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1. Vezetői összefoglaló
A nemzetközi fejlesztési együttműködési (NEFE) politika szerves részét képezi Magyarország
külpolitikájának. EU-tagként osztozunk a legfejlettebb országok által a világ elmaradott
régióinak megsegítéséért érzett felelősségben és nemzetközi fórumokon többször
megerősített kötelezettségben. Magyarország elkötelezett az ENSZ által 2000-ben elfogadott
Millenniumi Fejlesztési Célok (Millennium Development Goals, MDG) elérése iránt.
2011-ben NEFE politikánk meghatározó feladata az év első felében betöltött soros EU
elnökség ezzel kapcsolatos munkájának, az elnökölt döntés-előkészítő fórumok (tanácsi
munkacsoportok) tevékenységének irányítása, a különböző kapcsolódó, magyar vezetéssel
és részvétellel zajló elnökségi rendezvények előkészítése és szervezése volt. A partnerek által
egyértelműen sikeresnek tekintett fejlesztéspolitikai és humanitárius program megvalósítása
révén Magyarország mind az EU-ban, mind globális szinten aktív szereplővé vált. Az elnökség
sikeresen helytállt és biztosította az uniós fellépést olyan váratlan nemzetközi válságok
kezelésében is, mint az Észak-Afrikában kibontakozó Arab Tavasz, a japán földrengést követő
szökőár vagy a dél-szudáni országrész elszakadásának kezelése.
A korábbi évekhez hasonlóan, a multilaterális keretek között zajló magyar fejlesztési
együttműködés megőrizte domináns jellegét; a hivatalos fejlesztési támogatás (ODA) 76%-át
tette ki. Ebben kiemelkedő szerepet játszik, hogy 2011-től kezdődően Magyarország is akárcsak a többi EU-tagállam - hozzájárult az Európai Unió, illetve az afrikai, karibi és
csendes-óceáni országok közötti fejlesztési együttműködést finanszírozó fejlesztési alaphoz
(European Development Fund, EDF). Jórészt ennek köszönhető az is, hogy a költségvetési
megszorítások ellenére Magyarország egyike volt azon kevés uniós tagállamnak, amely
növelni tudta NEFE célú ráfordításait és nominálértéken 22%-os ODA-növekedést realizált
2010-hez képest (0,11 %-ra emelve az ODA/GNI arányt). Emellett folytatódott az olyan
hagyományos nemzetközi partnerekkel folytatott együttműködés, mint a Világbank, a FAO
vagy az ENSZ különböző intézményei. 2011-től egyre intenzívebben kapcsolódtunk be
továbbá a klímavédelemmel és klímafinanszírozással kapcsolatos nemzetközi szervezetek
tevékenységébe.
2011-ben a NEFE hazai intézményi keretei nem változtak; a Külügyminisztérium illetékes
szervezeti egysége (NEFEFO) a megsokasodott feladatokat a korábbi évekhez képest
csökkentett létszámmal látta el. Az elnökségi teendők színvonalas ellátása mellett fontos
célnak tekintettük a NEFE végrehajtás szakmai normarendszerének fejlesztését, a
projektciklus egyes elemeihez kapcsolódó, korábban hiányzó szakmai iránymutatások
kidolgozását.
A bilaterális keretben folytatott nemzetközi fejlesztéspolitikai tevékenységnek a
rendelkezésre álló források szűkössége szabott határt. Arra törekedtünk, hogy a korábbi
évek NEFE célú előirányzatain felhalmozódott lekötetlen, illetve meghiúsult projektből
visszamaradó forrásokat felhasználjuk. Mozgásterünket ezek az összegek bővítették; az
Afganisztánnak nyújtott támogatásokra ezek szolgáltak fedezetül. Hagyományos
partnerországi körünket 2011-ben is megőriztük, bár néhány partnerállammal már évek óta
szünetelt az együttműködés. 2011-ben NEFE politikánk keretében megvalósult bilaterális
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együttműködésünk legfőbb kedvezményezettje Afganisztán, Szerbia, Koszovó, Moldova,
Ukrajna, Vietnám, Kenya és a Palesztin Nemzeti Hatóság volt.
Az EU-elnökség és az utána következő fél év nemzetközi eseményei számos alkalmat
teremtettek arra, hogy a magyar NEFE-politikát különböző rendezvényeken, panelvitákban
népszerűsítsük. A hazai NEFE tudatosság erősödésének biztató jele volt, hogy az
Országgyűlésben négypárti kezdeményezésre OGY határozat tárgyalása kezdődött meg,
amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a NEFE politika fontosságára, a nemzetközi
segélyprogramok hatékonyságának növelésére és korszerű NEFE politikai stratégia
kidolgozására kérje fel a Külügyminisztériumot. A stratégia kidolgozása 2011-ben meg is
kezdődött.
Végezetül meg kell említeni, hogy a „NEFE-tudatosság” növelése, a társadalom és az érintett
szereplők gyors és pontos tájékoztatása nagy figyelmet kapott az év során. A civil
társadalommal kialakított rendszeres párbeszéd mellett előtérbe került a hazai vállalati
szektor megszólítása és a különböző – hazai, uniós, globális – pályázati lehetőségek feltárása
is.
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2. Multilaterális fejlesztési együttműködés
A korábbi évekhez hasonlóan a multilaterális keretek között zajló magyar fejlesztési
együttműködés megőrizte domináns jellegét, a 2011. évi hivatalos fejlesztési támogatás
(ODA) 76%-át tette ki. A különböző multilaterális alapok közül meghatározó a
hozzájárulásunk az EU általános költségvetéséhez és ezáltal a különböző fejlesztési
eszközökhöz, valamint az Európai Fejlesztési Alapba 2011-től kezdődő befizetésünk, illetve az
ENSZ különböző szervezeteinek fizetett kötelező tagdíjak és önkéntes felajánlások.

2.1 Együttműködés a nemzetközi fejlesztésfinanszírozási-pénzügyi intézményekkel
Magyarország 2011-ben 3,6 millió USD-vel támogatta a Világbank Nemzetközi Fejlesztési
Társaságát (IDA), 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.
Segítettük továbbá a Nemzetközi Valutaalap (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 kezdeményezéseket (MDRI) 0,16
millió USD értékben. 2011-ben is támogattuk a Nyugat-Balkáni Beruházási Keretet (WBIF)
0,35 millió USD összeggel.

2.2 Együttműködés az Európai Unióban
2.2.1 A magyar EU-elnökség NEFE programja
Magyarország
NEFE
célú
ráfordításainak
legnagyobb része (kb. 53 %-a) az EU-n keresztül jut
el a kedvezményezett országokhoz. Az EU ezért
nemzetközi
fejlesztési
együttműködésünk
legfontosabb kerete. Az Unió – a Bizottság és a
tagállamok együttesen – egyúttal a nemzetközi donor tevékenység egyik legfontosabb
tényezője is, a 2011 első félévében betöltött magyar elnökségi szerepünk ezért ezen a
téren különleges jelentőséggel bírt. A facilitátor jellegű magyar EU-elnökség NEFE és
humanitárius programja az előzetesen elképzelt ütemezésben és tartalommal, sikeresen
valósult meg1. Magyarország, a KÜM NEFEFO szakmai irányítása alatt, két fejlesztési
kérdésekkel (CODEV, ACP) és egy humanitárius együttműködéssel foglalkozó tanácsi
munkacsoportot (COHAFA) elnökölt. A horizontális fejlesztéspolitikai kérdésekkel foglalkozó
CODEV munkacsoport a félév során 31 formális ülést tartott. A munkacsoport tagjai egy
informális ülés keretében 2011. január 20-21-én Hévízen vitatták meg a félévi programot.
1

Lásd a magyar EU-elnökség NEFE és humanitárius programjáról készített beszámolót az alábbi linken:
http://www.kormany.hu/download/1/a9/40000/EU-eln%C3%B6ks%C3%A9gi%20besz%C3%A1mol%C3%B3.pdf
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Elnökségünk a helyszín kiválasztásával is igyekezett nyomatékosítani a kiemelt témaként
kezelt víz fejlesztésben, fejlődésben betöltött szerepét. Az afrikai, karibi és csendes-óceáni
(AKCS) térség fejlesztésével foglalkozó ACP munkacsoport pedig 22–szer ült össze, minden
alkalommal Brüsszelben. Két NEFE miniszteri tanácsülés előkészítése mellett több
nemzetközi fejlesztési témájú magyarországi nemzetközi rendezvény tartalmi
előmunkálatai és a lebonyolításban való részvétel, valamint számos, C. Ashton külügyi
főképviselő felkérésére a magyar külügyi vezetés által ellátott feladat határozta meg az
elnökségi teendők legjavát. Ezen kívül számos külföldi és hazai szakmai rendezvényen
kellett az elnökség képviseletében részt venni és szakmai részletkérdésekben véleményt
nyilvánítani.
Az elnökségi napirend meghatározó eleme az EU jövőbeni NEFE politikájáról szóló vita
megkezdése, a fejlesztésfinanszírozási vállalások 2010. évi, részidei teljesülésének felmérése
és a 2015-ös céldátumig hátralevő időszakra vonatkozó iránymutatás elfogadása volt. A 2012
júniusában ez utóbbi tárgyban elfogadott Tanácsi Következtetések megerősítették az EU
elkötelezettségét a 2015-re vállalt fejlesztési ráfordítások teljesítése (EU15: 0,7% ODA/GNI,
EU12: 0,33 % ODA/GNI) mellett. Folytatódott a vita a költségvetési támogatások
feltételrendszeréről. Az EU és az Amerikai Egyesült Államok közötti együttműködés terén
komoly előrelépést jelentett, hogy – a magyar elnökség közvetítő és összehangoló
szerepének köszönhetően – a két fél megállapodott a nemzetközi fejlesztési
együttműködés hatékonyságának növelését segítő, valamint a globális egészségügy
területén megvalósítandó közös munkatervekről. A magyar elnökség szerepének is
köszönhetően sikerült megszervezni Londonban az EU-USA találkozót, melyen az Európai
Bizottságot Andris Piebalgs biztos, az USA-t Dr. Rajiv Shah, az Egyesült Államok Nemzetközi
Fejlesztési Ügynökségének (United States Agency for International Development – USAID)
vezetője, az elnökséget pedig Hóvári János külügyi helyettes államtitkár képviselte.
Kezdeményezésünkre a tagállamok képviselői megvitatták és támogatásukról biztosították a
víz fejlődésben, a fejlesztés egyes szektoraiban játszott szerepéről a magyar elnökség által
kidolgozott ún. összefoglalót.
Elnökségünk ellátta továbbá a félév NEFE szempontból fontos ENSZ konferenciáival
kapcsolatos uniós álláspont kialakításában, a részvétel és a képviselet vonatkozásában a
Lisszaboni Szerződés által kijelölt szerepet. Ilyen rendezvény volt a UN-Habitat
kormányzótanácsi ülése (2011. április 11-15, Nairobi), valamint a Legkevésbé Fejlett
Országokról Isztambulban 2011. május 9-13. között rendezett ENSZ konferencia.
Az Európai Bizottság által kezdeményezett, a civil szervezetek és a helyi önkormányzatok
nemzetközi fejlesztési együttműködésbe való fokozott bevonását célzó „Strukturált
Dialógus” nevű folyamat záró konferenciája 2011. május 17-19 között került
megrendezésre Budapesten, az Európai Bizottság és a magyar soros EU elnökség
előkészítésében és társszervezésében. A záró konferenciát Andris Piebalgs fejlesztési biztos
és Németh Zsolt külügyi parlamenti államtitkár nyitotta meg. Az ülés összegezte a több mint
egy éven át tartó, négy regionális konferenciát és öt brüsszeli szakértői ülést felölelő
konferenciasorozat eredményeit, valamint felvázolta a párbeszéd jövőbeni folytatásának
lehetőségeit és irányait.
Az elnökségi feladatok részét képezte az uniós támogatások felfüggesztésével kapcsolatos (a
Cotonou-i Partnerségi Megállapodás 96. cikke szerinti) tárgyalások vezetése (konzultációk
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Bissau-Guineával, 2011. március 29., Brüsszel), ahol a Tanácsot Ashton főképviselő felkérése
alapján Hóvári János helyettes államtitkár képviselte.
A magyar EU-elnökség NEFE programjának legfontosabb budapesti rendezvénye volt az EU
és az AKCS országcsoport Parlamenti Közgyűlése, amelyen az érintett országok több száz
parlamenti képviselője vett részt 2011. május 14-18. között. A rendezvényt Schmitt Pál
köztársasági elnök nyitotta meg, s a képviselők azonnali kérdéseire a Tanács képviseletében
Martonyi János külügyminiszter válaszolt. A elnökség által választott közérdekű téma
napirendi pontja keretében Illés Zoltán, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára tartott
prezentációt a határon átnyúló vízügyi együttműködések magyarországi tapasztalatairól. Az
állandó program mellett (plenáris ülés, bizottsági ülések) a hagyományoknak megfelelően
fogadó országként lehetőséget kaptunk arra is, hogy workshop-ok keretében olyan
szakterületeket mutassunk be, amelyek mind az EU, mind az AKCS fél kiemelt érdeklődésére
tartanak számot. A mezőgazdaság, az egészségügy és az innováció témakörében szerveztünk
szakmai programokat, melyek során az érdeklődők az MTA martonvásári Mezőgazdasági
Kutatóintézetében az ott folyó gén- és biotechnológiai kutatások eredményeivel, a
Nemzetközi Pető Intézetben pedig a központi idegrendszeri károsodás következtében
mozgássérült személyek helyreállítását célzó konduktív pedagógiai rendszerrel
ismerkedhettek meg. A Budapesti Kongresszusi Központban tartott üzleti fórum elsőrendű
céljának a trópusi és szubtrópusi övezetben kiválóan hasznosítható mezőgazdasági, az
energia- és vízgazdálkodás területhez kapcsolódó magyar innovatív megoldások bemutatását
tekintette.

