eladósodott országok
támogatására indított Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) és Multilateral Debt Relief
Initiative (MDRI) kezdeményezéseket.
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2.7. Együttműködés a FAO-val
A Magyar Kormány és az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) között
létrejött, a 203/2007 (VII. 31.) Korm. rendeletben kihirdetett megállapodás értelmében
Magyarország vállalta a Budapestre költöző FAO hivatalok és a Közös Szolgáltató
Központ elhelyezésére szolgáló létesítmények biztosítását, valamint azok működési
költségeinek fedezését. A Kormány vállalta továbbá, hogy 2012-ig 100, fejlődő országból
érkező, a magyar mezőgazdasági felsőoktatásban részt vevő hallgatót ösztöndíjjal
támogat. Ennek költségei 2010-ben 110,7 millió HUF-t tettek ki. A kötelezettségvállalás
harmadik eleme az élelmezésbiztonság elérését célzó vidékfejlesztési projektek
megvalósítása 5 millió USD értékben. A nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettségek
teljesítéséért a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) felelős.
2.7.1. FAO Trust Fund
A nemzetközi szerződés értelmében a VM 2010-ben albán és koszovói mezőgazdasági
szakemberek képzését valósította meg, valamint támogatta a kelet-európai és közép-ázsiai
fejlődő országokból érkező szakemberek részvételét a budapesti FAO informális
konzultáción. Az eddig megvalósított projektek összértéke 270.000,- USD, így a 2012-ig
teljesítendő 5 millió USD nagyságú projektfinanszírozásra tett vállalásunkban 4,73 millió
USD elmaradás van.
2.7.2. FAO hivatalok működése
A VM biztosítja a FAO Európai és Közép-Ázsiai Regionális Hivatala, a FAO Közép- és
Kelet-Európai Alregionális Hivatala, valamint a Közös Szolgáltató Központ elhelyezésére
szolgáló ingatlanokat, valamint a hivatalok működéséhez szükséges erőforrásokat. A
három hivatal fenntartására 2010-ben 225 millió HUF-ot költött a VM saját
költségvetéséből.
2.8. World Food Program
A VM évente 65.000 USD-vel járul hozzá a program költségvetéséhez, amelynek célja a
legszegényebb országok élelmezési helyzetének javítása. A hozzájárulás mértéke évek óta
változatlan.
2.9. UNDP TRUST FUND
A „Magyarország együttműködésének erősítése a fejlődő és átalakuló államokkal” című
program finanszírozására a UNDP és a Külügyminisztérium 2003. november 27-én egy
kötött felhasználású pénzügyi alap (Trust Fund) létrehozására költségmegosztási
megállapodást (Cost-Sharing Agreement) kötött. A megállapodás alapján a magyar fél
pénzeszközökkel tölti fel a Trust Fund-ot, míg a UNDP a Pozsonyi Regionális
Központjának és a partnerországokban működő irodáinak szakmai munkájával és
infrastruktúrájának használatával járul hozzá a projektekhez. A Trust Fund keretében
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megvalósuló programok végrehajtására a KüM egyetértésével a UNDP a HUN-IDA Nonprofit Kft-t kérte fel.
A megállapodás megkötésekor a Külügyminisztérium a költségvetéséből 220 millió HUF
összeg átutalásáról rendelkezett, amelynek felhasználása után 2008. március 31-én további
100 millió HUF összeget juttatott az Alapnak. 2008 októberében megtörtént a következő
hozzájárulás, 74,6 millió HUF értékben.
A 2010. évi program keretében 372 365 USD jóváhagyott keretből 329 ezer USD
összegben az alábbi programok valósultak meg:
 észak-szerbiai önkormányzatok bevonásával fenntartható gazdasági fejlődést
segítő program,
 bosznia-hercegovinai kulturális szervezetek részére EU-s források bevonását
segítő workshop,
 bosznia-hercegovinai média szakemberek és újságírók részére szervezett
tanulmányút,
 bosznia-hercegovinai államigazgatási tisztviselők részére a DFID külföldi
támogatások
koordinálása
területén
megvalósított
kapacitás-fejlesztési
projektjéhez illeszkedően magyarországi tanulmányút,
 georgiai büntetés-végrehajtási szakemberek részére tanúvédelmi és szervezett
bűnözés témájában szervezett képzések,
 palesztin büntetés-végrehajtási szakemberek tanulmányútja és
 vietnami szakemberek élelmiszerbiztonsági tanulmányútja valósult meg.
A 2010-ben végrehajtott programok résztvevői visszajelzése elégedettséget mutat és az
együttműködés folytatására a partnerek igényt tartanak.

3. Bilaterális együttműködés
3.1. A magyar NEFE által megcélzott szektorok 2010-ben
A magyar NEFE-tevékenység által 2010-ben megcélzott szektorok összetételében nem
történt változás; továbbra is elsősorban az intézményi kapacitásépítés, a gazdaságipolitikai átalakulással és nemzetközi integrációval kapcsolatos tapasztalatok átadása, az
egészségügyi és oktatási infrastruktúra fejlesztése állt a középpontban.
3.2. A partnerországok köre
Magyarország hivatalos fejlesztési együttműködésének partnerországi köre 2010-ben nem
változott, bár néhány partnerállammal lényegében már évek óta szünetelt az
együttműködés. Kiemelt partnerként tartottuk számon Bosznia-Hercegovinát, a Moldovai
Köztársaságot, a Palesztin Hatóságot, Szerbiát és Vietnamot, eseti projektek
megvalósítására volt lehetőség Afrika Szaharától délre eső térségében, Jemenben,
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Kambodzsában,
Kirgizisztánban,
Koszovóban,
Laoszban,
Macedóniában,
Montenegróban, Mongóliában, Ukrajnában és nemzetközi kötelezettségvállalás alapján
támogatandó ország volt Afganisztán és Irak.
A hazai fejlesztési források szűkössége miatt, egyszersmind a hatékonyabb és
koncentráltabb felhasználás érdekében, a jövőben célszerűnek látszik a partnerországok
körének szűkítése. Az EU által vallott és a Magyarország által is aláírt nemzetközi
dokumentumokban foglalt fejlesztéshatékonysági irányelvek érvényesítése érdekében is
fontos, hogy a NEFE együttműködésben törekedjünk a kiszámíthatóságra, a
folyamattervezésre, az egy-egy országban megcélzott szektorok számának korlátozására.
A koncentráltabb donor tevékenység az egyes területekkel kapcsolatos hasznos
tapasztalatok felhalmozását is segíti, ami pedig kedvező előfeltételeket teremt a
donorkoordinációhoz. Ez utóbbinak az elmélyítésére nem csupán a segélyhatékonysági
alapelvek teljesítése érdekében van szükség, hanem a szűkös saját források révén elérhető
hatások növelése végett is.
A magyar NEFE tevékenység 2011-ben esedékes feladatai sorában előkelő helyen
szerepel a partnerországok körének a fejlesztési igények, a hazai adottságok és az
általános külkapcsolati célok alapján történő felülvizsgálata, amelynek a partnerországok
számának csökkenését kell eredményeznie, ugyanakkor bizonyos mozgásteret hagyva az
ad hoc szempontok (pl. valamely humanitárius katasztrófát követő fejlesztés elindítása
vagy valamely, a magyar fejlesztéspolitika komparatív előnyeit tekintve kiemelt szektor
fejlesztése egy egyébként nem partnerországban) alapján felmerülő együttműködés
lehetőségének.
3.3. A 2010. évi NEFE-előirányzat felhasználása
A 2010. évi NEFE- és az afganisztáni PRT-előirányzat felhasználásáról az év utolsó
negyedében születtek döntések. Sor került pályázat kiírására civil szervezetek számára,
meghatározott országokban, illetve régiókban (Afganisztán, Afrika Szaharától délre eső
területe, Bosznia-Hercegovina, Ukrajna és Vietnám) és szektorokban (országonként
különböző), továbbá – Afganisztán esetében – szaktárcák (BM, HM, NEFMI) is kaptak
forrásokat a PRT művelethez kapcsolódó fejlesztési tevékenység végrehajtására.
A civil szervezetek pályázataikkal összesen 68,3 millió HUF-t nyertek afganisztáni,
kenyai, ukrajnai és vietnami fejlesztési projektek végrehajtására. A Baptista
Szeretetszolgálat 12 millió HUF értékű projektje egészségügyi képzés és eszközfejlesztés,
a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 30 millió HUF értékű projektje egészségügyi
eszközfejlesztés és mezőgazdasági képzés biztosításán keresztül járul hozzá Afganisztán
fejlesztéséhez.
A
Gyógyítás
Korszerűsítéséért
Alapítvány
járóbeteg-ellátást,
anyaés
csecsemőgondozást, AIDS-gondozást valósít meg Kenyában, az Eldoret városban
található St. Ladislaus Strattmann Clinic-ben, 9,9 millió HUF támogatás felhasználásával.
13

Ukrajnában a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány a zápszonyi általános iskola
felújítását valósítja meg mintegy 7 millió HUF értékű támogatásból, illetve a Napfelkelte
Alapítvány Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei és Kárpátalja megyei oktatási intézmények
bevonásával határon átnyúló pedagógiai tapasztalatcserét és fejlesztést hajt végre 5,4
millió HUF értékű támogatásból.
A Faipari Tudományos Egyesület projektje a biomassza energetikai felhasználásának
bevezetését segíti elő a klímavédelem céljából Vietnamban, 4 millió HUF elnyert
támogatásból.
A BM rendőroktatásra, a HM kisebb baghlani infrastrukturális projektekre, a NEFMI
pedig ösztöndíjas diákok magyarországi képzésére összesen 92 millió HUF értékű
forrásátadásban részesült.

3.4. A NEFE projektek végrehajtása
2009 szeptemberében lejárt az a szerződés, amely a HUN-IDA Közhasznú Nonprofit Kft.t bízta meg a Külügyminisztérium által kezdeményezett NEFE projektek egy részének
kivitelezésével. A projektek más részét a pályázatokon nyertes civil szervezetek, a
mikroprojektek megvalósítására feljogosított magyar nagykövetségek, az eseti alapon
megbízott szaktárcák, valamint a Külügyminisztérium saját szervezésben hajtotta végre. A
HUN-IDA 2010-ben is folytatta a korábban megtervezett és általa elkezdett projektek
kivitelezését.
3.5. A HUN-IDA tevékenysége
A képzések a 2008-2009. évek tervezésén alapulnak, gyakorlatilag a jelzett időszak során
kialakított és elfogadott szakmai programok befejező elemeit jelentették.

3.6. NEFE tevékenységünk az egyes partnerországokban
NEFE partnerországaink régiós megoszlása %-os formában az alábbi bontásban mutatható ki:

Kelet-Európa
és KözépÁzsia; 24,15 Ázsia ; 40,70
Nyugat-Balkán;
29,42

Afrika és Közel
Kelet; 5,73
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3.6.1.

