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1. Vezetői összefoglaló
A nemzetközi fejlesztési együttműködési (NEFE) politika szerves részét képezi Magyarország
külkapcsolatainak. EU- és OECD-tagként, illetve magas-jövedelmű országként osztozunk a
legfejlettebb országok által a világ elmaradott régióinak megsegítéséért érzett felelősségben
és nemzetközi fórumokon többször megerősített kötelezettségekben. Nemzetközi fejlesztési
együttműködési tevékenységünk hozzájárul Magyarország és a partnerországok közötti
politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatok erősödéséhez és egyben erősíti a pozitív
országképünket a nemzetközi színtéren.
2012-ben a NEFE hazai intézményi keretei nem változtak: a Külügyminisztérium globális
ügyekért felelős helyettes államtitkára irányításával a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési
és Humanitárius Segítségnyújtási Főosztály gondoskodott a NEFE és a humanitárius
segítségnyújtási politika kidolgozásáról, kormányzati koordinációjáról, valamint
végrehajtásáról. A kétoldalú és a multilaterális keretek között folytatott NEFE tevékenység
mellett 2012-ben a Főosztály megkezdte középtávú, 2014-2020-ra szóló NEFE stratégiánk
előkészítését, amely a szakpolitika magyar szaktudásra, markáns hozzá adott értékre épülő
eredményességét és láthatóságát kívánja elősegíteni. Az előkészületekre kiemelt politikai
figyelem is irányult, amikor 2012-ben az Országgyűlés Külügyi Bizottsága kezdeményezte,
majd 2013-ban az Országgyűlés plenáris ülése határozatot fogadott el a NEFE politika
fontosságáról, a nemzetközi segélyprogramok hatékonyságának növelése és korszerű NEFE
politikai keretstratégia kidolgozásának szükségességéről.
A korábbi évekhez hasonlóan, a multilaterális keretek között zajló magyar fejlesztési
együttműködés 2012-ben is domináns jellegű maradt (ODA kb. 80%-a). A multilaterális rész
meghatározó jellegét elsősorban az uniós befizetések – az Európai Unió közös
költségvetéséhez, illetve az Európai Fejlesztési Alaphoz történő magyar hozzájárulás – magas
aránya adta, amely a teljes ODA állomány kétharmadát tette ki. A nemzetközi fejlesztési célú
ráfordításoknak a bruttó nemzeti jövedelemhez viszonyított aránya (az ODA/GNI arány)
2012-ben 0,10%-ra csökkent (2011: 0,11%), ami elsősorban az uniós források alacsonyabb
mértékű felhasználására vezethető vissza.
A bilaterális keretek között Magyarország változatos formában – kétoldalú NEFE projektek,
ösztöndíjak és humanitárius segélyek révén egyaránt – folytatott fejlesztési és humanitárius
segítségnyújtási tevékenységet fejlődő országokban. A Külügyminisztérium NEFE és
humanitárius célú előirányzatai kapcsán ugyanakkor ismételt problémaként jelentkezett a
források alacsony szintje, a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználását lehetővé tevő
jogszabály késői megjelenése, illetve a záradékolással kapcsolatos fejlemények miatt a
pályáztatás/forrásátadás terén bekövetkezett bizonytalanság. Hagyományos partnerországi
körünk 2012-ben sem változott; a hivatalos magyar segítségnyújtás legfőbb
kedvezményezettje Afganisztán, Szerbia, Koszovó, Moldova, Ukrajna, Vietnám, Kenya és a
Palesztin Nemzeti Hatóság volt.
A magyar NEFE átláthatóságára 2012-ben is nagy hangsúlyt fektettünk; a NEFE területen
érintett magyar szereplők számára a Külügyminisztérium változatlanul nyitott volt az aktív
párbeszédre, és szívesen járult hozzá a témával kapcsolatos társadalmi tudatosság
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javításához különböző rendezvényeken való részvétellel, előadások, illetve prezentációk
megtartásával. Megkezdődött továbbá egy önálló NEFE kormányzati honlap felállításának
folyamata, amelytől a társadalmi NEFE ismeretek és a párbeszéd további erősödését
reméljük.
A magyar NEFE politika végrehajtásában 2012-ben a korábbinál nagyobb hangsúlyt
helyeztünk a szakpolitikák közötti koherenciára és az elérhető szinergiákra, ezért lépéseket
tettünk annak érdekében, hogy partnerországaink vonatkozásában NEFE eszközökkel is
segítsük az egyéb magyar külkapcsolati célkitűzések (EU-bővítés támogatása a nyugatbalkáni térségben, a Duna makroregionális stratégia külkapcsolati dimenziójának erősítése
Ukrajna vonatkozásában) érvényre jutását. Az önkéntes multilaterális hozzájárulások
meghatározásakor szintén a magyar NEFE és a magyar hozzáadott értékek erőteljesebb
profilírozását tartottuk szem előtt, a vízügyi szektor és a fenntartható vízgazdálkodást segítő
nemzetközi kezdeményezések támogatásával.
2012-ben erőteljesen törekedtünk a magyar NEFE földrajzilag és tematikailag fókuszáltabb
végrehajtására. Az átalakulási és integrációs tapasztalatok átadása, a tiszta vízhez való
hozzáférés és a demokratikus intézményrendszerek támogatása jelentette fő irányok
mellett, illetve ezekbe integrálva növekvő figyelmet kapott a környezeti fenntarthatóság és a
klímaváltozás hatásainak kezelése.
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2. Multilaterális fejlesztési együttműködés
A multilaterális keretek között zajló magyar fejlesztési együttműködésünk a korábbi évekhez
hasonlóan 2012-ben továbbra is meghatározó szerepet töltött be. A hivatalos NEFE
ráfordításaink (ODA) kb. 80%-át multilaterális csatornán keresztül jutattuk el a világ
elmaradottabb régióiba, építve a nemzetközi intézmények több évtizedes programozási,
végrehajtási, ellenőrzési tapasztalatára és hatékony működésére. A nemzetközi
intézmények, kezdeményezések javára teljesített hozzájárulásokon belül változatlanul
meghatározó részt tettek ki az Európai Uniónak (fejlesztési költségvetés, Európai Fejlesztési
Alap), a Világbank-csoport intézményeinek, illetve az ENSZ különböző szervezeteinek fizetett
kötelező tagdíjak és önkéntes hozzájárulások. Tekintettel a multilaterális befizetések magas
részarányára, a KÜM, az NGM és a Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) tárcaközi
megbeszélés-sorozatot indított el 2012-ben, a befizetéseknek – a hazai civil és vállalati NEFE
kapacitásokat is figyelembe véve – összehangoltabb és a forráslehívás oldaláról
eredményesebb jövőbeni kezelése érdekében.
Az ENSZ különböző szervezeteinek és intézményeinek fizetett önkéntes hozzájárulásokat
igyekeztünk minél nagyobb arányban „megcímkézni”, ezzel is kifejezésre juttatva NEFE
politikánk prioritásait. Magyarország 30.000 EUR értékben önkéntes hozzájárulást tett a
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség „Kezdeményezés a Nukleáris Energia Békés Célú
Felhasználására” (Peaceful Uses Initiative – PUI) elnevezésű programjához, amelynek
keretében Indonéziában, Ugandában és Pakisztánban teljes magyar finanszírozás mellett
valósulnak meg vízgazdálkodási projektek 2012-2013 folyamán. A bécsi ENSZ
nagykövetségünk a HITA bevonásával megkezdte a potenciális magyar végrehajtók
feltérképezését.
Magyarország 2012-ben az ENSZ intézményeinek és egyéb nemzetközi szervezeteknek
fejlesztéssel összefüggő tevékenységét összesen több mint 780 millió HUF-al támogatta. A
rendszeres éves ENSZ-tagdíjon túlmenően hozzájárulást elsősorban az egyes szakosított
szervezetek (FAO, UNESCO, WHO) tagdíjain, az ENSZ keretekben zajló békefenntartási
tevékenységen, illetve önkéntes hozzájárulásokon keresztül teljesítettünk (CERF, GFMD,
ICRC, IFRC, OCHA, OHCHR, UNDP).

2.1 Rio+20 konferencia a fenntartható fejlődésről, az ENSZ legfontosabb fejlesztési
vonatkozású eseménye 2012-ben
A 2012. év globális fejlődés szempontjából legfontosabb eseménye az ENSZ fenntartható
fejlődésről szóló, un. Rio+20 konferenciája volt, amely az emberi környezetről 1972-ben
Stockholmban tartott ENSZ konferenciával indult sorozat újabb állomásaként, az 1992-ben
rendezett Föld csúcstalálkozó 20. évfordulóján, Rio de Janeiróban került megrendezésre. A
számos állam- és kormányfő részvételével tartott konferencián elfogadott záró nyilatkozat
aláhúzta annak szükségességét, hogy a globális fejlődés fenntarthatósága érdekében a
gazdasági, a szociális és a környezeti szempontok összhangjára kell törekedni, s ennek
érdekében fel kell vázolni azokat a fenntartható fejlődési/fejlesztési célokat (SDG), amelyek a
2015 utáni globális fejlesztési keretrendszer fenntarthatóságát szolgálják majd. A
záródokumentum a világban létező szegénység felszámolását jelöli meg elsődleges
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feladatként úgy, hogy ennek során a fenntarthatóság három dimenziója – a gazdasági, a
szociális és a környezetvédelmi – integráltan, azonos figyelem mellett érvényesüljön. A
konferencián Magyarországot képviselő Áder János köztársasági elnök beszédében hitet tett
az emberi fejlődés és a természeti erőforrások közötti harmónia szükségessége mellett,
bejelentve egyúttal, hogy a fejlődésben kulcsfontosságú szerepet játszó víz szerepéről
Magyarország nemzetközi konferenciát hív össze 2013 második felében (a Víz
Világtalálkozóra köztársasági elnök úr védnökségével 2013. október 8-11. között kerül sor
Budapesten, az előkészületeket a Külügyminisztérium koordinálja).

2.2 Együttműködés a nemzetközi fejlesztésfinanszírozási-pénzügyi intézményekkel
Magyarország 2012-ben 4,6 millió USD-vel támogatta a Világbank Nemzetközi Fejlesztési
Társaságát (IDA) és 4,95 millió USD-vel a Világbank Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési
Bankját (IBRD), amely a világ legszegényebb és közepes jövedelmű országaiban a gazdasági
növekedés serkentését, az egyenlőtlenségek csökkentését és a lakosság életszínvonalának
növelését célzó programokat támogat kedvezményes hitelek és vissza nem térítendő
támogatások nyújtása útján.
2012-ben is segítettük továbbá 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),
0,18 millió USD és 0,41 millió USD értékben.
A nemzetközi fejlesztésfinanszírozási-pénzügyi intézmények esetében kiemelendő, hogy
folyamatban van az egyes programokhoz kapcsolódóan a magyar vállalatok bekapcsolódási
lehetőségeinek feltérképezése. A más országok gyakorlatát is alapul vevő tapasztalatokat a
tárcák a későbbiekben egyeztetik és figyelembe veszik azokat a költségvetési tervezéseknél
is.
2012-ben Magyarország diplomáciai szinten tájékozódni kezdett az Európán kívüli regionális
fejlesztési bankokhoz való esetleges csatlakozás feltételeiről.

2.3 Együttműködés az Európai Unióban
2.3.1 A dán és ciprusi EU-elnökség

A 2012. első félévi dán EU-elnökség során az EU
elfogadta a fejlesztési együttműködési politikájának és
programjainak kereteit 2020-ig lefektetni hivatott un.
„Agenda for Change” és a harmadik országoknak
nyújtott költségvetési támogatásokat („budget
support”) szabályozó tanácsi következtetéseket, melyek a partnerországok közötti
differenciálással, illetve a szektorok szűkítésével a támogatások hatékonyságának növelését
7

irányozzák elő. Az uniós fejlesztéspolitika tényleges megújítása a tanácsi következtetésekben
foglaltak gyakorlatba történő átültetésével már az új többéves költségvetési keret alatti
külkapcsolati és fejlesztési eszközök 2014-2020-ra vonatkozó programozásában történő
alkalmazás előkészítésével vette kezdetét a ciprusi elnökség során. A dán elnökség során
került elfogadásra az ENSZ fenntartható fejlődésről szóló, Rio+20 konferenciájával
kapcsolatos uniós álláspont, amelyben a fejlesztési együttműködéssel foglalkozó tanácsi
munkacsoport aktív szerepet vállalt.
A ciprusi EU-elnökség alatt folytatódott a
külkapcsolati és fejlesztési eszközök
2014-2020-ra
vonatkozó
programozásának kialakítása, az Európai
Parlamenttel
való
tárgyalások
megkezdésével. A Tanács következtetéseket fogadott el a szociális védelem szerepéről az
EU külkapcsolataiban és fejlesztési együttműködési tevékenységében, valamint a civil
társadalommal való együttműködésről. Az elnökség következtetéseket fogadott el – nem
utolsó sorban az új tagállamok, köztük hazánk kezdeményezésére – a demokratikus
átalakulási folyamatok támogatásáról és az EU vonatkozó tapasztalatainak átadásáról,
beleértve a szociális védőháló szerepét a fenntartható fejlődés és inkluzív növekedés
hozadékainak a fejlődő országok legszegényebb társadalmi rétegei számára történő
közvetítésben. Megkezdődtek továbbá az eszmecserék a 2015 utáni globális fejlesztési
prioritásokról, aminek aktualitását egyrészt a Millenniumi Fejlesztési Célok (MDG)
határidejének 2015-ben való lejárta, másrészt az év legjelentősebb fejlesztéspolitikai
eseményének, a Rio+20 konferenciának az utókövetése adja. Végezetül, lendületet vett a
Lisszaboni Szerződés 214. cikke alapján felállítandó Európai Önkéntes Humanitárius
Segítségnyújtás Hadtest (EVHAC) előkészítése és a kapcsolódó jogszabály-tervezet Tanácson
belüli tárgyalása.
2.3.2. Hozzájárulás az Unió fejlesztési eszközeihez, részvétel a felhasználásban

2012-ben az EU következő pénzügyi perspektívájáról szóló vita egyik fontos kérdése volt az
uniós külkapcsolati eszközök1 részesedése, illetve egymáshoz viszonyított arányuk,
szerkezetük alakulása. Magyar részről támogattuk, hogy az Unió által nemzetközi fejlesztési
célokra fordított összegek felhasználása minél hatékonyabb, eredményesebb és átláthatóbb
legyen, egyben törekedtünk a magyar végrehajtó partnerek részvételi lehetőségeinek
javítására. Általánosságban elmondható, hogy NEFE-programok révén elsősorban az EU által
finanszírozott ikerintézmény-fejlesztési (Twinning és TAIEX) programok pályázását sikerült
elősegíteni (lásd az egyes országrelációknál bővebben).
Az EDF az EU költségvetésen kívüli fejlesztési eszköze, a tagállamok külön befizetéseiből
működik. Célja az afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS) országok gazdasági és társadalmi
1