Az AKCS-EU külügyminiszterek közös tanácsának ülésére 2011. május 31-én Brüsszelben
került sor, amelyet az Európai Tanács képviseletében Martonyi János és togói partnere
közösen elnökölt.
2.2.2. Hozzájárulás az Unió fejlesztési eszközeihez, részvétel a felhasználásban
Magyarország 2011-ben kezdte meg kötelező befizetéseit az Európai Fejlesztési Alapba
(European Development Fund – EDF). Az EDF az EU költségvetésen kívüli fejlesztési eszköze,
amely a tagállamok tárgyalásos megegyezés útján megállapított befizetéseiből működik, és
amelynek célja az AKCS országok gazdasági és társadalmi fejlesztése, regionális
együttműködésük elősegítése. Az EU és az AKCS országok fejlesztési együttműködési alapját
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a 2000. évi Cotonou-i megállapodás jelenti. Hazánk 0,55%-os részarányával 125 millió EUR
befizetését vállalta a 10. EDF-be (2008-2013), amelyet az Alap likviditási és
projektfinanszírozási szükségletétől függő éves részletekben kell befizetnünk. 2011. évi
befizetési kötelezettségünk 12,4 millió EUR (3,6 milliárd HUF) volt. A források földrajzi és
tematikus felosztásáról az e céllal működő EDF komitológiai bizottság dönt, a végrehajtás
súlypontját a partnerországokban működő EU Delegációk jelentik. A programozás
folyamatában hazánk is részt vesz.
Míg az EDF-ből az AKCS-országokban végrehajtott fejlesztési projektbe magyar – elsősorban
vállalati – szereplők eddig alig tudtak bekapcsolódni, addig más, szintén fejlesztési célú uniós
eszközökből számos olyan projekt valósult meg a nyugat-balkáni és a kelet-európai
térségben, amelyekben hazai szereplők is sikerrel vettek részt. Ennek kapcsán ki kell emelni
az intézményfejlesztési Twinning Programot, amelyet az Európai Bizottság 1998-ban hozott
létre azzal a céllal, hogy az egyrészt tagsági perspektívával rendelkező országok, másrészt az
EU-t keleti és déli irányból körülvevő országok közigazgatásának fejlesztését, az uniós
joganyag átvételét és alkalmazását elősegítse. A twinning projektek keretében az EUtagállamok közigazgatási szervei a kedvezményezett állam rokon intézményeivel alakítanak
ki szoros együttműködést, melynek során fejlesztik azok intézményi kapacitásait.
Magyarország 2004-től jogosult donor országként közreműködni a programban, s eddig
összesen 31 ikerintézményi projekt, valamint 9 rövid távú ikerintézményi projekt (Twinning
Light) projekt megvalósítását nyerte el magyar intézmény önállóan vagy más uniós
tagállambeli intézménnyel közösen. Magyarország elsődlegesen az előcsatlakozási alapokból
(IPA) részesülő országokban aktív, míg a szomszédsági és partnerségi politika hatálya alá
eső országok közül magyar intézmények eddig csak Ukrajnában és Moldovában valósítottak
meg ikerintézményi projektet. Az elmúlt évek sikeres projektjei alapján megállapítható, hogy
a magyar közigazgatási szervek elsősorban a parlamenti kapacitásépítés (Országgyűlés
Külügyi Hivatala), a mezőgazdaság és vidékfejlesztés (Vidékfejlesztési Minisztérium és
háttérintézményei), rendészeti együttműködés (ORFK), az adatvédelem (adatvédelmi biztos
hivatala), a versenyjog (Gazdasági Versenyhivatal), az energetika (Magyar Energiahivatal), a
kisebbségi oktatás (KIM) és az adóügyi/költségvetési/pénzügyi (Államadósság-kezelő
Központ, NAV) területen bizonyultak sikeresnek. Külön kiemelendő az uniós csatlakozással
kapcsolatos tapasztalatok átadása iránt növekvő érdeklődés, elsősorban a nyugat-balkáni
partnerországok körében.
A Twinning Program mellett az Európai Bizottság által 1996-ban létrehozott eszköz, a TAIEX
is ugyanezen célokat szolgálja, lényegesen rugalmasabban felhasználható, rövid távú
együttműködési keretben. A 3-5 napos szemináriumok, tanulmányutak keretében a
részletkérdések, pontosan behatárolt szakterületek áttekintésére van mód. A magyar
szakértői részvétel szintén 2004 óta lehetséges a donor oldalon, aktivitásunk azonban
csupán az elmúlt időszakban fokozódott. Az adatbázisban regisztrált magyar szakértők száma
2012. április 17-i adatok alapján 43 fő. A szervezeten belüli átalakítások következtében 2011
ősze óta van rálátásunk az eszköz kihasználtságára, amely alapján elmondható, hogy 2011
novembere óta 13 külföldi projektben vett részt magyar szakértő (Bosznia-Hercegovinában,
Macedóniában, Moldovában, Szerbiában, Oroszországban, Törökországban és Ukrajnában),
valamint 5 alkalommal fogadtunk Magyarországon szakértői csoportokat tanulmányút
keretében (Izlandról, Macedóniából, Szerbiából, Törökországból és Ukrajnából).
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2.2.3 A lengyel EU-elnökség
A lengyel elnökség napirendjét fejlesztési szempontból elsősorban a 2011 decemberében a
dél-koreai Busanban rendezett segélyhatékonysági fórumon képviselendő uniós álláspont
kialakítása, az Unió fejlesztéspolitikájának jövőjéről, valamint a harmadik országoknak
nyújtandó költségvetési támogatásokról szóló vita, az AKCS-EU kereskedelmi
együttműködés, a gazdasági partnerségi megállapodások, a migrációról és fejlesztésről szóló
párbeszéd és Dél-Szudán helyzete határozta meg. Busan kapcsán került előtérbe a közös
programozás gondolata is, amely egy adott partnerországon belül a nemzeti fejlesztési
tervek közös elemzését, szektorális munkamegosztást és indikatív forrásallokációt jelent: az
előkészítő elméleti munkákat és a dél-szudáni kísérleti projektet követően 2012-ben
várhatóan Etiópiában, Ghánában, Guetamalában, Laoszban és Ruandában kezdődhet meg a
közös programozás. Továbbá a lengyel elnökség alatt kezdődött meg a gondolkodás a 201420 közötti pénzügyi perspektíva fejlesztéspolitikai célú eszközeiről. Az Európai Bizottság és a
soros elnökség által közösen szervezett, 2006. óta hagyománnyá vált Európai Fejlesztési
Napokra szűkebb keretben és időtartammal, 2012. december 18-án Varsóban került sor.
Magyarországot a NEFEFO vezetője képviselte a rendezvényen.

2.3 OECD
2.3.1 Részvétel az OECD munkájában
Magyarország 2011-ben továbbra is megfigyelőként vett részt az OECD fejlesztési
támogatási bizottság (DAC) tevékenységében. A DAC egyik kiemelt feladata 2011-ben a
fejlesztéspolitika nem hagyományos szereplőinek megszólítása („outreach”) és a globális
kapcsolati stratégiájának kidolgozása volt, a megbeszélések meghívottai között ezért
rendszeresen szerepelnek a feltörekvő donorok (Brazília, India, Indonézia, Dél-Afrika, Kína,
Törökország) képviselői is, valamint a transzparencia jegyében a multilaterális intézmények
egyre szélesebb körével is bővítik az együttműködést.
2.3.2 ODA-jelentés
Az OECD által a tagállamok hivatalos fejlesztési támogatási (ODA) ráfordításairól készített
beszámoló2 szerint 2011-ben Magyarország 2010-hez képest 0,02 százalékponttal növelte az
ODA nemzeti össztermékhez (GNI) viszonyított arányát 0,09 %-ról 0,11 %-ra (114 millió
USD-ről 140 millió USD-re)3. A növekedés – hasonlóan más EU12 országokhoz – elsősorban
az Európai Fejlesztési Alaphoz (EDF) való, 2011-ben első ízben teljesített kötelező
hozzájárulásunkkal indokolható.
Nemzetközi viszonylatban azonban meg kell állapítani, hogy 2011-ben több mint egy
évtizedes tendencia tört meg és 1997 óta először regisztráltak csökkenést a legnagyobb
2

Az OECD Fejlesztési Bizottságának (DAC) küldendő statisztikai jelentés hazai összesítését a KüM-NEFEFO végzi.
A jelentés az OECD DAC irányelvei alapján összesíti a bilaterális és multilaterális alapon teljesített hivatalos
fejlesztési támogatásokat. Az ODA elszámolhatóság legfőbb alapelve, hogy a támogatás elősegítse fejlődő
országok gazdasági, társadalmi fejlődését. Az OECD DAC felé elkészítendő végleges ODA-statisztika
elkészítésének határideje július 15., ennek megfelelően az előzetes statisztikai adatok módosulhatnak.
3
Az ODA statisztika elkészítésekor alkalmazott OECD hivatalos deviza átváltási árfolyamai 2011-re vonatkozóan
az alábbiak: 1 USD = 200,907 HUF; 1 EUR = 0,7192 USD.
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donorok által nyújtott fejlesztési támogatások volumenében, illetve az összevont ODA/GNI
mutatóban4. A csökkenések mögött a globális recesszió által kiváltott költségvetési
szigorítások állnak, amelyek az OECD előrejelzése szerint az elkövetkezendő években nyomás
alatt fogják tartani a fejlesztési támogatások folyósítását.
Az OECD 2011. évi jelentése megállapítja, hogy a fejlesztési segélyek volumene ugyan
nominálértéken emelkedett (129 milliárd USD-ről 133 milliárd USD-re), de reálértéken
számítva (infláció, árfolyamváltozás hatásaival korrigálva) 2.7%-al, 125 milliárd USD-re
csökkent. A DAC donorok összesített ODA/GNI mutatója 0,31%-ra esett vissza a 2010. évi
0,32%-ról. A legnagyobb donorokat tömörítő DAC5 közösségből mindössze 5 EU-s országnak
sikerült az ENSZ által 1970-ben6 előirányzott, majd azóta számos nemzetközi fórumon
megerősített 0.7 %-os ODA/GNI arányt elérnie, illetve fenntartania: SE (1,02%), NO (1%), LU
(0,99%), DK (0,86%), NL (0,75%). Az ODA volumene tekintetében az EU továbbra is a világ
legnagyobb donorának számít (73,6 mrd USD); mintegy 55 %-át adja a világ teljes hivatalos
fejlesztési támogatásának.
2.3.3 Támogatáshatékonysági fórum a dél-koreai Busanban
2011. november 29. és december 1. között a dél-koreai Busanban az OECD és a koreai
kormány közös szervezésében került megrendezésre a 4. Magas szintű
Támogatáshatékonysági Fórum. A rendezvény célja a nemzetközi fejlesztési együttműködés
során a fejlesztési partnerek közötti hatékonyabb együttműködés kereteinek és korábban
elfogadott alapelveinek megerősítése volt. A fórumon elfogadott záródokumentum állást
foglalt továbbá a feltörekvő donorokkal kialakítandó rendszeres együttműködés és a
fejlődő országok közötti fejlesztési, ú.n. Dél-Dél kooperáció létjogosultsága mellett.
A konferencián Magyarországot Hóvári János külügyi helyettes államtitkár képviselte.

2.4 Demokratikus átalakulás támogatása
Az unió déli szomszédságában 2011-ben beindult változásoknak köszönhetően sajátos
lendületet kapott a magyar rendszerváltással és a demokratikus átmenettel kapcsolatos
tapasztalatok megosztása harmadik országokkal. Az egyes projektek mellett figyelmet
fordítottunk arra is, hogy a téma kiemelt figyelmet kapjon az unió következő pénzügyi
perspektívájában és annak külkapcsolati eszközeinek programozásban.
Belarusz
Magyarország a belarusz demokratizálódási folyamathoz való hozzájárulásként rendszeresen
támogatja a Vilniusban működő European Humanities University-t. 2011-ben a 2010-2011-es
évekre együttesen 40.000 EUR (11,2 millió HUF) támogatást utaltunk át az Egyetem részére.
2011 decemberében döntés született továbbá az Egyetem 2012. évi 20.000 EUR-val történő
támogatásáról a 2011. évi NEFE keret terhére.
4

Az ODA/GNI arányszám az egyetlen, nemzetközileg egységesen alkalmazott mutató, amelynek alapján a
fejlesztési támogatások mértéke összehasonlítható, a nemzetközi donorközösség ennek alapján rangsorolja a
fejlett országok fejlesztési tevékenységét.
5
Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Dél-Korea, EU15, Európai Bizottság, Japán, Kanada, Norvégia, Svájc, ÚjZéland
6
2626 (XXV) ENSZ Határozat (1970.10.24.)
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Támogatás az Arab Tavasz országainak
Noha az észak-afrikai országok nem tartoznak Magyarország hagyományos NEFEpartnerországai közé, a térségben 2011 elején elindult átalakulási és demokratizálódási
folyamatok segítését a magyar külügyi kormányzat is fontos célként kezelte. A demokratikus
átmenet tapasztalatainak átadása érdekében 2011. április 27-én Martonyi János "A tunéziai
forradalom, a demokratikus átmenet kihívásai és a civil szféra szerepe" című nemzetközi
konferencia díszvendégeként előadást tartott a tunéziai Hammametben a közép-európai –
elsősorban a magyar – rendszerváltás tapasztalatairól. A Külügyminisztérium szervezésében
2011. június 9-én műhelytalálkozóra került sor Tuniszban, ahol magyar szakemberek
osztották meg tapasztalataikat a rendszerváltozás, a demokratikus intézményrendszer
kiépítésének különböző aspektusairól. A rendezvény társszervezője a Tunéziai Alkotmányjogi
Egyesület volt. Terveink között szerepel magyar alkotmánybírák tunéziai látogatása a
rendszerváltás során szerzett magyar tapasztalatok átadása érdekében.
A helyi EU Delegáció támogatásával, a V4 tagországok közös rendezvényeként 2011. május
10-én műhelytalálkozót rendeztek Kairóban a demokratikus átalakulásban szerepet játszó,
már működő vagy most alakuló pártok és politikai szervezetek képviselőinek részvételével, a
1989-90-es közép-európai rendszerváltások tapasztalatairól. Magyarországot a
rendezvényen Gyarmati István, az ICDT igazgatója képviselte. Az egyiptomi fél érdeklődést
tanúsított a magyar választási rendszer és az alkotmányozási folyamat iránt.
2.5 Klímafinanszírozás
A 2009. évi koppenhágai ENSZ klímatárgyalásokon döntés született arról, hogy a fejlett
országok 2020-ra és attól kezdődően évente együttesen 100 milliárd USD ún. hosszú távú
klímafinanszírozási hozzájárulást mobilizálnak a fejlődő országok részére az üvegházhatású
gázkibocsátás mérséklését, illetve az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást elősegítő
intézkedések támogatása érdekében. A fejlett országok ezzel párhuzamosan 2010-2012-re
ún. rövid távú („fast start”) klímafinanszírozási támogatások biztosítását is vállalták.
Magyarország összesen 6 millió EUR fizetésére vállalt kötelezettséget, amelyből – a globális
nyitás külpolitikai törekvéseivel összhangban – még 2010-ben 1 millió EUR-t a Globális
Környezetvédelmi Alap (GEF) által kezelt Legkevésbé Fejlett Országok Alapja (LDCF) részére
adott át, míg a fennmaradó részt bilaterális projekteken keresztül kívánjuk eljuttatni a
kedvezményezettekhez. A GEF hazai intézményi koordinációját a koherencia jegyében 2011től a Külügyminisztérium Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési és Humanitárius
Segítségnyújtási Főosztálya látja el.
A 2011. évi durbani klímatárgyalási forduló egyik legjelentősebb eredménye az ún. Zöld
Klíma Alap (Green Climate Fund, GCF) operatív beindításáról szóló döntés elfogadása volt. A
2010. évi cancúni megállapodás által létrehozott alap a tervek szerint a globális
klímafinanszírozás fő intézménye lesz, amely a 2020-ig mobilizálandó évi 100 milliárd USD
fejlesztési célú klímafinanszírozási forrás előteremtését segíti majd és a források jelentős
részének felhasználását hivatott irányítani.
A Külügyminisztérium érdekérvényesítési tevékenységének köszönhetően a fejlett országok
közötti informális megállapodás szerint, a földrajzi egyensúly elvét és az új EU tagállamok
speciális tapasztalatait figyelembe véve, az összesen hat EU-tagállam egyikeként
Magyarország is helyet kapott a GCF igazgatótanácsában, Lengyelországgal együttműködve.
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Hazánk az Igazgatóságba a KÜM NEFEFO helyettes vezetőjét jelölte, aki korábban már részt
vett a GCF létrehozására, illetve alapelveinek kidolgozására életre hívott, 2011 során
működő Átmeneti Bizottságban (Transitional Committee, TC) és az elnökségi időszak alatt
vezette a TC üléseit előkészítő EU, illetve donoregyeztetőket.