Afrika és Közel-Kelet

Dél-Afrikai Köztársaság
2010-ben fejeződött be a 2008-tól két alkalommal mikroprojekt keretében támogatott, a
mozgássérült és szellemi fejlődésben visszamaradt gyermekeket foglalkoztató, napközi
otthon rendszerű Sizanai Gyermekotthon működését segítő projekt. A gyermekekkel való
foglalkozást megnehezíti, hogy közülük számosan HIV pozitívak, egészségi állapotuk
labilis. Az intézményt látogató sérült gyermekek fejlesztésében az intézményvezető 2003
óta alkalmazza a Pető-módszert.
A Nemzeti Innovációs Hivatal a dél-afrikai Művészeti, Kulturális, Tudományos és
Technológiai Minisztériummal TéT együttműködés keretében 39,3 millió HUF értékben
valósított meg kutatási projekteket.
Az Országgyűlés dél-afrikai partnerével tapasztalatcserét folytatott gazdaságfejlesztési,
intézményrendszeri és intézményműködtetési kérdésekről. Az Országgyűlés által
szervezett szakmai program a törvényhozás intézményeinek és háttérszervezeteinek
kapacitásépítését célozta, a program 780 ezer HUF-ból valósult meg.
Etiópia
A lejárt etióp államadósság 10 %-ának (743.591 US dollár) fejlesztési támogatássá
alakításával tervezett „Vízügyi és öntözési projekt megvalósítása Etiópiában” című
projekt műszakilag 2010 elejére elkészült. A projekt hivatalos átadására várhatóan 2011ben kerül sor.
A FAO ösztöndíj program keretén belül Etiópiából 20 egyetemi hallgató részesült
támogatásban összesen 26,9 millió HUF értékben. A támogatás fedezi a diákok tandíját, a
tankönyvek és a kollégiumi elhelyezés költségeit, valamint havi ösztöndíjat.
Kenya
A Honvédelmi Minisztérium 2010-ben is hozzájárult a GCSP Global Scholarship Fund
nevű alapjához egy ’gender specific scholarship’ ösztöndíjjal 2,6 millió HUF (12000
CHF) értékben, melyet egy kenyai szakember nyert el. A program a nők részvételét
támogatja a biztonsági szektor reformjában.
Az Országgyűlés kenyai partnerével tapasztalatcserét folytatott gazdaságfejlesztési,
intézményrendszeri és intézményműködtetési kérdésekről, a program 93 ezer HUF-ból
valósult meg.
2010 decemberében pályázati eljárásban a Gyógyítás Korszerűsítéséért Alapítvány a
kenyai
St.
LadislausStrattmannClinic-ben
egészségügyi
fejlesztési
projekt
megvalósításához 9,9 millió HUF támogatást nyert el. A projekt a kórház gyógyszer,
laboratóriumi reagens, eszköz és felszerelésbeli ellátottságát javítja, lehetővé teszi további
szakemberek kiküldését, akik járóbeteg ellátás, anya- és csecsemőgondozás, oltások és
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AIDS gondozás nyújtásával a lakosság egészségi állapotának javításához. A projekt 2011
során valósul meg.
A FAO ösztöndíj program keretén belül Kenyából 8 egyetemi hallgató részesült
támogatásban összesen 10,7 millió HUF értékben. A támogatás fedezi a diákok tandíját, a
tankönyvek és a kollégiumi elhelyezés költségeit, valamint havi ösztöndíjat.
Namíbia
A FAO ösztöndíj program keretén belül Namíbiából 3 egyetemi hallgató részesült
támogatásban összesen 4 millió HUF értékben. A támogatás fedezi a diákok tandíját, a
tankönyvek és a kollégiumi elhelyezés költségeit, valamint havi ösztöndíjat.
Palesztin Hatóság
A Palesztin Hatóság a nemzetközi donorközösség legrégebben és folyamatosan
támogatott célterülete. A PH-hoz beáramló fejlesztési segélyek jelentős része továbbra is a
PH működési költségeinek fedezetéül szolgál (költségvetés-támogatás, közszféra
fizetései), de nem elhanyagolható az intézményfejlesztési célok segítése sem. A palesztin
donortámogatás kulcsfontosságú a PH és a palesztin kormányzati struktúrák
működőképességének fenntartása, illetve a békefolyamat mellett elkötelezett palesztin
vezetés hatalmának stabilitása szempontjából. Az EU és tagállamai a PH államépítési
terveinek politikai támogatása mellett a középtávú palesztin fejlesztési tervvel (20112013) összhangban részletes szektorális válaszstratégia mentén segítik a folyamatot. A
hazánk által támogatott területek ehhez a struktúrához illeszkednek.
2010-ben Magyarország az alábbi területeken nyújtott fejlesztési támogatást a Palesztin
Hatóságnak:
 2010-ben a budapesti palesztin nagykövetség működési támogatását a korábbi évi
5 millióról 6 millió HUF-ra emeltük.
 2010 tavaszán megvalósult a palesztin bel- és igazságügyi szektor támogatására
2008 júniusában rendezett berlini donorkonferencián tett 100 ezer USD összegű
magyar felajánlásból kezdeményezett második projekt, a palesztin büntetésvégrehajtási szakemberek második 10 fős csoportjának, a Büntetésvégrehajtás
Országos Parancsnoksága (BVOP) és a BM Nemzetközi Oktatási és Polgári
Válságkezelési Központ (NOPVK) által megvalósított továbbképzése, 50 000
USD értékben. 2010-ben elindult továbbá a BM NOPVK és a jerikói Palesztin
Biztonsági Akadémia (PASS) együttműködési programja is, amelynek keretében
2010 folyamán 2 szakember tartott drogprevenciós kurzust Jerikóban.
 Az Európán kívüli partnerek közül hazánk továbbra is a PH-nak ajánlja fel a
legtöbb állami felsőoktatási ösztöndíjat. Ez az érvényben lévő keretegyezmény
alapján évente 7 felsőfokú alapképzés; 5 mester fokozatú csereprogram; 3 doktori
fokozat. A forrásokat és a végrehajtást a NEFMI biztosítja. 2010-ben csak a 7
felsőfokú alapképzésre felajánlott helyeket sikerült feltölteni.
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 A kormány határozata alapján az általános tartalékból biztosított pótelőirányzatból
27 millió HUF-fal (100 ezer EUR) járultunk hozzá a Betlehemi Születés
Székesegyház felújítására a PH által létrehozott célalaphoz.
3.6.2.

Ázsia

Afganisztán
A Külügyminisztérium 2010. évi költségvetésében a nemzetközi fejlesztési célú
előirányzatokon az Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében jogcímcsoporton az
eredetileg előirányzott 459 millió HUF a költségvetési megszorítás következtében
számottevő mértékben, 269 millió HUF-ra csökkent.
A 2010-es költségvetésben szereplő PRT-előirányzatból az alábbi projektek támogatásáról
született döntés, megvalósításukra 2011-ben kerül sor:
 Forrásátadás szakminisztériumoknak:
 Honvédelmi Minisztérium: 42 millió Ft infrastrukturális, oktatási,
egészségügyi projektekre;
 Belügyminisztérium: 30 millió Ft rendőrképzésre;
 Nemzeti Erőforrás Minisztérium: 25 millió Ft ösztöndíjasok fogadására a
2010-2011-es tanévben;
 Civil szervezeteknek meghirdetett pályázat:
 MÖSZ – 30 millió Ft egészségügyi eszközfejlesztés és mezőgazdasági képzés
végrehajtására;
 BSZSZ – 12 millió Ft egészségügyi képzés és eszközfejlesztés
megvalósítására.
2010-ben, az előző évben odaítélt forrásokból az alábbi projektek megvalósítására került
sor. A Honvédelmi Minisztérium 2010-ben a Baghlan Tartományban működő PRT
keretében 39,2 millió HUF-ból hajtott végre az Afganisztáni Nemzeti Fejlesztési
Stratégiával összhangban álló, a helyi kormányzati szervekkel egyeztetett, a Tartományi
Fejlesztési Tervben szereplő, az oktatás, az egészségügy és az infrastruktúra fejlesztésével
kapcsolatos projekteket, továbbá CIMIC (Civil-Military Co-operation) projekteken
keresztül – saját forrásokból – további132,9 millió HUF értékben hajtott végre
fejlesztéseket.
A BM NOPVK 2010-ben folytatta az Afganisztáni Tartományi Újjáépítési Csoporton
belüli tevékenységét, így a korábban megkezdett rendőrképzést. 6 kurzust – drogellenes
képzés, rendőrnők képzése, bűnügyi és bűnügyi-technikai képzés, választási felkészítő
képzés, emberi jogi képzés – tartottak a Magyarországról kiutazó szakemberek. Továbbá
folytatódott az írás-olvasás, a számítástechnikai ismeretek és az angol nyelv oktatása. A
felsorolt tréningeken 545 fő vett részt. A rendelkezésre álló költségvetési keretből két év
alatt összesen 86,9 millió HUF került felhasználásra, ebből 2010-ben 22,6 millió HUF.
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Szintén a BM-NOPVK felügyelete mellett, illetve szervezésében, az NRC (NATO-Russia
Council) részére tett felajánlás keretében 20 fő afgán rendőr részesült 10 napos kábítószerbűnözés elleni képzésben, melyet 2 fő magyar rendőr szakértő tartott Afganisztánban. Az
oktatás megszervezése és az oktatók utaztatása tekintetében a projekt az afganisztáni PRT
programhoz kapcsolódott, így költséghatékony felhasználás mellett, 222 ezer HUF-ból
valósult meg.
A 2009-2010-es tanévre kötött oktatási és kulturális munkaterv megvalósítására átadott 30
millió HUF-ból a NEFMI a Balassi Intézettel közreműködve folytatta az afgán diákok
számára biztosított ösztöndíjas programot; az egyetemi képzésre történő nyelvi és szakmai
felkészítésüket, továbbá agrár, bölcsész, jogi, közgazdasági, mérnök, orvos, vegyész és
vendéglátó szakokon felsőfokú képzésüket. Jelenleg 17 afgán fiatal vesz részt az
ösztöndíjas programban, a 2011-2012-es tanévben várhatóan további 17 hallgató kezdheti
meg tanulmányait Magyarországon.
A Vidékfejlesztési Minisztérium 2009-2010 évekre szóló mezőgazdasági és
vidékfejlesztési programja keretében 2010-ben megvalósult egy afgán gazdálkodó csoport
vetőmaggal történő ellátása. A projekt keretén belül sor került a búza és kukorica vetőmag
beszerzésére, kiszállítására és három afgán mezőgazdasági szakember Magyarországon
történő képzésére. A projekt megvalósítására 2010-ben 9,25 millió HUF összeget fordított
a VM.
A FAO ösztöndíj program keretén belül Afganisztánból 18 egyetemi hallgató részesült
támogatásban összesen 24,2 millió HUF értékben. A támogatás fedezi a diákok tandíját, a
tankönyvek és a kollégiumi elhelyezés költségeit, valamint havi ösztöndíjat.
2010-ben lezárult a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 2009-ben 60 millió HUF-tal
támogatott projektje, melynek keretében gazdaképzésre és az Európai Unió
társfinanszírozásával előzetesen fogva tartottak részére szolgáló fogda építésére került sor.
A fogdaépítés 2. üteméhez szükséges önrészhez a szervezet további 13 millió HUF
támogatásban részesült a KÜM-től.
A Baptista Szeretetszolgálat szakképzetlen kórházi dolgozók képzésére irányuló, 2009ban 33 millió HUF-tal támogatott projektjének végrehajtása 2010-ben is folytatódott,
megvalósítása azonban áthúzódott 2011 első negyedévére.
Kambodzsa
2010-ben folytatódott a 2009 májusában aláírt, Kambodzsa Magyarországgal szemben
fennálló adósságának konszolidálásáról és rendezéséről szóló megállapodás és az ahhoz
kapcsolódó kétoldalú NEFE keret-megállapodás értelmében megvalósítandó, 48 millió
HUF értékű projekt – a magyar segítséggel korábban létrehozott árvaház kibővítése, mely
az emberkereskedelem áldozatává esett és egyéb hátrányos helyzetű gyermekek és nők
rehabilitációját és reintegrációját segítené –előkészítése. A projekt megvalósítása
érdekében 2011 során pályázat kerül kiírásra.
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Laosz
Az Országgyűlés laoszi partnerével tapasztalatcserét folytatott gazdaságfejlesztési,
intézményrendszeri és intézményműködtetési kérdésekről, a program 1,4 millió HUF-ból
valósult meg.
Mongólia
A VM Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság és a Mongol Vízügyi Hivatal
között 2008-ban kötött megállapodásra építve, 2010-ben is folytatódott a kétoldalú
vízügyi együttműködés. A Külügyminisztérium támogatásával 3,4 millió HUF-ból
megvalósult projekt keretében a Herlen-Dalaj-nur vízgyűjtő komplex vízgazdálkodásfejlesztése előkészítő dokumentumainak kidolgozása érdekében 2010 júniusában 4 fős
magyar szakértői küldöttség részvételével sor került a kelet-mongóliai helyszíni bejárásra
az érintett vízgyűjtő területen. Ennek alapján 2010 augusztusában Tokajban megállapodás
jött létre a mongol féllel arról, hogy a közösen összeállítandó fejlesztési projektjavaslat
valamennyi, a Csendes-óceán vízgyűjtőjéhez tartozó folyóra és a lefolyástalan Dél-Góbi
területekre terjedjen ki „Kelet-Mongólia Vízgyűjtő-gazdálkodási Modellje a klímaváltozás
hatásainak mérséklésére” címmel. A NEFE támogatás eredményeként sikerült előkészíteni
az említett fejlesztési projektjavaslatot, amelynek megvalósításához a mongol félnek
mintegy 12 millió eurós befektetésre lenne szüksége. A nagyprojekt megvalósításának
első üteme további helyszíni felmérésekben és a bajai Eötvös József Főiskolán történő
célirányos gyakorlati képzésben ölt testet.
A FAO ösztöndíj program keretén belül Mongóliából 1 egyetemi hallgató részesült
támogatásban összesen 1,3 millió HUF értékben. A támogatás fedezi a hallgató tandíját, a
tankönyvek és a kollégiumi elhelyezés költségeit, valamint havi ösztöndíjat.
Vietnam
Vietnam esetében fejlesztési tevékenységünk keretét a 2008-2010-re szóló vietnami
nemzetközi fejlesztési együttműködési stratégiánk, a 2008-2011-re szóló
szándéknyilatkozat a fejlesztési együttműködésről és a 2005. évi magyar-vietnami
kormánymegállapodás adja.
2010-ben – összhangban a vietnami féllel érvényben lévő fejlesztési együttműködési
szándéknyilatkozattal közpénzügy-menedzsment és élelmiszerbiztonság területen
valósultak meg képzések, tanulmányutak a HUN-IDA szervezésében.
Folytatódott a magyar Állami Számvevőszék és vietnami partnere, a State Audit of
Vietnam (SAV) 2007 óta folyamatos együttműködése. 2010 februárjában a SAV
delegációja Budapesten az állami költségvetés tervezésének számvevőszéki ellenőrzéséről
szerzett további ismereteket. A tanulmányút 4,8 millió HUF-ból valósult meg. A szervezet
szintén hattagú delegációja 2010. június 15-20. között az oktatási rendszer, a
környezetvédelem, valamint az egészségügyi és a szociális rendszer auditálásának
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megismerése céljából érkezett Magyarországra. A projekt 5,5 millió HUF-ból valósult
meg.
Az Élelmiszer-ellenőrzési Intézet és az Egészségügyi Minisztérium nyolc munkatársa
2010. szeptember 19-26. közötti magyarországi tanulmányútja során a nemzeti élelmiszerellenőrzési rendszer felépítéséről, a kutatási területekről, a laboratóriumi módszerekről
kapott továbbképzést. A projekt a HUN-IDA közreműködésével, a magyar UNDP Trust
Fund keretében valósult meg.
Szakértői közreműködéssel vettünk részt az Ázsiai Fejlesztési Bank által vietnami
jegybanki és pénzügyi szakemberek részére a monetáris és árfolyampolitika tárgykörében
szervezett továbbképzésen, az MNB elemző főtanácsadója személyében. 2010
decemberében a Vietnami Diplomáciai Akadémián az ASEAN-EU kapcsolatokról
harmadik alkalommal szervezett konferencián a Világgazdasági Kutató Intézet
munkatársa tartott előadást.
A Nemzeti Innovációs Hivatal a vietnami Oktatási és Tudományos Minisztériummal TéT
együttműködés keretében 158 ezer HUF értékben valósított meg kutatási projekteket.
Az Országgyűlés vietnami partnerével tapasztalat csererét folytatott gazdaságfejlesztési,
intézményrendszeri és intézményműködtetési kérdésekről. Az Országgyűlés által
szervezett szakmai program a törvényhozás intézményeinek és háttérszervezeteinek
kapacitásépítését célozta, a program 1,4 millió HUF-ból valósult meg.
A közigazgatási kapacitásépítést célzó projektek mellett 2010-ben is folytatódtak a
magyar és a helyi civil szervezetek által megvalósított projektek. 2010-ben mikroprojekt
keretében megvalósult a Thuy Phuong Baromfi Kutatóintézet és a gödöllői KÁTKI MGE
(Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet) együttműködésével végzett kutatás,
amely a hagyományos magyar baromfifajták dél-vietnami trópusi körülmények közötti
meghonosításának lehetőségét vizsgálta. A projekt eredményeként megállapították, hogy a
faj sikeresen tenyészthető szerény körülmények között a dél-vietnami kisgazdaságokban, s
ez hatékonyan elősegítheti a szegénységcsökkentést és az életkörülmények javítását.
Három farmon megkezdődött a házi tenyésztés.
A FAO ösztöndíj program keretén belül Vietnámból 5 egyetemi hallgató részesült
támogatásban összesen 6,7 millió HUF értékben. A támogatás fedezi a diákok tandíját, a
tankönyvek és a kollégiumi elhelyezés költségeit, valamint havi ösztöndíjat.
3.6.3.