Fejlesztési Együttműködési Eszköz (DCI), Előcsatlakozási Eszköz (IPA), Európai Szomszédságpolitikai Eszköz
(ENI), Partnerségi Eszköz (PI), Stabilitási Eszköz (IfS), Demokrácia és az Emberi Jogok Európai Eszköze (EIDHR),
Közös Kül- és Biztonságpolitika (CFSP), Humanitárius eszköz (HAI), Polgári Védelmi Pénzügyi Eszköz, Európai
Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest (EVHAC), Nukleáris Biztonsági Együttműködési Eszköz (INSC),
Makrogazdasági Pénzügyi Eszköz (MFA), Külső Fellépésekre Vonatkozó Garanciaalap
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fejlesztése, regionális együttműködésük elősegítése. 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. Az Alapba
Magyarország 2012-ben 15,3 millió EUR-t (4,5 milliárd HUF) fizetett be. A források földrajzi
és tematikus felosztásáról az e céllal működő EDF komitológiai bizottság dönt, a végrehajtás
súlypontját a partnerországokban működő EU Delegációk jelentik. Az EDF-ből megvalósuló
fejlesztési projektek végrehajtásába magyar részről fejlesztési szereplők eddig nem tudtak
bekapcsolódni, így a végrehajtói pályázatokkal kapcsolatos információkat törekszünk
folyamatosan minél szélesebb kör részére eljuttatni, az NGM-mel és illetve a HITA-val
együttműködve.
Az uniós joganyag átvételét és alkalmazását elősegítő intézményfejlesztési Twinning
Program keretében 2012 során magyar intézmények 12 ikerintézményi projekt
megvalósításában vettek részt. Az elmúlt évben 1 további pályázat részesült pozitív
elbírálásban. Magyarország elsődlegesen az előcsatlakozási alapokból (IPA) részesülő (délkelet-európai) országokban volt aktív, a szomszédsági és partnerségi politika hatálya alá
eső országok közül pedig Ukrajnában valósított meg ikerintézményi projektet. 2012-ben
magyar szereplők elsősorban az uniós pályázati rendszer kiépítése (NFÜ), parlamenti
kapacitásépítés (OGY), mezőgazdaság, vidékfejlesztés és élelmiszerlánc-felügyelet (VM és
háttérintézményei: MVH, AKI, NÉBIH; továbbá KSH), bel- és igazságügy (NNI, OBH),
energetika (Magyar Energia Hivatal) területen bizonyultak sikeresnek. Külön kiemelendő az
uniós csatlakozással kapcsolatos tapasztalatok átadása iránt növekvő érdeklődés, elsősorban
a nyugat-balkáni partnerországok körében.
A Twinning mellett az ún. Technical Assistance and Information Exchange (TAIEX), keretében
került sor 2-5 napos szemináriumokra, szakértői kiküldetésekre, tanulmányutakra. A TAIEX
lényege, hogy tagállami szakértők kiküldésével a tagjelölt és potenciális tagjelölt, valamint az
Európai Szomszédságpolitikában részes államok számára segíti elő az EU-s joganyag
átültetését, alkalmazását, illetve az azzal való együttműködési képességet. A magyar
szakértői részvétel 2012-ben tovább fokozódott; az év végével 8 magyar intézményi
kontaktpont és 63 magyar szakértő volt regisztrálva. 2012-ben 50 projekt valósult meg
magyar szakértő részvételével, ezek közül 8 esetben Magyarországra látogattak a
kedvezményezettek tanulmányút keretében. Leggyakrabban a belső piachoz, a bel- és
igazságügyhöz, a mezőgazdasághoz, a vidékfejlesztéshez, a halászathoz és az
élelmszerlánc-felügyelethez kapcsolódó témák képezték az ismeretátadás tárgyát.

2.4 OECD
2.4.1 Részvétel az OECD DAC munkájában

Magyarország 2012-ben továbbra is megfigyelői státuszban vett részt az OECD Fejlesztési
Támogatási Bizottságának (DAC) tevékenységében. Összhangban a Rio+20 fenntarthatósági
célokra vonatkozó iránymutatásával és a 2011. decemberi busani fejlesztésfinanszírozási
fórumon elhatározott cselekvési irányokkal, 2012-ben az OECD üléseinek kiemelt témája
között szerepelt a 2015 utáni időszakra vonatkozó fejlesztési célok felvázolása, valamint
megkezdődött a párbeszéd az új fejlesztési kihívásokhoz igazított, a megváltozott globális
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pénzügyi környezet hatásait figyelembe vevő új fejlesztésfinanszírozási módszertan
kidolgozásáról is.
A DAC 2012. december 4-5-én, Londonban tartotta magas szintű ülését, amelyen az OECD
és a DAC tagállamai, valamint a fejlődő világ megsegítésében aktív donor országok és
nemzetközi szervezetek képviselői cseréltek eszmét a nemzetközi fejlesztési együttműködés
legfontosabb aktuális kérdéseiről. A magyar delegációt Takács Szabolcs helyettes államtitkár
vezette. Az ülés végén elfogadott közlemény megerősíti, hogy a világban zajló folyamatok, a
népességnövekedésből, a változó fogyasztási szokásokból és a klímaváltozásból fakadó
kihívások kezelése érdekében a fejlesztési tevékenység legfontosabb céljait a jövőben
összehangoltabban, átfogóbban kell megközelíteni. A gyorsan változó nemzetközi
környezetben a DAC-nak fontos szerepet kell játszania a globális fejlesztési célok elérését
segítő partnerségi fórumok munkájában.
Az OECD és a DAC vezetői 2012-ben lépéseket tettek a DAC hosszú ideje változatlan tagsági
körének (EU15, Európai Bizottság, AU, CA, CH, JP, KR, NO, NZ, US) bővítése érdekében, s
ebben kiemelt figyelmet szenteltek a V4 országok meggyőzésének. Az év során V4 körben
több egyeztetésre került sor a tagság feltételeiről és velejáróiról.
2.4.2 ODA-jelentés

Magyarország 2012-ben is a megszokott rendben szolgáltatott statisztikai adatokat NEFE
tevékenységéről a DAC-nak. 2012-ben az OECD- és a DAC-tagok fejlesztési támogatásai
1996-1997 óta először csökkentek két egymást követő évben; a 2011-es csökkenést
követően 2012-ben reálértéken további 4%-al estek, 125.7 milliárd USD-re. A visszaesés
elsősorban az elhúzódó pénzügyi krízis következtében a tagországok költségvetéseire
nehezedő nyomásnak tulajdonítható.
2012-ben az EU27 csoportban mindössze négy (4) ország esetében nőtt a NEFE célú
ráfordítások aránya (AT, LV, LU, PL), tizenhat (16) tagországban – köztük Magyarországon is
– csökkent az ODA szintje. Magyarország hivatalos fejlesztési támogatása (ODA) a 2011ben mért 140 millió USD-ről kb. 119 millió USD-ra csökkent, ezzel az ODA/GNI arány 0,11
%-ról 0,10%-ra mérséklődött, ami megfelel az EU12 átlagának. A csökkenést
legfőbbképpen az EU alacsonyabb forrásfelhasználási szintje eredményezte. Míg a
közösségi költségvetésbe befizetett tagdíjunk nőtt 2011-hez képest, a tagállami
befizetésekből nemzetközi fejlesztésre fordítható források EU általi felhasználása, azaz a
programok tényleges kifizetési aránya („disbursement”) az EU egészét tekintve mintegy 200
millió EUR-val – így a Magyarországra vetített részarány is – csökkent. Hazánk ODA
volumenének alakulását szintén negatívan befolyásolta, hogy csökkenés volt tapasztalható a
hazai adatszolgáltatásban részt vevő államigazgatási szervek fejlődő országok irányába
történt kifizetéseiben.

2.5 A demokratikus átalakulás támogatása
Az Unió déli szomszédságában 2011-ben beindult változásoknak köszönhetően a
demokratikus átalakulásokat támogató fejlesztési együttműködés továbbra is az érdeklődés
homlokterében szerepelt, mind uniós, mind bilaterális téren.
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Az Európai Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat hosszas előkészítés után 2012. október
3-án adta ki közös közleményét a fenntartható demokratikus átalakulási tapasztalatok
átadásának támogatásáról. Ennek értelmében az EU a szilárd politikai és szabályozási
keretek támogatásával, a vállalkozásbarát üzleti környezet kialakításával, a magán szektor
erősítésével, illetve a társadalmi és a nemek közötti egyenjogúság elősegítésével kívánja
ösztönözni az átalakítási folyamatokat. Ezzel összefüggésben a közlemény az EU és
tagállamai – kiemelten az újabb tagállamok – demokratikus folyamatokban szerzett
tapasztalatait is összegezte, melyek segítségével az EU célzottan közvetítheti a demokratikus
értékrendet és s támogathatja a partnerországok demokratikus átalakulási folyamatait.
A közlemény és a kapcsolódó tanácsi következtetések vitája során magyar részről – az új
tagállamokkal együtt – támogattuk, hogy a téma jelenjen meg hangsúlyosabban az EU
külkapcsolataiban és a külkapcsolati eszközök programozásában. Kiemeltük, hogy a
demokratikus átalakulás a béke és biztonság, valamint a regionális stabilitás
megteremtésének feltétele, ugyanakkor szükséges a partnerországok igényeinek és a helyi
folyamatoknak a pontos felmérése, az átadható tapasztalatok körültekintő megválasztása
érdekében. Az Arab Tavasz során szerzett tapasztalatok alapján felhívtuk a figyelmet a
gazdasági átalakulási folyamatok kiemelt kezelésének szükségességére, továbbá a
munkahelyteremtés jelentőségére, amely az életszínvonal javításával támasztja alá az
átalakulási folyamatok hitelességét.
2.5.1 Burma/Mianmar

2012. október 10-12. között került sor a Külügyminisztériumban az ASEAN Awareness Forum
rendezvényre, amelyen számos délkelet-ázsiai ország képviseltette magát, köztük Mianmar
is. Tekintettel a Mianmarban zajló demokratikus átalakulási folyamatokra és az azok
támogatása melletti magyar elkötelezettségre, a burmai résztvevők szállásköltségét
(112.000 HUF) a NEFE előirányzat terhére finanszíroztuk. A Külügyminisztérium 2012
októberében döntött továbbá arról is, hogy a NEFE-keretből 4.562.408 HUF értékben
mianmari fejlesztési projektet támogat. A projektet a Demokrácia Központ Közalapítvány
Demokratikus Átalakulásért Intézete hajtja végre 2013-ban, célja pedig a magyarországi
demokratikus átalakulás tapasztalatainak átadása egy intézményi (parlamenti)
együttműködést erősítő twinning projekt előkészítése érdekében.
2.5.2 Belarusz

Magyarország a belarusz demokratizálódási folyamathoz való hozzájárulásaként
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. Az ország demokratizálódási folyamatát továbbá a
Külügyminisztérium által támogatott Nemzetközi Visegrádi Alap keretén belül a Visegrád+
program (V4 országok oktatási reformjának és irodalmának bemutatása Belaruszban), illetve
a Visegrádi Ösztöndíj Program is segíti.
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2.5.3 Moldova

Magyarország 2012-ben folytatta a Demokráciák Közössége keretében Moldovában zajló
átfogó reformtámogatási programhoz való hozzájárulását, amelynek keretében a biztonsági
és az igazságügyi szektor korszerűsítéséhez nyújt szakértői támogatást (l. még 3.1.3.4).

2.6 Klímavédelem
Magyarország NEFE tevékenységének egyik új célterülete a klímavédelem. A 2009-ben a
koppenhágai klímacsúcson a fejlett országok által tett vállalások teljesítése érdekében a
Külügyminisztérium 2012-ben 1 millió USD értékű mitigációs természetű,
energiahatékonyságot célzó projektsorozatot valósított meg Kárpátalja és Nyugat-Ukrajna
területén (a Keleti Partnerség jegyében), amely során alsó, közép- és felsőfokú oktatási
intézmények, óvodák, egészségügyi, kulturális, szociális és egyházi intézmények fűtési
rendszerének korszerűsítésére, illetve azok tető- és ablakszerkezetének felújítására került
sor. A projekt hozzájárulást jelentett Ukrajna alacsonyabb szén-dioxid kibocsátást célzó
törekvéseihez (lásd még a 3.1.3.7 pont alatt).
A klímavédelmi vállalások teljesítésének irányairól és célterületeiről, a később mobilizálandó
források felhasználásának módjáról a Külügyminisztérium stratégiát dolgoztatott ki,
amelynek elkészítése 4,3 millió HUF-ba került.
Többek között az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményének (UNFCCC) pénzügyi
mechanizmusaként működő Globális Környezetvédelmi Alap (GEF) hazai intézményi
koordinációját 2012-ben is a Külügyminisztérium Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési és
Humanitárius Segítségnyújtási Főosztálya látta el. A GEF a környezetvédelem-finanszírozás
területén napjainkban a világ legmeghatározóbb alapja, amely alapvetően hat tematikus
területen nyújt vissza nem térítendő támogatásokat fejlődő és átmeneti gazdaságú országok
számára (biodiverzitás, klímaváltozás, fenntartható vízgazdálkodás, talajerózió megelőzése,
ózonréteg védelme és az élővilág szennyeződésének megakadályozása).
A 2011. évi durbani klímatárgyalási forduló egyik jelentős eredménye az ún. Zöld Klíma Alap
(Green Climate Fund, GCF) operatív beindításáról szóló döntés elfogadása volt, amely
várhatóan a globális klímafinanszírozás fő intézménye lesz és kiemelkedő szerepet vállal a
2020-ig a fejlődő országok részére – az üvegházhatású gázkibocsátás mérséklését, illetve az
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást elősegítő intézkedések támogatása érdekében –
mobilizálandó évi 100 milliárd USD fejlesztési célú klímafinanszírozási forrás
előteremtésében és felhasználásában. A GCF 24 tagú (12 fejlett és 12 fejlődő ország vagy
országcsoport) Board-jának munkájában a Külügyminisztérium érdekérvényesítési
tevékenységének köszönhetően és a fejlett országok közötti informális megállapodás alapján
Magyarország is helyet kapott Lengyelországgal együttműködve, a KÜM NEFEFO helyettes
vezetőjének személyében. 2012-ben az első két igazgatósági ülésre került sor, amelyek során
megkezdődött az Alap intézményi struktúrájának és az annak általános működésével
összefüggő egyes szabályozási kérdéseknek a kialakítása. A 2012. évi ülések egyik
legfontosabb eredménye a GCF végleges székhelyét adó helyszín kiválasztása volt, amelyet a
hat pályázó helyszín közül a dél-koreai Songdo (Incheon város része) nyert el. Az Alap
operatív működése várhatóan leghamarabb 2013 végén indulhat el.
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2.7 FAO
A FAO-val 2007-ben kötött Megállapodás (203/2007 (VII. 31.) sz. Korm. rendelet)
értelmében 2012-ben is tovább folytatódott 14 fejlődő ország mintegy 100 ösztöndíjas
hallgatójának felsőfokú magyarországi agrártudományi képzése, amelynek keretében a
hallgatók megismerkedhettek az élelmezésbiztonsági vonatkozású magyar tapasztalatokkal
is (pl. talajvédelem, vízgazdálkodás, biotechnológia). A 100 főből 2011 júniusában 28 hallgató
már megszerezte mester fokú diplomáját, 2012-ben pedig további 42 külföldi hallgató
végzett hazai agráregyetemeken. A képzésre 2012-ben 127,8 millió HUF-t fordított
Magyarország, mely a hallgatók tanulmányai mellett valamennyi további felmerülő költséget
fedezi (jegyzetek, egészségbiztosítás, lakhatás, megélhetés). A Vidékfejlesztési Minisztérium
(VM) a Külügyminisztériummal egyeztetve 2012-ben kiterjesztette az ösztöndíjas programot
további afrikai országokra (Burkina Faso, Csád, Gambia, Mali, Nigéria, Szomália, Szudán,
Uganda) valamint Észak-Koreára és Jemenre. A programba újonnan felvett országok
hallgatói számára 2013-tól lép életbe a pályázási lehetőség. A 2012-ben résztvevő szakokat
és hallgatókat ld. a 3.2. pontban.
A FAO-Magyarország Megállapodás alapján a magyar kormányzat 2012-ben is biztosította a
FAO Európai és Közép-ázsiai Regionális Hivatala, valamint a Közös Szolgáltató Központ
működési feltételeit, anyagi és szakmai tekintetben egyaránt. A FAO hivatalok – amellett,
hogy az élelmezésbiztonság megvalósítása érdekében fejtik ki tevékenységüket – 2012-ben
213 magyar munkavállalónak biztosítottak munkahelyet.
A FAO-Magyarország Megállapodás alapján, a projektfinanszírozási kötelezettségvállalás
keretében 2012-ben két fejlesztési projekt előkészítése kezdődött meg Szerbiában és
Bosznia-Hercegovinában (ld. még a 3.1. pontban).
2012. január 26-27-én 3. alkalommal került sor Budapesten a FAO Informális Regionális
Konzultációra az Európai és Közép-Ázsiai Regionális Hivatallal együttműködésben. A
fórumon 46 ország, az Európai Bizottság és több regionális szervezet is részt vett. A
rendezvény vonzerejét az adta, hogy a magyar kormányzat támogatásával számos olyan
európai és közép-ázsiai tagország is jelen volt a rendezvényeken, amelyek a brüsszeli és
római üléseken nincsenek képviselve.