2.6 Az ENSZ IV. Konferenciája a Legkevésbé Fejlett Országokról (LDC)
Az ENSZ tízévente rendezi meg a világ legkevésbé fejlett országainak (LDC) támogatásáról
szóló konferenciáját. Az eseményre negyedik alkalommal 2011. május 9-13. között
Isztambulban került sor, ahol a résztvevők megvitatták az előző tíz év fejleményeit és
elfogadták az elkövetkező 10 év feladatait összefoglaló Isztambuli Akcióprogramot. Az LDC-k
és támogatóik közötti, megújult partnerség jegyében arra kell törekedni, hogy az elkövetkező
tíz év során legalább az LDC-k fele ki tudjon kerülni a legkevésbé fejlett országok
kategóriájából.
Az EU soros elnökeként aktív szerepet vittünk a konferencia New York-i előkészítésének
folyamatában, az EU közös álláspontjának kialakításában, az akcióprogram szövegezésében,
valamint az ENSZ tárgyalási fórumain az EU álláspont nemzetközi tárgyalópartnerek felé
történő közvetítésében. A rendezvényen Magyarország nevében Martonyi János
külügyminiszter mondott beszédet.

2.7 FAO
A FAO-val 2007-ben kötött megállapodás értelmében 2011-ben tovább folytatódott 14
fejlődő ország mintegy 100 ösztöndíjas hallgatójának magyarországi agrártudományi
képzése, amelynek keretében a hallgatók megismerkedhetnek az élelmezésbiztonsági
vonatkozású magyar tapasztalatokkal is (pl. talajvédelem, vízgazdálkodás, biotechnológia). A
hallgatók képzésére 2011-ben 150,2 millió HUF-t fordított Magyarország.
2012. december 8-án Rómában az ENSZ Fejlesztési Program Dél-Dél együttműködéssel
foglalkozó osztálya, a Japán Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Ügynökség, valamint a
FAO által rendezett magas szintű találkozón, amely a Dél-Dél és a trilaterális együttműködés
tapasztalatait és lehetőségeit vitatta meg, a UNDP meghívására hazánkat a NEFEFO vezetője,
Makkay Lilla képviselte.

2.8 Hozzájárulás az ENSZ intézményeinek, szervezeteinek finanszírozásához
Magyarország 2011-ben az ENSZ intézményeinek és szervezeteinek tevékenységét összesen
több mint 1,7 milliárd HUF-al támogatta (multilaterális ODA 8,1%-a). A rendszeres éves
ENSZ-tagdíjon túlmenően hozzájárulást elsősorban az egyes szakosított szervezetek (FAO,
UNESCO, WHO) tagdíjain, az ENSZ keretekben zajló békefenntartási tevékenységen, illetve
önkéntes felajánlásokon (CERF, OCHA, OHCHR, ISDR, UNDP, ) keresztül biztosítottuk.
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3. Bilaterális nemzetközi fejlesztési együttműködés
A hazánk által bilaterális keretben nyújtott fejlesztési támogatások legnagyobb részét 2011ben is a különböző szakminisztériumok és egyéb állami hatóságok által a saját rendes
tevékenységük keretében folytatott nemzetközi együttműködés ODA-ként elszámolható
költségei tették ki. Noha kétségtelen, hogy – fejlődő országokat érintve – közvetve ezen
ráfordítások is hozzájárulnak a szóban forgó országok előrelépéséhez, tervezésükkor nem
szükségszerű a fejlesztéspolitikai szempontok figyelembe vétele, ezért ezek nagy részét nem
tekinthetjük a tudatosan tervezett NEFE tevékenység részének. A NEFE politikai céljainkat
tükröző fejlesztési tevékenységre elkülönített költségvetési előirányzatot a
Külügyminisztérium kezeli; ennek a tételnek a teljes bilaterális ODA-n belüli részaránya
azonban elenyésző (1,4%).
2011-ben a Külügyminisztérium nemzetközi fejlesztési együttműködési fejezeti kezelésű
előirányzatán 292,4 millió HUF állt rendelkezésre, beleértve ebbe az afganisztáni PRT-hez
(korábban külön előirányzat alá tartozó) kapcsolódó feladatokat is. A költségvetési zárolások
miatt a felhasználható összeg 92 millió HUF-ra szűkült.
A magyar NEFE politika és a Külügyminisztérium által megvalósított nemzetközi fejlesztési
együttműködés regionális irányai 2011-ben sem változtak; projektjeink több mint 90%-ban
a Nyugat-Balkánra (elsősorban Koszovó, Szerbia), Kelet-Európába (Moldova, Ukrajna) és
Afganisztánba irányultak. Támogattuk továbbá Kenyát, a Palesztin Hatóságot és Vietnámot.
A szektorok vonatkozásában kiemelkedő volt az intézményi kapacitásépítés, az oktatási
szektornak és a civil társadalomnak nyújtott technikai segítségnyújtás.
A források szűkössége és a kapacitáshiány hatására, egyszersmind a fejlesztési források
hatékonyabb és koncentráltabb felhasználása érdekében megkezdődött a partnerországok
körének szűkítése, amely a NEFE stratégia megkezdődött felülvizsgálatával párhuzamosan
zajlik. Az EU által vallott – és így Magyarország által is elfogadott – fejlesztéshatékonysági
irányelvek érvényesítése érdekében is fontos, hogy a NEFE működésében törekedjünk a
kiszámíthatóságra, a folyamattervezésre és az egy-egy országban megcélzott támogatási
szektorok számának korlátozására. A koncentráltabb donortevékenység az egyes
területekkel kapcsolatos tapasztalatok intenzívebb hasznosítását is segíti, s ez kedvező
előfeltételeket teremt a donorkoordinációhoz. Ez utóbbi elmélyítésére nem csupán a
segélyhatékonysági alapelvek teljesítése érdekében van szükség, hanem a szűkös saját
források révén elérhető hatások növelése végett is.
A NEFE végrehajtás szakmai normarendszerének javítása keretében 2011-ben kidolgoztuk a
projektek monitoringjának irányelveit és az ellenőrzés alkalmával kitöltendő monitoring
jegyzőkönyvet, valamint összeállítottuk a nagykövetségek által menedzselt NEFE projektekről
készülő elszámolások és jelentések kritériumrendszerét.
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3.1 Bilaterális nemzetközi fejlesztési együttműködés a partnerországokkal
3.1.1 Afrika és a Közel-Kelet
Jemeni-palesztin oktatási projekt
2011 során sor került öt jemeni és három palesztin diplomata közös budapesti
továbbképzésére, a Budapesti Corvinus Egyetem BIGIS együttműködésével, a résztvevők
kérésére különös hangsúlyt fektetve a WTO-val kapcsolatos kérdésekre. A teljes projekt
költsége 7.689.943 HUF volt.
Kenya
2010 decemberében pályázati eljárásban a Gyógyítás Korszerűsítéséért Alapítvány a kenyai
St. Ladislaus Strattmann Klinikán megvalósítandó egészségügy-fejlesztési projektre 9,9
millió HUF támogatást nyert el. A projekt célja a kórház gyógyszerrel, laboratóriumi
reagensekkel, eszközökkel történő ellátása volt, valamint orvosi tevékenységgel történő
hozzájárulás a lakosság egészségi állapotának javításához. A projekt 2011 során megvalósult.
A 2011-es NEFE keretből civil szervezetek részére meghirdetett pályázatunkon három kenyai
projekt nyert támogatást, amelyek megvalósítására 2012 során kerül sor:
-

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület: Szanitációs központ létesítése Mombasa
nyomortelepén: 9,3 millió HUF.

-

TAITA Alapítvány Afrikai Gyermekekért: „Napenergiát a kenyai gyermekeknek!” és
„Higiénia az egészségért”: 6,6 millió HUF