Nyugat-Balkán és Kelet-Európa

Bosznia-Hercegovina
2010-ben a magyar NEFE-tevékenység a civil társadalom erősítését, a társadalmi
párbeszéd elősegítését, a környezetvédelmi információkhoz való hozzáférést, az
aknaveszélyre való figyelmeztetést és az egységes oktatás megvalósítását támogatta.
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A szarajevói nagykövetségünk által felügyelt, 2009-ben támogatott mikroprojektek
megvalósítása 2010-ben is folytatódott. Lezárult a KYODO NGO-nak az EU Info
Központok működtetéséhez nyújtott áthidaló támogatás, a Posavina Bez Mina NGO
diákok és tanárok aknaveszéllyel kapcsolatos oktatását célzó projektje és a Questio
Prudentiae ernyőszervezet ifjúsági szervezetek kapacitásépítését célzó projektje. További
két mikroprojekt (a CARE International BiH: A béke fiatal ügyvédei (8 000 EUR) és a
Center for Cultivating Dialogue: Tolerancia – Európa - vita (15 000 EUR) elnevezésű
projektje) lezárására 2011 első negyedévében kerül sor, mindkettő a béke és a stabilitás
növelését, a toleranciára és az emberi jogok tiszteletére épülő társadalom kialakulásának
segítését célozza.
2010 őszén zárult le az EBESZ 3 éves történelemoktatási projektjének első szakasza,
melyet hazánk 25.000 EUR-val támogatott („History for the Future – Towards
reconciliation through history education in BiH”), és szintén magyar - 5350 EUR összegű
– társfinanszírozással valósult meg az EBESZ Aarhusi Egyezmény boszniai
végrehajtásának támogatását célzó projektje.
2010 decemberében, a DFID kapacitás-fejlesztési projektjéhez illeszkedően
magyarországi tanulmányútra került sor, amelyen a bosznia-hercegovinai nemzeti
fejlesztési szektor – Pénzügyminisztérium, Európai Integrációs Igazgatóság, Nemzeti
Fejlesztési Igazgatóság – 10 képviselője vett részt. A projektet a magyar UNDP Trust
Fund-ból is támogattuk. A UNDP Trust Fund keretében került sor továbbá egy kulturális
szervezetek részére EU-s források bevonását segítő workshopra, illetve egy, médiaszakemberek és újságírók részére szervezett tanulmányútra.
A magyar és a bosznia-hercegovinai kormányfők 2008. decemberi találkozóján aláírt,
Bosznia-Hercegovina EU-integrációjának támogatásáról szóló kétoldalú Akcióterv
bosznia-hercegovinai fél által összeállított végrehajtási tervében (Operatív Terv) szereplő
kommunikációs-koordinációs képzési projekt előkészítése és NEFE-keretben történő
megvalósítása 2009-ben megkezdődött; az első szeminárium megrendezésre,
jogharmonizációs témakörben, 2010 márciusában, Szarajevóban került sor. A
szeminárium 308 ezer HUF-ból valósult meg. A képzés folytatását 2011-ben is tervezzük.
A Honvédelmi Minisztérium minden évben, így 2010-ben is finanszírozta egy boszniahercegovinai szakember biztonságpolitikai tanfolyamon való részvételét a genfi GCSP-n
(Geneva Centre for Security Policy).
2009-ben és 2010-ben két CARDS (Community Assistance for Reconstruction,
Development and Stabilisation) keretében bel- és igazságügyi twinning projektet zártunk
le Bosznia-Hercegovinában. A végrehajtó magyar partner az ORFK és a Nemzeti
Biztonsági Felügyelet volt.
Koszovó
Koszovóban a 2008-2010-re előirányzott 300 millió HUF összértékű fejlesztési
programunk megvalósítása 2010-ben is folytatódott, ebből a keretösszegből azonban az év
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során 50 millió HUF zárolásra került, ami a program kulturális örökségvédelmet célzó két
projektjét érintette.
2010 októberében valósult meg 8 millió HUF-ból 15 szerb nemzetiségű önkormányzati
szakember képzése a HUN-IDA szervezésében, a CEU közreműködésével. A képzési
program tematikájában és megvalósításában kiegészítette a 2009 folyamán koszovói albán
önkormányzati szakemberek számára nyújtott képzést. Az önkormányzati képzések
folytatását – immár gyakorlatorientáltabb tematikával – 2011-ben is tervezzük.
2010-ben elkezdődött a mezőgazdasági szakemberek magyarországi továbbképzése. A
gödöllői Szent István Egyetem közreműködésével, a Pristinai Egyetem által kiválasztott
10 mezőgazdasági szakember utazott Magyarországra, hogy részt vegyen a Szent István
Egyetem által szervezett szakmai tréningen. A kéthetes ciklusokban megvalósult program
érdemi tapasztalatcserére adott lehetőséget. A projekt 2010-ben lezárult szakasza 17,25
millió HUF-ból valósult meg.
2010 szeptemberében került sor a koszovói Határrendőrség középvezetőinek
magyarországi képzésére 9,2 millió HUF támogatási keret, valamint a koszovói Parlament
Rendészeti Bizottságának magyarországi tanulmányútjára mintegy 5 millió HUF
támogatás felhasználásával, a BM NOPVK-ban.
A koszovói KüM külön kérésére, a korábbi projektek eredményességére való tekintettel,
2010 júniusában a magyar KüM munkatársai Pristinában EU-integrációs témában
tartottak konzultációt a helyi KüM, az Európai Integrációs Minisztérium és a Kosovo
Security Force felett kontrollt gyakorló minisztérium (Ministry for the Kosovo Security
Force) munkatársainak részvételével. A konzultáció 457 ezer HUF-ból valósult meg.
A Honvédelmi Minisztérium CIMIC projekteken keresztül 47,9 millió HUF értékben
valósított meg koszovói fejlesztéseket.
A FAO ösztöndíj program keretén belül Koszovóból 2 egyetemi hallgató részesült
támogatásban összesen 2 millió HUF értékben. A támogatás fedezi a diákok tandíját, a
tankönyvek és a kollégiumi elhelyezés költségeit, valamint havi ösztöndíjat.
Macedónia (FYROM)
2010-ben a KÜM által kezelt NEFE-előirányzatból nem került sor projekt végrehajtására
Macedóniában.
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala háromnapos képzésre fogadta a Macedón
Iparjogvédelmi Állami Hivatal 3 munkatársát, akik a Mintaoltalmi Osztályon kaptak
személyre szabott elméleti és gyakorlati képzést. A képzés 480 ezer HUF-ból valósult
meg.
Az Országgyűlés macedón partnerével tapasztalatcserét folytatott gazdaságfejlesztési,
intézményrendszeri és intézményműködtetési kérdésekről. Az Országgyűlés által
szervezett szakmai program a törvényhozás intézményeinek és háttérszervezeteinek
kapacitásépítését célozta, a program 280 ezer HUF-ból valósult meg.
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Moldova
Magyarország 2008 februárjától aktívan közreműködik a Dnyeszter-melléki konfliktus
megoldását, illetve az ország reintegrálását segítő bizalomerősítő intézkedések
(Confidence-Building Measures, CBM) sorába illeszkedő, a Dnyeszter Eurorégió
létrehozására irányuló projekt sikeres megvalósításában. A projekt keretében 2010. június
7-12. között tanulmányútra került sor a Demokratikus Átalakulásért Intézet (International
Centre for DemocraticTransition, ICDT) szervezésében. A tanulmányút során az érintett
moldovai (beleértve a Dnyeszter-melléket is) és ukrán régiók képviselői a Kárpátok
Eurorégió példáján értékes tapasztalatokra tettek szert a regionális együttműködést
illetően. A tanulmányút NEFE forrásból (21 000 EUR) valósult meg a UNDP moldovai
képviseletének közreműködésével. A projekt további elemeihez (megvalósíthatósági
tanulmány, konferencia) a svéd Külügyminisztérium is támogatást nyújtott 40.000 EUR
értékben.
Moldova többnemzetiségű, multikulturális és többnyelvű jellegének megőrzéséhez járult
hozzá a gagauz kisebbség támogatása is. A Gagauz Autonóm Terület fejlődését segítette
elő a vulcanesti járási kórház diagnosztikai központjának korszerű orvosi műszerekkel
való felszerelése. A kiírt közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően 2010
szeptemberében került sor a Magyarországon beszerzett eszközök ünnepélyes átadására
(76 ezer EUR). A modern berendezések üzembe helyezésével jelentős mértékben javult a
járásban nyújtott egészségügyi ellátás minősége.
2010-ben megkezdtük a Moldova szabadkereskedelmi együttműködéséhez (Deep and
Comprehensive Free Trade Area, DCFTA) szükséges intézményi háttér és szakmai
kapacitások kialakítását segítő projektünk végrehajtását, melynek első szemináriumára,
illetve az agrárszektort érintő adózási kérdések terén nyújtott továbbképzésre 2010.
szeptember 19-24. között került sor Budapesten. A program szakmai tartalma az Európai
Bizottság által a moldovai felkészültség helyzetéről készített tényfeltáró jelentésre épült.
A felkészítés immár egy-egy szakterületre koncentráló szemináriumok keretében történő
folytatását a partner által megfogalmazandó további konkrét igények fényében 2011-ben
is tervezzük. Az első szeminárium 5 millió HUF felhasználásával valósult meg.
A moldovai Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Minisztérium fennhatósága alatt működő
Növény-egészségügyi Intézet részére mikroprojekt keretében nyújtott 2009-es 20 000