2.8 Csatlakozás a Hálózat a Globális Fejlődésért szervezethez
Magyarország az Országgyűlés döntését követően 2012. október 15-től csatlakozott a
Hálózat a Globális Fejlődésért (Global Development Network, GDN) nevű, a nemzetközi
fejlesztési együttműködés területén aktív nemzetközi szervezethez, melynek fő
tevékenysége a fejlődéssel és a nemzetközi fejlesztéssel foglalkozó kutatók és
kutatóintézetek összekapcsolása a fejlett és a fejlődő világban. A szervezet székhelye ÚjDelhi, továbbá két regionális irodát működtet, Washingtonban és Kairóban. 11 regionális
partnerhálózata van (8 fejlődő, 3 fejlett országban) és legfőbb eszköze a partnerei között
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kialakított együttműködési és kutatási hálózat működtetése. Legfontosabb tevékenységei
közé tartozik globális kutatási projektek (Global Research Projects) kezdeményezése, éves
konferenciák szervezése, regionális kutatói versenyek indítása, díjak és kitüntetések
adományozása, valamint a Dél-Dél kutatói kommunikációs hálózat (GDNet) működtetése. A
csatlakozás révén Magyarország a GDN igazgatótanácsának tagja lett, a témával foglalkozó
magyar kutatók pedig részesei lehetnek a kutatói hálózatnak. A GDN magyarországi
kutatóhálózatának szervezése jelenleg folyamatban van.
A csatlakozással párhuzamosan, a GDN
Közgyűlésének
döntése
alapján,
Budapesten került megrendezésre 2012.
június 16-18-án a szervezet éves
konferenciája, amelynek témája a
fejlődés és az urbanizáció kapcsolata
volt. A rendezvényen 320 külföldi és
magyar, a témában jártas neves kutató
vett részt, továbbá magyar részről
meghívást kaptak a szakpolitikák hazai közéleti személyiségei is. A konferencia ideje alatt új
elnököt választottak a GDN élére, Pierre Jacquet ismert francia közgazdász személyében.

2.9 Migráció, GFMD
A migráció és a fejlődés összefüggéseit vizsgáló, az ENSZ tagállamai által 2006-ban
létrehozott fórum, a Global Forum on Migration and Development (GFMD) 2012.
november 19-22. között Mauritiuson tartotta csúcstalálkozóját. A konferencián, amelynek
témáját a szabályozott migráció humán aspektusai és azoknak a fejlődő országokra gyakorolt
hatásai alkották a NEFEFO vezetője vett részt. A mauritiusi elnökség munkáját a NEFEFO
anyagiakkal (10.000 USD) is támogatta.

2.10 Donor koordináció
2012-ben számos olyan találkozóra és konzultációra került sor, amelyek célja a V4 országok
nemzetközi fejlesztési tevékenységének összehangolása, közös gondolkodás és a
multilaterális keretekben való közös fellépés egyeztetése volt. A lengyel V4 elnökség
különösen aktív volt ezen a téren; 2012. október 24-én Varsóban tartottak megbeszélést a
V4 országok NEFE főosztályvezetőinek részvételével az együttműködés aktuális kérdéseiről,
és a NEFE KÜT, valamint az OECD DAC HLM margóján szintén külön találkozót hívtak össze az
OECD DAC-kal kapcsolatos együttműködésről.
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3. Bilaterális nemzetközi fejlesztési együttműködés
A hazánk által bilaterális keretben nyújtott hivatalos fejlesztési támogatások legnagyobb
részét 2012-ben 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, amelyen 2012-ben 115,4 millió HUF állt rendelkezésre.

3.1 Bilaterális nemzetközi fejlesztési együttműködés a partnerországokkal
A bilaterális nemzetközi fejlesztési együttműködés földrajzi irányaival kapcsolatban 2012-ben
megállapítható a legkevésbé fejlett országcsoport (LDC) és a korábban az egyik legnagyobb
kedvezményezettnek számító Afganisztán részarányának csökkenése. Ez elsősorban az
alacsonyabb forrásoknak, Afganisztán esetében pedig a változó magyar szerepvállalásnak
tulajdonítható. Előzőeket is figyelembe véve, összességében megállapítható, hogy a magyar
ODA ráfordítások legfőbb kedvezményezettje 2012-ben is Afganisztán, Szerbia, Koszovó,
Moldova, Ukrajna, Vietnám, Kenya és a Palesztin Nemzeti Hatóság volt. Az alábbiakban
kiemeljük az egyes relációkban megvalósított főbb NEFE-projekteket.
3.1.1 Afrika és a Közel-Kelet

3.1.1.1 Etiópia

Az etióp államadósság 2006-ban történt
elengedéséhez kapcsolódóan létrejött kétoldalú
fejlesztési együttműködési egyezmény értelmében
az Etióp Szövetségi Demokratikus Köztáraság
Magyarország
irányában
fennálló
–
és
Magyarország által elengedett – adósságának 10 %át, 743 ezer USD-t az etióp fél fejlesztési projektek
finanszírozására allokált. Figyelembe véve az
ismétlődő aszálykárok hatásainak felszámolását
prioritásként meghatározó etióp fejlesztési
elképzeléseket, 2007-ben átfogó vízügyi és öntözési projekt megvalósítása kezdődött meg,
magyar vállalati részvétellel. A VIKUV által kivitelezett projekt a mezőgazdasági művelésre
alkalmas Kobo Girana völgy vízellátási és öntözési rendszerének kialakítását célozta és
magába foglalta 10 etióp vízügyi szakembere elméleti és gyakorlati képzését
Magyarországon, 3 vízkút mélyítését, 30 hektáron csepegtető öntözőrendszer, illetve 2 km
ivóvízvezeték és ivóvízellátó rendszer kiépítését.
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A projektet hivatalosan az etióp víz- és
energiaügyi miniszter helyettese és a NEFEFO
vezetője adta át 2012. november 5-én. A projekt
magyar vonatkozásairól és az etiópiai út
tapasztalatairól Makkay Lilla, a Külügyminisztérium
Nemzetközi
Fejlesztési
és
Humanitárius
Főosztályának vezetője adott interjút a Gazdasági
Rádiónak (http://gazdasagiradio.hu/cikk/85481/).

3.1.1.2 Kenya

2012. október 30-án került sor annak a vízvételi és
szanitációs központnak a hivatalos átadására, amely
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Maji na
Ufanisi kivitelezésében, a külügyi NEFE előirányzat
9,3 millió HUF-os támogatásával valósult meg
Mombasa 20 ezer lakosú, Bangladesh nevű
nyomornegyedében. A projekt olyan vízvételi
lehetőséget, kulturált illemhelyeket és zuhanyozókat
magába foglaló szolgáltató egység, amely a
nyomornegyed szélén, a 800 fős általános iskola
közvetlen szomszédságában üzemel. A szanitációs központot Kozma Imre, a MMSZSZ
vezetője és Makkay Lilla, a NEFEFO vezetője adta át.
2012. november elején a NEFEFO delegációja
látogatást tett a Nairobitól kb. 400 km-re fekvő
Taita
hegyen
található
St.
Joseph
Gyermekotthonban és ellenőrizte a NEFE
forrásokból ott finanszírozott tevékenységet. Az
árvaház és az ahhoz kapcsolódó iskola működését –
vízhez való hozzáférését és napenergiával való
energiaellátását – segítő projekt megvalósításához
a magyarországi Taita Alapítvány két ízben (2008: 2
millió HUF, 2011: 6,6 millió HUF) kapott támogatást
a Külügyminisztériumtól. A helyszíni bejáráson szerzett személyes tapasztalatok alapján a
projekt sikeres, működőképes és fenntartható.
2012-ben megtörtént a gyermekotthon vízellátásának javítását szolgáló vizesblokk
renoválása, illetve új egységek kialakítása, amely a Taita Alapítvány gondozásában, civil
szervezetek részére kiírt pályázaton nyert 2,3 millió HUF-os támogatásból valósult meg. A
fejlesztés hozzájárult a gyermekek életkörülményeinek, egészségügyi helyzetének
javításához. A támogatásnak köszönhetően szintén 2012 óta napelem rendszer biztosítja a
gyermekotthon környezetbarát és folyamatos áramellátását.
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2012 végén a Külügyminisztérium 380 ezer HUF értékben tárgyi adományokkal (tartós
élelmiszerekkel, tisztálkodási eszközökkel, tanszerekkel, magyar mesekönyvek angol nyelvű
kiadásával) is segítette az árvaházban élő gyerekeket.
A néhai, Magyarországról elszármazott Loefler Imre orvos által nairobiban alapított
botanikus kert és oktatási központ (Imre Loefler Education Centre) munkáját a magyar
NEFE a korábbi években egy ízben már támogatásban részesítette, s 2012-ben sor került egy
újabb, 7.500 EUR (2.175.000 HUF) értékű hozzájárulás bejelentésére. A UNDP, a Ford
Foundation és a nairobi holland nagykövetség által támogatott természetvédelmi alapítvány
alapítója, Loefler Imre emlékét ápolja és célja, hogy a birtokában levő erdőterület védelme
mellett az erdők környezeti szerepét ismertesse meg a nagyközönséggel.
3.1.1.3 Palesztin Nemzeti Hatóság (PNH)

2012. május 3-10. között immár harmadik
alkalommal tartottak képzést a BM NOK által
kiküldött oktatók a palesztin biztonsági szektort
kiképző, jerikói Függetlenségi Egyetemen, ezúttal
az internetes bűnözés elleni küzdelem témában. A
projekt finanszírozását magyar részről 700 ezer HUF
biztosította. A program költségtakarékosan, magas
hozzáadott értéket biztosító tudástranszferrel
valósult meg.
2012. május 31-én került sor a betlehemi Al-Khader (Szt. György) Jótékonysági Szervezet
számára felajánlott, az UNICEF rendszerén keresztül biztosított 10 ezer EUR támogatás
átadására. A kiemelkedő társadalmi szerepe ellenére állandó forráshiánnyal küzdő iskola
Betlehem hátrányos helyzetű kerületének fogyatékos és tanulási nehézséggel küzdő
gyermekeit segíti, egyedüli lehetőséget nyújtva a számukra szükséges speciális tanrend
szerinti foglalkozásokhoz.
2012. december 27-én került sor a PNH – C Zóna beduin lakosságának helyi oktatási
körülményeinek javítását célzó projekt átadására. Az Al-Rashayde beduin faluban
megvalósított fejlesztési támogatással hazánk is csatlakozott a megszállt Nyugati-Part közel
kétharmadát kitevő, teljes izraeli fennhatóságú, ún. C Zónában élő palesztin (arab és beduin)
lakosság helyben maradását elősegítő, a nemzetközi fejlesztési fórumokon egyre
hangsúlyosabbá váló erőfeszítésekhez. A 3 millió HUF-os támogatás lehetővé tette az
épületek fűtésének és hűtésének javítását, az elhasználódott eszközök cseréjét és
alapfelszerelések biztosítását, illetve az óvoda szegény gyermekei számára ruhacsomagok
vásárlását. A tervezett program hozzájárul a helyi gyermekek oktatási körülményeinek
javulásához, közvetve a biztonságuk növekedéséhez.
Az elmúlt évekhez hasonlóan 2012-ben is pénzügyi (működési) támogatásban (7 millió HUF)
részesítettük a Palesztin Hatóság budapesti nagykövetségét.
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3.1.2 Ázsia
3.1.2.1 Afganisztán

2012-ben
külügyminisztériumi
finanszírozással a HM által kivitelezett, 85,8
millió Ft összértékű infrastrukturális
projektek
valósultak
meg
Baghlan
tartományban. Felépült a Pol-e-Khumri-ban
található Gazdasági Hivatal irodaépülete
és a Zaman Khil-i leány középiskola. Ezen
felül a BM NOK 12 millió Ft értékben afgán
rendőri vezetők, illetve a kábítószerrel
kapcsolatos bűnözés elleni küzdelemben
részt vevő rendőrök képzését valósította
meg Magyarországon. A kéthetes szakmai tanulmányút egyben a 2012. évi magyar
hozzájárulást jelentette a NATO-Oroszország Tanács keretében megvalósuló, afganisztáni,
pakisztáni és közép-ázsiai rendőrtisztek kábítószer-ellenes képzését szolgáló projekthez. A
programban 2008 óta aktívan részt veszünk képzések szervezésén keresztül.
A NEFE együttműködésben kiemelkedő szerepet játszik az oktatási terület. Ennek keretében
a Külügyminisztérium finanszírozásával 2012-ben 24 afgán ösztöndíjas tanult magyarországi
felsőoktatási intézményekben (általános orvosi, gazdaságtudományi, politológiai, mérnöki,
matematika tanári szakokon), illetve vett részt magyar nyelvi képzésben. A 24 fős csoport
részeként, a 2010. évi oktatási munkatervben foglaltaknak megfelelően 2012. január 18-án 7
diák érkezett Magyarországra és kezdhette meg tanulmányait a Balassi Intézetben. A
felsőoktatási együttműködés tárgyalásakor megemlítendő, hogy a Vidékfejlesztési
Minisztérium finanszírozásában, a FAO-magyar ösztöndíjas program keretében 2012-ben 15
hallgató vett részt agrár-felsőoktatási képzésben (a többi relációt bővebben ld. a 3.2.
pontban).
A magyar vezetésű baghlani PRT bezárására való felkészülés új helyzetet eredményezett az
Afganisztánnak nyújtott magyar fejlesztési támogatások további tervezésében is. Várható,
hogy Afganisztánnal a jövőben is fenntartjuk az oktatási-képzési együttműködést.
A 1387/2011 (XI. 17.) sz. Korm. határozat alapján kerül kivitelezésre egy vidékfejlesztési és
élelmezésbiztonsági NEFE projekt a Magyarország számára prioritásként kezelt Baghlan
tartományban, a FAO-val szemben fennálló kötelezettségvállalás terhére, a VM
koordinációjával. A FAO és a VM közötti megállapodás 2012 decemberében jött létre, a
kivitelezés várhatóan 2013. év végéig fejeződik be. A projekt értéke 11 millió Ft.
3.1.2.2 Kambodzsa

2012-ben sor került 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 – befogadó központ
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létesítése hátrányos helyzetű csoportok (pl. az emberkereskedelem áldozatai) részére és
hozzájárulás a Központ egy éven át tartó működtetéséhez – végrehajtói pályázatának
meghirdetésére.
3.1.2.3 Mongólia

2012-ben döntés született mongol vámtisztviselők magyarországi képzésének
megvalósításához szükséges 6,1 millió HUF támogatás biztosításáról. Az oktatási program
keretében a Mongol Vámfőigazgatóság kérésére a NAV 2013 során 10 mongol
vámtisztviselőt fogad egy 1 hetes magyarországi képzésre.
2012-ben döntés született továbbá a „Kelet-Mongólia Vízgyűjtő-gazdálkodási Modellje a
Klímaváltozás Mérséklésére” című projekt további NEFE finanszírozásáról. 2009-ben merült
fel az a konkrét mongol igény, hogy a kelet-mongóliai területekre vonatkozóan, komplex
vízgyűjtő gazdálkodási terv kerüljön kidolgozásra magyar szakemberek bevonásával,
tekintettel azok mongóliai tapasztalataira és a már korábban kidolgozott regionális
kerettervre. 2011-ben döntés született a „Kelet-Mongólia Vízgyűjtő-gazdálkodási Modellje a
Klímaváltozás Mérséklésére” című projekt megvalósításához szükséges 22.900.000,- HUF
támogatás biztosításáról. 2012-ben folytatódtak a projekt kivitelezésének előkészítő
munkálatai, a VM-nek történő forrásátadás elhúzódása miatt a projekt valószínűleg csak
2013-at követően kezdődhet el.
3.1.2.4 Vietnám