Palesztin Nemzeti Hatóság (PNH)
A magyar hozzájárulással működtetett UNDP Trust Fund finanszírozásában hat betlehemi
turisztikai tisztségviselő és vállalkozó szakmai tanulmányútjára került sor a
turizmusirányítás és -szervezés magyarországi tapasztalatainak bemutatása céljából. A
programmal hazánk bekapcsolódott a palesztin gazdaságfejlesztés nemzetközi
támogatásába. A résztvevők Kalocsán tett tapasztalatszerző látogatása egyben illeszkedett a
két település testvérvárosi együttműködésébe is. A projekt 5.405.250 HUF-ból, a HUN-IDA
közreműködésével valósult meg.
Az elmúlt években rendszeressé vált pénzügyi (működési) támogatásban (8 millió HUF)
részesítettük a Palesztin Hatóság budapesti nagykövetségét.
A magyar kormány döntése alapján 2011-ben hazánk elsőként csatlakozott a PNH által a
betlehemi Születés Székesegyház felújítására létrehozott nemzetközi pénzalaphoz, 100.000
EUR értékű támogatási szerződés aláírásával. A precedens értékű támogatásért Mahmoud
Abbasz elnök személyesen is köszönetét fejezte ki márciusi magyarországi látogatása során.
A kétoldalú felsőoktatási kerettervnek megfelelően, 2011-ben hat palesztin diák számára
biztosítottunk teljes felsőoktatási alapképzésre állami ösztöndíjat. Az ösztöndíj teljes
összege 3 millió HUF.
2011 szeptemberében sor került a BM NOK és a jerikói Palesztin Biztonsági Akadémia
együttműködése keretében a második képzésre, a bűnügyi helyszínbiztosítás témájában.
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Döntés született a BM NOK és a jerikói Biztonsági Akadémia együttműködése keretében a
cyber crime témakörben tartandó képzés támogatásáról, melynek megvalósítására 2012-ben
kerül sor.
Döntés született továbbá a betlehemi Al-Khader (Szt. György) Jótékonysági Szervezet
iskolájának 10.000 EUR-val, a UNICEF-en keresztül történő támogatásáról. Az intézmény
Betlehem hátrányos helyzetű kerületének fogyatékos gyermekeit segíti, egyedüli lehetőséget
biztosítva a számukra szükséges speciális tanrend szerinti foglalkozásokhoz.
Az EU által finanszírozott, a palesztin jogállamiság és az igazságügyi szektor fejlesztését
segítő Seyada II. program 2011 decemberében tanulmányutat szervezett a leendő palesztin
alkotmánybíróságba kijelölt legfelsőbb bírósági bírák, illetve elnökük számára Törökországba
és hazánkba. Budapesten kétnapos szakmai programon vettek részt az Alkotmánybíróságon
és a Legfelsőbb Bíróságon, valamint látogatást tettek a Külügyminisztériumban.
3.1.2 Ázsia
Afganisztán
Afganisztánnal 2003-ban kezdődött a magyar fejlesztési együttműködés, majd 2007-től a
baghlani Tartományi Újjáépítési Csoport (PRT) működéséhez kapcsolódóan Magyarország
kétoldalú nemzetközi fejlesztési együttműködésének legjelentősebb és legnagyobb
volumenű elemévé az afganisztáni NEFE-szerepvállalás vált. Magyarország Afganisztánnak
nyújtott fejlesztési támogatása 2011-ben is bilaterális keretben valósult meg és Baghlan
tartományra összpontosult. Magyarország afganisztáni fejlesztési projektjeinek fő
végrehajtói 2011-ben is hazai szaktárcák (HM, NEFMI), illetve civil szervezetek voltak.
2011-ben folytatódott az afgán diákok magyarországi képzésének, illetve egyetemi
tanulmányainak támogatása: 17 afgán diák folytatta tanulmányait magyar felsőoktatási
intézményekben (5 orvosi, 4 gazdaságtudományi, 4 politológiai, 3 mérnöki, 1
matematikatanári szakirányban). A VM közreműködésével továbbá egy FAO-program
keretében 8 diák vesz részt kétéves mezőgazdasági mesterképzésben.
A KÜM 2011-ben 42 millió HUF értékben támogatta a HM afganisztáni projektjeinek
végrehajtását, amelyek révén kétszintes iskolaépület építése kezdődött meg a Pol-e-Khomri
járásban található Zaman Khil-i leány-középiskola részére (20 millió HUF, 90.000 USD),
valamint irodaépület a szintén Pol-e-Khomriban található Gazdasági Hivatal részére (22
millió HUF, 100.000 USD). A projektek kivitelezése áthúzódott 2012-re.
2011-ben valósult meg a 12 millió HUF értékben támogatott, a Baptista Szeretetszolgálat
Alapítvány által Baghlan tartomány egészségügyi intézményeinek kapacitásépítése és
szolgáltatás-fejlesztése érdekében végrehajtott projektje. Ennek alapvető célkitűzése volt
az újraélesztés eljárásának megismertetése a Baghlan tartományban működő kisebb, vidéki
egészségügyi intézmények munkatársaival, ill. eszközfejlesztés (defibrillátor) a baghlani
tartományi kórház részére. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Baghlan és Balkh
tartományban zajló tevékenységét a KÜM 30 millió HUF-al támogatta, amelyből egyrészt
mezőgazdasági (képzés 550 gazdálkodó számára, a MÖSZ által korábban létrehozott
termelőszövetkezet továbbfejlesztése), másrészt egészségügyi (orvosi és gyógyászati
eszközök biztosítása egy Pol-e-Khomri kórház részére, illetve a kórház raktárépületének
újjáépítése) fejlesztési projektek valósultak meg.
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Az Afganisztán biztonságát szolgáló belső erők kiképzése elsőrendű feladat az ország
stabilitása szempontjából. A KÜM 2011-ben 12 millió HUF átadásáról döntött a BM részére,
amelyből két rendőrképzési projekt valósul meg a BM NOK szervezésében.
A 2007-ben a FAO-val kötött megállapodásban foglalt projektfinanszírozási kötelezettség
teljesítése érdekében a KÜM NEFE előirányzatából 2011-ben „Élelmezés- és
táplálékbiztonság javítása háztartási és közösségi szinten az afganisztáni Baghlan
tartományban, élelmiszer alapú megközelítésben” projektre 11 millió HUF került átadásra a
VM számára.
Baghlan tartomány infrastruktúrájának fejlesztése, valamint az afgán diákok magyarországi
továbbtanulásának elősegítése érdekében 2011 során döntés született a Honvédelmi
Minisztérium által megvalósítandó infrastrukturális projektek, valamint a 2011. évi oktatási
munkaterv végrehajtásának támogatására, 72,8 millió HUF, illetve 27 millió HUF értékben.
Az Afganisztán fejlesztésében küszöbön álló szakasz feladatainak támogatására 2011 őszétől
a Pol-e-Khomri képviseleten fejlesztési tanácsadó (DEVAD) működik, aki segíti a donor
koordinációt a tartományban.
Kambodzsa
2011-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 projekt – az
emberkereskedelem áldozatává esett és egyéb hátrányos helyzetű gyermekek és nők
rehabilitációját és reintegrációját segítő befogadó központ – előkészítése, melyet azonban
lelassított a civil szervezetek kambodzsai fejlesztési tevékenységét meghatározó jogszabálymódosulások hazai és EU-s értelmezésének szükségessége.
Mongólia
A 2008-ban, a Herlen-Dalaj-nur vízgyűjtő komplex vízgazdálkodás-fejlesztése előkészítő
dokumentumainak kidolgozása érdekében, NEFE forrásokból megkezdett magyar-mongol
együttműködés folytatásaként „Kelet-Mongólia Vízgyűjtő-gazdálkodási Modellje a
klímaváltozás hatásainak mérséklésére” című projekt keretében 2011-ben a KüM 12
magyar szakember kiküldésének és az előzetes adatgyűjtési és feltárási munkában történő
részvételének elősegítése érdekében NEFE keretből 22,9 millió HUF támogatásról döntött. A
projekt várhatóan 2012 során valósul meg.
Vietnám
2011-ben – összhangban a vietnami féllel érvényben lévő fejlesztési együttműködési
szándéknyilatkozattal – közpénzügy-menedzsment területen valósult meg képzés vietnami
szakemberek számára Magyarországon. Folytatódott a magyar Állami Számvevőszék és
vietnami partnere, a State Audit of Vietnam (SAV) 2007 óta folyamatos együttműködése. A
2011. június 21-26. között megvalósult tanulmányút keretében a vietnami szakemberek a
közoktatási költségvetés és a szennyvíz- hulladékkezelési támogatások auditálása, továbbá a
környezetvédelmi ellenőrzés témájában tájékozódtak a magyar partner eljárásrendjéről (a
projekt összköltsége 5.561.511 HUF volt, ezt a KÜM biztosította).
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2011 során 4 millió HUF támogatásból valósult meg a Faipari Tudományos Egyesület 2010
decemberében civil szervezetek részére kiírt pályázaton nyertes projektje, melynek célja a
biomassza energetikai felhasználásának vietnami bevezetése, a biomassza hazai
feldolgozásának bemutatása és a vietnami adaptálás lehetőségeinek felmérése volt,
klímavédelem céljából. A sikeres projekt – „A vietnami mezőgazdaság erdészeti, faipari,
biomassza hulladékának felhasználása a vidéki lakosság életszínvonalának emeléséhez” –
folytatásához a magyar civil szervezet 2011 decemberében ismét pályázati támogatásban
részesült. A természetes hulladék gazdaságos felhasználásához (brikett gyártásának
előkészítése), a legszegényebb rétegek életkörülmények javításához és a szegénység
csökkentéséhez hozzájáruló projekt 2012 során valósul meg 4,5 millió HUF támogatásból.
3.1.3 Nyugat-Balkán és Kelet-Európa
Bosznia-Hercegovina
2011-ben a magyar NEFE tevékenység a fiatalokat, a közöttük lévő társadalmi párbeszéd
elősegítését, az EU-integráció jobb megismerését támogatta. 2011 első negyedévében a
CARE International BiH – A béke fiatal ügyvédei (8 000 EUR) című mikroprojekt befejezésére
került sor, amelynek révén három kelet-boszniai (Srebrenica, Bratunac, Vlasenica) település
szerb/bosnyák fiataljainak közös kezdeményezését támogattuk a helyi béke megteremtése,
illetve az ezzel foglalkozó fiatal szervezetek kapacitásainak bővítése céljából.
2011 decemberében a civil szervezetek részére meghirdetett pályázaton 4 millió HUF
támogatásban részesült a Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány „Új
oktatási módszerek a fenntarthatóságért Bosznia-Hercegovinában” nevű projektje, amely
2012 során valósul meg. A projekt célja az oktatási módszertan fejlesztése a környezeti
nevelés témakörében, Tuzla Kantonban.
Koszovó
Koszovóban a 2008-2010-re előirányzott 300 millió HUF (melyből 2010-ben 50 millió HUF
zárolásra került) összértékű fejlesztési programunk megvalósítása 2011-ben is folytatódott.
2011 júliusában és októberében valósult meg 20-20 fő részvételével a koszovói
önkormányzati szakemberek képzését célzó projektünk 4., illetve 5. tanulmányútja, melyek
keretében magyarországi önkormányzatokat kerestek fel. A két tanulmányút összesen
mintegy 16 millió HUF-ból valósult meg. 2011. március-áprilisában négy mezőgazdasági
szakember
szakterületükhöz
igazodóan
összeállított, egyéni programmal kiegészült kétkét hetes továbbképzésére került sor a Gödöllői
Szent István Egyetem és a Corvinus Egyetem
közreműködésével. A projekt összköltsége
5.527.206 HUF volt.
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A
koszovói
szakemberek
részére
indított
mezőgazdasági továbbképzés a vízgazdálkodáshoz
kapcsolódó témákban folytatódott. A gödöllői Szent
István Egyetem közreműködésével, a Pristinai
Egyetem által kiválasztott összesen 11 mezőgazdasági
szakember utazott Magyarországra, kétszer egyhetes
tanulmányútra, a kertészeti és szántóföldi öntözéses
gazdálkodás témakörében. A tanulmányutak során a
résztvevők a Vidékfejlesztési Minisztérium, az AlsóTisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság,
öntözési kutató intézetek, egyetemek és öntözéses
növénytermesztéssel foglalkozó agrárvállalatok munkatársaival konzultáltak. A két
tanulmányút összesen 8,1 millió HUF-ból valósult meg.
14 millió HUF-al (50 ezer EUR) 2011-ben is hozzájárultunk a koszovói International Civilian
Office (ICO) működési költségeihez. Az iroda biztosítja az ICR/EUSR (nemzetközi polgári
megbízott/az EU különleges megbízottja) koszovói mandátumának ellátásához szükséges
feltételeket
Moldova
A V4 országok donorkoordinációs együttműködése keretében 6.500 euróval
hozzájárultunk a moldovai Külügy- és Európai Integrációs Minisztérium külügyi hálózata
telekommunikációs rendszerének (IP telefonok) fejlesztéséhez
2011 szeptemberében a Keleti Partnerség célkitűzéseinek elérése érdekében magyar
fejlesztési projektet indítottunk az érintett országok bevonásával az Európai Unió állat- és
növény-egészségügyi előírásainak való megfelelés tárgykörében. A workshop szakmai
tartalmának kidolgozását és megvalósítását a Vidékfejlesztési Minisztérium a FAO-val
közösen végezte. A projekt megtervezésekor szem előtt tartottuk az ENSZ Élelmezési és
Mezőgazdasági Szervezetével (FAO) szemben fennálló egyes tagállami kötelezettségek
teljesítéséről szóló 1387/2011. (XI.17.) Korm. határozatban foglalt iránymutatást. A képzésen
négy moldovai szakértő is részt vett.
2011 során az EUBAM misszió saját finanszírozással két tanulmányutat szervezett
Magyarországra a moldovai Gazdasági Bűncselekmények és Korrupció Elleni Harc
Központjának szakértői részére. A szakmai delegációt a Belügyminisztérium, a Nemzeti
Nyomozóiroda és a Nemzeti Védelmi Szolgálat fogadta.
Magyarország 2008 februárjától aktívan közreműködik a Dnyeszter-melléki konfliktus
megoldását, illetve az ország reintegrálását segítő bizalomerősítő intézkedések sorába
illeszkedő, a Dnyeszter Eurorégió létrehozására irányuló projekt sikeres megvalósításában. A
Dnyeszter két partján élők közötti bizalom erősítését és az együttműködés fejlesztését
szolgálja a Demokratikus Átalakulásért Intézet (ICDT) 2011. decemberi, civil szervezetek
számára kiírt pályázaton nyertes „Összefogás a Dnyeszter-vidék fejlesztéséért” című
projektje. A 6,5 millió HUF támogatással 2012 során megvalósuló projekt célja a Dnyesztermenti civil szervezetek kapacitásainak növelése, a regionális fejlesztés európai modelljeinek
megismertetése.
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Szintén a civil szervezetek kapacitásainak fejlesztését célozza a 2011. decemberi pályázat
másik nyertes moldovai projektje, amelyet 2012 során a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért
Alapítvány valósít meg „CSATTolódj be a társadalomba – FIT Into Society: Civil szervezetek
társadalmi beágyazódásának és fenntarthatóságának növelése új típusú megközelítésekkel
Moldovában” címmel.
Montenegró
2011 júliusában az Egyesült Királyság illetékes szakhatóságának junior partnereként
nyertük el a montenegrói Növény-egészségügyi Igazgatóság kapacitás-fejlesztésére kiírt
IPA twinning tendert. A 700.000 EUR összértékű projektben a Vidékfejlesztési Minisztérium,
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH), valamint a megyei kormányhivatalok
bocsátják rendelkezésre szakértőiket, a megvalósítás 2012-ben indul.
Szerbia
A 2010 júniusában a két ország külügyminiszterei által aláírt, Szerbia EU-integrációját
támogató egyetértési nyilatkozat (MoU) végrehajtására éves munkatervek készülnek (Annual
Work Plan), s az ezekben foglaltak a Külügyminisztérium bilaterális fejlesztési tevékenysége
keretében valósulnak meg. Ennek jegyében került sor 2011. április 11-12-én 3 helyszínen,
összesen 15 település (Krusevac, Vranje és Novi Pazar vonzáskörzetéhez tartozó települések)
kulturális intézményei, színházai, szabadidő- és ifjúsági központjainak vezetői, kulturális
témájú pályázatírással foglalkozó munkatársainak részvételével a „Projekt-menedzsment és
tőkebevonás a kulturális programokba” című projekt szerbiai szakaszára. A projekt
összköltsége 2,4 millió HUF volt.
2011 májusában, a BÁH szakmai közreműködésével kétnapos, az EU csatlakozás
szempontjából releváns migrációs kérdésekkel foglalkozó tanulmányútra érkeztek
Budapestre a Szerb Köztársaság Belügyminisztériumának határrendészetért, menekültügyért
felelős egységei, az EU-integrációs Hivatal és a külügyi tárca képviselői. A tanulmányút
924.000 HUF felhasználásával valósult meg.
2011 februárjában Belgrádban került sor a földgáz- és kőolaj-gazdálkodás témájában
tervezett projekt első részére. A képzés az energiaipari vállalatok privatizációja, a földgáz
raktározása és az EU-s jogharmonizáció terén szerzett magyar tapasztalatok ismertetésére
terjedt ki, a Magyar Energia Hivatal és a
Nemzetgazdasági
Minisztérium
munkatársainak előadásai keretében. A
képzés résztvevői a szerb EU-Integrációs
Hivatal, a Bányászati és Energetikai Hivatal és
a Külügyminisztérium munkatársai (30 fő)
voltak. A projekt 2011-ben megvalósult
eleméhez 599.922 HUF került felhasználásra,
második része várhatóan 2012 során valósul
meg.
A magyar és a szerb fél elfogadta továbbá az integrációs MoU 2011. évre vonatkozó
munkatervét. Az ebben szereplő 6 projekt megvalósítására összesen 40.000 EUR került
lekötésre a 2011. évi NEFE keretből, a végrehajtásra 2012-ben kerül sor.
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2011 decemberében az észak-szerbiai önkormányzatok kérésére a számukra 2007-2010
között szervezett, öt modulból álló, fenntartható gazdasági fejlődést segítő program
folytatásaként további egy modul megvalósítása kezdődött el. A UNDP Trust Fund keretében
a kistérségi területfejlesztési tervezés témakörben tartott szeminárium költsége 3.093.910
HUF volt.
Ukrajna
A kárpátaljai oktatás fejlesztése érdekében 2010 decemberében két magyar civil szervezet
részesült támogatásban, projektjeik végrehajtására 2011 folyamán került sor.
A Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány 7
millió HUF támogatással hajtotta végre a
Zápszonyi Általános Iskola felújítását (nyílászárók
cseréje, padlózat felújítása, falfestés). A projekt
157 gyermek biztonságos és egészséges
körülmények közötti tanulását teszi lehetővé.
A Napfelkelte Alapítvány 5,4 millió HUF támogatás
felhasználásával
valósított
meg
szakmai
műhelymunkát, tapasztalatcserét a SzabolcsSzatmár-Bereg megyei civil szervezetek és
Kárpátalja megyei oktatási intézmények között, továbbá két kiválasztott kárpátaljai
középiskola számára oktató-fejlesztő eszközöket adott át.
2011 őszén 300 ezer HUF értékű külügyminisztériumi támogatással valósult meg a
beregszászi Kossuth Lajos Középiskola kisépületében a mellékhelyiség és a csatorna
kiépítése.
Ukrajna EBESZ elnökségre történő felkészüléséhez a magyar tapasztalatok, ismeretek
ukrán diplomatáknak való átadására, az erre irányuló ukrán igény kielégítésére 2,9 millió
HUF-ot különítettünk el 2011-ben. A tapasztalatcserére 2012-ben kerül sor.
2011 decemberében 3,1 millió HUF támogatásban részesült a beregszászi Sion Rádió, amely
az összeget stúdiójának felújítására fordítja. A magyar nyelvű adást sugárzó rádió a jelenlegi
online szolgáltatás mellett – az internettel nem rendelkezőkhöz történő eljutás érdekében –
földi rádiófrekvencián történő adás kialakítását tervezi. A felújított új stúdió helyiség a
jelenlegi 3 állandó munkatárs mellett további 6 főnek biztosít majd munkahelyet.
2011 decemberében a civil szervezetek részére meghirdetett pályázaton további két ukrajnai
projekt részesült támogatásban, mindkettő az egészségügyi ellátás javítását szolgálja és
megvalósításukra 2012-ben kerül sor:
-

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület „A beteg aranyórája – civil támogatás
az ukrán sürgősségi ellátás fejlesztéséhez” projektjét 3,8 millió HUF támogatásból
valósítja meg. A projekt célja a vezető halálokok közé tartozó szívmegállás esetén
eredményesen beavatkozni képes elsősegélynyújtók képzése.