EUR értékű támogatásunkból 2010 decemberében kerültek átadásra azok a laboratóriumi
eszközök, melyek a moldovai agrártermékek EU-s exportját elősegítő feltételek
megteremtéséhez járulnak majd hozzá. Továbbá szintén 2010-ben valósult meg 12 655
EUR támogatásból a moldovai Nemzeti Adatvédelmi Központ infrastruktúrájának
fejlesztését célzó mikroprojekt.
Az Országgyűlés moldovai partnerével tapasztalatcserét folytatott gazdaságfejlesztési,
intézményrendszeri és intézményműködtetési kérdésekről. Az Országgyűlés által
szervezett szakmai program a törvényhozás intézményeinek és háttérszervezeteinek
kapacitásépítését célozta, a program 5,4 millió HUF-ból valósult meg.
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A magyarországi Krízis Intervenciós Csoport mintájára a moldovai Belügyminisztérium
Polgári Védelmi és Veszélyhelyzeti Szolgálata által felállítani tervezett intézmény
szakmai hátterének megteremtése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatósága 2010-ben 8 moldovai pszichológust fogadott Balatonföldváron
krízisintervenciós képzésre, melyet a Külügyminisztérium 2,8 millió HUF-tal támogatott.
2010 januárjában a moldovai kormány kérésére az influenzajárvány leküzdéséhez
küldtünk 3.000 EUR értékű segélyszállítmányt, melyet a főváros legnagyobb
egészségügyi intézete, a baleseti és sürgősségi kórház használt fel.
Montenegró
Noha Montenegró hivatalos fejlesztési partnerországunk, a Külügyminisztérium által
kezelt NEFE előirányzat terhére 2010-ben sem került sor fejlesztési együttműködésre.
Az Országgyűlés montenegrói partnerével tapasztalatcserét folytatott gazdaságfejlesztési,
intézményrendszeri és intézményműködtetési kérdésekről. Az Országgyűlés által
szervezett szakmai program a törvényhozás intézményeinek és háttérszervezeteinek
kapacitásépítését célozta, 1,76 millió HUF-ból valósult meg.
Szerbia
2010. június 10-én a két ország külügyminiszterei írták alá a Szerbia EU integrációját
támogató egyetértési nyilatkozatot (MoU), melynek végrehajtására éves munkatervek
készülnek (Annual Work Plan), s az ezekben foglaltak a Külügyminisztérium bilaterális
fejlesztési tevékenysége keretében valósulnak meg. Ehhez kapcsolódóan, illetve a
korábban megkezdett, hasonló folyamat jegyében 2010-ben összesen négy, Szerbia EUintegrációját támogató projektet hajtottunk végre. A 2009-ben megkezdett, az EU
twinning programjaiban való részvétel lehetőségeit bemutató témájú budapesti képzés
folytatásaként megtartott belgrádi szemináriumra, illetve a szerb EU-integrációs Hivatal
kommunikációs szakembereinek képzésére 2010 januárjában került sor, 220 ezer HUF
felhasználásával. A 2010. évi akcióterv részét képező, „A média szerepe az EU
integrációs folyamatban” témájú szemináriumra 20 fő részvételével és a „Projektmenedzsment és tőkebevonás a kulturális programokba” tanulmányútra 10 fő
részvételével 2010 novemberében került sor Pécsett és Budapesten, összesen 3,1 millió
HUF támogatásból.
A 2009-ben támogatott 5 mikroprojekt közül az alábbi négy valósult meg 2010-ben: a
választási törvény reformjának kutatások, a lakosság bevonása útján történő támogatása –
9 500 EUR;a regionális fejlesztés intézményi alapjai kialakításának támogatása, a magyar
tapasztalatok bemutatása – 16 000 EUR; multi-etnikus területek önkormányzatai
szerepének erősítése az emberi jogok és kisebbségi jogok biztosításának gyakorlati
megvalósításában – 15 000 EUR; az óbecsei kulturális központ felújításának, bővítésének
támogatása – 10 000 EUR.
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2010-ben zárult le az észak-szerbiai önkormányzatok részvételével folytatott, 2007-ben a
UNDP TrustFund keretében elindított, 5 modult magába foglaló fenntartható gazdasági
fejlődést segítő program.
A Honvédelmi Minisztérium minden évben, így 2010-ben is finanszírozta egy szerbiai
szakember biztonságpolitikai tanfolyamon való részvételét a genfi GCSP-n. A
háromhónapos tanfolyam részvételi díja 1,6 millió HUF (7 500 CHF).
A Nemzeti Innovációs Hivatal a szerb Tudományos és Műszaki Fejlesztési
Minisztériummal TéT együttműködés keretében 4,9 millió HUF értékben valósított meg
kutatási projekteket.
Az Országgyűlés szerb partnerével tapasztalatcserét folytatott gazdaságfejlesztési,
intézményrendszeri és intézményműködtetési kérdésekről. A program a törvényhozás
intézményeinek és háttérszervezeteinek kapacitásépítését célozta, 4 millió HUF-ból
valósult meg.
A FAO ösztöndíj program keretén belül Szerbiából 13 határon túli magyar egyetemi
hallgató részesült támogatásban összesen 17,5 millió HUF értékben. A támogatás fedezi a
diákok tandíját, a tankönyvek és a kollégiumi elhelyezés költségeit, valamint havi
ösztöndíjat.
2010 augusztusában indult el az Európai Bizottság által finanszírozott, a szerbiai
Mezőgazdasági, Erdő- és Vízgazdálkodási Minisztériumot támogató, magyar – németosztrák konzorciumban megvalósuló „Kapacitásfejlesztés az Európai Unió
vidékfejlesztési alapjának hatékony felhasználása érdekében” nevű twinning projekt,
melyben a magyar Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal szenior partnerként vesz
részt.
Ukrajna
A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal cseh vezetés mellett holland, szlovák, lengyel
és brit társszervekkel együttműködve részt vett az Európai Bizottság főfinanszírozásában
megvalósult, „GDISC-Ukrajna – Kapacitásfejlesztés és technikai támogatás az ukrán
hatóságok részére a szabálytalan tranzitmigráció hatékony kezelésében (AENEAS 2006)”
projektben. A projekt költségvetése 1.830.457 EUR volt, megvalósításához hazánk 80.000
EUR-val járult hozzá. A projekt végrehajtása 2008. február 1 - 2010. május 31. között
zajlott. Célja Ukrajna migrációs menedzsmentrendszerének kialakítása volt célzott
kapacitásfejlesztéssel, technikai támogatással és továbbképzéssel, amelyek segítségével az
ukrán hatóságok képessé válnak arra, hogy hatékonyan tudjanak reagálni a szabálytalan
tranzitmigráció kihívásaira. A BÁH a menedékkérők és illegális migránsok fogadásával
foglalkozó modul vezetését vállalta.
A ZMNE BKNYK ukrán tiszteket, tiszthelyetteseket fogadott angol, francia, valamint
német nyelvi képzésre és STANAG-6001 típusú katonai szaknyelvi vizsgára történő
felkészítésre, összesen mintegy 16,2 millió HUF összegben.
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A Nemzeti Innovációs Hivatal, az ukrán Oktatási és Tudományos Minisztériummal TéT
együttműködés keretében 9,2 millió HUF értékben valósított meg kutatási projekteket.
Az Országgyűlés ukrán partnerével tapasztalatcserét folytatott gazdaságfejlesztési,
intézményrendszeri és intézményműködtetési kérdésekről. A szakmai program a
törvényhozás intézményeinek és háttérszervezeteinek kapacitásépítését célozta, 4,9 millió
HUF-ból valósult meg.
A FAO ösztöndíj program keretén belül Ukrajnából 3 határon túli magyar egyetemi
hallgató részesült támogatásban összesen 4 millió HUF értékben. A támogatás fedezi a
diákok tandíját, a tankönyvek és a kollégiumi elhelyezés költségeit, valamint havi
ösztöndíjat.
A Beregszászi Járási Kórház felújított TBC részlege és az intézet számára biztosított
számítógépek átadására 2010 januárjában került sor. A két projekt 2009-es támogatásból
összesen 3,8 millió HUF-ból valósult meg.
2010 decemberében pályázati felhívás keretében további két, magyar civil szervezetek
által Kárpátalján megvalósítandó, az oktatás fejlesztését célzó projekt részesült
támogatásban, amelyek végrehajtására 2011 folyamán kerül sor.
3.7. A fejlesztési partnernek nem minősülő országokban szaktárcák által folytatott,
fejlesztési együttműködésként nyilvántartott projektek
3.7.1.

Afrika és Közel-Kelet

Algéria
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE) Békepartnerségi Katonai
Nyelvképzési Központja (BKNYK) algériai tiszteket, tiszthelyetteseket fogadott angol,
francia valamint német nyelvi képzésre és STANAG-6001 típusú katonai szaknyelvi
vizsgára történő felkészítésre, összesen 10,4 millió HUF összegben.
Egyiptom
Az Országgyűlés egyiptomi partnerével tapasztalatcserét folytatott gazdaságfejlesztési,
intézményrendszeri és intézményműködtetési kérdésekről. A szakmai program a
törvényhozás intézményeinek és háttérszervezeteinek kapacitásépítését célozta, 1 millió
HUF-ból valósult meg.
Mauritánia
A ZMNE BKNYK mauritániai tiszteket, tiszthelyetteseket fogadott angol, francia
valamint német nyelvi képzésre és STANAG-6001 típusú katonai szaknyelvi vizsgára
történő felkészítésre, összesen 3 millió HUF összegben.
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3.7.2.