2012 során pályázat alapján 4,5 millió HUF NEFE
támogatásból valósult meg a Faipari Tudományos
Egyesület „A vietnámi mezőgazdaság erdészeti,
faipari, biomassza hulladékának felhasználása a
vidéki lakosság életszínvonalának emeléséhez” c.
projektje. A projekt célja a biomassza energetikai
felhasználásának vietnámi bevezetése, a biomassza
hazai feldolgozásának bemutatása és a vietnámi
adaptálás lehetőségeinek bemérése volt, a
klímavédelem céljából. A természetes hulladék
gazdaságos felhasználásához (brikett gyártásának
előkészítése), a legszegényebb rétegek életkörülmények javításához és a szegénység
csökkentéséhez hozzájáruló projekt első szakasza korábban, 2011 során 4 millió HUF
támogatásban részesült.
2012-ben a Vidékfejlesztési Minisztérium háttérintézményeivel Vietnamból vízügyi szakértői
delegációkat fogadott tapasztalat átadás céljából, ami további NEFE és kötött segély hitel
projektet alapoz meg.
3.1.3 Nyugat-Balkán és Kelet-Európa
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3.1.3.1 Bosznia-Hercegovina

A Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány 2012-ben valósította meg a
környezeti nevelés témakörében az oktatási módszertan fejlesztésére irányuló, a civil
szervezetek számára kiírt NEFE pályázaton nyertes projektjét Tuzla Kantonban, amelyhez a
Külügyminisztérium 4 millió HUF támogatást nyújtott. A projekt keretében az Alapítvány
által, EU támogatással készített módszertani kézikönyv 8 fejezete került lefordításra,
adaptálásra, ill. további 2 fejezetet a helyi igények
szerint dolgoztak ki. Továbbá 30 pedagógus és
környezeti nevelő számára tartottak 2 napos
továbbképzést.
A Vidékfejlesztési Minisztérium a FAO-val
együttműködésben, a 203/2007 (VII. 31.) sz.
Korm. rendelet alapján mintegy 112 millió HUF
összegben támogatta 2011 végén a Livno
kantonban
megvalósítandó
közösségi
vidékfejlesztési projektet. 2012-ben a program
tervezése zajlott, a 2 éves kivitelezés ezt követően várhatóan 2013-ban kezdődik el.
3.1.3.2 Koszovó

Koszovóban a 2008-2010-re előirányzott 300 millió HUF összértékű nemzetközi fejlesztési
együttműködési program megvalósítása 2012-ben is folytatódott. A program egyik kiemelt
területét a mezőgazdasági és vízgazdálkodási területen indított képzések képezték. Az
alprogram keretében a koszovói fél kérésére 2012-ben a környezetvédelmi szempontok
mezőgazdaság és vízgazdálkodás területén történő érvényesítésére fókuszáló két
tanulmányút valósult meg. A program célja az agrár-környezetvédelmi stratégiák és az egyes
szakágazatok jó gyakorlatának megismertetése volt a résztvevőkkel. A program szakmai
tartalmát a Vidékfejlesztési Minisztérium és háttérintézményei, továbbá a biogazdálkodást
végző vállalatok és az azokat tömörítő szervezet képviselői adták. A 2012. április 22-28.
között megvalósult első turnus a talaj- és növényvédelemre, a génmegőrzésre, a
mezőgazdálkodás során keletkező szerves hulladék felhasználásra és a bio borászatra, a
május 20-26. közötti turnus a bio zöldség- és gyümölcstermesztés mellett elsősorban az
öntözésre, víz- és halgazdálkodásra koncentrált. A két programon összesen 14 koszovói
szakember vett részt a koszovói Mezőgazdasági, Erdészeti és Vidékfejlesztési Minisztérium
képviseletében. A két tanulmányút összesen 8,6 millió HUF-ból valósult meg.
A koszovói önkormányzati és államigazgatási szektor kapacitásépítését célzó alprogram
keretében 2012. április 15-22. és május 12-19. között került sor a 6-7. önkormányzati
képzésre, melyeken összesen 28 fő vett részt. Az oktatási, egészségügyi feladatok
szabályozására, valamint térségfejlesztésre és annak finanszírozási hátterére koncentráló
program előadásait a BM és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem biztosította, illetve települési
önkormányzatoknál tett látogatások keretében tapasztalat-átadásra került sor. A két
tanulmányút összesen 15,5 millió HUF-ból valósult meg.
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3.1.3.3 Macedónia

2012 júliusában zárult le a macedón parlament kapacitásait erősítő 975 ezer EUR
költségvetésű, magyar-lett konzorciumban, uniós támogatással megvalósult IPA projekt. A
18 hónapos projektciklus alatt 115 kedvezményezett parlamenti tisztviselő számára 30
szemináriumi tréningre került sor. A program keretei között 23 parlamenti hivatalnok
bevonásával egy magyarországi és egy lettországi szakmai tanulmányút valósult meg, amely
mellett további fontos szakmai eredmény, hogy a projektciklus alatt 8 darab, magyar
szakemberek által szerkesztett, macedón törvényhozásnak szánt szakmai ajánlásokat
megfogalmazó szakértői jelentés került publikálásra.
A 2012. évi NEFE keretből 2,8 millió HUF támogatást nyújtottunk a Nemzeti Adó és
Vámhivatal és macedón partnere együttműködéséhez, Twinning és TAIEX projektek
előkészítése érdekében. A projekt keretében a NAV 2013 során 4 napos tanulmányútra
fogadja macedón partnerét a jövedéki adózás témakörében.
2012. november végén TAIEX támogatás igénybevételével négynapos közigazgatás-fejlesztési
tanulmányúton vett részt a Macedón Köztársaság delegációja a KIM-ben. A Magyary Zoltán
Közigazgatási-fejlesztési Program bemutatásán kívül a résztvevők tájékoztatást kaptak a
személyügyek, az e-közigazgatás, valamint a területi közigazgatás megújításáért tett magyar
lépésekről.
2012. november 24-26-án a KIM felügyelete alá tartozó Nemzeti Biztonsági Felügyelet (NBF)
TAIEX program keretében háromfős macedón delegációt látott vendégül Budapesten. A
vendégek számos előadást hallhattak a NBF működéséről, a vonatkozó jogszabályok
alkalmazási gyakorlatáról, részletes betekintést nyerhettek az iparbiztonsági ellenőrzések, a
biztonsági feltételek megteremtése, a személyi és telephely biztonsági tanúsítványok és a
minősített szerződésekkel kapcsolatos magyar joggyakorlatba.
A magyar kormányzati szereplőkön túlmenően, több magyarországi bejegyzésű tanácsadó
cég (AAM, Vialto Consulting, Communautrade) működött közre piaci alapon macedóniai
uniós programokban. Az AAM tanácsadó cég 2012 során uniós tendert nyert, amely a helyi
Statisztikai Hivatal kapacitásfejlesztésére irányul. A 2013 januárjában induló, "Support to the
State Statistical Office for Supporting the Software Solution for Online Filling of the Statistical
Questionnaires" elnevezésű egyéves projekt értéke 80.000 EUR.
3.1.3.4 Moldova

A Moldovai Köztársaság EU-integrációs folyamatához nyújtott magyar támogatásról szóló,
2010-ben aláírt közös nyilatkozat jegyében 2012. április 25-én a Külügyminisztérium EU
integrációs tapasztalatátadó fórumot tartott Budapesten. Ezzel párhuzamosan, 2012. április
23-26. között került sor a Moldova EU-val kötendő Mély- és Átfogó Szabadkereskedelmi
Megállapodásának (DCFTA) tárgyalásaira való felkészüléséhez szükséges intézményi háttér
és szakmai kapacitások kialakítását segítő projekt második szemináriumára Budapesten. A
képzés során magyar vámigazgatási, növény- és állategészségügyi, műszaki szabályozási és
közbeszerzési szakemberek osztották meg az uniós együttműködéssel kapcsolatos
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ismereteket a területekért felelős szakemberekből álló hatfős moldovai delegációval. A
projekt 2,67 millió HUF felhasználásával valósult meg.
2012-ben került végrehajtásra az a két, moldovai civil szervezetek kapacitásfejlesztését célzó
projekt, amelyek 2011 decemberében pályázati eljárás keretében nyertek támogatást. A
Demokratikus Átalakulásért Intézet (ICDT) által 5 millió HUF NEFE támogatással
megvalósított „Összefogás a Dnyeszter-vidék fejlesztéséért” projekt keretében 2012 első
felében a Dnyeszter két partjáról kormányzati és nem kormányzati szervezetek képviselői
vettek részt két workshopon (Soroca és Varnita),
valamint egy magyarországi tanulmányúton. A
projekt a regionális fejlesztés európai modelljeit
ismertette meg a résztvevőkkel, illetve közösen
regionális fejlesztési projekt-terveket dolgoztak
ki.
A Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány
(Demnet) „CSATTolódj be a társadalomba − FIT
Into Society” című projektjének célja a civil
szervezetek társadalmi beágyazódásának és
fenntarthatóságának növelése volt, az adományszervezés, a működési transzparencia és
társadalmi innovációs képességük erősítésén keresztül, valamint az összekapcsolásuk e
témákban működő európai hálózatokkal. A Demnet munkatársai 3 napos tematikus képzést
tartottak moldovai és Dnyeszter melléki civil szervezetek képviselői számára Tiraszpolban,
magyar és nemzetközi szakemberek bevonásával. A tréninget követően online konzultációk
segítségével szervezetfejlesztési terveket dolgoztak ki. A projektet egy Donor Fórum zárta,
amely lehetőséget biztosított a részt vevő civil szervezetek számára, hogy bemutatkozzanak
a Moldovában jelen lévő donoroknak. A projekt 3,5 millió HUF NEFE támogatással valósult
meg.
A Demokráciák Közössége Moldova Task Force igazságügyi szektorával foglalkozó
munkacsoport keretében az átalakításra kerülő ombudsmani intézményről szóló törvény
kidolgozását a magyar tapasztalatok átadásával, javaslatok megfogalmazásával segítő
projektet indítunk 2013 első felében, melynek költségeire a Külügyminisztérium 2 millió HUF
támogatást különített el a 2012. évi NEFE keretből.
Magyarország 2008 februárjától aktívan közreműködik a Dnyeszter melléki konfliktus
megoldását, illetve az ország reintegrálását segítő bizalomerősítő intézkedések sorába
illeszkedő Dnyeszter Eurorégió létrehozásában, amely végrehajtó testületének első ülésére
2012 februárjában került sor. A Nemzetközi Visegrád Alap támogatásával, az ICDT és a cseh
Intézet a Stabilitásért és Fejlődésért (ISD) szervezésében 2012. november 18-19. között,
Tiraszpolban tartották meg a Dnyeszter Eurorégió és társult tagjai intézményi kapacitásainak
erősítését célzó, többrészes projekt soros tanácskozását. A szeminárium fő célja az ukrajnai,
a moldovai és a Dnyeszter-melléki határtérségbeli bizalomerősítés volt.
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3.1.3.5 Montenegró

Montenegró
EU-csatlakozási
tárgyalásainak
mezőgazdasági,
vidékfejlesztési,
környezetvédelmi, halászati, valamint növény- és állategészségügyi fejezeteire való
felkészülését 2012. októbertől 2013. első negyedévének végéig a montenegrói főtárgyaló
kabinetjében magyar tanácsadó segíti. A szakértő tevékenységének finanszírozására teljes
mértékben magyar költségvetési forrásokból kerül sor, mely 2012-ben 4,8 millió HUF
ráfordítást igényelt.
A KIM az igazságügyi intézmények bevonásával, a balkáni országokkal történő igazságügyi
együttműködés erősítése és EU-integrációjuk elősegítése érdekében 5 komponensből álló
képzési programot állított össze. A négy szemináriumból álló montenegrói képzés
megvalósításához a Külügyminisztérium 2012. évi NEFE keretéből 5 millió HUF támogatást
nyújt, a program 2013-ban valósul meg.
3.1.3.6 Szerbia

2012-ben folytatódott a Szerbia EU-integrációját támogató, 2010-ben aláírt egyetértési
nyilatkozatban (MoU) foglaltak végrehajtása a Külügyminisztérium bilaterális fejlesztési
tevékenysége keretében. Ennek jegyében 2012 során egy tanulmányútra és három
szemináriumra került sor belgrádi nagykövetségünk szervezésében.
2012. január 30. – február 2. között 27 szerbiai szakember vett részt magyarországi
tanulmányúton az élelmiszerek és állati takarmányok korai riasztó rendszerének (Rapid
Alert System for Food and Feed, RASFF) megismerése és a szerbiai országos rendszer
felállításának előkészítése érdekében. A résztvevők a Vidékfejlesztési Minisztérium, a
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal, az Állami
Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat szakembereinek előadásait hallgatták meg, továbbá
ellátogattak a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal mikrobiológiai és toxikológiai
laboratóriumába. A projekt 4,5 millió HUF felhasználásával valósult meg. A program
kivitelezésében a Vidékfejlesztési Minisztérium vállalta a szakmai összefogó szerepet.
2012. március 2-án két energetikai témájú szemináriumra került sor Belgrádban. A Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium munkatársa a termelés és a hálózatüzemeltetés szétválasztása,
valamint a fogyasztói jogok védelmére vonatkozó szabályokat megállapító harmadik
energetikai csomag végrehajtásáról, míg a MOL képviselője az üzemanyagok
minőségellenőrzési rendszere témakörben tartott előadást. A két szeminárium együttes
költsége 0,5 millió HUF volt.
2012. március 19-20-án a VM Természetmegőrzési Főosztályának vezetői tartottak
előadásokat Belgrádban a szerb környezetvédelemért felelős tárca tisztviselői, valamint a
területi szervek szakemberei számára a Natura 2000 hálózat témakörében. A projekt 867
ezer HUF felhasználásával valósult meg.
A magyar és a szerb fél elfogadta továbbá az EU-integrációs MoU 2012. évre vonatkozó
munkatervét. Az ebben szereplő 4 projekt (szennyvízkezelés, vízgazdálkodás, vízminőség és
takarmányozás témakörökben) megvalósítására összesen 25.250 EUR került lekötésre a
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2012. évi NEFE keretből, a projektek 2013 során valósulnak meg. Szintén 2013-ban kerül
sorra a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal szerb partnerszerve kapacitásait fejlesztő két
projekt menekültügyi és migrációs, illetve ország-információs témakörökben, melyeket a
Külügyminisztérium együttesen 4,158 millió HUF támogatásban részesített a 2012. évi NEFE
keret terhére. További 1 millió HUF támogatásban részesült a szerbiai International Security
Affaires Center európai uniós tájékoztató kiadványainak publikálása és terjesztése.
A Vidékfejlesztési Minisztérium a FAO-val együttműködésben, a 203/2007 (VII. 31.) sz. Korm.
rendelet alapján mintegy 112 millió HUF összegben támogatta 2011 végén a Szerbia
ökogazdálkodását fejlesztendő projektet. 2012-ben a program tervezése zajlott, a 2 éves
kivitelezés ezt követően várhatóan 2013-ban kezdődik el.
3.1.3.7 Ukrajna