-

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 10 millió HUF támogatásból valósítja meg a
„Sürgősségi és alapfokú betegellátás fejlesztése Kárpátalján” projektjét.
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3.2 Kötött segélyhitelezés
A kötött segélyhitel olyan fejlesztési eszköz, amellyel a donor országból történő áruk és
szolgáltatások beszerzéséhez – kedvezményes hitelezési konstrukció mellett – állami
támogatás nyújtható az erre jogosult fejlődő országok részére. Ezáltal a kötött segélyhitel
hosszú távon hozzájárul a magyar export növekedéséhez, a magyar vállalatok
versenyképességének javulásához, új munkahelyek létrejöttéhez is. A kötött segélyhitel
konstrukcióban megvalósuló projektek ugyanakkor közvetlenül elősegítik a kedvezményezett
ország gazdasági és társadalmi fejlődését is. A kötött segélyhitel programok tervezését,
előkészítését és végrehajtásának felügyeletét a Nemzetgazdasági Minisztérium végzi,
illetve látja el.
A kötött segélyhiteleket az arra jogosult országoknak a Magyar Export-Import Bank Zrt.
(Eximbank) nyújtja, magyar exportőrök által szállított áruk vagy projektek finanszírozására. A
hitelügylet mögött biztosítékként a kedvezményezett ország szuverén hiteladósa vagy
szuverén garanciája áll. A nemfizetés (politikai és kereskedelmi) kockázataira a Magyar
Exporthitel Biztosító Zrt. (MEHIB) biztosítása nyújt jellemzően 100%-os fedezetet. A kötött
segélyhitelezés általános feltételeit az OECD hivatalosan támogatott exporthitelekről szóló
Megállapodása (OECD Arrangement) szabályozza.
2011-ben
a
kormányzati
segélyhitel-koncepció
újragondolása
miatt
új
kötelezettségvállalás, illetve hitelkeret megnyitása nem történt. 2011-ben az Eximbank
által a kötött segélyhitel ügyletekhez kapcsolódóan folyósított hitelrészletek elérték a 26,9
Mrd HUF-t, míg a kötött segélyhitelekhez kapcsolódó, központi költségvetési támogatásból
adható kamattámogatások összege 227 M HUF volt. A projektek aktuális listáját a
mellékletben található táblázat tartalmazza.
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4 Vállalati kapcsolatok
2011-ben is fontos feladatunknak tartottuk, hogy segítsük a magyar vállalatok, civil
szervezetek bekapcsolódását az EU fejlesztési programjaiba. A kérdésnek aktualitást adott,
hogy hazánk 2011-ben kezdte meg kötelező befizetéseit az EU által az afrikai, karibi,
csendes-óceáni térséggel való fejlesztési együttműködés finanszírozására létrehozott Európai
Fejlesztési Alapba (EDF, részletesebben l. a 2.2.2 fejezetben).
2011-ben a NEFEFO számos konzultációt folytatott társminisztériumokkal, illetve a hazai
vállalati szféra képviselőivel a fejlesztési célú uniós pénzügyi eszközök felhasználásába való
magyar vállalati bekapcsolódás lehetőségeiről. Az uniós eszközökből tagállami vállalatok által
végrehajtott projektekbe eddig magyar cégeknek csekély mértékben sikerült
bekapcsolódniuk. Ennek egyik oka – az eszközök felhasználáshoz kapcsolódó bürokrácia és a
hosszabb tereptapasztalattal rendelkező szereplők kedvezményezése, illetve az érintett –
elsősorban az afrikai – régióban való szerény magyar hivatalos jelenlét mellett – a magyar
cégek uniós NEFE forrásokkal kapcsolatos ismereteinek és a pályázatokhoz szükséges önrész
hiánya.
A NEFEFO ezen kíván segíteni az információáramlás segítésével, valamint a brüsszeli
programozási folyamatra és a vállalati szféra kapacitásaira, helyi tapasztalataira irányuló
ismeretek összekapcsolásával. Ennek érdekében
a hazai vállalati körnek több alkalommal
tartottunk
figyelemfelkeltő
előadást
a
Külgazdasági Hivatal és a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara szervezésében megrendezett
üzleti fórumokon. A nemzetközi fejlesztési
programokban való részvétel iránt egyre
élénkülő érdeklődésnek eleget téve a NEFEFO
számos
alkalommal
nyújtott
részletes
tájékoztatást vállalati megkeresésre személyes
konzultáció keretében.
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5. Humanitárius segélyezés
A magyar humanitárius segélyezés során az Európai Humanitárius Konszenzus7 és a Good
Humanitarian Donorship (GHD, Jó Humanitárius Donortevékenység)8 szellemében járunk
el, a kétoldalú és a nemzetközi szervezeteken keresztül adott segélyezés során tiszteletben
tartva a humanitárius alapelveket és a bajba jutott ország szenvedő lakosainak szükségleteit.
Magyarország 2011-ben összesen mintegy 143 millió forintot költött humanitárius
segélyezésre, melynek 48%-a ENSZ ügynökségeken, 22%-a a Vöröskereszt és Vörösfélhold
Mozgalmon, 20%-a pedig bilaterális alapon és magyar NGO-k végrehajtásával valósult meg
(lásd az egyes projekteket a mellékletben).
2011-ben a 2010-ről áthúzódó és elhúzódó nagy válságok, Haiti és Pakisztán mellett számos
új, nagy hatású humanitárius válság (Észak-Afrika, Japán, Afrika Szarva, Száhel) alakult ki,
amelyek újabb kihívásokat jelentettek a nemzetközi donorközösség számára. Nem csak
finanszírozási többletigény jelentkezett azonban, hanem a módszerek újragondolása is
megkezdődött a prioritások és a hatékony segélyezési mechanizmusok kialakítása
érdekében. Az ENSZ keretében 2005-ben beindult humanitárius reformfolyamat az év végére
új elemekkel gazdagodott (az Ügynökségek Közötti Állandó Bizottság, az IASC által elfogadott
ún. Transformative Agenda9 révén), miközben ezzel párhuzamosan, az európai uniós
struktúrákban is tovább folytatódtak a jelentős átrendeződések (pl. EKSZ működésbe lépése,
humanitárius főigazgatóság további átszervezése).

5.1 A magyar EU-elnökség humanitárius programja
Az év első felében a magyar EU-elnökség feladatai játszották a meghatározó szerepet a
humanitárius segítségnyújtási tevékenységben. A humanitárius területen illetékes tanácsi
munkacsoport, a COHAFA (Working Party on Humanitarian Aid and Food Aid) elnökeként a
válságok elemzésében és az arra adott uniós válaszok meghatározásában játszottunk vezető
szerepet. A magyar EU-elnökség három fő feladata két tanácsi következtetés
megszövegezése és elfogadtatása (az Európai Humanitárius Konszenzus akciótervének
félidei felülvizsgálatával, illetve az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest
felállításával kapcsolatban), valamint az Élelmiszersegély Egyezmény újratárgyalásának
nyomon követése és a tagállami konszenzus fenntartása volt, ezeknek sikerült eleget tenni.
Folyamatosan napirenden tartottuk továbbá az aktuális humanitárius válságokat (Japán,
Líbia és Szudán/Dél-Szudán). A rendes üléseken kívül számos humanitárius rendezvényre és
informális COHAFA ülésre is sor került. A félév során a magyar kormányzati humanitárius
tevékenység nemzetközi elismertsége jelentősen javult.
Az Élelmiszersegély Egyezmény újratárgyalását szolgáló megbeszéléseken és az Élelmezési
Világprogram végrehajtó testületének ülésein is tapasztalható volt, hogy a nagy
nemzetközi donorok egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az élelmezés-segélyezési
7

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:025:0001:0012:HU:PDF
http://www.goodhumanitariandonorship.org/Libraries/Ireland_Doc_Manager/EN-23-Principles-and-GoodPractice-of-Humanitarian-Donorship.sflb.ashx
9
http://www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx?page=content-template-default&bd=87
8
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tevékenységnek. Az Egyezmény újratárgyalásának oroszlánrésze a magyar EU-elnökség
során lezajlott, továbbá egy újabb évvel meghosszabbítottuk érvényességét.
A magyar EU-elnökség során összesen 9 rendes COHAFA-ülésre, Líbia kapcsán 1 rendkívüli
COHAFA-ülésre, valamint – a magyar elnökség által bevezetett újításként elsőként –
Budapesten május 10-11-én informális COHAFA-megbeszélésre került sor, amelyet Bába
Iván, a Külügyminisztérium közigazgatási államtitkára nyitott meg.

5.2 Nemzetközi humanitárius rendezvények Magyarországon
2011-ben több humanitárius nemzetközi
rendezvényre is sor került Magyarországon.
Az
Európai
Önkéntes
Humanitárius
Segítségnyújtási Hadtestről 2011. június 17én Budapesten rendezett nemzetközi
konferencián
Kristalina
Georgieva
humanitárius biztos és Győri Enikő, a
Külügyminisztérium EU-ügyekért felelős
államtitkára is felszólalt.
2011 májusában tartották Budapesten a NOHA (Network of Humanitarian Assistance)
nemzetközi egyetemi szövetség és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és
Jogtudományi Karának közös, a humanitárius segítségnyújtás időszerű kérdéseivel foglalkozó
tudományos igényű ismeretterjesztő konferenciáját, amelynek célja a magyarországi
humanitárius tevékenység és lehetséges nemzetközi kihatásának elemzése volt.
2011. szeptember 15-17. között Budapesten került megszervezésre a Globális Önkéntességi
Konferencia, amelyet a Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége
(IFRC) az ENSZ Önkéntesek (United Nations’ Volunteers, UNV) programjával közösen, az
Önkéntesek Nemzetközi Napja tizedik évfordulója alkalmából szervezett, s amely egybeesett
az Önkéntesség Európai Évével is. A konferencián elfogadott nyilatkozatot az ENSZ
Közgyűlésére és a Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom novemberi 31-i Nemzetközi
Konferenciájára is beterjesztették. A rendezvényen mintegy 200 fő vett részt a világ minden
tájáról, a megnyitón pedig Dr. Horváth István, a humanitárius joggal foglalkozó Nemzeti
Tanácsadó Bizottság elnöke, a Külügyminisztérium Nemzetközi Jogi Főosztályának vezetője
mondott beszédet.
2011-ben tovább erősödött Magyarország és az OCHA, az ENSZ Humanitárius Ügyek
Koordinációs Hivatalának kapcsolata. Február 2-án látogatást tett Budapesten Rashid
Khalikov, a szervezet genfi irodájának vezetője. 2011-ben először támogattuk továbbá a
szervezet műveleti tevékenységét 50.000 USD-vel és központi költségvetését 8.000 EUR-al.
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2011. október 6-án Budapesten került sor az Európai Humanitárius Partnerségi Fórum
elnevezésű
regionális
humanitárius
konferenciára,
az
OCHA
és
a
Külügyminisztérium közös szervezésében. A
fórumon uniós tagállamok, nyugat-balkáni és a
Keleti Partnerségben érintett országok,
nemzetközi
és
magyar
humanitárius
szervezetek képviselői vettek részt, négy
panelben
áttekintve
a
nemzetközi
humanitárius rendszer általános helyzetét, a
humanitárius válságok során kialakítandó
katonai-polgári kapcsolatokat, a katasztrófákra
történő felkészülést és a társadalmi szervezetek szerepét. A fórumon részt vett Catherine
Bragg ENSZ főtitkár-helyettes is. A panelben magyar részről Sztáray Péter külügyi helyettes
államtitkár vett részt, az OCHA delegációját pedig fogadta Bába Iván közigazgatási
államtitkár.

5.3 Bilaterális humanitárius segítségnyújtás
A Külügyminisztérium költségvetésében a humanitárius segítségnyújtási előirányzaton 2011ben is 10 millió HUF induló keret állt rendelkezésre humanitárius segélyakciók
finanszírozására. Ennek kiegészítésére a korábbi években lekötött és fel nem használt tételek
felszabadításából került sor. A nemzetközi szervezetek számára fenntartott önkéntes
felajánlásokból is sikerült forrásokat elkülöníteni. Alapvető cél volt, hogy ezen összegeket
elsősorban az újonnan kialakuló válságok sürgősségi szakaszára fordítsuk, ezzel is
elősegítve az emberi szenvedés megakadályozását, illetve csökkentését.
5.3.1. Humanitárius segítségnyújtás Líbiának és az Arab Tavasz országainak
Az észak-afrikai országokban kirobbant mozgalmakat övező humanitárius válságok
enyhítésében hazánk is részt vett, az év első felében pedig az EU soros elnökeként
meghatározó szerepet játszott a teendők uniós koordinálásában. 2011 februárjában a
magyar kormány egy polgári repülőgéppel 24 magyar és 72 európai uniós állampolgárt
menekített ki Líbiából. A csádi menekültek hazaszállítása érdekében polgári repülőgépet
biztosítottunk továbbá a közös IOM/UNHCR légihídon keresztül Djerba (Tunézia) és
N’Djamena között, amely áprilisban 174 fő csádi állampolgárt evakuált. Mindkét esetben a
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a szállítás 50%-os társfinanszírozására adott
be sikeres pályázatot az Európai Bizottsághoz. A csádi járat megszervezését a BM OKF
végezte, folyamatos kapcsolatot tartva az EU Monitoring és Információs Központjával (MIC).
2011. március 2-6. között 3 magyar polgári védelmi tiszt segítette a máltai brit
nagykövetségen a Líbiában rekedtek légi és tengeri evakuációját. A Külügyminisztérium a
fentieken túlmenően, civil szervezetek bevonásával, 7 millió forinttal támogatta kelet-líbiai
kórházak alapellátását szükséges gyógyszerekkel és gyógyászati eszközökkel, valamint
további 7 millió HUF értékben biztosított mobil orvosi ellátást a tunéziai-líbiai határon lévő
menekülttáborokban működtetett kórházaknak.
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A humanitárius segélyezés magas szintű látogatásokkal is társult. Győri Enikő EU-ügyekért
felelős államtitkár Kristalina Georgieva humanitárius együttműködésért és polgári
válságkezelésért felelős biztossal március 3-án Tunéziába látogatott, ahol a líbiai határ
közelében kialakított menekülttábort is megtekintették. Martonyi János külügyminiszter
március 8-9-én látogatott Egyiptomba, ahol az új kormány tagjaival és prominens ellenzéki
vezetőkkel is folytatott megbeszéléseket, hogy személyesen tájékozódjon a politikai átmenet
körülményeiről, perspektíváiról. Ezt követően március 22-24-én Cecilia Malmström bel- és
igazságügyi együttműködésért felelős biztos társaságában Egyiptomba utazott, a
humanitárius helyzet felmérése érdekében. Az út során felkerestek egy, a líbiai határ
közelében létesült menekülttábort is. Az elnöki feladatok ellátása során a tripoli magyar
nagykövetség szervezte továbbá a líbiai ügyekért felelős ENSZ Humanitárius Koordinátor,
Rashid Khalikov látogatását, valamint segítséget nyújtott a különböző magas rangú uniós
tisztviselők látogatásának előkészítéséhez.
Martonyi János külügyminiszter 2011 decemberében Líbiában tett látogatása során a
polgárháborús sérültek magyarországi gyógykezelését ajánlotta fel.
5.3.2 Japán
A 2011. március 11-én Japánt sújtó földrengés,
majd az azt követő szökőár következtében
keletkezett humanitárius válságra a magyar
EU-elnökség szintén aktív fellépéssel reagált.
Japán segítségkérését követően aktiváltuk az
Európai Bizottság humanitárius főigazgatósága
keretein belül működő EU MIC-t, illetve a BM
OKF egy szakértőjével részt vettünk az uniós
polgári védelmi koordinációs és értékelő
csapatban. A helyszíni szükségletek felmérését követően, a budapesti japán nagykövetséggel
egyeztetve 10 millió forint értékű élelmiszersegélyt küldtünk a helyszínre, amelyet az uniós
felajánlások részeként Miyagi prefektúrában osztottak szét.
5.3.3 Pakisztán
A humanitárius segélyezésben Ázsia kiemelt figyelmet kapott az elnökséget követő
időszakban is. Pakisztán esetében mind a 2010-es árvizek utóhatásainak, mind a 2011.
augusztus végén-szeptember elején súlyosbodó árvízi helyzet kezelésére figyelmet
fordítottunk, az UNICEF programjait mintegy 11 millió HUF értékben támogattuk.
5.3.4. Észak-Korea és Thaiföld
Az észak-koreai humanitárius válságban szenvedő lakosságot, gyógyszersegély helyszínre
juttatásával 3millió HUF értékben támogattuk. A segély átadására a Dél-koreában akkreditált
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magyar nagykövet phenjani látogatása alkalmával, a Baptista Szeretetszolgálat képviselőjével
közösen került sor. 2011 nyarának trópusi
viharai hatására szintén súlyos helyzet alakult
ki Thaiföldön, ahol az árvizek következtében
több mint tízezer település, 2,5 millió fő került
veszélybe.
Magyarország
humanitárius
segélyként egy 1 millió HUF értékű mobil
mentő-orvosi vizsgáló táskát biztosított a
sérültek
ellátására,
amelyet
Yingluck
Shinawatra miniszterelnök vett át bangkoki
nagykövetünktől.
5.3.5. Afrika Szarva
Az afrikai kontinens romló élelmezésbiztonsági helyzete szintén kiemelt figyelmet kapott
2011-ben. Az Afrika Szarvaként ismert régió (Dzsibuti, Eritrea, Etiópia, Szomália, Kenya,
Uganda, valamint bizonyos megközelítésben Szudán) hosszú idő óta Afrika egyik
válságövezete. A fegyveres konfliktusok, meggyengült államhatalom, terrorizmus,
kalózkodás, illegális migráció, menekültek, fegyver- és emberkereskedelem, valamint az
elmúlt hatvan év legsúlyosabb éhínsége következtében kb. 13 millió ember szorul azonnali
humanitárius segítségre. Magyarország több mint 10 millió forinttal járult hozzá a szomáliai
éhínség kezelésére az OCHA-n keresztül.