Ázsia

Azerbajdzsán
A FAO ösztöndíj program keretén belül Azerbajdzsánból 4 egyetemi hallgató részesült
támogatásban összesen 5,4 millió HUF értékben. A támogatás fedezi a diákok tandíját, a
tankönyvek és a kollégiumi elhelyezés költségeit, valamint havi ösztöndíjat.
India
A Nemzeti Innovációs Hivatal az indiai Tudományos és Technológiai Minisztériummal
fenntartott TéT együttműködés keretében 9 millió HUF értékben valósított meg kutatási
projekteket. A kutatások elsősorban a biomedicinára, zöld kémiára, űrkutatási célú
elektronikára és optikára fókuszálnak.
Az Országgyűlés indiai partnerével tapasztalatcserét folytatott gazdaságfejlesztési,
intézményrendszeri és intézményműködtetési kérdésekről. A szakmai program a
törvényhozás intézményeinek és háttérszervezeteinek kapacitásépítését célozta, 3,3 millió
HUF-ból valósult meg.
A FAO ösztöndíj program keretén belül Indiából 5 egyetemi hallgató részesült
támogatásban összesen 6,7 millió HUF értékben. A támogatás fedezi a diákok tandíját, a
tankönyvek és a kollégiumi elhelyezés költségeit, valamint havi ösztöndíjat.
Indonézia
Az Országgyűlés indonéz partnerével tapasztalatcserét folytatott gazdaságfejlesztési,
intézményrendszeri és intézményműködtetési kérdésekről. A program a törvényhozás
intézményeinek és háttérszervezeteinek kapacitásépítését célozta, 1,6 millió HUF-ból
valósult meg.
Tádzsikisztán
A FAO ösztöndíj program keretén belül Tádzsikisztánból 1 egyetemi hallgató részesült
támogatásban összesen 1,3 millió HUF értékben. A támogatás fedezi a hallgató tandíját, a
tankönyvek és a kollégiumi elhelyezés költségeit, valamint havi ösztöndíjat.
Thaiföld
Az Országgyűlés thaiföldi partnerével tapasztalatcserét folytatott gazdaságfejlesztési,
intézményrendszeri és intézményműködtetési kérdésekről. A program a törvényhozás
intézményeinek és háttérszervezeteinek kapacitásépítését célozta, 3,2 millió HUF-ból
valósult meg.
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4. Kötött segélyhitel
Albánia
Az Albán Pénzügyminisztérium 2010 februárjában hivatalos kérelemmel fordult a magyar
kormányzathoz, hogy 11,44 millió EUR összértékben folyósítson kötött segélyhitelt mini
öntöző rendszerek beszerzésére. A Kötött Segélyhitel Koordinációs Szakértői
Munkacsoport (SMCS) támogatta a kérelmet, és elfogadásra került egy hitelkondíció
változat. A kondíciókat az albán félnek el kell fogadnia, majd kormány-előterjesztés kerül
benyújtásra a kormányközi megállapodás parafálásához.
Ghána
A 2010 őszén érkezett 18 millió EUR hitelkérelmet gyalogos hidak finanszírozására az
SMCS tudomásul vette. Költségvetési forrás függvényében kerülhet sor a kérelem
elbírálására.
Indonézia 1
Az 50 millió USD összegben telepített víztisztító rendszerek kötött segélyhitelből történő
finanszírozásáról szóló kormányközi megállapodás 2010. március 9-én került parafálásra;
aláírásához a kormány jóváhagyása szükséges.

Kambodzsa
Az 50 millió USD (vagy ennek megfelelő EUR) kötött segélyhitel felajánlással
kapcsolatban 2009-ben megkezdődtek a tárgyalások a lehetséges projektekről, a
kondíciókról és a kormányközi megállapodás szövegtervezetéről. Ezek alapján
körvonalazódott, hogy a hitelkeret egy részét, 20 millió USD-t mezőgazdasági és halászati
fejlesztésre fordítaná a kambodzsai fél. A keret maradék részét szociálisinfrastruktúrafejlesztésre kívánják felhasználni. Többek között felmerült egy ökofalu létrehozása is. A
további lépések a kambodzsai fél szándéknyilatkozatától függnek.
Laosz 1
2009 márciusában 8,6 millió USD összegű kormányközi megállapodás aláírására került
sor. Ennekjegyében mezőgazdasági miniüzemek rekonstrukciója valósult meg három
projekt keretében: Nongteng üzem korszerűsítése (2,86 millió USD), Namxuang és
Namhoum üzem korszerűsítése (2,8 millió USD), Naluang és Nambak üzem
korszerűsítése (2,94 millió USD).
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Mongólia
A kormányközi megállapodás aláírására 2010 januárjában került sor. A 25 millió USD
összegű keretből valósul meg a Songhinoi Biokombinát rekonstrukciója. A hitelszerződés
véglegesítésére a kereskedelmi tárgyalások lezárását követően kerülhet sor.
Montenegró
A 15 millió EUR segélyhitel-keretbe négy oktatási intézmény (egészségügyi szakiskola,
vizsgaközpont, óvoda, általános iskola) került befogadásra 2006-2008 folyamán, amelyek
2010-ig mind megépültek, hivatalos átadásuk megtörtént. A hitelek törlesztése
megkezdődött.

5. Humanitárius segítségnyújtás
5.1.1.

Bilaterális humanitárius segítségnyújtás

2010 humanitárius szempontból a súlyos válságok éve volt. Ide sorolható a Haiti
infrastruktúráját teljesen leromboló, nagyszámú halálos áldozattal járó földrengés, amely
kolerajárványt is előidézve sújtotta az egyébként is mélyszegénységben élő haiti
lakosságot. Ide tartoznak a szűnni nem akaró pakisztáni árvizek, amelyek kezelhetetlenül
nagyarányú belső elvándorláshoz vezettek az országban. A 2010. februári chilei
földrengés kevés emberáldozattal és sok sebesülttel járt, különösen a hegyvidéki, nehezen
megközelíthető helyeken, és nagy károkat okozott az infrastruktúrában. A magyar
kormányzati bilaterális segítségnyújtás is e három katasztrófára reagált elsősorban.
A Külügyminisztérium költségvetésében a humanitárius segítségnyújtási előirányzaton
2010-ben 10 millió HUF állt rendelkezésre humanitárius segélyakciók finanszírozására.
Ennek kiegészítésére részben a kormányzati tartalékkeretből, részben korábbi években
lekötött, de utóbb fel nem használt tételek felszabadításából került sor.
Haitinek külügyi humanitárius keretből 27 millió HUF értékű támogatást adtunk. Ebből az
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság speciális mentőalakulatának akciójához
járultunk hozzá 10 millió HUF értékben, 17 millió HUF összeget pedig pályáztatás révén
a Baptista Szeretetszolgálat projektje nyert el, amely elsősorban a kolera megelőzésére és
megfékezésére irányult. A mentőalakulat az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézetben
lévő felszereléssel utazott az országba, továbbá 1 millió HUF étékű antibiotikumot is
kiszállított, amely a segélycsapat által végzett helyszíni beavatkozások során került
azonnali felhasználásra. A költségvetésből 2010-re előirányzott 10 milliós humanitárius
keret tehát már januárban teljes egészében felhasználásra került, a további 17 millió HUF
összeget a kormányzati tartalékkeretből kaptuk. A Haitinek nyújtott külügyminisztériumi
támogatáshoz jelentős összegként tevődik hozzá a HM küldeménye, amely in-kind
segélyből állt (takarók, ruházat). Ennek összértéke 38 millió HUF volt, a kiszállítást a
Vöröskereszt és a NATO végezte, a helyszínen pedig az IOM osztotta szét.
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A chilei földrengés kapcsán 11 millió HUF összeget kaptunk a kormánytól egészségügyi
célú segítségnyújtásra, elsősorban oltóanyagok biztosítására (Hepatitis A).
A pakisztáni segítségnyújtás fedezetének biztosítása 30.000 USD értékben megtörtént, az
összeg átadására 2011-ben kerül sor az UNICEF pakisztáni programja részére.
A fentieken túl a HM a montenegrói árvíz idején 4,5 millió HUF értékben gumicsizmát
szállított ki a mentésekhez.
2010-ben megkezdődött a Sri Lankai cunamit követő humanitárius rehabilitációs projekt,
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Vöröskereszt közös óvodaépítése;
megtörtént a szerződés aláírása a helyi alvállalkozóval és a terep előkészítése. A Magyar
Máltai Szeretetszolgálat a projekt megvalósításához 2009-es pályázati eljáráson 38,9
millió HUF támogatást nyert el.

5.1.2.

Nemzetközi célú társadalmi humanitárius segítségnyújtás

A magyar társadalom 2010-ben is jelentős mértékű humanitárius segítséget nyújtott a
külföldön bekövetkezett humanitárius katasztrófák szenvedőinek. A társadalmi
gyűjtésekből származó adományok nem ritkán (pl. Haiti esetében) a kormányzati
segítségnyújtás többszörösét teszik ki. A földrengést követően 6 magyar orvos-csoport 26
tagja dolgozott hosszabb-rövidebb ideig Haitin különböző ideiglenes kórházakban, éves
szabadsága terhére, önkéntesként. Hasonlóan kiemelkedően fontos munkát végzett az
Afrikai Magyar Egyesület által 2010-ben ötödik (Kongó) és hatodik (Mali) alkalommal
kiküldött önkéntes orvoscsoport, illetve a Kongóban (DRC) végrehajtott két iskolarehabilitációs programot létrehozó önkéntesek (Afrikáért Alapítvány).
Társadalmi támogatásnak minősülnek a gyógyszergyárak termékeinek felajánlásai is, pl.
az orosz erdőtűz idején az Egis által küldött.
A magyar kormányzati humanitárius segítségnyújtás a magyar karitatív szervezetekkel és
a Magyar Vöröskereszttel történő folyamatos konzultáció mellett valósult meg. Az utóbbi
időben javult a közös projektek kommunikációja és nőtt a szükségletek felmérésének,
értékelésének és a tapasztalatok kicserélésének igénye.
5.1.3.
Multilaterális (nemzetközi szervezeteken keresztül történő) humanitárius
segítségnyújtás
Magyarország - a többi EU tagországhoz hasonlóan - elismeri az ENSZ Humanitárius
Ügyek Koordinációs Hivatalának (OCHA) globális szerepét a nemzetközi humanitárius
segítségnyújtás koordinációjában és a szükségletek felmérésében. Ehhez azonban – a
szűkös pénzügyi források miatt – eddig még nem társult pénzügyi támogatás.
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5.3.1.Együttműködés az Európai Unió humanitárius segélytevékenységével foglalkozó
főigazgatóságával
Az Európai Unió humanitárius segélytevékenységében az elmúlt időszakban több fontos
tartalmi és szervezeti változás következett be. 2007-ben az Európai Unió és a tagországok
humanitárius segítségnyújtását az Európai Humanitárius Konszenzus foglalta keretbe,
meghatározva az EU és tagországai humanitárius stratégiáját, a donor-együttműködés
elveit és a végrehajtás hatékonyságának kritériumait. A Lisszaboni Szerződés hatályba
lépése már önálló jogi alapot teremtett (214. cikkely), s a humanitárius segélytevékenység
az Európai Unió önálló „szakpolitikájává” vált. A jogi változásokat intézményi
átalakítások is kísérték. 2008-tól az Európai Bizottságon belül működő humanitárius
segítségnyújtásért felelős főigazgatóság (DG ECHO) integrálta az élelmiszersegélyezést
(„food aid”), majd 2010-ben a polgári védelmet („civil protection”) is, a sürgősségi
esetekben aktiválódó monitoring és információs központtal (Monitoring and Information
Center, MIC) együtt. 2009-ben a második Barroso kabinet megalakulásakor a
megnövekedett feladatkör felügyeletére a bolgár Kristalina Georgieva biztost nevezték ki.
Szintén 2009-től működik a humanitárius és élelmiszersegéllyel foglalkozó tanácsi
munkacsoport (Working Party on Humanitarian Aid and Food Aid, COHAFA), amelynek
elnöklését a Lisszaboni Szerződés hatályba lépését követően is az elnökséget adó tagállam
látja el.
2010 második félévében a segítségnyújtások mellett az elnökségi felkészülésre és a
program összeállítására helyeződött a hangsúly. Az ősz folyamán a felkészülés
folyamatához illeszthetően került sor Georgieva biztos, illetve Peter Zangl, a DG ECHO
főigazgatójának budapesti látogatására.
Az uniós humanitárius ügyek döntéshozatalába való bekapcsolódás hazai koordinálására
létrehoztuk a nemzetközi fejlesztési együttműködési csoport humanitárius segítségnyújtási
alcsoportját, amely a COHAFA tanácsi munkacsoport üléseinek előkészítő munkáiban is
jelentős szerepet kapott.
2010-ben a spanyol és belga elnökség idején a humanitárius segítségnyújtás témakörében
két nagyobb válság, a haiti földrengés és a pakisztáni áradások következményei kötötték
le a főbb európai kapacitásokat is, valamint az Európai Önkéntes Humanitárius Hadtest
(European Volunteer Corps for Humanitarian Aid - EVHAC) létrehozásának elindítása
uralta a napirendet.