2012-ben megvalósult az a két, az ukrajnai egészségügyi ellátás fejlesztését célzó projekt,
melyek 2011 decemberében pályázati eljárás keretében nyertek a NEFE keretből
támogatást:
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület „A beteg aranyórája – civil támogatás az ukrán
sürgősségi betegellátás fejlesztéséhez” című projektjét 3,8 millió HUF támogatásból
valósította meg. A projekt célja a vezető halálokok közé tartozó szívmegállás esetén
eredményesen beavatkozni képes elsősegélynyújtók képzése volt. A projekt során az
európai normák alapján végezhető alapszintű újraélesztésről (BLS) és a félautomata
életmentő defibrillátor (AED) használatához ukrán nyelvű oktatási segédanyag készült, két
iskolában félautomata defibrillátor került elhelyezésre, 11 fő instruktori, közel száz diák
pedig BLS/AED képzésben vett részt. Tekintettel a projekt sikerére, a program folytatása
2012-ben további 3 millió HUF támogatásban részesült.
A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 10 millió HUF támogatásból valósította meg a
„Sürgősségi és alapfokú betegellátás fejlesztése Kárpátalján” projektjét, melynek keretében
a Beregszászi Járási Kórház részére inkubátor, vérképelemző, EKG, sebészeti készlet,
reanimációs sebészeti monitor és 10 db szülészeti vákuum rendszer, illetve rezisztens TBC
betegek elkülönítésére alkalmas kórtermek kialakításához építőanyagok kerültek átadásra.
A Duna Régió Stratégia keretén belül a Felső-Tiszai árvízvédelmi helyzet megoldására közös
magyar-ukrán fejlesztési program kidolgozása és megvalósítása indult el, melynek egyes
elemeihez, az ukrán árvízvédelmi tervezési feladatok elvégzéséhez 10 millió HUF NEFE
támogatás nyújtásáról született döntés. A feladatok végrehajtására 2013 első negyedében
kerül sor.
„Keleti Partnerség Fejlesztési Együttműködés Kárpátalján” címmel a magyar
Külügyminisztérium és a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatás közös programot indított
kárpátaljai oktatási, szociális és kulturális intézmények fejlesztése, energiahatékonyságuk
növelése érdekében. A 2012. július 1. és 2013. június 30. között megvalósuló programhoz
mindkét fél 1-1 millió USD-vel járult hozzá. 2012 végéig számos kárpátaljai település oktatási,
nevelési és szociális intézményeiben került sor a nyílászárók energiatakarékossági
szempontok szerinti cseréjére, a fűtési rendszerek korszerűsítésére. Továbbá megtörtént a II.
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Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola egy szárnya tetőszerkezetének javítása is. A
program Magyarország nemzetközi klímavédelmi vállalásai teljesítésének részét képezi.
Beregszászban 2012-ben első alkalommal került megrendezésre Roma Nap. Ennek során a
romák helyzetével foglalkozó konferencia megtartásán túl a több ezres roma tábor
köztisztasági takarítására, ételosztásra és kulturális műsorokra is sor került. A rendezvényt a
magyar Konzulátus az Emberi Erőforrás Minisztériumával közösen a kárpátaljai Géniusz
Jótékonysági Alapítvány és a Kárpátaljai Református Egyház bevonásával, a Magyar Máltai
Szeretet Szolgálat és helyi államigazgatási szervek és vállalkozók közreműködésével
szervezte, a Külügyminisztérium és az EMMI finanszírozásával.
A kárpátaljai oktatást 2012-ben is számos hazai kormányzati és civil intézmény, szervezet
támogatta: Emberi Erőforrások Minisztériuma Külhoni Magyarok Osztálya, Bethlen Gábor
Alap, Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Nemzetpolitikai Államtitkársága, Wekerle Alap, Hármashalom Alapítvány, Kárpátaljai Magyar
Iskolai Könyvtárakért Alapítvány, Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány, Magor
Alapítvány. Továbbá a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Egyházi, Nemzetiségi és
Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága a Kárpátaljai Református Egyház
számos oktatási és szociális programját támogatta.

3.2 Ösztöndíjak a kétoldalú fejlesztési tevékenységben
A korábbi évekhez hasonlóan, 2012-ben is Magyarország kétoldalú ODA-jának meghatározó
elemét képezték a fejlődő országok diákjai számára biztosított ösztöndíjak, amelyek
alapvetően két formában érhetők el. A magyar fél államilag támogatott képzések révén
2012-ben 6.578 fejlődő országból származó diáknak nyújtott támogatást, összesen 1,379
milliárd HUF értékben. A legtöbb hallgató Szerbiából, Ukrajnából, Iránból, Nigériából,
Törökországból, Kínából, Vietnamból és Kamerunból érkezett. Szerbia és Ukrajna – az ott élő
magyar kisebbségek - vonatkozásában az ösztöndíjak mellett egyéb, ODA-ként elszámolható
támogatásokra is sor került (pl. hallgatói szervezet támogatása, szülőföldi tanulmányok,
oktatók támogatása, pedagógus továbbképzések, nyári akadémiák, taneszköz-támogatás,
tanulmányi verseny, anyanyelvi szaktábor). A magyar kormányzat és a FAO Európai és KözépÁzsiai Regionális Hivatala közötti együttműködés keretében pedig a Vidékfejlesztési
Minisztérium kifejezetten fejlődő országokból származó egyetemi hallgatók magyarországi
agráregyetemen történő képzését támogatja. 2012-ben a programban részt vevő hallgatók
után fizetett támogatás összesen 127,8 millió HUF volt. Ezen képzési formában 2012
folyamán Afganisztánból (15), Azerbajdzsánból (4), Etiópiából (23), Indiából (2),
Kazahsztánból (1), Kenyából (8), Kirgizisztánból (3), Koszovóból (5), Laoszból (1),
Macedóniából (1), Moldovából (1), Mongóliából (6), Namíbiából (4), Szerbiából (15),
Tádzsikisztánból (2), Ukrajnából (10), Vietnámból (12) vettek részt a hallgatók a képzésekben
(összesen 113 fő). A hallgatók az egyetemek agrártudományi, kertészettudományi,
növényorvosi, biotechnológusi, vidékfejlesztési, állatorvosi, állattudományi, takarmányozási
és takarmánybiztonsági szakjainak mester fokozatú képzéseihez csatlakoztak. Kiemelendő,
hogy Szerbiából és Ukrajnából többségében határon túli magyar hallgatók érkeznek, így az ő
képzésük és támogatásuk a NEFE célok mellett a nemzetpolitikai célok eléréséhez is
hozzájárul.
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3.3 Kötött segélyhitelezés
A kötött segélyhitelezési konstrukció lényege, hogy kedvezményes feltételekkel, állami
támogatással és garanciavállalással nyújt hitelt bizonyos fejlődő országok részére. Ez az
egyetlen nemzetközileg elfogadott, EU konform, állami exportösztönző eszköz, amely a
kedvezményezett ország számára a piacinál alacsonyabb kamattal kínál visszafizetendő
hitelt, ám annak felhasználását a hitelt nyújtó országtól vásárolt árukhoz vagy
szolgáltatásokhoz köti. Általános feltételeit az OECD hivatalosan támogatott exporthitelekről
szóló megállapodása szabályozza2. A kötött segélyhitel konstrukciók kialakítása
Magyarországon a Nemzetgazdasági Minisztérium illetékességébe tartozik.
Magyarország 2004 óta folytat kötött segélyhitelezési tevékenységet, a Magyar ExportImport Bank Zrt (Eximbank) révén biztosítva a pénzpiacról felvett forrásokat a
kedvezményezett ország arra kijelölt kormányzati szervének. A nemfizetés - politikai és
kereskedelmi - kockázataira a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. (MEHIB) állami hátterű
biztosítása nyújt fedezetet. A hitelügylet mögött biztosítékként a kedvezményezett ország
szuverén garanciája áll. A kötött segélyhitel kedvezmény része kamattámogatásokból és
biztosítási díjtámogatásból tevődik össze, amely összegek ODA-ként elszámolhatók.
2012-ben lezajlott a kötött segélyhitelezési koncepció áttekintése és a kötött segélyhitel
projektek felülvizsgálata, ezért új kötelezettségvállalásra, illetve hitelkeret megnyitására –
2011-hez hasonlóan – nem került sor. 2012-ben az Eximbank nem folyósított kötött
segélyhitel ügyletekhez kapcsolódóan hitelrészletet. A korábban folyósított kötött
segélyhitelekhez kapcsolódó, központi költségvetési támogatásból adható, 2012-ben
ténylegesen kifizetett kamattámogatások összege 152,8 millió HUF volt.
A Kormány 2012. november 7-én fogadta el a kötött segélyhitel projektek
felülvizsgálatának végrehajtásáról és Magyarország kötött segélyhitelezési koncepciójáról
szóló 1516/2012 (XI. 22.) kormányhatározatot, amely a kötött segélyhitelezés, mint
exportösztönző eszköz hatékonyabb felhasználását tűzi célul Magyarország külgazdasági
kapcsolataiban. A kormányhatározat a kötött segélyhitelezés jövőbeli célterületeiként
Magyarország 2012-2020. évre szóló külgazdasági stratégiáját figyelembe véve – a „keleti
nyitás” koncepciónak megfelelően – a következő térségeket és országokat jelöli meg:
Független Államok Közössége térsége, Ázsia dél- és távol-keleti térségei, valamint az afrikai
térség jogosult országai és Koszovó.
A kötött segélyhitelezésben érintett, folyamatban lévő projekteket a mellékletben található
táblázat tartalmazza.

2

Arrangement on Officially Supported Export Credits,
http://www.oecd.org/tad/xcred/theexportcreditsarrangementtext.htm

26

3.4 A NEFE projektek monitoringja
2012-ben folytattuk fejlesztési projektjeink 2011-ben kidolgozott szakmai módszertan
szerinti monitoringját. Ennek keretében felmértük a Baghlan tartományban a magyar PRT
működéséhez kapcsolódóan az elmúlt években végrehajtott mindazon fejlesztési projekt
eredményeit, amelyek valamely fizikai létesítmény megvalósítását célozták. A 15 projekt
helyszíni bejárása során felvett jegyzőkönyvek értékelése megkezdődött, összesítésük és a
következtetések levonása 2013-ban történik meg.
A NEFEFO 2012 őszén ugyancsak elvégezte a Kenyában folyamatban lévő, illetve a látogatás
alkalmával átadott fejlesztési projektek monitoringját, valamint az Etiópiában az adósságelengedés kapcsán az előző években végrehajtott, de véglegesen csak 2012-ben lezárt
vízügyi projekt utólagos ellenőrzését.
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4. Humanitárius segélyezés
A Külügyminisztérium költségvetésében a rugalmasan felhasználható humanitárius
segítségnyújtási előirányzaton 2012-ben is 10 millió HUF állt rendelkezésre sürgősségi
segélyakciók finanszírozására. Ennek kiegészítésére a korábbi években lekötött, de fel nem
használt tételek felszabadításából került sor, illetve a nemzetközi szervezetek számára
fenntartott önkéntes hozzájárulásokból is sikerült forrásokat egy-egy válság enyhítésére,
megcímkézve felajánlani. A magyar humanitárius segélyezés alapvető célja az volt, hogy
Magyarország hozzá tudjon járulni 2012 legsúlyosabb humanitárius kríziseinek (Szíria,
Száhel övezet, Afrika Szarva, Jemen) kezeléséhez. A gyenge finanszírozási helyzet miatt
ugyanakkor a humanitárius segítségnyújtás számos ismert, a nemzetközi donorok által
alkalmazott formájában nem vagy alig tudtunk részt venni (pl. elfelejtett válságok kezelése,
élelmezés- és táplálkozásbiztonság, katasztrófakockázat csökkentése).

4.1 A humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos Európai Konszenzus végrehajtása
A humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos Európai Konszenzust a Tanács, az Európai
Parlament, valamint az Európai Bizottság 2007-ben fogadta el. A dokumentum számos olyan
közvetve alkalmazandó irányelvet tartalmaz, amelyek Magyarország humanitárius
tevékenységére nézve is irányadóak (pl. humanitárius alapelvek, a nemzetközi humanitárius
jog tisztelete, polgári védelmi és katonai eszközök alkalmazása komplex válsághelyzetekben).
A Konszenzus félidei értékelésére és a vonatkozó tanácsi következtetések elfogadására 2011ben a magyar EU-elnökség alatt került sor.
A Konszenzus végrehajtására 2008-ban kidolgozott cselekvési terv 2013 közepén elévül,
ezért a Bizottság néhány tagállam – az EU12 közül egyedüliként Magyarország – bevonásával
már 2012-ben megkezdte annak értékelését és a lehetséges további irányok felvázolását. A
Konszenzus hazai végrehajtása érdekében 2012-ben is igyekeztünk a nemzetközi
humanitárius segítségnyújtás hatékonyságát növelni. Ez a segítségnyújtások gyors célba
érése érdekében a döntések gyorsabb előkészítésén és a végrehajtás/végrehajtatás
minőségi javításán túl a jobb koordinálást és a hazai, illetve nemzetközi média számára
nyújtott gyors kommunikációt és a transzparencia jegyében a hivatalos statisztikák gyors,
pontos leadását jelentette. A nemzetközi donorközösséggel való gyors és pontos
információáramlás érdekében rendszeresen részt vettünk a kapcsolódó tanácsi
munkacsoport ülésein, a genfi és New York-i székhelyű humanitárius rendezvényeken,
valamint számos szervettel (Európai Bizottság Humanitárius és Polgári Védelmi
Főigazgatósága, OCHA, UNRWA, IFRC, ICRC, IOM, UNICEF, UNHCR) szoros kapcsolatot
tartottunk fenn.

4.2 Humanitárius segítségnyújtási kapacitásaink építése
A humanitárius tevékenység 2007 óta nem csupán a konkrét humanitárius
adományozást/segítségnyújtást jelenti, hanem azt a segítségnyújtási kapacitást, képességet
is, amelyet egy ország a készenlét tekintetében fel tud mutatni. Nemzetközi
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kötelezettségünk saját kapacitásaink, képességeink folyamatos erősítése, szélesítése. Ennek
érdekében 2012-ben is fontosnak tartottuk a magyar civil szervezetek kapacitásépítését és
ezt több tevékenység révén is igyekeztünk elősegíteni (pl. katasztrófakockázatok
csökkentésével foglalkozó képzési program, NOHA humanitárius képzési kurzusán való
részvételi lehetőség). Kiemelendő, hogy a magyar polgári védelmi kapacitások erősítését
2012-ben három fejlemény is meghatározta:
-

2012. február 7-én, az ENSZ Világűrt érintő Kérdésekkel Foglalkozó Hivatala
(UNOOSA) Világűrbizottsága Tudományos és Technikai Albizottsága ülése alkalmából
Bécsben az UNOOSA és a gyöngyösi Károly Róbert Főiskola képviselői megállapodást
írtak alá, amelynek értelmében a Főiskolán létesül az ENSZ katasztrófa- és
vészhelyzet-elhárító (UN SPIDER) programjának egyik – 12. - regionális irodája
(Regional Support Office, RSO). A központok távérzékelési eszközökkel támogatják a
katasztrófavédelmet és a vészhelyzetek kezelését.

-

2012. április 20-án az Önkéntes Mentőszervezetek II. Országos Seregszemléjének
megnyitója keretében került megrendezésre a katasztrófakockázat-csökkentési
(Disaster Risk Reduction, DRR) munkaműhely és árvízi gyakorlat Győrben. A NEFEFO a
program szervezésében és finanszírozásában vett részt, valamint együttműködött a
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósával (BM OKF).

-

A BM OKF mintegy tízhónapos felkészülési folyamat eredményeként 2012
októberében sikeresen minősítette, illetve újraminősítette kutató- és mentőcsapatait
az ENSZ nemzetközi segítségnyújtás során alkalmazott ún. INSARAG (Nemzetközi
Kutató-mentő Tanácsadó Csoport, International Search and Rescue Advisory Group)
irányelveinek megfelelően. A nehéz városi kutató-mentő csapat (HUNOR) és a
közepes városi kutató-mentő csapat (HUSZÁR) felkészítése párhuzamosan kezdődött
meg, a minősítés végén a HUNOR a nehéz, a HUSZÁR a közepes kategóriájú városi
kutató-mentő képességről kapott tanúsítványt. A sikeres nemzetközi minősítésnek
köszönhetően Magyarország rendelkezik a nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtásra
felkészült és kiképzett mentőerővel a nemzetközi segítségnyújtás során alkalmazott
és elfogadott ENSZ irányelveknek megfelelően.