5.4 Monitoring
A segélyezési tevékenység részeként két alkalommal került sor projektek helyszíni
ellenőrzésére, amit a Külügyminisztériumban újonnan kialakított monitoring szabályok
alapján végeztünk el. A 2004-es ázsiai szökőár nyomán megsérült Sri Lanka-i területeken a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Vöröskereszt által 2010-ben elindított,
gyermekszociális intézmény, óvoda létesítésére irányuló projekt áprilisban lezajlott
monitoringja megállapította, hogy a projekt kivitelezése gördülékenyen és szakszerűen
haladt.
Az OCHA és Norvégia kormánya által a 2010 Haiti földrengést követő nagyszabású
nemzetközi humanitárius akciók és rehabilitáció monitoringja céljából kiküldött nemzetközi
értékelő misszióban a 17 ENSZ tagország sorában Magyarország – a NEFEFO illetékes
munkatársa – is helyet kapott. A látogatás során kézzel fogható közelségbe került a
nemzetközi humanitárius rendszer működése, az OCHA szerepe. A misszió megállapította a
nemzeti kapacitás hiányát, illetve a klaszterek és a nemzeti szektorpolitikák találkozásának
esetlegességét is, amelyek a rehabilitáció és konszolidáció szempontjából alapvető
fontosságúak.

5.5 Együttműködésünk a nemzetközi humanitárius szervezetekkel
A hatékony humanitárius segítségnyújtás érdekében Magyarország multilaterális befizetéseit
az ENSZ humanitárius tevékenységet végző szervezeteire és alapjaira (CERF, ISDR, OHCHR,
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OCHA, UNICEF, WFP), valamint a Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalomra és annak
tagszervezeteire (ICRC, IFRC) összpontosította. Külön figyelem irányult továbbra is egyes
szervezetek budapesti irodáinak támogatására (UNHCR regionális képviselete és Globális
Szolgáltató központja, valamint az IFRC Európai Zóna Irodája). Az átfogó donorfelhívások
mellett kiemelt figyelmet fordítottunk a rugalmas finanszírozás megteremtésére és a nem
pántlikázott források biztosítására.
A GHD keretében 2011. második felétől Magyarország tölti be a donorok
tapasztalatcseréjére szolgáló ún. GHD SHARE (Sessions for Humanitarian Awareness Raising
and Exchange) fórum elnöklését Genfben. Ezeken a találkozókon rendszeresen sor kerül az új
és régi/hagyományos donorok segélyezési politikájának bemutatására, illetve különböző
tematikus ülésekre (pl. a humanitárius segítségnyújtásban résztvevő cégek bemutatkozása, a
média szerepe és befolyása a konfliktusok során).
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6. A magyar NEFE tevékenység átláthatósága, kommunikációja
A NEFE tevékenység népszerűsítése, a fejlesztési együttműködés szükségességével
kapcsolatos tudatosság növelése fontos a NEFE politika elfogadottságának erősítése
érdekében. Az év során betöltött uniós elnökségünk erre is számos alkalmat teremtett,
valamint – a külföldi érdeklődés révén – arra is lehetőséget adott, hogy megannyi külhoni
rendezvényen fejthessük ki a nemzetközi fejlesztési együttműködés különböző kérdéseivel
kapcsolatos szakmai álláspontunkat.
A Külügyminisztérium – a külpolitika globális nyitásával összhangban is – arra törekszik, hogy
a fejlesztési és humanitárius segélyezéssel kapcsolatos tevékenységéről minél szélesebb
körben és hitelesen tájékoztassa a hazai és a nemzetközi közvéleményt, illetve a szakmai
közönséget.
2011-ben a Külügyminisztérium és azon belül a NEFEFO vezetői, munkatársai számos hazai
és nemzetközi rendezvényen vettek részt, ahol előadóként, panelviták résztvevőjeként
igyekeztek megismertetni a közönséggel a hazai NEFE politika alapvető szempontjait, a
magyar EU-elnökség NEFE programját, valamint bekapcsolódni a NEFE szakmai kérdéseiről
folytatott nemzetközi diskurzusba. A szóban forgó rendezvények sorából az alábbiakat
emeljük ki:
-

2011. február 9-11. között Bakuban került megrendezésre az Andris Piebalgs
fejlesztési biztos által 2010 márciusában indított, a civil szervezetek és
önkormányzatok fejlesztési együttműködésbe történő eredményesebb bevonását
célzó Strukturált Dialógus kezdeményezés negyedik regionális konferenciája, amely
az EU-val szomszédos országokkal folytatott párbeszéd elmélyítésére irányult. A
rendezvényen a soros EU elnökség képviseletében megnyitó beszédet mondott a
NEFEFO vezetője, Makkay Lilla.

-

2011. március 23-án az Európai Bizottság illetékes részlegének meghívására a
NEFEFO vezetője megnyitó beszédet tartott a nemek közötti esélyegyenlőség
fejlesztéspolitikában betöltött szerepéről Brüsszelben szervezett esélyegyenlőségi
szakértői szemináriumon.

-

A Strukturált Dialógus folyamat záró konferenciáját (l. 2.2.1) 2011. május 17-én
Budapesten Andris Piebalgs fejlesztési biztos és Németh Zsolt külügyminisztériumi
parlamenti államtitkár nyitotta meg, majd a rendezvény zárópaneljében a NEFEFO
helyettes vezetője szólalt fel az EU nevében.

-

2011. május 19-20-án a főként brit, belga, francia, német, spanyol, osztrák és
luxemburgi szakembereket tömörítő European Development Practitioners’ Network
negyedik éves konferenciáját a brit fejlesztési minisztérium, a DFID központjában,
Londonban rendezték. A konferencián a DFID felkérésére Makkay Lilla, a NEFEFO
vezetője tartott előadást a Keleti Partnerség országaiban és a Nyugat-Balkánon
fejlesztési tevékenységet folytató új EU-tagállamok demokratikus átalakulási
tapasztalatainak jelentőségéről, különös tekintettel ezek alkalmazási lehetőségére
Észak-Afrikában.
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-

2011. július 6-8. Kolozsváron megrendezett Romániai Fejlesztési Napokon a NEFEFO
főosztályvezető-helyettese számolt be elnökségi tapasztalatainkról és a napirenden
lévő NEFE témájú dossziékról.

-

A magyar EU-elnökség NEFE programjának utánkövetéseként, a víz fejlesztésben
betöltött szerepének napirenden tartása érdekében 2011. augusztus 24-26 között a
Stockholmi Nemzetközi Vízügyi Intézet által a svéd fővárosban rendezett, a szakma
egyik legrangosabb nemzetközi eseményének számító „Stockholmi Víz Világhét”-en a
NEFEFO vezetője előadást tartott az Európai Vízügyi Kezdeményezés ülésén az
elnökségi időszak alatt a víz és fejlesztés összefüggéseiről készített összefoglalóról.

-

2011. szeptember 5-én Bécsben az osztrák külügyi tárca „Creating Synergies between
Development Cooperation and the EU Strategy for the Danube Region” címmel
Ausztria, Csehország, Németország, Szlovákia, az Európai Bizottság, valamint
fejlesztési partnerországok (Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Moldova) és nemzetközi
szervezetek (EBRD, World Bank, IOM, UNDP) képviselőinek részvételével egynapos
konferenciát rendezett. A workshopon a NEFEFO vezetője, Makkay Lilla előadást
tartott a magyar bilaterális fejlesztési tevékenységről és annak lehetséges
kapcsolódásairól a Duna Stratégia külkapcsolati dimenzióihoz.

-

2011. szeptember 15-16-án az Egyesült Királyság budapesti nagykövetsége és a
Minority Rights Group civil szervezet szervezésében fejlesztési konferenciára került
sor Budapesten, amelyet Németh Zsolt parlamenti államtitkár és Greg Dorey
nagykövet nyitott meg. A rendezvényen Kirchknopf Ádám, a NEFEFO főosztályvezetőhelyettese tájékoztatta a résztvevőket a magyar EU-elnökség fejlesztési
tapasztalatairól, bemutatva az elnökségi célkitűzéseket és azok érvényesítését,
valamint a magyar fejlesztéspolitika jövőbeli lehetséges irányait és prioritásait.

-

2011. szeptember 17-22 között a Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit GmbH és a Bertelsmann Foundation szervezésében a demokratikus
átmenet országainak politikai vezetői és fejlesztési szakértői részvételével fejlesztési
konferenciára került sor Potsdamban. A találkozó célja volt, hogy a résztvevők
megosszák egymással a demokratikus átmenet során szerzett tapasztalataikat.
Magyarországot a NEFEFO főosztályvezetője képviselte a rendezvényen.

-

2011. október 18-19-én a luxemburgi Külügyminisztérium és az ENSZ ECOSOC közös
szervezésében Luxemburgban került sor az ENSZ kétévente megrendezésre kerülő
Fejlesztési Együttműködési Fórumát előkészítő magas szintű szimpóziumra, amelynek
célja a fejlesztési együttműködés területén levő különböző irányzatok és az elért
eredmények összefoglalása, a nemzetközi fejlesztésben részt vevő partnerek közötti
koherencia erősítésének elősegítése volt. A szimpóziumon az ENSZ ECOSOC
Bizottsága és a luxemburgi Külügyminisztérium meghívására a NEFEFO vezetője,
Makkay Lilla vett részt, aki felkérésre a záró panelvitában a fejlett donorközösség
szempontjainak összegzését tolmácsolta.

-

2011. december 15-16-án Varsóban került megrendezésre az EU legrangosabb
fejlesztéspolitikai fóruma, az Európai Fejlesztési Napok (European Development Days
– EDD). Az immár hatodik alkalommal megtartott EDD célja volt, hogy felhívja a
figyelmet a világ legnagyobb szabású donortevékenységét folytató Európai Unió
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külkapcsolatainak fontos részét képező fejlesztési politikára, annak célkitűzéseire és
eredményeire. A rendezvény keretében Makkay Lilla, a NEFEFO vezetője a Minority
Rights Europe által szervezett panelbeszélgetésen vett részt, amelynek témája az
emberi jogi alapú megközelítés alkalmazása a fejlesztéspolitikában, valamint az új EUtagállamok ezzel kapcsolatos tapasztalatainak megosztása volt.
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7. Civil kapcsolatok
A NEFE tevékenység népszerűsítéséhez, társadalmi beágyazásához, szakszerű civil végrehajtó
partnerek erősítéséhez kapcsolódik a civil társadalommal való együttműködés is. A
Külügyminisztérium az EU elnökség során is folytatta a szoros együttműködést, illetve a
rendszeres párbeszédet mind a magyar, mind pedig a nemzetközi NGO-kkal. A tanácsi
gyakorlatnak megfelelően a CODEV munkacsoport tagjai előtt az uniós fejlesztési NGO-kat
tömörítő CONCORD ernyőszervezet és köztük a HAND képviselői is lehetőséget kaptak
álláspontjuk kifejtésére a busani támogatáshatékonysági konferencia, az NGO-k és
önkormányzatok bevonása a fejlesztéspolitikába, valamint a fejlesztéspolitika jövője és az
MFF kapcsán.
A fentiek jegyében számos rendezvényre került sor:
-

2011. január 25-én a HAND Szövetség a NEFE aktuális kérdéseiről és az elnökségi
programról szóló „Új hangok a nemzetközi fejlesztésben” című konferenciáján
Makkay Lilla, a NEFEFO vezetője tartott előadást.

-

2011. június 27-én került sor a HAND Szövetség magyar elnökséghez kapcsolódó
programjának záró rendezvényére, amelyen bemutatták a féléves elnökségi program
során elért eredményeket, valamint a megelőző két év magyar NEFE-tevékenységéről
készített Aid Watch jelentést. A szakmai kerekasztal-beszélgetéseken Makkay Lilla
főosztályvezető és Kocsis András osztályvezető vett részt előadóként.

-

2011. július 4-én a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Társadalmi Tanácsadó
Testület (NEFE TTT) ülésére került sor, ahol a résztvevők megvitatták a 2010. évi
hivatalos magyar NEFE-tevékenységről készült beszámolót, valamint a 2011. évi
magyar EU-elnökség NEFE-programjának teljesítéséről készített összefoglalót.
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8. Mellékletek
Magyarország hivatalos fejlesztési támogatásának (ODA) megoszlása 2011-ben
2010

2011

5,99

6,60

ebből KüM

0,86

0,36

MULTILAT. ÖSSZESEN:

17,86

21,47

ebből KüM

0,34

4,99

BILAT+MULTILAT ÖSSZESEN

23,85

28,07

Becsült GNI

25 731

26 154

ODA/GNI

0,09%

0,11%

BILAT. ÖSSZESEN:

adatok milliárd HUF-ban

Nemzeti ODA megoszlása, 2011
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NEFE partnerországokba irányuló bilaterális ODA, szektorok szerint

Megjegyzés: a menekültügyi költségek alatt a Magyarországon élő menekültek tartózkodásának első 12 havi költsége
értendő. Az adminisztratív költségek alatt pedig a nemzetközi fejlesztési együttműködéssel foglalkozó munkatársak
után elszámolt mindennemű költség (bérek, utazások), valamint az ún. nem allokált költségek (NEFE-témájú
kiadványok, rendezvények költségei, bankköltségek stb.) tartoznak.