6. Együttműködés a vállalati és a civil szférával
6.1. Kereskedelemfejlesztés, vállalati kapcsolatok
A Külügyminisztérium fontos feladatának tartja, hogy segítse a magyar vállalatok, civil
szervezetek hatékonyabb bekapcsolódását az EU és más nemzetközi szervezetek
programjaiba. Régóta fennálló probléma, hogy a magyar vállalatok csekély vagy
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semmilyen mértékben nem vesznek részt az egyébként magyar hozzájárulásokból is
működtetett nemzetközi fejlesztési alapok által végrehajtott projektekben. A kérdésnek
aktualitást ad, hogy hazánk 2011-ben kezdi meg befizetéseit az EU által az afrikai, karibi,
csendes-óceáni térséggel való fejlesztési együttműködés finanszírozására létrehozott
Európai Fejlesztési Alapba (EDF). 2010 őszén megkezdtük a releváns magyar vállalati
kapacitások regionális és szektorális bontású felmérését, ami azért is hasznos, hogy az EU
fejlesztési célú pénzügyi eszközeinek felhasználásáról döntő fórumok munkájában részt
vevő kormányzati képviselők átfogó információkkal rendelkezzenek a már meglévő üzleti
kapcsolatokról a fejlődő országokban. A fentieken túlmenően a vállalati képességek
feltérképezése a NEFE stratégia, valamint a partnerországi rendszer újragondolása során is
hasznos támpontként szolgálhat.
Ennek előmozdítása érdekében a NEFEFO 2010. második felében felvette a kapcsolatot a
kérdésben meghatározó kormányzati és gazdasági szereplőkkel.
6.1.1. OECD szeminárium
2010. október 6-7-én a Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezete (OECD) és a
Külügyminisztérium közös szervezésében megvalósuló kétéves kereskedelmi
kapacitásfejlesztési projekt záróakkordjaként kétnapos szeminárium volt Budapesten. A
résztvevők a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás (CEFTA) délkeleteurópai országai közötti kereskedelem nem vámjellegű akadályainak felszámolása
érdekében eddig tett lépéseket értékelték, majd felvázolták a további fejlődés érdekében
szükséges teendőket és azok lehetséges eszköztárát. A rendezvénynek helyet adó
Külügyminisztériumban az érintett országok (Albánia, Bosznia-Hercegovina,
Horvátország, Macedónia, Koszovó, Moldova, Montenegró és Szerbia) képviseletében
mintegy 50 vezető kormányzati és kamarai tisztviselő vitatta meg a térség országai közötti
kereskedelmi kapcsolatok élénkítését akadályozó tényezőket. Magyarország 2008
decemberében kötött megállapodást az OECD-vel a délkelet-európai CEFTA országok
kereskedelmi kapacitásainak fejlesztését célzó projekt megvalósításáról, amelyhez a
nemzetközi fejlesztési együttműködésre rendelkezésre álló kormányzati pénzügyi
forrásból nyújtott támogatást.
6.2. Civil szervezetek, társadalmi kapcsolatok, a NEFE népszerűsítése
2010 folyamán a NEFE Társadalmi Tanácsadó Testülete két ízben ülésezett; az előző
évről készült beszámoló megvitatását célzó júniusi ülésen kívül sor került egy decemberi
találkozóra is, ahol a hazai társadalmi és tudományos élet képviselői megvitatták az
Európai Bizottság által az EU fejlesztési politikájának jövőbeni irányairól novemberben
kiadott Zöld Könyvet.
A nemzetközi fejlesztési és humanitárius segítségnyújtási területen működő hazai civil
szervezetekkel való kapcsolattartás az év során folyamatos volt; a rendszeresen, 1-2
havonta a HAND Szövetség képviselőivel megtartott egyeztetéseken kívül a
projektvégrehajtásban közreműködő szervezetekkel is számos találkozóra került sor. A
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Külügyminisztérium és a NEFEFO képviselői több ízben tettek eleget az NGO-k és más
szervezetek meghívásának, és különféle rendezvényeken, szélesebb közönség előtt
ismertették NEFE-politikánkat, EU-elnökségi terveinket.
Az MDG csúcskonferenciára történő felkészülés jegyében a budapesti brit nagykövetség
és a magyar külügyminisztérium közös szervezésében 2010. szeptember 16-án „Time for
Action: FiveYearsto Go” (Itt a cselekvés ideje: még öt évünk van) címen találkozóra
került sor civil szervezetek képviselőivel. A rendezvényen a NEFEFO képviselői tartottak
előadást.
2010. szeptember 30-án, Budapesten került megrendezésre az Európa Tanács globális
nevelésért és nemzetközi fejlesztésért felelős központja, a North-South Centre, a HAND
Szövetség és az Anthropolis Egyesület társszervezésében a Nemzeti Globális Nevelés
Kerekasztal, amelynek legfőbb célja a szektorok közötti együttműködés elmélyítése volt a
globális nevelés nemzeti stratégiájának és az ehhez kapcsolódó akcióterv kidolgozásának
érdekében. A kerekasztal keretében az érintett oktatási intézmények képviselői, állami és
helyi döntéshozók, parlamenti képviselők, független oktatási szakemberek és a területen
tevékenykedő civil szervezetek képviselői szólaltak fel annak érdekében, hogy új
lendületet adjanak a globális nevelésről szóló párbeszédnek. A konferencián a téma
számos neves külföldi és hazai szakértője mellett a NEFEFO képviselője is mondott
köszöntő beszédet.
2010. október 6-7-én Brüsszelben az International Planned Parenthood Federation
(Nemzetközi Családtervezési Szövetség), a Countdown 2015 Europe kezdeményezés
tagja konferenciát szervezett az 5B (születésszabályozási módszerekhez történő általános
hozzáférés biztosítása) Millenniumi Fejlesztési Cél megvalósítása érdekében tett
előrelépésekről, amely szemináriumra a szervezet meghívta a tagállami szakértőket. A
szeminárium a 2010 szeptemberében New Yorkban tartott MDG csúcstalálkozó
utánkövető eseménye volt, amely lehetőséget teremtett az európai fejlesztési szakemberek
számára, hogy megvitassák az anyai egészségügy helyzetében bekövetkezett
előrelépéseket és a jövőbeni lehetséges utakat és változtatási lehetőségeket. A
szemináriumon a NEFEFO aktívan képviseltette magát.
„A legszegényebb országok - törődünk velük? A Visegrádi Négyek mint feltörekvő
donorok ” címen a cseh People in Need szervezet, a lengyel Polish Humanitarian Action,
a magyar Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány, a szlovák Partners for
Democratic Change és az NGDO Platform, valamint a holland European Journalism
Centre szervezésében 2010. október 11-én panel-beszélgetésre került sor Prágában. A
rendezvény fórumot biztosított a Visegrádi Négyek donor szerepének megvitatásához,
valamint a fejlesztési együttműködésben tapasztalt kihívások és lehetőségek együttes
felméréséhez. A NEFEFO képviselői részt vettek és prezentációt tartottak a magyar
NEFE-politikáról.
2010. október 13-án a Külügyminisztérium adott helyszínt a Minority Rights Group civil
szervezet és a NEFEFO közös szervezésében megrendezett kerekasztal-beszélgetésnek,
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amelynek témája a fejlesztés emberi jogokon alapuló megközelítése volt (Rights-based
approach to development).
A sajtó érdeklődése elsősorban a kormányváltást követően, az új kabinet NEFE-terveivel,
valamint az ENSZ Közgyűléshez kapcsolódóan szeptemberben, New Yorkban az MDG
részidei teljesüléséről tartott magas szintű fórummal összefüggésben élénkült meg. A
NEFE ügye az Országgyűlésben, interpelláció formájában is felmerült. NEFE témában az
illetékes külügyi vezetőkkel több interjú is megjelent a hazai sajtóban (Hóvári János,
globális ügyekért felelős helyettes államtitkárnak a nemzetközi fejlesztéspolitikát,
valamint a magyar NEFE-tevékenységet bemutató interjúja a Népszabadság c. napilapban
2010 szeptemberében, valamint a Magyar Rádió Ütköző c. műsorában 2010
novemberében).
A decemberben, Brüsszelben megrendezett Európai Fejlesztési Napokon (European
Development Days – EDD) Magyarország ismét standot működtetett, s erre az alkalomra
új kiadványt készített, amely a hazai NEFE tevékenységről közli a legfrissebb
információkat angol és magyar nyelven. Az EDD egyik mellékrendezvényén, a
segélyhatékonyságról tartott panelvitában Hóvári János helyettes államtitkár vett részt.

7. Feladatok 2011-ben

A magyar NEFE politika előtt 2011-ben is számos fontos feladat áll. Az EU-elnökség
teendőinek felelősségteljes ellátása, a vonatkozó munkabizottságok elnöklése (ACP,
CODEV, COHAFA), illetve annak irányítása és az elnökséggel összefüggő rendezvények
előkészítése, megszervezése és lebonyolítása mellett fel kell gyorsítani a hazai NEFE és
humanitárius tevékenység szakmai háttértámogatásának, normarendszerének kidolgozását
és meghonosítását. Tekintettel arra, hogy az elmúlt években folytatott tevékenységről nem
készült felmérés és értékelés, a különböző munkafázisokhoz kapcsolódó szakmai
előírások, protokollok erősen hiányosak vagy nem léteznek, NEFE- és humanitárius
specifikus jogszabályok vagy belső jogi eszközök nem állnak rendelkezésre, ezeknek a
kidolgozását 2011-ben meg kell kezdeni. A pályázatok szakmai tartalmi
követelményeinek és az elbírálás szempontjainak kimunkálása 2010 végén megtörtént,
ugyanezt meg kell azonban tenni a végrehajtás egyes elemeinek, valamint a monitoring és
az értékelés vonatkozásában is. Szükséges továbbá lépéseket tenni a NEFE tevékenység
tervezésére, amely rövid és középtávú kitekintéssel vázolná fel a partnerországokkal
folytatott
egyeztetések
és
esetleg
megkötött
egyezmények,
az
egyéb
kötelezettségvállalások alapján tervezett akciókat. A tudatos és megalapozott NEFEtervezés egyúttal a szükséges költségvetési források biztosításának is fontos előfeltétele.
2011 fontos feladata a magyar NEFE-politika koncepciójának kidolgozása. A legutolsó
ilyen típusú önálló dokumentum 2001-ben született, ezért az azóta bekövetkezett
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változásokat (EU-tagság), az eddigi tevékenység tapasztalatait és a magyar külkapcsolatok
egyéb irányait figyelembe vevő koncepció elfogadása elengedhetetlen. Ezzel
párhuzamosan át kell tekinteni a partnerországok körét is, amit a források adott
nagyságrendjéhez képest túlságosan széles partnerországi kör szűkítésének szükségessége
mellett a nemzetközi segélyhatékonysági előírások (koncentráltabb, hatékonyabb
tevékenység) és a célszerűség is indokol.
A nemzetközi szervezetekkel (pl. a FAO-val) szembeni kötelezettségek megvalósítása
érdekében indokolt felülvizsgálni, hogy a Magyarország által fenntartott, illetve a jövőben
esedékessé váló hazai finanszírozású, fejlesztési célú nemzetközi együttműködések közül
melyek valósíthatók meg ezen szervezetek közreműködésével.

7.1. A 2011. év feladatai a humanitárius segítségnyújtás terén
A 2011-es év feladatai között szerepel az EU-elnökség sikeres lebonyolítása, a kapcsolódó
rendezvények színvonalas megszervezése, majd az elnökség utáni időszakban az elmúlt
években megkezdett strukturáltabb hazai kormányzati humanitárius segélytevékenyég
kialakításának folytatása. Ebben továbbra is kiemelkedő szerepe van az LRRD
stratégiában foglaltak gyakorlatba való átültetésének (Linkage between Relief,
Rehabilitation and Development - segélytől a fejlesztésig), a DRR stratégia (Disaster Risk
Reduction - katasztrófa-kockázat-csökkentés) végrehajtása érdekében teendő lépéseknek,
a hazai és nemzetközi kapacitásépítési programok folytatásának, a társadalmi tudatosság
növelésének, valamint a projektek utánkövetésében, értékelésében és a tapasztalatok
visszacsatolásában teendő előrelépésnek.
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1. Melléklet: Központi költségvetési szervek NEFE partnerországokban végzett projekt tevékenységei
Összesítés országonként és projekt szerinti bontásban (HUF)

Donor

Célország

Kifizetés összege

BM NOPVK

Afganisztán

222 636

HM

Afganisztán

132 901 308

HM

Afganisztán

39 285 121

HM
NEFMI oktatási + Balassi
Int.