-

Mindez megelőlegezte, hogy 2013-ban Magyarország az ENSZ Humanitárius Ügyek
Koordinációs Hivatala (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA)
Katasztrófa-felmérő és Koordinációs Csoportjának (UN Disaster Assessment and
Coordination, UNDAC) tagjává vált. Ezzel Magyarország csatlakozott az ENSZ mintegy
250 magasan képzett szakértőjét tömörítő csoportjához, melynek tagjai a hirtelen
bekövetkező veszélyhelyzetek során rövid időn belül a katasztrófa által sújtott
országba érkeznek, felmérik a károkat és a lakosság szükségleteit, és az érintett
kormánnyal együttműködésben koordinálják a nemzetközi humanitárius
segítségnyújtást.
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4.3 Bilaterális humanitárius sürgősségi és rehabilitációs segítségnyújtás 2012-ben
Magyarország 2012-ben összesen mintegy 252 millió forintot biztosított humanitárius célú
tevékenységre, melynek 58,9%-a ENSZ ügynökségeken, 20,6%-a bilaterális alapon és magyar
NGO-k közreműködésével, 20,5%-a pedig a Vöröskereszt és Vörös félhold Mozgalom révén
jutott el a kedvezményezettekhez (l. az egyes projekteket a mellékletben). A segélyezés
során egyre nagyobb figyelmet fordítottunk az élelmezésbiztonság és a víz és szanitációs
(WASH) szektor, valamint a sérülékeny csoportok közül is elsősorban a nők és gyermekek
támogatására.
4.3.1 Szíria

2012-ben a magyar kormányzati humanitárius segélyek kiemelt figyelmének tárgya a szíriai
válság következtében kialakult helyzet volt, amelynek enyhítése a teljes kormányzati
humanitárius támogatások mintegy ötödét kapta. A magyar kormányzati segélyt a
legkritikusabb
humanitárius
szektorokra
(egészségügy,
menekültügyi
helyzet,
élelmezésbiztonság) és a legsérülékenyebb csoportokra (gyermekek, idősek, menekültek)
összpontosítottuk, Szírián belül és a szomszédos országok menekülttáboraiban egyaránt. A
támogatást kisebb részben magyar civil szervezet (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) és
kormányzati szervek (HM, BM OKF) bevonásával, nagyobb részben multilaterális
szervezeteken keresztül (UNICEF, WFP, UNHCR) biztosítottuk. Magyarország mind a genfi
székhellyel megrendezett Szíriai Humanitárius Fórum, mind a változó helyszínnel
megrendezésre kerülő Szíria Barátai találkozókon aktívan részt vett a humanitárius válság
megoldását célzó megbeszéléseken.
4.3.2 Afrikai válságok

Szíria mellett kiemelt feladatunknak tekintettük az afrikai válságok, elsősorban az Afrika
Szarván és a Száhel övezetben kialakult súlyos élelmezésbiztonsági krízisek enyhítéséhez
történő hozzájárulást. Ennek keretében közel 8 millió HUF értékben támogattuk a WFP
dadaabi (kenyai) menekülttáborban folytatott élelmezésbiztonsági projektjét, 3,4 millió HUFal a UN Women nők biztonsági helyzetét javító
kenyai projektjét, valamint Maliban több mint
10 millió HUF-al a UNICEF gyermekeket segítő
projektjét. Martonyi János külügyminiszter
felajánlása nyomán 2012-ben került sor azon 15
fő
magyarországi
gyógykezelésére
és
rehabilitációjára, akik a líbiai forradalom
harcaiban sérültek meg (a rehabilitációs kezelés
összköltsége kb. 11,4 millió HUF-t tett ki).
4.3.3 Törökország

A törökországi Van tartományban 2011. október 23-án következett be a térség eddigi egyik
legsúlyosabb földrengése, amelyben a halálos áldozatok száma meghaladta a 600 főt, közel
ötezer fő megsebesült és mintegy 5800 épület dőlt romba. A magyar köztársasági elnök
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felajánlotta, hogy a szolidaritás jegyében
Magyarország szívesen fogad kéthetes nyári
rehabilitációs programra 15 gyermeket a
földrengés sújtotta tartományból. A program
végrehajtását a Külügyminisztérium által
meghirdetett pályázat alapján Siófok város
önkormányzata nyerte el. A 2012 augusztusában
megvalósult, mintegy kéthetes programon 14-16
éves fiatalok 15 fős csoportja vett részt. Az
alapvetően pihenésre és regenerálódásra
alkalmat adó program fontos része volt Magyarország történelmének és kultúrájának
megismerése is. A program költségeihez a kormányzati humanitárius segítségnyújtási
keretből a Külügyminisztérium 7,5 millió forinttal járult hozzá.
4.3.4 Montenegró

2012 júliusa végén az országot és különösen a fővárost sújtó rendkívüli szárazság és nagy
hőség miatt tűz ütött ki a Podgorica külső kerületében elhelyezkedő Koniki táborban, amely
az 1999-es koszovói konfliktus során onnan elmenekült roma családoknak nyújt ideiglenes
otthont. A tűzben számos lakóbarakk mellett közösségi épületek, valamint a Vöröskereszt és
civil szervezetek ottani létesítményei is
elpusztultak. A katasztrófa következményeként
150 család, mintegy 800 személy maradt fedél
nélkül. A montenegrói kormány – nemzetközi
segítséggel – lakó-konténereket állított fel a
rászorult családoknak. Magyarország mintegy 10
ezer EUR értékben vásárolt, higiéniai cikkeket
tartalmazó segélycsomagokkal segítette a
rászorulókat, amelyeket a magyar nagykövetség
és a Montenegrói Vöröskereszt osztott ki.
4.3.5 Haiti

A Haitit 2010 januárjában sújtó földrengés utóhatásainak kezelése érdekében 2012-ben is
támogattuk a Baptista Szeretetszolgálat helyszíni tevékenységét, amelynek révén a
kolerajárvány megelőzését és a kolera elleni
védekezést szolgáló kampányra és higiéniás
csomagok átadására, a helyi közösség szociális
helyzetét javító szakmunkásképző, oktatási és
szociális intézmény létrehozására és felszerelésére,
illetve gyermekek rehabilitációs fejlesztésére
(FLAME) került sor. 2011-12-ben a programhoz a
Külügyminisztérium összesen közel 24 millió HUF
humanitárius támogatást biztosított.
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4.4 Együttműködésünk a nemzetközi humanitárius szervezetekkel
A hatékony segítségnyújtás érdekében Magyarország 2012-ben humanitárius célú
multilaterális befizetéseit az ENSZ humanitárius tevékenységet végző szervezeteire és
alapjaira (CERF, ISDR, OHCHR, OCHA, UNICEF, WFP), valamint a Vöröskereszt és Vörös
félhold Mozgalom tagszervezeteire (ICRC, IFRC) összpontosította. Külön figyelem irányult
továbbra is egyes szervezetek budapesti irodáinak támogatására (a UNHCR Regionális
Képviselete és Globális Szolgáltató Központja, valamint az IFRC Európai Zóna Irodája). Az
átfogó donorfelhívások mellett kiemelt figyelmet fordítottunk a minél gyorsabb finanszírozás
megteremtésére.
A GHD (Good Humanitarian Donorship) keretében 2012. első felében Magyarország látta el a
donorok tapasztalatcseréjére szolgáló ún. GHD SHARE (Sessions for Humanitarian Awareness
Raising and Exchange) fórum elnöklését Genfben. Ezeken a találkozókon rendszeresen sor
került az új és régi/hagyományos donorok segélyezési politikájának bemutatására, illetve
különböző tematikus ülésekre (pl. a humanitárius segítségnyújtásban részt vevő cégek
bemutatkozása, a média szerepe és befolyása a konfliktusok során). A munkacsoport elnöki
teendőinek ellátása jó alkalmat biztosított hazánk láthatóságának növelésére a humanitárius
területen, továbbá az ülésekre meghívott előadókkal is sikerült gyümölcsöző távlati
együttműködést kialakítani (pl. a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságával magyar újságírók
humanitárius jogi képzését kezdtük el szervezni).

32

5. Kapcsolatok magyar NEFE végrehajtókkal
A magyar NEFE tevékenység végrehajtásában 2012-ben változatlanul a hazai civil
szervezetek és az állami szakhatóságok játszottak meghatározó szerepet, de a tudományos
szférával és a vállalati szektorral való kapcsolattartás is növekvő figyelmet kapott.
2012-ben együttműködést alakítottunk ki a World Bank Institute-tal, bekapcsolódva annak
az egy-egy kedvezményezett országban zajló donor tevékenység feltérképezésére irányuló
tevékenységébe és támogatva a Corvinus Egyetem ebben való részvételét.
Szakmai segítséget nyújtottunk annak a projektnek a végrehajtásához, amelyet a CEU uniós
keretben végzett a magyar NEFE tevékenység feltételrendszerének, a vállalati és a civil
szektor szerepének felmérése érdekében. Adatokkal, információkkal, szakmai
konzultációkkal járultunk hozzá a HAND Szövetség szokásos éves Aid Watch jelentésének
elkészüléséhez.

5.1 Magán szektor
A nemzetközi fejlesztésben való részvétel a morális és politikai szempontokon túlmenően
külgazdasági vonatkozásai miatt is fontos tevékenység, hiszen magyar vállalatok ilyen jellegű
nemzetközi szerepvállalása által is erősíthetjük gazdasági kapcsolatainkat. A vállalati
részvétel annál is inkább érdekünk, mert a világ elmaradottabb régióit érintő legfontosabb
kihívások éppen olyan területeken jelentkeznek, amelyeken Magyarország jelentős
tapasztalatokkal és hozzáadott értékkel rendelkezik (pl. mezőgazdasági termelő kapacitások
fejlesztése, élelmezésbiztonság, környezetvédelem, vízgazdálkodás). A fejlesztési projektek
végrehajtása során átadott szakmai-technológia ismeretek későbbi külpiaci hasznosítása
egyrészt erőteljes kereskedelemfejlesztési hatással bír, ezzel pedig a gazdaság általános
növekedésére és versenyképességére is pozitív hatást fejt ki, másrészt a donor ország
nemzetközi megítélését, így hosszú távon annak érdekérvényesítő képességét is javítja.
Ennek megfelelően 2012-ben is fontos feladatunknak tartottuk, hogy segítsük a magyar
vállalatok, részvételét, bekapcsolódását bilaterális és multilaterális – elsősorban EU-s –
fejlesztési programokba.
2012. október 10-én a Külügyminisztérium, a HAND Szövetség és a DEMNET közös
szervezésében került sor NEFE szeminárium

A vállalati részvétel előmozdítását a programozási folyamatra irányuló ismeretek átadásával,
tanácsadással, lobbi tevékenységgel, illetve a vállalati kapcsolatok fejlesztésében érdekelt
intézmények és érdekképviseleti szervek (NGM, HITA, MKIK, BKIK) hazai képviselőivel
folytatott rendszeres konzultációkkal, konferenciákon tartott előadásokkal támogattuk.
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5.2 Civil kapcsolatok
A civil társadalom meghatározó szereplője a magyar NEFE politika végrehajtásának. 2012ben tovább erősítettük a nemzetközi fejlesztési és humanitárius területen aktív hazai civil
szervezetekkel és tudományos műhelyekkel kialakított együttműködésünket. Ennek
jegyében került sor a Magyarország középtávú NEFE keretstratégiájára vonatkozó vitairat
széles körű véleményeztetésére. A politikai, érdekképviseleti, tudományos és civil műhelyek
képviselőit tömörítő Társadalmi Tanácsadó Testület (TTT) tagsági körét kibővítettük. A HAND
Szövetséggel fenntartottuk a rendszeres egyeztetések, véleménycserék, konzultációk
rendszerét. A hazai civil szervezetek által kezdeményezett szakmai rendezvényeken a
NEFEFO képviselői rendszeresen szerepet vállaltak, ezzel is elősegítve a közös álláspontok,
közös irányelvek kialakítását.
2012. november 26-án a HAND Szövetség szervezésében került sor a 2011. év magyar NEFEtevékenységéről készített Aid Watch jelentés bemutatására. A szakmai kerekasztalbeszélgetésen Makkay Lilla, a NEFEFO vezetője vett részt előadóként.
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6. NEFE tudatosságnövelés, részvétel és aktív szerepvállalás nemzetközi
fejlesztési tárgyú rendezvényeken
A NEFE tevékenység népszerűsítése, a fejlesztési együttműködés szükségességével
kapcsolatos tudatosság növelése fontos a NEFE politika elfogadottságának erősítése
érdekében. A Külügyminisztérium arra törekszik, hogy – a külpolitika globális nyitásával
összhangban is – a fejlesztési és humanitárius segélyezéssel kapcsolatos tevékenységről
minél szélesebb körben és hitelesen tájékoztassa a hazai és a nemzetközi közvéleményt,
illetve a szakmai közönséget. A Külügyminisztérium szeretné a közvélemény figyelmét
felhívni a szegénység elleni küzdelem fontosságára, valamint fórumot kívánt biztosítani a
szegénység csökkentése érdekében külföldön aktív magyar civil szervezetek
bemutatkozásához, tevékenységük szélesebb körben történő megismeréséhez.
A KÜM nemzetközi fejlesztési együttműködéssel foglalkozó döntéshozói és szakértői 2012ben is több hazai és nemzetközi felkérést kaptak konferenciákon való szerepvállalásra, a
szakmai diskurzusban való részvételre, hazai céljaink, tevékenységünk megismertetésére.

6.1 Országgyűlési Határozat kezdeményezése a NEFE-ről
Az Országgyűlés Külügyi Bizottsága 2012. november 27-i ülésén meghallgatta a
Külügyminisztérium nemzetközi fejlesztési együttműködésért felelős helyettes államtitkárát
és főosztályvezetőjét és úgy határozott, hogy bizottsági indítványként kezdeményezi
Országgyűlési határozat meghozatalát a NEFE tevékenység fontosságáról, hatékonyságának
növeléséről, NEFE keretstratégia kidolgozásáról.

6.2 Globális Humán Fejlődési Fórum – Isztambul, 2012.03.21.
A UNDP és a török kormány által közösen rendezett Global Human Development Forumon a
szervezők felkérésére a NEFEFO vezetője, Makkay Lilla részt vett a Rio+20 konferenciára való
felkészülés kapcsán a fenntartható fejlődésről szóló panelbeszélgetésben (New Deal on
Sustainable Development? Challenges and Opportunities for Rio+20). A Fórum a Föld
állapotáról és fejlődési kihívásairól a Rio+20 konferenciára való felkészülés jegyében az ENSZ
főtitkárának felkérésére készült jelentés (Resilient people, Resilient Planet – A Future Worth
Choosing) kapcsán vitatta meg a fejlődés globális kihívásait és a lehetséges teendőket.

6.3 Technikai szemináriumok az új donorok kapacitásairól
2012. június 13-14-én Budapesten került sor a World Bank Institute, a UNDP és az Európai
Bizottság közös szervezésében az új európai donorok NEFE kapacitásépítésével foglalkozó
technikai workshopra. A rendezvény alapvető célja az volt, hogy áttekintse a múltban
lezajlott kapacitásfejlesztési törekvéseket és feltérképezze a még meglévő hiányosságokat,
valamint bemutasson ezek orvoslására szolgáló gyakorlati mechanizmusokat. A
rendezvényen Kirchknopf Ádám, a NEFEFO helyettes vezetője tartott előadást a NEFE hazai
intézményei kereteiről és a kapacitásépítés terén jelentkező kihívásokról.
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2012. november 26-27-én a cseh külügyminisztérium adott otthont a World Bank Institute
(WBI), a UNDP és az Európai Bizottság közös szervezésében az új európai donorok
kapacitásépítésével, illetve együttműködésével foglalkozó workshopnak. A résztvevők
áttekintették az EU12 (+ TR és CR) prioritásait a NEFE területén (különös tekintettel a tudástranszferre épülő projektekre), illetve feltérképezték az együttműködés lehetséges területeit
és formáit. A rendezvényen és az átmeneti tapasztalatok átadásával foglalkozó panelvitában
Kirchknopf Ádám főosztályvezető-helyettes vett részt.