Legnagyobb ODA kedvezményezett NEFE partnerországok (teljes államigazgatás)
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Legnagyobb ODA kedvezményezett NEFE partnerországok (KüM)

NEFE partnerországok regionális ODA megoszlása (teljes államigazgatás)
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Multilaterális befizetések/hozzájárulások ODA-ként elszámolható része 2011-ben
Intézmény

Nemzetközi szervezet/program megnevezése

Befizetés jogcíme

BM

Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM)

tagdíj

HM

KüM

NEFMI EÜ

Fegyveres Erők Demokratikus Ellenőrzésének
tagdíj
Központja (DCAF)
Európai Fejlesztési Alap (EDF)
kötelező hozzájárulás
Globális Környezetvédelmi Alap – Legkevésbé
hozzájárulás
Fejlett Országok Alapja (GEF-LDCF)
Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet
tagdíj
(OSCE)
önkéntes
2010. évi asztanai EBESZ csúcstalálkozó költségei

Kifizetés
(forint)
26.056.416
5.567.000
3.643.599.685
269.470.000
192.712.285
817.860
1.775.867

ENSZ (UN)

tagdíj

280.086.870

ENSZ székházfelújítás

tagdíj

38.709.077

ENSZ békefenntartási tevékenység (MINURCAT,
MINURSO, MINUSTAH, MONUSCO, UNAMID,
UNIFIL, UNMIL, UNMIS, UNMIT, UNOCI)
Frankofónia Nemzetközi Szervezete (IOF)

tagdíj

414.281.488

tagdíj

610.490

ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala
(OCHA) – Afrika Szarva éhínség megsegítése és
központi költségvetés
ENSZ Központi Szükséghelyzeti Válaszalapja
(CERF)
ENSZ Fejlesztési Programja (UNDP)

önkéntes

12.974.449

önkéntes

10.128.500

önkéntes

4.176.800

ENSZ Menekültügyi Főbiztosság (UNHCR)

önkéntes

35.440.600

Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM)

önkéntes

5.452.400

Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC)

önkéntes

41.556.000

Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok
Nemzetközi Szövetsége (IFRC)
ENSZ Emberi Jogi Főbiztossága (OHCHR)

önkéntes

13.852.000

önkéntes

8.723.840

ENSZ Kábítószer Ellenőrző és Bűnmegelőző
Irodája (UNODC)
ENSZ Népesedési Alapja (UNFPA)

önkéntes

11.081.600

önkéntes

8.353.600

ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP) –
Rotterdami PIC Egyezmény
Egészségügyi Világszervezet (WHO)

tagdíj

1.589.102

tagdíj

175.513.798

ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága (ECE) – Víz és
Egészség tagdíj

tagdíj

4.075.488
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NEFMI
oktatási
NEFMI
szociális

NFM

ENSZ Oktatási, Tudományos és Kulturális
Szervezete (UNESCO)
ENSZ Gyermekalapja (UNICEF)

tagdíj

174.348.000

tagdíj

25.000.000

Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) –
Technikai Együttműködési Alap
Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU)

tagdíj

8.425.810

tagdíj

32.994.090

Egyetemes Postaegyesület (UPU)

tagdíj

41.594.198

tagdíj

17.491.454

hozzájárulás

131.389.598

tagdíj

69.100.000

tagdíj

731.500.000

Nemzetközi Valutaalap – Multilaterális Adósságelengedési Kezdeményezés (IMF MDRI)
Nemzetközi Valutaalap – Poverty Reduction and
Growth – Heavily Indebted Poor Countries Debt
Relief Initiative Trust Fund [includes HIPC,
Extended Credit Facility (ECF), and ECF-HIPC subaccounts] – IMF – PRG HIPC
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO)

önkéntes

75.720.000

önkéntes

31.900.000

tagdíj

267.424.648

Európai Bizottság (közös költségvetés fejlesztési
része)
Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) –
Technikai Együttműködési Alap
Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO)

tagdíj

14.192.127.000

tagdíj

857.218

ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete
(FAO)
Egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat- és
növényfajok nemzetközi kereskedelméről (CITES)
FAO regionális irodájának fenntartási költségei

tagdíj

118.796.177

tagdíj

2.503.718

önkéntes

95.653.950

FAO projektfinanszírozás

kötelező hozzájárulás

123.017.914

ENSZ éghajlat-változási keretegyezménye
(UNFCCC)
UNHCR regionális irodájának fenntartási
NFM – KEF
költségei
Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank – Nyugatbalkáni Befektetési Alap (EBRD WBJTF)
Nemzetközi Fejlesztési Társulás (IDA)

NGM

OAH
SZTNH

VM

48.722.883

21.471.773.873
(106.872.599
USD)
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A Külügyminisztérium és más államigazgatási szervek fejlődő országokban végrehajtott
projektjei (2011. évi kifizetések alapján)
Ország

Afganisztán

Végrehajtó tárca

Külügyminisztérium

Összeg (HUF)

Projekt leírása

kórházi dolgozók
képzése, intézmények
ellátása Baghlan
16.777.317
tartományban
(végrehajtó: Baptista
Szeretetszolgálat)*
egészségügyi
intézmények
kapacitásépítése
4.018.946
Baghlan
(előleg)
tartományban
(Baptista
Szeretetszolgálat)
9.000.000
(eredeti OKM 2009-2010 év
kötelezettségvállalás munkatervben vállalt
értéke 30 millió HUF, feladatok (Balassi
ebből 21 millió HUF Intézet)*
visszautalásra került)
Nőügyi Igazgatóság
kapacitásfejlesztése
12.092.865
(Baptista
Szeretetszolgálat)*
orvosi rendelő
létesítése és
fejlesztése Pol-e
25.026.299
Khumri tartományban
(Magyar Ökumenikus
Segélyszervezet)*
hosszútávon
fenntartható
fejlesztési program
38.826.726 Baghlan
tartományban
(Magyar Ökumenikus
Segélyszervezet)*
HM afganisztáni
42.000.000 programjainak
támogatása
hosszútávon
fenntartható
fejlesztési program
7.500.000
Baghlan
(előleg)
tartományban
(Magyar Ökumenikus
Segélyszervezet)
mezőgazdasági és
vízgazdálkodási
11.000.000 projekt a FAO
közreműködésével
(VM)

Szektor

egészségügy

egészségügy

oktatás

kormányzat, civil
társadalom

egészségügy

mezőgazdaság

kormányzat, civil
társadalom

szociális
infrastruktúra

vízgazdálkodás és
mezőgazdaság
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Belügyminisztérium –
NOK
Belügyminisztérium –
ORFK

büntetés-végrehajtási
kapacitásépítés
Baghlan
13.000.000
tartományban
(Magyar Ökumenikus
Segélyszervezet)

kormányzat, civil
társadalom

missziós célfelkészítő
tréning (Budapest)

technikai
együttműködés,
képzés

622.000

a misszióra kiküldött
2.007.994 állomány költségei EUPOL Afganisztán
1060.075.000

Honvédelmi
Minisztérium

Nemzeti Erőforrás
Minisztérium
Vidékfejlesztési
Minisztérium

Angola

Nemzeti Erőforrás
Minisztérium

OMLT (ANA) zászlóalj
kiképzése

CIMIC projektek
(árvízvédelem, írószer,
168.721.000
helyi lakosság részére
adományok)
középtávú fejlesztési
projektek (KÜM-től,
10.152.773
hídépítés,
iskolabővítés)

Bosznia-Hercegovina

Belügyminisztérium –
NOK
Belügyminisztérium –
ORFK

Honvédelmi
Minisztérium

biztonság

szociális
infrastruktúra
fejlesztése
szociális
infrastruktúra

4.879.000

oktatás, képzés,
ösztöndíj

oktatás

29.841.060

FAO ösztöndíjas
program

oktatás

238.000

oktatás, képzés,
ösztöndíj

oktatás

315.939 kapacitásépítés

Külügyminisztérium

biztonság

478.788

aknaveszéllyel
kapcsolatos oktatás*

kormányzat, civil
társadalom
biztonság

áthidaló támogatás a
bosznia-hercegovinai
1.388.392
EU információs
központoknak*

kormányzat, civil
társadalom

missziós célfelkészítő
tréning (Budapest)

technikai
együttműködés,
képzés

200.000

a misszióra kiküldött
395.227 állomány költségei EUPM Bosznia
Békeműveleti Kiképző
Központ (PSOTC)
5.575.000 működési
költségeihez történő
hozzájárulás

biztonság

biztonság
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Nemzetgazdasági
Minisztérium

Nemzeti Adó és
Vámhivatal

Nemzeti Erőforrás
Minisztérium

Országgyűlés Hivatala

Vidékfejlesztési
Minisztérium

Botswana

Nemzeti Erőforrás
Minisztérium

Csád

Belügyminisztérium –
OKF

Dél-Afrikai
Köztársaság

Külügyminisztérium

Elefántcsontpart

Nemzeti Erőforrás
Minisztérium

Eritrea

Nemzeti Erőforrás
Minisztérium

34.580.526

tuzlai ivóvíztisztító,
kötött segélyhitel

vízgazdálkodás

BA-08-IB-JH-01 számú,
a boszniahercegovinai Integrált
Határmenedzsment
stratégia és akcióterv gazdasági
30.776 gyakorlati
infrastruktúra
megvalósításának
fejlesztése
támogatását célzó
Twinning projekt
magyarországi
tanulmányútja
833.000

oktatás, képzés,
ösztöndíj

demokratikus
parlamentáris
340.323
intézményrendszer
fejlesztése
Kísérleti Projekt
Közösségi Alapú
Vidékfejlesztés
107.201.450 Tervezésének és
Megvalósításának
Támogatása Livno
körzetben
FAO Informális
Konzultáció a FAO
782.082
költségvetési- és
munkateréről

119.000

oktatás, képzés,
ösztöndíj

Líbia – harmadik
14.175.000 országbeli lakosok
(TCNs) repatriálása

oktatás

kormányzat, civil
társadalom

mezőgazdaság

mezőgazdaság

oktatás

humanitárius
segély

Sizanai napköziotthon támogatása*

szociális
infrastruktúra
fejlesztése

119.000

oktatás, képzés,
ösztöndíj

oktatás

119.000

oktatás, képzés,
ösztöndíj

oktatás

2.515.042
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Külügyminisztérium
Etiópia

Nemzeti Erőforrás
Minisztérium
Vidékfejlesztési
Minisztérium

adomány kiszállítása
67.040 etióp árva gyerekek
részére

humanitárius
segély

1.666.000

oktatás, képzés,
ösztöndíj

oktatás

31.830.464

FAO ösztöndíjas
program

oktatás

Gambia

Nemzeti Erőforrás
Minisztérium

476.000

oktatás, képzés,
ösztöndíj

oktatás

Ghána

Nemzeti Erőforrás
Minisztérium

2.380.000

oktatás, képzés,
ösztöndíj

oktatás

Belügyminisztérium –
ORFK

a misszióra kiküldött
174.475 állomány költségei EUJUST LEX Irak

Nemzeti Erőforrás
Minisztérium

952.000

oktatás, képzés,
ösztöndíj

oktatás

Jemen

Nemzeti Erőforrás
Minisztérium

13.234.960

oktatás, képzés,
ösztöndíj

oktatás

Kambodzsa

Nemzeti Erőforrás
Minisztérium

595.000

oktatás, képzés,
ösztöndíj

oktatás

Kamerun

Nemzeti Erőforrás
Minisztérium

8.330.000

oktatás, képzés,
ösztöndíj

oktatás

Külügyminisztérium

3.625.974

egészségügyi
fejlesztés Kenyában*

egészségügy

Nemzeti Erőforrás
Minisztérium

1.666.000

oktatás, képzés,
ösztöndíj

oktatás

11.936.424

FAO ösztöndíjas
program

oktatás

833.000

oktatás, képzés,
ösztöndíj

oktatás

Irak

Kenya

Vidékfejlesztési
Minisztérium

Nemzeti Erőforrás
Minisztérium
Kirgizisztán
Országgyűlés Hivatala

demokratikus
parlamentáris
1.424.122
intézményrendszer
fejlesztése

biztonság

kormányzat, civil
társadalom
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Vidékfejlesztési
Minisztérium

Kongó

Nemzeti Erőforrás
Minisztérium

Európai és KözépÁzsiai Informális FAO
Konzultáció;
Támogatás a FAO
Alacsony Jövedelmű,
Élelmiszerhiánnyal
küzdő országaiból,
437.681 valamint az Európai és mezőgazdaság
Közép-Ázsiai régió
Fejlődő és Alacsony
jövedelmű országaiból
érkező képviselőinek
részvételéhez az
informális
egyeztetésen
FAO Informális
Konzultáció a FAO
391.041
mezőgazdaság
költségvetési- és
munkateréről
1.989.404

FAO ösztöndíjas
program

oktatás

119.000

oktatás, képzés,
ösztöndíj

oktatás

10.802.597

4.171.860
Külügyminisztérium
578.000

4.223.310
Koszovó

1.863.341
Belügyminisztérium
177.577

koszovói
önkormányzati
vezetők
tanulmányútja*
mezőgazdasági és
vízügyi szakemberek
képzése*
koszovói agrár
szakértők Mo-i
látogatása II.*
koszovói
vízgazdálkodási és
öntözési szakemberek
tanulmányútja
kertészeti*
Eulex Kosovo –
különleges bevetési
pótlék (125%) ORFK
állományból
kihelyezettek esetén
Eulex Kosovo – ki- és
hazatelepülés
költségtérítése

kormányzat, civil
társadalom

mezőgazdaság

mezőgazdaság

vízgazdálkodás

biztonság

biztonság

Belügyminisztérium –
NOK

2.000.000

missziós célfelkészítő
tréning (Budapest)

biztonság

Belügyminisztérium –
ORFK

a misszióra kiküldött
3.442.251 állomány költségei EULEX Kosovo

biztonság
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4.900
Nemzeti Adó és
Vámhivatal

14.786.204

Laosz

Országgyűlés Hivatala

3.521.113

Vidékfejlesztési
Minisztérium

4.973.510

Nemzetgazdasági
Minisztérium

Nemzeti Erőforrás
Minisztérium

Országgyűlés Hivatala

Macedónia

Vidékfejlesztési
Minisztérium

magyar-koszovói
szakértői egyeztetés
Budapesten a
vámügyekben történő
együttműködésről és
kölcsönös
segítségnyújtásról
szóló megállapodás
tárgyában (Koszovói
PM, vámhatóság,
adóhatóság
képviselői)
EULEX Koszovó, az
Európai Unió rendőri
és polgári missziója 4
fővel;
demokratikus
parlamentáris
intézményrendszer
fejlesztése
FAO ösztöndíjas
program

Nongteng farm
18.090.458 korszerűsítés, kötött
segélyhitel
Namxuang és
Namhoum farm
15.305.220
korszerűsítések,
kötött segélyhitel
Nalunag és Nambak
17.541.844 farm korszerűsítések,
kötött segélyhitel

1.190.000

oktatás, képzés,
ösztöndíj

gazdasági
infrastruktúra
fejlesztése

gazdasági
infrastruktúra
fejlesztése
kormányzat, civil
társadalom
oktatás

mezőgazdaság

mezőgazdaság

mezőgazdaság

oktatás

demokratikus
parlamentáris
kormányzat, civil
945.139
intézményrendszer
társadalom
fejlesztése
Európai és KözépÁzsiai Informális FAO
Konzultáció;
Támogatás a FAO
Alacsony Jövedelmű,
Élelmiszerhiánnyal
küzdő országaiból,
437.681 valamint az Európai és mezőgazdaság
Közép-Ázsiai régió
Fejlődő és Alacsony
jövedelmű országaiból
érkező képviselőinek
részvételéhez az
informális
egyeztetésen
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FAO Informális
Konzultáció a FAO
782.042
költségvetési- és
munkateréről

mezőgazdaság

Madagaszkár

Nemzeti Erőforrás
Minisztérium

119.000

oktatás, képzés,
ösztöndíj

oktatás

Mauritánia

Nemzeti Erőforrás
Minisztérium

238.000

oktatás, képzés,
ösztöndíj

oktatás

Mauritius

Nemzeti Erőforrás
Minisztérium

2.737.000

oktatás, képzés,
ösztöndíj

oktatás

2.025.009

APEH szakértők
moldovai látogatása*

kormányzat, civil
társadalom

1.723.735

moldovai V 4 pilot
projekt támogatása

kormányzat, civil
társadalom

Külügyminisztérium

Belügyminisztérium –
ORFK

Nemzeti Adó és
Vámhivatal
Moldova

a misszióra kiküldött
90.516 állomány költségei (összkiadás fele) EUBAM UkrajnaMoldova
EUBAM UkrajnaMoldova
5.420.807
határellenőrzési
misszió1 fővel
493.325

biztonság

kormányzat, civil
társadalom

szociális biztonság
tárgyalás Moldovával

egészségügy,
szociális biztonság

oktatás, képzés,
ösztöndíj

oktatás

Nemzeti Erőforrás
Minisztérium
3.808.000

Országgyűlés Hivatala

demokratikus
parlamentáris
1.954.820
intézményrendszer
fejlesztése

kormányzat, civil
társadalom
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Vidékfejlesztési
Minisztérium