Afganisztán

934 578 769

Afganisztán

14 971 840

VM
VM
NEFMI oktatási + Balassi
Int.
HM
NEFMI oktatási + Balassi
Int.

NGM
NEFMI oktatási + Balassi
Int.

Afganisztán
Afganisztán

24 269 016
9 256 359

Angola
BoszniaHercegovina
BoszniaHercegovina

119 000

BoszniaHercegovina
Botswana

Projekt megnevezése, leírása
NRC Kábítószerbűnözés- ellenes képzés
CIMIC projektek/MH PRT kontingens
projektek
Középtávú fejlesztési projektek/MH PRT
kontingens pr.
OMLT költségei
ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

34 566 314

238 000

Multiszektor
Multiszektor
Egyéb
Oktatásügy

Vetőmag szállítási projekt

képzés,
ösztöndíjak
egyéb

ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

Oktatásügy

FAO ösztöndíj program

GCSP biztonságpolitikai tanfolyamon résztvevő
1 653 375
hallgató támogatása (ösztöndíj)
1 428 000

szektor

Oktatásügy

ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

Oktatásügy

Tuzlai ivóvíztisztító

Szociális
infrastruktúra
fejlesztése

ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

Oktatásügy
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NEFMI oktatási + Balassi
Int.
OGY Külügyi Hivatala
NEFMI oktatási + Balassi
Int.
NIH
NEFMI oktatási + Balassi
Int.
NEFMI oktatási + Balassi
Int.

Burkina Faso
Dél-Afrikai
Köztársaság
Dél-Afrikai
Köztársaság
Dél-Afrikai
Köztársaság

119 000
780 393
714 000
39 316 635

Eritrea

119 000

Etiópia

119 000

VM
NEFMI oktatási + Balassi
Int.
NEFMI oktatási + Balassi
Int.

Etiópia

26 965 573

Gambia

595 000

Ghána

1 547 000

BVOP
NEFMI oktatási + Balassi
Int.
NEFMI oktatási + Balassi
Int.
NEFMI oktatási + Balassi
Int.
NEFMI oktatási + Balassi
Int.

Irak

2 833 654

Irak

1 785 000

Kamerun

7 497 000

HM
NEFMI oktatási + Balassi
Int.

Kenya

2 645 400

Kenya

2 380 000

Jemen
Kambodzsa

12 917 840
238 000

ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

Oktatásügy

technikai együttműködés, szakértői képzés
ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

Oktatásügy

Magyar-dél-afrikai TéT együttműködési
program 2010-2011
ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

Oktatásügy

ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

Oktatásügy

FAO ösztöndíj program

képzés,
ösztöndíjak

ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

Oktatásügy

ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

Oktatásügy

Iraki bv-s szakemberek szakmai képzése
ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

Oktatásügy

ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

Oktatásügy

ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

Oktatásügy

ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

Oktatásügy

GCSP gender specific scholarship (ösztöndíj)

Oktatásügy

ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

Oktatásügy
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VM
OGY Külügyi Hivatal

Kenya
Kenya

10 786 229
93 181

FAO ösztöndíj program
technikai együttműködés, szakértői képzés
ZMNE BKNYK PfP-s (angol, francia, német)
nyelvtanfolyamok

képzés,
ösztöndíjak
Oktatásügy

HM
NEFMI oktatási + Balassi
Int.
HM
NEFMI oktatási + Balassi
Int.

Kirgizisztán

2 024 068

Kirgizisztán
Kongó

714 000
953 277

Kongó

238 000

HM
OGY Külügyi Hivatala

Koszovó
Laosz

47 964 542
1 400 948

CIMIC projektek/MH KFOR kntingens által
végrehajtott projektek
technikai együttműködés, szakértői képzés

Laosz

14 886 556

Nongteng farm korszerűsítés

Laosz

12 142 900

Namxuang és Namhoum farm korszerűsítések

Laosz

14 618 688

Nalunag és Nambak farm korszerűsítések

multiszektor

4 270 852

"A laoszi állattenyésztés és halászat fejlesztése
a minőségi tenyészállat- és takarmány ellátás
feltételeinek javításával"
SOIP, State Office of Industrial Property

szakmai
tapasztalatcsere

ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

Oktatásügy

EU SEC

Egyéb

ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

Oktatásügy

NGM

NGM

NGM

VM

Laosz

KIM- SZTNH
OGY Külügyi Hivatala
NEFMI oktatási + Balassi
Int.

Macedónia
Macedónia

481 421
279 441

Macedónia

2 142 000

Multiszektor
Gazdasági
infrastruktúra
fejlesztése
Gazdasági
infrastruktúra
fejlesztése
Gazdasági
infrastruktúra
fejlesztése

technikai együttműködés, szakértői képzés
ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

Oktatásügy
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KIM
NEFMI oktatási + Balassi
Int.
HM
NEFMI oktatási + Balassi
Int.
OGY Külügyi Hivatala
NEFMI oktatási + Balassi
Int.

BM OKF
MTA
MTA
NEFMI oktatási + Balassi
Int.
NIH
VM
OGY Külügyi Hivatala
NEFMI oktatási + Balassi
Int.
NGM
NGM
NGM
NGM

Macedónia

500 000

Madagaszkár

476 000

Mauritánia

3 036 102

Mauritius
Moldova

2 499 000
5 382 603

Moldova

5 355 000

Moldova
Moldova
Mongólia

2 872 000
113 500
127 200

Mongólia

15 973 440

Mongólia

3 500 000

Mongólia
Montenegro

1 348 279
1 764 913

Montenegro
Montenegro

4 046 000
36 500 870

Montenegro
Montenegro
Montenegro

Akkreditált felnőttképzési program támogatása

Oktatásügy,
kultúra

ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

Oktatásügy

ZMNE BKNYK PfP-s (angol, francia, német)
nyelvtanfolyamok

Oktatásügy

ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

Oktatásügy

technikai együttműködés, szakértői képzés
ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

Oktatásügy

KIT (krízis intervenció) munkaműhely
szervezése moldáv szakértők részére,
Balatonföldváron
K+F
K+F
ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

Oktatásügy

Magyar-mongol általános TéT együttműködési
program 2010
FAO ösztöndíj program

képzés,
ösztöndíjak

technikai együttműködés, szakértői képzés
ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

Oktatásügy

Podgoricai vizsgaközpont (LOT II)

Oktatásügy

22 436 325

Podgoricai óvoda (LOT III)

Oktatásügy

31 586 099
37 234 070

Podgoricai általános iskola (LOT IV)
Podgoricai eü. szakiskola (LOT I)

Oktatásügy
Oktatásügy
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NEFMI oktatási + Balassi
Int.

Namíbia

VM
NEFMI oktatási + Balassi
Int.
BVOP, BM NOPVK
BM NOPVK
NEFMI oktatási + Balassi
Int.
NEFMI oktatási + Balassi
Int.

Namíbia

HM

Szerbia

476 000
4 044 836

Nigéria
Palesztina
Palesztina

49 266 000
362 750
2 488 140

Palesztina

14 229 520

Sierra Leone

119 000
1 653 375

ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

Oktatásügy

FAO ösztöndíj program

képzés,
ösztöndíjak

ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

Oktatásügy

Palesztin bv-s szakemberek szakmai képzése
Palesztin Kábítószerbűnözés -ellenes képzés
ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

Oktatásügy

ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

Oktatásügy

GCSP biztonságpolitikai tanfolyamon résztvevő
hallgató támogatása (ösztöndíj)

Oktatásügy

Szerbia

700 000

A Ricsaj Népművészeti Fesztivál valamint a
Tolerancianap szervezési költségeinek
támogatása

Szerbia
Szerbia
Szerbia
Szerbia
Szerbia

139 180 000
218 050 000
31 540 000
4 033 377
347 724

Határon túli magyar szervezetek támogatása
Határon túli magyar szervezetek támogatása
Határon túli magyar szervezetek támogatása
technikai együttműködés, szakértői képzés
K+F

Szerbia

257 314 000

NIH

Szerbia

4 965 000

VM

Szerbia

17 527 623

KIM
KIM - szülőföld alap
KIM - szülőföld alap
KIM - szülőföld alap
OGY Külügyi Hivatala
MTA
NEFMI oktatási + Balassi
Int.

ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

Oktatásügy,
Egészségügy,
Egyéb szociális
infrastuktúra
fejlesztése,
Kultúra
Oktatás
Önkormányzat

Oktatásügy

Magyar-szerb TéT együttműködési program
2010-2011
FAO ösztöndíj program

képzés,
ösztöndíjak
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VM

Szerbia

500 000

VM

Szerbia

1 100 000

VM
NEFMI oktatási + Balassi
Int.
NEFMI oktatási + Balassi
Int.
NEFMI oktatási + Balassi
Int.
NEFMI oktatási + Balassi
Int.
NEFMI oktatási + Balassi
Int.

Szerbia

163 589

Szomália

595 000

HM

Szudán

1 071 000

Tanzánia

238 000

Togó

119 000

Uganda

476 000

Ukrajna

16 192 544

Szőlész-borász tanfolyam szervezés
Öshonos juh-és kecskefajták génmegőrzési
módszerének javítása
Szerb Mezőgazdasági, Erdészeti és
Vízgazdálkodási Minisztérium 2 szakértőjének
tanulmányútja az MVH-nál Magyarországon
2010. 06.07 - 07.31.

Egyéb
Egyéb: utazási
költség

ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

Oktatásügy

ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

Oktatásügy

ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

Oktatásügy

ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

Oktatásügy

ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

Oktatásügy

ZMNE BKNYK PfP-s (angol, francia, német)
nyelvtanfolyamok

Oktatásügy

Ukrajna

10 951 515

Karácsfalvi líceum működési költégeinek
támogatása

Ukrajna

33 000 000

Irodahálózat elindításához működési költség
biztosítása

KIM

KIM

Egyéb

Oktatásügy,
Egészségügy,
Egyéb szociális
infrastuktúra
fejlesztése,
Oktatásügy,
Egészségügy,
Egyéb szociális
infrastuktúra
fejlesztése,
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Ukrajna

2 000 000

Beregszászi 2010-2011 tanév I. féléves
programjai - főiskola szerkezetátalakítás
költségei

Oktatásügy,
Egészségügy,
Egyéb szociális
infrastuktúra
fejlesztése,

5 000 000

Ösztöndíj program támogatása, tankönyvek és
kézikönyvek készítésének támogatása. A
Karitász ház beruházási költségeinek, és a
Szórvány intézmények fenntartási költségeinek
támogatása

képzés,
ösztöndíjak

KIM

Ukrajna
KIM

Ukrajna

29 515 333

Ukrajna

8 000 000

KIM - szülőföld alap

Ukrajna

111 370 000

KIM - szülőföld alap
KIM - szülőföld alap
OGY Külügyi Hivatala
MTA
NEFMI oktatási + Balassi
Int.

Ukrajna
Ukrajna
Ukrajna
Ukrajna

199 660 000
27 904 000
4 945 190
2 976 251

Ukrajna

331 659 000

NIH

Ukrajna

9 268 839

VM

Ukrajna

4 044 836

OGY Külügyi Hivatala

Vietnam

1 368 554

Szülőföldön magyarul oktatási-nevelési
támogatás és lebonyolítás
Határon túli magyar szervezetek támogatása

Oktatásügy,
Egészségügy,
Egyéb szociális
infrastuktúra
fejlesztése,
Oktatásügy,
kultúra
Kultúra

Határon túli magyar szervezetek támogatása

Oktatás

Határon túli magyar szervezetek támogatása
technikai együttműködés, szakértői képzés
K+F

Önkormányzat

ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

Oktatásügy

Református líceumok 2010. évi működésének
támogatása

KIM
KIM

Magyar-ukrán TéT együttműködési program
2009-2010
FAO ösztöndíj program

képzés,
ösztöndíjak

technikai együttműködés, szakértői képzés
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MTA

Vietnam

1 484 180

NIH

Vietnam

158 408

VM
NEFMI oktatási + Balassi
Int.