6.4 Konferencia a demokráciáról és az emberi jogokról – Budapest, 2012.06.28.
2012. június 28-án a Demokratikus Átalakulásért Intézet és a Tom Lantos Intézet közös
szervezésében került sor Budapesten a Raoul Wallenberg emlékének szentelt, demokráciáról
és emberi jogokról szóló konferenciára („Conference on Democracy and Human Rights 2012
– Remembering Raoul Wallenberg“), ahol a NEFEFO vezetője, Makkay Lilla a demokrácia
támogatásában játszott európai szerep jövőjéről tartott panelbeszélgetést moderálta. A
beszélgetés résztvevője volt Maria Leissner, a Demokráciák Közösségének Főtitkára,
Alexander Ritzmann, a Demokráciáért Európai Alapítvány politikai tanácsadója, valamint
Gyarmati István, a Demokráciáért Központ Közalapítvány elnöke.

6.5 A tudomány és a nemzetközi fejlesztési együttműködés összefüggései – Manila,
2012.09.17-19.
-

-

-

-

„Angola ma, Magyar László nyomában”
A Kultúrafrika alapítvány 2012 nyarán közel két hónapos expedíciót indított Angolába és a
Kongói Demokratikus Köztársaságba. Az Alapítvány az expedíció NEFE által 1.500 EUR-val
támogatott bemutatásán keresztül, 2012 őszén előadás- és cikk-sorozattal NEFE–
tudatosságot segítő projektet valósított meg.

6.7 Konferencia az élelmezésbiztonságról
2012. október 11-én a Debreceni Egyetem és a Magyar ENSZ Társaság közös szervezésében,
az ún. Mobil ENSZ Akadémia rendezvénysorozat keretében "Globális élelmezési biztonság
és a világ mezőgazdaságának fő kérdései a 21. században" című konferencián Makkay Lilla,
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a NEFEFO vezetője tartott előadást a fejlesztési együttműködés szerepéről az
élelmezésbiztonság megteremtésében.

6.8 Fotókiállítás a Szegénység elleni Küzdelem Világnapján, Budapest, 2012.10.24.
2012. október 24-én a Szegénység Elleni Küzdelem Világnapja, valamint az ENSZ Világnapja
alkalmából a Külügyminisztérium szervezésében és anyagi támogatásával a hazai civil
szervezetek által a fejlődő országokban megvalósított fejlesztési projektekről nyílt
fotókiállítás „Szegénység Elleni Küzdelem – Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés” címmel
a Budapesti Corvinus Egyetemen. A kiállítást Takács Szabolcs helyettes államtitkár és
Rostoványi Zsolt, az Egyetem rektora nyitotta meg. A tárlat anyagát az Esélyek Háza országos
hálózatán keresztül is láthatja a nagyközönség.

6.9 Önálló NEFE kormányzati honlap munkálatainak megkezdése
A szakmai közönség és az érdeklődők információigényének kielégítése, a kormányzati NEFE
és humanitárius segítségnyújtási tevékenységre vonatkozó folyamatos, naprakész adatok
2012-ben megkezdődtek az előkészületek egy önálló NEFE kormányzati honlap felállítására,
amely révén a láthatóság, NEFE tudatosság és a szereplők közötti párbeszéd további
erősítését reméljük.
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7. Mellékletek

Magyarország hivatalos fejlesztési támogatásának (ODA) megoszlása 2012-ben
2011

2012

BILAT. ÖSSZESEN:

6,69

23,8%

4,9

18,4%

ebből KüM

0,86

3,1%

0,84

3,2%

MULTILAT. ÖSSZESEN:

21,40

76,2%

21,70

81,6%

ebből KüM

4,99

17,8%

5,2

19,5%

BILAT+MULTILAT ÖSSZESEN

28,09

100,0%

26,60

100,0%

Becsült GNI

26 506

26 934

ODA/GNI

0,11%

0,10%

Adatok milliárd HUF-ban, nem véglegesek, 2013 júliusáig változhatnak.

Multilaterális kifizetések 2012-ben (ODA)
felügyelő
intézmény

jogcím

International Development Association - Multilateral Debt
Relief Initiative - IMF MDRI

NGM

önkéntes

International Development Association

NGM

tagdíj

1 041 500 000

NGM

önkéntes

1 113 100 000

International Monetary Fund - Poverty Reduction and Growth
- Heavily Indebted Poor Countries Debt Relief Initiative Trust
Fund - (IMF - PRG HIPC)

NGM

önkéntes

41 000 000

International Labour Organisation - Assessed Contributions
(ILO)- Regular Budget Supplementary Account

NGM

tagdíj

251 787 447

EU Commission - (development share of the budget)

NGM

tagdíj

13 132 000 000

Európai Fejlesztési Alap (EDF)

KüM

kötelező
hozzájárulás

4 581 208 475

International Atomic Energy Agency - „Kezdeményezés a
Nukleáris Energia Békés Célú Felhasználására” (Peaceful Uses
Initiative - PUI) program

KüM

önkéntes

Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (OSCE)

KüM

tagdíj

Nemzetközi szervezet/program megnevezése

International Bank for Reconstruction and Development

kifizetés
forintban

92 550 000

8 818 800
143 626 151
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ENSZ tagdíj

KüM

tagdíj

183 502 590

ENSZ békefenntartási tevékenység MINURCAT, MINURSO,
MINUSTAH, MONUSCO, UNAMID, UNIFIL, UNMIL, UNMIS,
UNMIT, UNOCI

KüM

tagdíj

64 156 702

Frankofónia Nemzetközi Szervezete (International
Organisation of the Francophonic)

KüM

tagdíj

6 121 210

ENSZ humanitárius ügyek koordinációs hivatala (UNOCHA)

KüM

önkéntes

2 214 720

ENSZ central emergency response fund (CERF)

KüM

önkéntes

15 137 050

ENSZ fejlesztési program (UNDP)

KüM

önkéntes

17 336 919

ENSZ MENEKÜLTÜGYI FŐBIZTOSSÁG - UNHCR

KüM

önkéntes

40 446 879

NEMZETKÖZI VÖRÖSKERESZT BIZOTTSÁG - ICRC

KüM

önkéntes

55 713 390

NEMZETKÖZI VÖRÖSKERESZT ÉS VÖRÖSFÉLHOLD
TÁRSASÁGOK FÖDERÁCIÓJA - IFRC

KüM

önkéntes

13 842 000

OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR
HUMAN RIGHTS - OHCHR

KüM

önkéntes

15 271 483

UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME AT VIENNA UNODC

KüM

önkéntes

11 826 800

UNITED NATIONS POPULATION FUND - UNFPA

KüM

önkéntes

15 269 191

ENSZ - Nemzetközi Katasztrófa-csökkentési Stratégia (ISDR)

KÜM

önkéntes

1 661 040

ENSZ Világélelmezési Alap - World food programme

KüM

önkéntes

19 367 050

UN WOMEN - development fund for women

KüM

önkéntes

5 673 750

IOM - International Organization for Migration

BM

tagdíj

31 243 845

United Nations Office of the United Nations High
Commissioner for Refugees - UNHCR regionális irodájának
fenntartási költségei

NFM - KEF

hozzájárulás

124 657 484

United Nations Environment Programme Rotterdami PIC
Egyezmény - UNEP

EMMI

tagdíj

889 876

World Health Organisation - assessed contributions
Egészségügyi Világszervezet

EMMI

tagdíj

154 710 160

EMMI

tagdíj

1 331 173

EMMI

tagdíj

146 279 032

United Nations Children’s Fund

EMMI

tagdíj

25 000 000

International Telecommunications Union

NFM

tagdíj

7 033 315

Universal Postal Union

NFM

tagdíj

8 047 170

United Nations Framework Convention on Climate Change

NFM

tagdíj

8 043 012

United Nations Economic Commission for Europe
(extrabudgetary contributions only) Víz és Egészség tagdíj
United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organisation
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International Atomic Energy Agency (Contributions to
Technical Cooperation Fund Only)

OAH

tagdíj

52 995 449

Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO)

SZTNH

tagdíj

980 363

Food and Agricultural Organisation - FAO

VM

tagdíj

84 605 158

Convention to Combat Desertification UNCCD

VM

önkéntes

5 363 030

UNEP-United Nations Environment Programme
Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal
Protocol

VM

tagdíj

2 290 600

VM

kötelező
hozzájárulás

24 132 235

International Seed Testing Association - ISTA

VM

önkéntes

1 522 394

World Food Programme

VM

önkéntes

3 435 900

IUCN-International Union for the Conservation of Nature

VM

önkéntes

7 324 411

FAO regionális irodájának működési költségei

VM

önkéntes

111 754 885

World Customs Organization

NAV

tagdíj

8 891 165

A Külügyminisztérium NEFE ráfordításai
A Külügyminisztérium NEFE, Humanitárius, Keleti Partnerség,
PRT és adminisztratív jogcímeken teljesített összesített
bilaterális kifizetései (ODA)

837 663 000

A szaktárcák és egyéb államigazgatási intézmények ODA-ként elszámolható bilaterális kifizetései
2012-ben
Célország

Projekt megnevezése, leírása

Összeg

Végrehajtó/kifizető
intézmény

Afganisztán

ösztöndíjak

15 658 020

EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet

Afganisztán

CIMIC projektek

229 653 968

Honvédelmi Minisztérium

Afganisztán

Középtávú fejlesztési projektek

43 824 851

Honvédelmi Minisztérium

Afganisztán

FAO ösztöndíj

16 724 077

Vidékfejlesztési
Minisztérium

Albánia

kapacitásépítés (szociális biztonság)

Albánia

ösztöndíjak

Albánia

kapacitásépítés

Albánia

demokratikus parlamentáris
intézményrendszer fejlesztése

294 997
1 034 000
356 306
5 789 476

EMMI egészségügyi Át.
EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet
Fővárosi Önkormányzat
Országgyűlés Hivatala

40

Algéria

ösztöndíjak

952 000

EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet

Angola

ösztöndíjak

595 000

EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet

Argentína

Határon túli magyar szervezetek
támogatása

544 350

Bethlen Gábor alapkezelő

Argentína

ösztöndíjak

176 500

EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet

Argentína

kutatás-fejlesztés

78 810

Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség - KTIA

Azerbajdzsán

2 499 000

Azerbajdzsán

ösztöndíjak
Tapasztalatátadás - szociális és
ifjúságügy
demokratikus parlamentáris
intézményrendszer fejlesztése

Azerbajdzsán

FAO ösztöndíj

4 918 846

Banglades

ösztöndíjak

2 023 000

Bhután

ösztöndíjak

119 000

Bosznia-Hercegovina ösztöndíjak

833 000

Azerbajdzsán

demokratikus parlamentáris
Bosznia-Hercegovina intézményrendszer fejlesztése

390 000
1 291 880

5 448 925

EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet
EMMI szociális Át.
Országgyűlés Hivatala
Vidékfejlesztési
Minisztérium
EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet
EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet
EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet
Országgyűlés Hivatala

Botswana

ösztöndíjak

238 000

EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet

Brazília

Határon túli magyar szervezetek
támogatása

500 000

Bethlen Gábor alapkezelő

Brazília

ösztöndíjak

2 113 200

EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet

Brazília

demokratikus parlamentáris
intézményrendszer fejlesztése

1 159 929

Országgyűlés Hivatala

Burkina Faso

ösztöndíjak

119 000

EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet

Chile

Határon túli magyar szervezetek
támogatása

101 600

Bethlen Gábor alapkezelő

Chile

ösztöndíjak

595 000

EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet

Costa Rica

ösztöndíjak

119 000

EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet

Dél-Afrika

ösztöndíjak

357 000

EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet

Dél-Afrika

kutatás-fejlesztés

8 585 341

Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség - KTIA

Dél-Afrika

demokratikus parlamentáris
intézményrendszer fejlesztése

2 152 137

Országgyűlés Hivatala

Dzsibuti

demokratikus parlamentáris
intézményrendszer fejlesztése

1 036 136

Országgyűlés Hivatala
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Ecuador

ösztöndíjak

238 000

EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet

Egyiptom

ösztöndíjak

26 208 000

EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet

Egyiptom

kutatás-fejlesztés

1 419 906

Magyar Tudományos
Akadémia

Etiópia

ösztöndíjak

1 785 000

EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet

Etiópia

FAO ösztöndíj

26 561 769

Vidékfejlesztési
Minisztérium

Fehéroroszország

ösztöndíjak

1 904 000

EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet

Fehéroroszország

ösztöndíjak

1 785 000

EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet

Fehéroroszország

kutatás-fejlesztés

853 033

Magyar Tudományos
Akadémia

Fehéroroszország

demokratikus parlamentáris
intézményrendszer fejlesztése

534 393

Országgyűlés Hivatala

Fülöp-szigetek

ösztöndíjak

1 191 800

EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet

Gambia

ösztöndíjak

238 000

EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet

Ghána

ösztöndíjak

2 975 000

EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet

Grúzia

ösztöndíjak

2 261 000

EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet

Grúzia

demokratikus parlamentáris
intézményrendszer fejlesztése

3 836 686

Országgyűlés Hivatala

Haiti

ösztöndíjak

357 000

India

ösztöndíjak

18 531 800

India

kutatás-fejlesztés

4 636 299

India

kutatás-fejlesztés

138 658 000

India

demokratikus parlamentáris
intézményrendszer fejlesztése

21 215 101

India

FAO ösztöndíj

3 935 076

Országgyűlés Hivatala
Vidékfejlesztési
Minisztérium

Indonézia

ösztöndíjak

3 726 480

EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet

Irak

2 142 000

EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet

Irak

ösztöndíjak
Tapasztalatátadás - szociális és
ifjúságügy

Irán

ösztöndíjak

Irán

demokratikus parlamentáris
intézményrendszer fejlesztése

667 025
121 975 000
148 526

EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet
EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet
Magyar Tudományos
Akadémia
Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség - KTIA

EMMI szociális Át.
EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet
Országgyűlés Hivatala

42

Jemen

ösztöndíjak

17 133 000

EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet

Jordánia

ösztöndíjak

1 547 000

EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet

Kambodzsa

ösztöndíjak

357 000

EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet

Kamerun

ösztöndíjak

10 472 000

EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet

Kazahsztán

kapacitásépítés (szociális biztonság)

Kazahsztán

ösztöndíjak

Kazahsztán

demokratikus parlamentáris
intézményrendszer fejlesztése

130 621

Országgyűlés Hivatala

Kazahsztán

FAO ösztöndíj

983 769

Vidékfejlesztési
Minisztérium

Kenya

ösztöndíjak

2 856 000

EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet

Kenya

FAO ösztöndíj

8 853 923

Vidékfejlesztési
Minisztérium

Kína

ösztöndíjak

43 564 855

EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet

1 493 760

EMMI szociális Át.