Nemzeti Adó és
Vámhivatal

Mongólia

Nemzeti Erőforrás
Minisztérium

Európai és KözépÁzsiai Informális FAO
Konzultáció;
Támogatás a FAO
Alacsony Jövedelmű,
Élelmiszerhiánnyal
küzdő országaiból,
875.362 valamint az Európai és mezőgazdaság
Közép-Ázsiai régió
Fejlődő és Alacsony
jövedelmű országaiból
érkező képviselőinek
részvételéhez az
informális
egyeztetésen
FAO Informális
Konzultáció a FAO
782.042
mezőgazdaság
költségvetési- és
munkateréről
mongol
Vámfőigazgatóság
különböző
szakterületeiről
200.000
érkezett összesen 10
fő munkatárs
vámszakmai képzése
Budapesten
mongol szakorvosok
(4 fő) fogadása
1.258.304
továbbképzésre 2011.
február 7-25
15.200.960

Országgyűlés Hivatala

Vidékfejlesztési
Minisztérium

oktatás, képzés,
ösztöndíj

demokratikus
parlamentáris
807.400
intézményrendszer
fejlesztése
5.968.212

FAO ösztöndíjas
program

podgoricai eü.
35.972.995 szakiskola (LOT I),
kötött segélyhitel
23.841.096
Montenegró

Nemzetgazdasági
Minisztérium

gazdasági
infrastruktúra
fejlesztése

egészségügy

oktatás

kormányzat, civil
társadalom

oktatás

oktatás

podgoricai óvoda (LOT
oktatás
III), kötött segélyhitel

podgoricai általános
37.531.045 iskola (LOT IV), kötött oktatás
segélyhitel
podgoricai
44.173.706 vizsgaközpont (LOT II), oktatás
kötött segélyhitel
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Nemzeti Erőforrás
Minisztérium

703.000

oktatás, képzés,
ösztöndíj

Országgyűlés Hivatala

demokratikus
parlamentáris
452.427
intézményrendszer
fejlesztése

Nemzeti Erőforrás
Minisztérium

357.000

oktatás, képzés,
ösztöndíj

oktatás

5.968.212

FAO ösztöndíjas
program

oktatás

oktatás

kormányzat, civil
társadalom

Namíbia
Vidékfejlesztési
Minisztérium

Fővárosi Önkormányzat
Nigéria
Nemzeti Erőforrás
Minisztérium

Belügyminisztérium –
NOK

Palesztin Nemzeti
Hatóság

Külügyminisztérium

Nemzeti Erőforrás
Minisztérium
Nemzeti Adó és
Vámhivatal

kapcsolatfelvétel,
tapasztalatcsere
95.100
egészségügy és piac
témában
57.477.000

oktatás, képzés,
ösztöndíj

Palesztin Biztonsági
150.000 Egyetem delegációja
Budapesten
Palesztin Biztonsági
622.000 Egyetemen (Jerikó)
megtartott képzés
Betlehemi Születés
27.049.000 Székesegyház
felújítása
Tanulmányút
5.405.250 turizmusirányítás és
szervezés témakörben
Támogatás PNH
8.000.000 budapesti
nagykövetségének
3.094.000

Felsőoktatási
alapképzés

EUBAM határőrizeti
4 387 203 segítségnyújtó Rafah
misszió 1 fővel

technikai
együttműködés,
képzés
oktatás

oktatás

Oktatás

kultúra

gazdaságfejlesztés
Kormányzat, civil
társadalom
oktatás
Kormányzat, civil
társadalom

Ruanda

Nemzeti Erőforrás
Minisztérium

238.000

oktatás, képzés,
ösztöndíj

oktatás

Sierra Leone

Nemzeti Erőforrás
Minisztérium

119.000

oktatás, képzés,
ösztöndíj

oktatás
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Külügyminisztérium

Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt.
Szerbia

Fővárosi Önkormányzat

Nemzeti Erőforrás
Minisztérium

Országgyűlés Hivatala

Vidékfejlesztési
Minisztérium

képzés a földgáz és
599.922 kőolaj gazdaság
témában Belgrádban*
szeminárium
újságíróknak
1.247.240
kommunikáció
témában*
projektmenedzsment
és tőkebevonás a
2.393.019
kultúrával kapcsolatos
EU programokban*
kétnapos migrációs
kérdésekkel
990.000
foglalkozó
tanulmányút
határon túli magyar
5.000.000 szervezetek
támogatása
határon túli magyar
158.742.000 szervezetek
támogatása
határon túli magyar
34.754.000 szervezetek
támogatása
határon túli magyar
837.315.200 szervezetek
támogatása
tapasztalatcsere:
egészségügyi
59.960
menedzsment,
városüzemeltetés
328.203.000

oktatás, képzés,
ösztöndíj

demokratikus
parlamentáris
4.081.104
intézményrendszer
fejlesztése
kapacitásfejlesztés és
segítségnyújtás az
107.201.450
ökológiai termelés
fejlesztése érdekében
FAO Informális
Konzultáció a FAO
391.041
költségvetési- és
munkateréről

kormányzat, civil
társadalom
kormányzat, civil
társadalom

kormányzat, civil
társadalom

kormányzat, civil
társadalom
kormányzat, civil
társadalom
kormányzat, civil
társadalom
kormányzat, civil
társadalom
oktatás
technikai
együttműködés,
képzés
oktatás

kormányzat, civil
társadalom

mezőgazdaság

mezőgazdaság

4.973.510

FAO ösztöndíjas
program

oktatás

Szomália

Nemzeti Erőforrás
Minisztérium

238.000

oktatás, képzés,
ösztöndíj

oktatás

Szudán

Nemzeti Erőforrás
Minisztérium

1.309.000

oktatás, képzés,
ösztöndíj

oktatás

48

Tanzánia

Nemzeti Erőforrás
Minisztérium

119.000

oktatás, képzés,
ösztöndíj

oktatás

Togó

Nemzeti Erőforrás
Minisztérium

119.000

oktatás, képzés,
ösztöndíj

oktatás

Uganda

Nemzeti Erőforrás
Minisztérium

833.000

oktatás, képzés,
ösztöndíj

oktatás

Külügyminisztérium

Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt.

Fővárosi Önkormányzat

határon átnyúló
1.351.125 pedagógiai
tapasztalatcsere*
Beregszász Kossuth
Középiskola
300.000
vizesblokkjának
kiépítése
Zápszonyi Általános
6.997.000 Iskola biztonságossá
tétele*
határon túli magyar
107.875.000 szervezetek
támogatása
határon túli magyar
54.000.000 szervezetek
támogatása
határon túli magyar
192.000.000 szervezetek
támogatása
75.000

Ukrajna

Nemzeti Adó és
Vámhivatal

Nemzeti Erőforrás
Minisztérium

Vidékfejlesztési
Minisztérium

városüzemeltetési
tapasztalatcsere

ukrán-magyar oktatási
együttműködés
tárgyában szakértői
egyeztetés;
286.469
Vámakadémia
szakmai
konferenciáján
történő részvétel
ukrán szakemberek (3
fő) részvételének
támogatása budapesti
EU elnökségi
346.416
konferencián "For a
Healthy Future of Our
Children - Childhood
Immunization"

oktatás

oktatás

oktatás
kormányzat, civil
társadalom
kormányzat, civil
társadalom
oktatás
technikai
együttműködés,
képzés

gazdasági
infrastruktúra
fejlesztése

egészségügy

333.952.000

oktatás, képzés,
ösztöndíj

oktatás

7.957.616

FAO ösztöndíjas
program

oktatás
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875.362

391.041

Nemzeti Erőforrás
Minisztérium

346.416

Országgyűlés Hivatala

2.260.954

Belügyminisztérium –
ORFK

90.516 (összkiadás
fele)

6.077.204

Külügyminisztérium

2.806.056

675.756

Vietnám
Nemzeti Erőforrás
Minisztérium
Országgyűlés Hivatala
Vidékfejlesztési
Minisztérium

31.241.760
142.500

10.941.720

Európai és KözépÁzsiai Informális FAO
Konzultáció;
Támogatás a FAO
Alacsony Jövedelmű,
Élelmiszerhiánnyal
küzdő országaiból,
valamint az Európai és
Közép-Ázsiai régió
Fejlődő és Alacsony
jövedelmű országaiból
érkező képviselőinek
részvételéhez az
informális
egyeztetésen
FAO Informális
Konzultáció a FAO
költségvetési- és
munkateréről
ukrán szakemberek (3
fő) részvételének
támogatása budapesti
EU elnökségi
konferencián "For a
Healthy Future of Our
Children - Childhood
Immunization"
demokratikus
parlamentáris
intézményrendszer
fejlesztése
a misszióra kiküldött
állomány költségei EUBAM UkrajnaMoldova
vietnámi
számvevőszéki
szakemberek
tanulmányútja*
biomassza energetikai
felhasználása
Vietnámban*
magyar baromfi fajták
tenyésztésének
kiterjesztése DélVietnámban*
oktatás, képzés,
ösztöndíj
demokratikus
parlamentáris
intézményrendszer
fejlesztése
FAO ösztöndíjas
program

mezőgazdaság

mezőgazdaság

egészségügy

kormányzat, civil
társadalom

biztonság

kormányzat, civil
társadalom

környezetvédelem

mezőgazdaság

oktatás
kormányzat, civil
társadalom

oktatás
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Nemzeti Erőforrás
Minisztérium
Zambia
Országgyűlés Hivatala

Zimbabwe

Azerbajdzsán +
Belorusz + Moldova +
Ukrajna

Nemzeti Erőforrás
Minisztérium

Külügyminisztérium

Albánia
+
Azerbajdzsán
+
Belarusz + BoszniaHercegovina + FYROM
+
Georgia
+
Gazdasági
Kazahsztán
+
Versenyhivatal
Kirgizisztán + Koszovó
+
Moldova
+
Montenegró+
Örményország
+
Szerbia + Ukrajna

oktatás, képzés,
ösztöndíj
demokratikus
parlamentáris
2.040.722
intézményrendszer
fejlesztése
952.000

238.000

oktatás, képzés,
ösztöndíj

növényi és
állategészségügyi
11.200.000
képzés Keleti
Partnerség keretében

60.500.00 versenyjogi képzés

oktatás
kormányzat, civil
társadalom

oktatás

mezőgazdaság

oktatás

* Tekintettel arra, hogy a NEFE programok végrehajtása és az egyes végrehajtási szakaszok kifizetése több éves
időszakot ölelhet fel, a *-gal megjelölt programok korábbi években tett kötelezettségvállalások, illetve
megkezdett projektek 2011. évi kifizetéseit tartalmazzák.
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Magyarország kötött segélyhitelezési portfóliója 2011-ben
Forrás: NGM, Külkerfejlesztési Főosztály

Célország

Projekt megnevezése, leírása

kötváll.
éve

2011-ben
kifizetett
kamattámogatás

2011-ben folyósított
hitel összege

Kedvezményezett

Bosznia-Hercegovina

Tuzlai ivóvíztisztító

2005

34.580.526,00

4.760.741.500,00

JKP Vodovod i Kanalizacija, Tuzla

35.972.995,00

3.831.754.871,00

44.173.706,00

4.735.401.414,00

Podgoricai óvoda (LOT III)

23.841.096,00

2.658.831.412,00

Podgoricai általános iskola (LOT IV)

37.531.045,00

3.857.929.995,00

Nongteng farm korszerűsítés

18.090.458,00

2.356.340.558,00

15.305.220,00

2.126.224.520,00

17.541.844,00

2.381.023.092,00

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

Laosz

2006

Namxuang és Namhoum farm korszerűsítések

2009

Nalunag és Nambak farm korszerűsítések
Kalatuwawa víztisztító
Srí Lanka

Labugama víztisztító

2007

kotróhajó + homoksótalanító üzem
víztisztítók, népességnyilvántartó rendszer

2008

Can Tho-i onkológiai központ

2009

Songhino-i biokombinát

2010

Vietnám

Mongólia

Összesen:

Kormányközi Megállapodás módosítva
2011. május 3-án, a hitelszerződés még
nem lépett hatályba, ezért még nem volt
támogatás kifizetés

Kormányközi Megállapodás aláírva,
hitelszerződés még nincs aláírva, ezért még
nem volt támogatás kifizetés
227.036.890,00

26.708.247.362,00

Montenegrói Közmunkaügyi
Igazgatóság
Montenegrói Közmunkaügyi
Igazgatóság
Montenegrói Közmunkaügyi
Igazgatóság
Montenegrói Közmunkaügyi
Igazgatóság
Laoszi Mezőgazdasági és
Erdészeti Minisztérium
Laoszi Mezőgazdasági és
Erdészeti Minisztérium
Laoszi Mezőgazdasági és
Erdészeti Minisztérium
Sri Lankai Vízügyi és
Csatornázási Igazgatóság
Sri Lankai Vízügyi és
Csatornázási Igazgatóság
Állami Építési Vállalat Srí Lanka
Vietnámi Tervezési és
Beruházási Minisztérium
Vietnámi Egészségügyi
Minisztérium
Mongol Mezőgazdasági
Minisztérium

Magyarország humanitárius segélytevékenysége 2011-ben
Végrehajtó partner
Kedvezményezett Segély
formája
CERF
ICRC
IFRC
ISDR
OCHA
UNICEF
Magyar Ökumenikus
Segélyszervezet
Magyar Baptista Szeretetszolgálat

Magyar Baptista Szeretetszolgálat

Ált. hum. tám.
Ált. hum. tám.
Ált. hum. tám.
Ált. hum. tám.
Szomália
Pakisztán
Indonézia
Líbia

Készpénz
Készpénz
Készpénz
Készpénz
Készpénz
Készpénz
In-kind
Készpénz

Líbia
Afganisztán
Egyiptom
Etiópia

Készpénz
In-kind
In-kind
Készpénz

Japán
Líbia, Csád
Thaiföld
Észak-Korea

Válság típusa
Önkéntes felajánlás
Önkéntes felajánlás
Önkéntes felajánlás
Önkéntes felajánlás
Szárazság Afrika Szarván + ált. hum. tevékenység
2010-es és 2011-es pakisztáni árvizek
2010-es földrengés
Líbiai válság

Segély nagysága
(Ft)
(€)
10.128.500
33.627,77
41.556.000 150.000,00
13.852.000
50.000,00
2.186.449
8.000,00
12.974.449
44.724,20
10.945.560
39.517,10
2.500.000
9.090,00
7.000.000
25.600,00

Líbiai válság
7.000.000
Afgán konfliktus
72.289
Magyarok buszbalesete Egyiptomban
500.000
Magyar
adomány
szállításában
való
67.040
közreműködés
In-kind Földrengés és szökőár
10.000.000
In-kind Uniós és csádi állampolgárok evakuálása
20.587.500
In-kind Árvizek
995.556
Készpénz Éhínség következtében romló egészségügyi 3.000.000
helyzet
ÖSSZESEN:
143.365.343

25.600,00
265,00
1.785,00
250,99
33.345,00
74.785,00
3.426,42
10.279,25
510.295,73

Forrás: EDRIS és CECIS adatbázisok
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