Vietnam

158 408

Vietnam

33 485 760

VM
NEFMI oktatási + Balassi
Int.
NEFMI oktatási + Balassi
Int.

Vietnam

6 741 393

Zambia

595 000

Zimbabwe

238 000

BÁH

1 267 934 880

KÜM

489 390 733

K+F
Magyar-vietnámi TéT együttműködési program
2008-2009

Őshonos baromfi Vietnamban TéT pályázat

Gazasági
infrastruktúra
fejlesztése;
Egyéb: kutatás,
szegénységcsökkentés

ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

Oktatásügy

FAO ösztöndíj program

képzés,
ösztöndíjak

ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

Oktatásügy

ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

Oktatásügy

menekültügyi möltségek
bilaterális projektek + humanitárius + PRT +
dem
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2. Melléklet: Központi költségvetési szervek nem NEFE partnerországokban
végzett projekttevékenységének összesített költségei 2010-ben (HUF)

Célország
Albánia
Algéria
Argentína
Azerbajdzsán
Bangladesh

Tárcák
kifizetései

Projekt megnevezése, leírása

technikai együttműködés, szakértői
18 822 852 képzés, oktatócsere
ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés,
10 898 459 nyelvtanfolyam
3 750 574 technikai együttműködés, szakértői
képzés, ösztöndíj, TÉT
ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés,
11 074 234
nyelvtanfolyam
833 000 ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

Belarusz

ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés,
9 613 432 K+F, Tech. Együttm.

Brazília

2 380 000 ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

Chile

714 000 ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

Costa Rica

119 000 ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

Ecuador

238 000 ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

Egyiptom

technikai együttműködés, szakértői
20 711 984 képzés, ösztöndíj, K+F

Észak Korea

119 000 ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

Fülöp-szk

391 000 ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

Grúzia

Haiti
Honduras

Horvátország

4 952 026

ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés,
nyelvtanfolyam, techn.együttm.
Haiti földrengés-sürgősségi
humanitárius segítségnyújtás, 6 fős
9 059 234 egészségügyi mentőcsapat kiküldése
119 000 ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés
ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés,
79 534 359 K+F, Tech. Együttm.

Végrehajtó
Külügyi Hivatal,
NEFMI oktatási +
Balassi int., VM
HM, NEFMI oktatási +
Balassi int.
Külügyi Hivatal,
NEFMI oktatási +
Balassi int., NKTH
NEFMI oktatási +
Balassi int., VM
NEFMI oktatási +
Balassi int.
NEFMI oktatási +
Balassi int., Külügyi
Hivatal, MTA
NEFMI oktatási +
Balassi int.
NEFMI oktatási +
Balassi int.
NEFMI oktatási +
Balassi int.
NEFMI oktatási +
Balassi int.
Külügyi Hivatal,
NEFMI oktatási +
Balassi int., MTA
NEFMI oktatási +
Balassi int.
NEFMI oktatási +
Balassi int.
HM, KIM- SZNTH,
Külügyi Hivatal,
NEFMI oktatási +
Balassi int.

OKF
NEFMI oktatási +
Balassi int.
KIM, KIM - szülőföld
alap, Külügyi Hivatal,
MTA, NEFMI oktatási
+ Balassi int., VM
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India
Indonézia
Irán

ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés,
35 039 532 K+F, Tech. Együttm., TÉT
ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés,
4 899 059 techn. Együttm.
ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés,
110 966 930 K+F

Jordánia

ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés,
1 826 025 techn. Együttm.

Kazahsztán

ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés,
6 726 149 techn. Együttm.nyelvtanfolyam

Kína
Kolumbia

ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés,
161 288 302 K+F, TÉT,
238 000 ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

Libanon

1 190 000 ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

Líbia

1 309 000 ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

Malajzia

1 313 000 ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

Marokkó

833 000 ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

Mexikó

ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés,
18 599 419 techn.együtt., TÉT, K+F

Mianmar

238 000 ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

Nepál

476 000 ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

Örményország

ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés,
3 333 599 K+F, tech. Együttm.

Pakisztán

2 261 000 ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

Paraguay

119 000 ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

Peru

357 000 ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

Sri Lanka

714 000 ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

Szíria

2 499 000 ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

Külügyi Hivatal, MTA,
NEFMI oktatási +
Balassi int., NKTH,
VM
Külügyi Hivatal,
NEFMI oktatási +
Balassi int.
MTA, NEFMI oktatási
+ Balassi int.
Külügyi Hivatal,
NEFMI oktatási +
Balassi int.
HM, Külügyi Hivatal,
NEFMI oktatási +
Balassi int.
MTA, NEFMI oktatási
+ Balassi int., NKTH,
VM,
NEFMI oktatási +
Balassi int.
NEFMI oktatási +
Balassi int.
NEFMI oktatási +
Balassi int.
NEFMI oktatási +
Balassi int.
NEFMI oktatási +
Balassi int.
Külügyi Hivatal, MTA,
NEFMI oktatási +
Balassi int., NKTH
NEFMI oktatási +
Balassi int.
NEFMI oktatási +
Balassi int.
Külügyi Hivatal, MTA,
NEFMI oktatási +
Balassi int.
NEFMI oktatási +
Balassi int.
NEFMI oktatási +
Balassi int.
NEFMI oktatási +
Balassi int.
NEFMI oktatási +
Balassi int.
NEFMI oktatási +
Balassi int.
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Tádzsikisztán

1 467 279 ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

Tájföld

ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés,
4 094 871 techn.együtt.

Törökország

ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés,
64 981 969 technikai együttm., ,TÉT, K+F

Tunézia

238 000 ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

Türkmenisztán

357 000 ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

Üzbegisztán

952 000 ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

Venezuela

595 000 ösztöndíj, oktatócsere, továbbképzés

VM, NEFMI oktatási +
Balassi int.
Külügyi Hivatal,
NEFMI oktatási +
Balassi int.
Külügyi Hivatal, MTA,
NEFMI oktatási +
Balassi int., NKTH
NEFMI oktatási +
Balassi int.
NEFMI oktatási +
Balassi int.
NEFMI oktatási +
Balassi int.
NEFMI oktatási +
Balassi int.
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3. Melléklet: Multilaterális befizetések 2010 (HUF)
Intézmény

Nemzetközi szervezet megnevezése

Befizetés jogcíme

kötelezettségvállalás

tagdíj

18 897 497
4 592 290

tagdíj

1 450 000

BM
HM

IOM - International Organisation for Migration
Geneva Centre for the Democratic Contor of Armed Forces

KIM

Organisation for Economic Co-operation and Development (Contributions to
special funds for Technical C Activities Only)

KIM SZTNH

World Intellectual Property Organisation (WIPO) - UN / ENSZ

KÜM

UN

tagdíjak,székház
felújítása

203 295 970

KÜM

UN (MINURCAT, MINUSTAH, MONUC, UNAMID,
UNIFIL,UNMIL,UNMIS, UNMIT,UNOCI)

békefenntartás

137 064 327

OCHA, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

önkéntes

UNDP, United Nations Development Programme

önkéntes hozzájárulás

KÜM
KÜM
KÜM
KÜM
KÜM
KÜM

UNHCR (United Nations Office and other International Organizations)
OHCHR (United Nations High Commissioner for Human Rights)
IOM International Organization for Migration
CERF (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs of the United
Nations)

840 933

önkéntes hozzájárulás
önkéntes hozzájárulás
önkéntes hozzájárulás
önkéntes hozzájárulás

2 240 000
10 563 500
36 400 000
10 350 000
4 140 000
10 350 000
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KÜM

GEF - LDCF (Global Enviroment Facility - Least Development Countries Fund)

hozzájárulás

270 000 000

NEFMI - EÜ

United Nations Environment Programme FAO/UNEP

NEFMI - EÜ
NEFMI oktatás
NEFMI
szociális

World Health Organisation-assessed contributions

tagdíj

171 440 384

UNESCO

tagdíj

109 713 600

United Nations Children's Fund

hozzájárulás

NFM

International Telecommunications Union - ITU- UN/ENSZ

NFM

United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC

NFM

Universal Postal Union

NGM

European Union- development share of the budget

tagdíj

NGM

WB IDA

alaptőke hozzájárulás

NGM

UN ILO

NGM

IMF PFGRT

NGM

IMF HIPC

NGM

UN UNIDO

tagdíj

500 000

OAH

International Atomic Energy Agency - assessed contributions

tagdíj

54 190 750

OAH

International Atomic Energy Agency (TC Fund Only)

tagdíj

41 500 899

VM

World Food programme

1 306 632

24 587 336
3 865 827

önkéntes

11 014 465
6 655 072
13 862 400 000
789 200 000
12 000 000
1 727 200 000
29 300 000

14 417 750
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VM

FAO

egyéb hozzájárulás

VM

WMO

tagdíj

1 288 968

VM

UNCCD

tagdíj

7 463 350

VM

UNEP

önkéntes

VM

Fejlesztési banki alapok (CGIAR)

tagdíj

3 106 130

VM

CITES

tagdíj

2 503 718

VM

EPPO

tagdíj

8 999 826

VM

ISTA

tagdíj

1 144 084

VM

IUCN

tagdíj

5 189 438

VM

IMF Montreal Protocol (100%)

Összesen

73 713 458

42 080 700
17 710 376 904 HUF
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4. Melléklet: Összesítő a kötött segélyhitel támogatások 2010. évi kifizetéséről

Projekt
megnevezése,
leírása

Célország

Tuzlai
ivóvíztisztító

BoszniaHercegovi
na

Új kötelezettségvállalás 2010re (HUF)

2005-ös köt.váll.

Podgoricai eü.
szakiskola (LOT
I)
Podgoricai
vizsgaközpont
(LOT II)

Kifizetett
összeg
2010-ben
(HUF)
34.566.314

37.234.070

36.500.870
Montenegr
ó

2006-os köt.váll.

Podgoricai
óvoda (LOT III)

22.436.325

Podgoricai
általános iskola
(LOT IV)

31.586.099

Nongteng farm
korszerűsítés

Laosz

2009-es köt.váll.

14.886.556

Kifizetés
dátuma

Szektor
megjelölése
*

Kedvezményez
ett

Megjegyzé
s

2010.I-IV.
negyedév
(kamattámogatá
s)
2010.I-IV.
negyedév
(kamattámogatá
s)
2010.I-IV.
negyedév
(kamattámogatá
s)
2010.I-IV.
negyedév
(kamattámogatá
s)
2010.I-IV.
negyedév
(kamattámogatá
s)
2010.I-IV.
negyedév
(kamattámogatá

Szociális
infrastruktúr
a fejlesztése

JKP Vodovod i
Kanalizacija,
Tuzla

garantőr:
Bosnyák
PM

Oktatásügy

Montenegrói
Közmunkaügyi
Igazgatóság

hiteladós:
Montenegr
ói PM

Oktatásügy

Montenegrói
Közmunkaügyi
Igazgatóság

hiteladós:
Montenegr
ói PM

Oktatásügy

Montenegrói
Közmunkaügyi
Igazgatóság

hiteladós:
Montenegr
ói PM

Oktatásügy

Montenegrói
Közmunkaügyi
Igazgatóság

hiteladós:
Montenegr
ói PM

Gazdasági
infrastruktúr
a fejlesztése

Laoszi
Mezőgazdasági
és Erdészeti

hiteladós:
Laoszi PM
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Minisztérium

s)
2010.I-IV.
negyedév
12.142.900
(kamattámogatá
s)
2010.I-IV.
negyedév
14.618.688
(kamattámogatá
s)

Namxuang és
Namhoum farm
korszerűsítések
Nalunag és
Nambak farm
korszerűsítések
Songhino-i
biokombinát
Összesen

Mongólia

2010-ben aláírt hitel teljes
kedvezményezettsége:3.342.700.
000

0,00

Kormányközi
megállapodás

Gazdasági
infrastruktúr
a fejlesztése
Gazdasági
infrastruktúr
a fejlesztése
Gazdasági
infrastruktú
ra
fejlesztése

Laoszi
Mezőgazdasági
és Erdészeti
Minisztérium
Laoszi
Mezőgazdasági
és Erdészeti
Minisztérium
Mongol
Mezőgazdasági
Minisztérium

hiteladós:
Laoszi PM
hiteladós:
Laoszi PM
hiteladós:
Mongol
PM

203.971.82
2
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