3 659 951

Fővárosi Önkormányzat

5 078 969

Magyar Tudományos
Akadémia

412 149
4 641 000

EMMI egészségügyi Át.
EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet

Kína

Tapasztalatátadás - szociális és
ifjúságügy
kapacitásépítés (városüzemeltetés,
közösségi közlekedés, választási eljárás,
szennyvízgazdálkodás/intézményi
felépítés)

Kína

kutatás-fejlesztés

Kína

kapacitásépítés (vámigazgatás)

Kína

Kutatás Fejlesztés

Kína

demokratikus parlamentáris
intézményrendszer fejlesztése

2 760 638

Országgyűlés Hivatala

Kína

FAO ösztöndíj

6 886 385

Vidékfejlesztési
Minisztérium

Kirgizisztán

ösztöndíjak

1 904 000

EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet

Kirgizisztán

demokratikus parlamentáris
intézményrendszer fejlesztése

Kirgizisztán

FAO ösztöndíj

4 918 846

Vidékfejlesztési
Minisztérium

Kolumbia

ösztöndíjak

1 062 000

EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet

Kongó

ösztöndíjak

119 000

EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet

Kongó

ösztöndíjak

119 000

EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet

Kína

111 290
118 512 903

843 483

Nemzeti Adó és
Vámhivatal
Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség - KTIA

Országgyűlés Hivatala
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Koszovó

kapacitásépítés

351 790

Fővárosi Önkormányzat
Nemzeti Adó és
Vámhivatal

Koszovó

kapacitásépítés (vámigazgatás)

7 000

Koszovó

demokratikus parlamentáris
intézményrendszer fejlesztése

4 604 107

Országgyűlés Hivatala

Koszovó

FAO ösztöndíj

5 902 615

Vidékfejlesztési
Minisztérium

Kuba

ösztöndíjak

119 000

EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet

Laosz

ösztöndíjak

357 000

EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet

Laosz

Kutatás Fejlesztés

Laosz

FAO ösztöndíj

Libanon

ösztöndíjak

2 142 000

EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet

Libéria

ösztöndíjak

119 000

EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet

Líbia

ösztöndíjak

2 380 000

EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet

Macedónia

ösztöndíjak

1 904 000

EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet

Macedónia

kapacitásépítés (vámigazgatás)

115 170

Macedónia

demokratikus parlamentáris
intézményrendszer fejlesztése

2 913 854

Macedónia

FAO ösztöndíj

983 769

Vidékfejlesztési
Minisztérium

Madagaszkár

ösztöndíjak

238 000

EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet

Malajzia

ösztöndíjak

1 522 960

EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet

833 000

EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet

3 000 000
983 769

Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség - KTIA
Vidékfejlesztési
Minisztérium

Nemzeti Adó és
Vámhivatal
Országgyűlés Hivatala

Marokkó

ösztöndíjak

Marokkó

Kutatás Fejlesztés

4 765 399

Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség - KTIA

Marokkó

demokratikus parlamentáris
intézményrendszer fejlesztése

6 420 339

Országgyűlés Hivatala

Mauritánia

ösztöndíjak

119 000

EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet

Mauritius

ösztöndíjak

3 570 000

EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet

Mexikó

ösztöndíjak

10 137 200

EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet

Mexikó

kutatás-fejlesztés

1 610 060

Magyar Tudományos
Akadémia
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Mexikó

kutatás-fejlesztés

3 657 280

Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség - KTIA

Mianmar

ösztöndíjak

119 000

EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet

Moldova

kapacitásépítés (szociális biztonság)

829 588

EMMI egészségügyi Át.

Moldova

kapacitásépítés (szociális biztonság)

504 450

Moldova

ösztöndíjak

Moldova
Moldova

kutatás-fejlesztés
demokratikus parlamentáris
intézményrendszer fejlesztése

EMMI egészségügyi Át.
EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet
Magyar Tudományos
Akadémia

Moldova

FAO ösztöndíj

Mongólia

ösztöndíjak

Mongólia
Mongólia

kutatás-fejlesztés
demokratikus parlamentáris
intézményrendszer fejlesztése

Mongólia

FAO ösztöndíj

7 870 154

Montenegró

ösztöndíjak

1 417 000

Országgyűlés Hivatala
Vidékfejlesztési
Minisztérium
EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet

Montenegró

500 000

Honvédelmi Minisztérium

Montenegró

300 órás angol nyelvtanfolyam
demokratikus parlamentáris
intézményrendszer fejlesztése

518 803

Namíbia

ösztöndíjak

119 000

Namíbia

FAO ösztöndíj

Nepál

ösztöndíjak

952 000

Nicaragua

ösztöndíjak

119 000

Niger

ösztöndíjak

119 000

Nigéria

ösztöndíjak

76 041 000

Pakisztán
Palesztin Nemzeti
Hatóság

ösztöndíjak

4 165 000

ösztöndíjak

2 380 000

Paraguay

119 000

Paraguay

ösztöndíjak
demokratikus parlamentáris
intézményrendszer fejlesztése

Országgyűlés Hivatala
EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet
Vidékfejlesztési
Minisztérium
EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet
EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet
EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet
EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet
EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet
EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet
EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet

Peru

ösztöndíjak

476 000

Ruanda

ösztöndíjak

238 000

3 332 000
413 284
4 072 101
983 769
13 945 320
354 515
267 329

3 935 077

534 417

Országgyűlés Hivatala
Vidékfejlesztési
Minisztérium
EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet
Magyar Tudományos
Akadémia

Országgyűlés Hivatala
EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet
EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet
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Seychelle-szigetek

ösztöndíjak

119 000

EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet

Sierra Leone

ösztöndíjak

119 000

EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet

Sri Lanka

ösztöndíjak

952 000

EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet

Szenegál

ösztöndíjak

119 000

EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet

Szerbia

Határon túli magyar szervezetek
támogatása

5 975 000

Bethlen Gábor alapkezelő

Szerbia

Határon túli magyar szervezetek
támogatása

234 262 000

Bethlen Gábor alapkezelő

Szerbia

Határon túli magyar szervezetek
támogatása

61 300 000

Bethlen Gábor alapkezelő

Szerbia

Határon túli magyar szervezetek
támogatása

50 000 000

Bethlen Gábor alapkezelő

Szerbia

Határon túli magyar szervezetek
támogatása

1 000 000

Bethlen Gábor alapkezelő

Szerbia

ösztöndíjak

Szerbia

kutatás-fejlesztés

1 094 842

Szerbia

6 009 100
96 800 000

Szerbia

kutatás-fejlesztés
Határon Átnyúló Programok kapacitásépítés/intézményfejlesztés
demokratikus parlamentáris
intézményrendszer fejlesztése

Szerbia

FAO ösztöndíj

9 837 692

Szíria
Szomália

ösztöndíjak
kapacitásépítés - tanulmányút

5 418 600
270 848

Szomália

ösztöndíjak

238 000

Szudán

ösztöndíjak

1 190 000

Tádzsikisztán

ösztöndíjak

119 000

Tádzsikisztán

FAO ösztöndíj

Tanzánia

ösztöndíjak

476 000

Thaiföld

ösztöndíjak

2 114 200

Togo
Törökország

ösztöndíjak
Szír menekülttáborok megsegítése

119 000
8 620 000

Törökország

ösztöndíjak

72 759 530

Szerbia

409 069 000

1 531 204

2 951 308

EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet
Magyar Tudományos
Akadémia
Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség - KTIA
Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség - NEPH
Országgyűlés Hivatala
Vidékfejlesztési
Minisztérium
EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet
EMMI egészségügyi Át.
EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet
EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet
EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet
Vidékfejlesztési
Minisztérium
EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet
EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet
EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet
Belügyminisztérium - OKF
EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet

46

Törökország
Törökország

kapacitásépítés (városüzemeltetés,
közösségi közlekedés, választási eljárás,
szennyvízgazdálkodás/intézményi
felépítés)

39 525

Törökország

kutatás-fejlesztés
demokratikus parlamentáris
intézményrendszer fejlesztése

Tunézia

ösztöndíjak

238 000

Türkmenisztán

ösztöndíjak

357 000

Uganda

833 000

Ukrajna

ösztöndíjak
demokratikus parlamentáris
intézményrendszer fejlesztése
Határon túli magyar szervezetek
támogatása
Határon túli magyar szervezetek
támogatása
Határon túli magyar szervezetek
támogatása
Határon túli magyar szervezetek
támogatása

Ukrajna

ösztöndíjak

Ukrajna

kutatás-fejlesztés

Ukrajna

kapacitásépítés (vámigazgatás)

Ukrajna

49 228 000

Ukrajna

kutatás-fejlesztés
Határon Átnyúló Programok kapacitásépítés/intézményfejlesztés
demokratikus parlamentáris
intézményrendszer fejlesztése

Ukrajna

FAO ösztöndíj

8 853 923

Uruguay

ösztöndíjak

Üzbegisztán

1 071 000

Venezuela

ösztöndíjak
Határon túli magyar szervezetek
támogatása

Venezuela
Vietnám

ösztöndíjak
kapacitásépítés (szociális biztonság)

595 000
1 198 894

Vietnám

ösztöndíjak

33 404 740

Vietnám

kutatás-fejlesztés

1 401 393

Vietnám

kutatás-fejlesztés

19 073 333

Uganda
Ukrajna
Ukrajna
Ukrajna

Ukrajna

4 050 000
2 830 889

Fővárosi Önkormányzat
Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség - KTIA
Országgyűlés Hivatala
EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet
EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet
EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet

5 000 673

Országgyűlés Hivatala

80 750 000

Bethlen Gábor alapkezelő

215 040 000

Bethlen Gábor alapkezelő

51 500 000

Bethlen Gábor alapkezelő

500 000

Bethlen Gábor alapkezelő
EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet
Magyar Tudományos
Akadémia
Nemzeti Adó és
Vámhivatal
Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség - KTIA
Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség - NEPH

425 692 000
2 782 295
656 700
1 354 638

2 869 703

119 000

125 000

Országgyűlés Hivatala
Vidékfejlesztési
Minisztérium
EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet
EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet
Bethlen Gábor alapkezelő
EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet
EMMI egészségügyi Át.
EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet
Magyar Tudományos
Akadémia
Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség - KTIA
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Vietnám

demokratikus parlamentáris
intézményrendszer fejlesztése

Vietnám

FAO ösztöndíj

11 805 231

Zambia

ösztöndíjak

1 071 000

Zimbabwe

ösztöndíjak

238 000

362 331

Országgyűlés Hivatala
Vidékfejlesztési
Minisztérium
EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet
EMMI oktatási Át./Ballasi
Intézet

Egyéb, több országot érintő kifizetések (ODA)
Albánia, Azerbajdzsán, Belarusz,
Bosznia-Hercegovina, Macedónia,
Georgia, Kazahsztán, Kirgizisztán,
Koszovó, Moldova, Montenegró,
Örményország, Szerbia, Ukrajna

versenyjogi képzés

51 600 000

Gazdasági
Versenyhivatal/OECD
ROK

Afganisztán, Bosznia-Hercegovina,
Egyiptom, Grúzia, Koszovó, Moldova,
Ukrajna

BM békefenntartó
missziók –
rendőrképzési
költségek

16 075 860

Belügyminisztérium ORFK

Afganisztán, Koszovó, Macedónia,
Palesztin Nemzeti Hatóság

rendőrképzés
költségei

14 426 000

Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási
Központ

Kelet-Európa/Nyugat Balkán

Visegrádi alap
pályázatai

58 000 000

KüM

822 541 000

BM BÁH

menekültügyi költségek (nyelvoktatás, egészségügyi ellátás,
gyógyszerek, okmányfordítási költségek, befogadó központok
működési költségei)
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Magyarország kötött segélyhitelezési portfóliója 2012-ben
Célország

Projekt megnevezése, leírása

Bosznia-Hercegovina

Tuzlai ivóvíztisztító

kötváll. éve
2005

0,00

21.321.604,00

0,00

26.169.667,00

0,00

Podgoricai óvoda (LOT III)

14.748.681,00

0,00

Podgoricai általános iskola (LOT IV)

22.286.515,00

0,00

Nongteng farm korszerűsítés

16.121.813,00

0,00

15.627.542,00

0,00

16.572.773,00

0,00

Podgoricai vizsgaközpont (LOT II)
Montenegró

2006

Namxuang és Namhoum farm korszerűsítések

2009

Nalunag és Nambak farm korszerűsítések
Kalatuwawa víztisztító
Srí Lanka

2012-ben folyósított
hitel összege

19.907.980,00

Podgoricai eü. szakiskola (LOT I)

Laosz

2012-ben kifizetett
kamattámogatás

Labugama víztisztító

2007

kotróhajó + homoksótalanító üzem
víztisztítók, népességnyilvántartó rendszer

2008

Can Tho-i onkológiai központ

2009

Vietnám
Összesen:

Kormányközi Megállapodás módosítva 2011. május
3-án, az egyedi hitelszerződés még nem került
aláírásra, ezért még nem volt kifizetés a projekthez
kapcsolódóan
Kormányközi Megállapodás módosításra került
2012. november 26-án, a víztisztító projekt egyedi
hitelszerződése 2012. október 31-én aláírásra került,
de még nem lépett hatályba
152.756.575,00

Kedvezményezett
JKP Vodovod i Kanalizacija, Tuzla
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

Forrás: NGM
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Magyarország humanitárius segélytevékenysége 2012-ben

Végrehajtó partner

Kedvezményezett

ET Fejlesztési Bankja
ICRC

IFRC
ISDR
OCHA
OHCHR
UNHCR

UNICEF

UN Women
WFP

Magyar
Szeretetszolgálat
HM

Bosznia-Hercegovina
Ált. hum. tám.
OPT
Dél-Szudán
Jemen
Ált. hum. tám.
Ált. hum. tám.
Ált. hum. tám.
Ált. hum. tám.
Ált. hum. tám.
Szíria
Jordánia
Afganisztán
Mali
Szíria
Fülöp-szigetek
Kenya
Szíria
Kenya
Ált. hum. tám.
Máltai Szíria
Líbia

Segély
formája

Válság típusa

Készpénz
Készpénz
Készpénz
Készpénz
Készpénz
Készpénz
Készpénz
Készpénz
Készpénz
Készpénz
Készpénz
Készpénz
Készpénz
Készpénz
Készpénz
Készpénz
Készpénz
Készpénz
Készpénz
Készpénz
Készpénz

Menekültek és IDP-k elhelyezésével kapcsolatos projekt
Önkéntes hozzájárulás
Palesztin rehabilitációs projekt
Dél-szudáni humanitárius projekt
Jemeni humanitárius projekt
Önkéntes hozzájárulás a budapesti Európai Zóna Iroda javára
Önkéntes hozzájárulás
Önkéntes hozzájárulás
Önkéntes hozzájárulás
Önkéntes hozzájárulás
Menekültek védelme
Menekültek védelme
Fegyveres konfliktusban érintett gyermekek rehabilitációja
Gyermekek táplálkozásbiztonságával kapcsolatos projekt
Gyermekek pszicho-szociális rehabilitációja
Bopha-tájfun okozta károk enyhítése WASH téren
Nők biztonsági helyzetének javítását szolgáló projekt
Élelmezésbiztonsági projekt
Menekültek élelmezésbiztonsági projektje
Önkéntes hozzájárulás
Egészségügyi felszerelések biztosítása

Segély nagysága
(Ft)
(€)
8.305.200 30.000,00
13.842.000 50.000,00
5.786.600 20.000,00
10.126.550 35.000,00
5.734.800 20.000,00
13.842.000 50.000,00
2.214.720
8.000,00
2.214.720
8.000,00
29.398.492 100.000,00
46.423.279 150.000,00
11.952.800 40.000,00
5.655.000 20.000,00
5.850.400 15.255,53
10.126.550 28.184,89
7.129.250 25.000,00
4.351.500 15.000,00
3.404.250 12.248,90
11.410.400 40.000,00
7.916.650 28.184,89
3.435.900 12.059,82
2.000.000
6.905,36

In-kind

Sérültek magyarországi kezelése és rehabilitációja

11.424.777

38.592,00
50

HM-OKF-KÜM
KÜM

Törökország
Montenegró
Törökország

OKF

Bulgária

Siófoki önkormányzat Törökország

In-kind
Szír menekülttábornak nyújtott tárgyi eszközök
Készpénz Segélycsomagok a koniki menekülttábor lakói számára
Készpénz Szír menekültekkel kapcsolatos támogatás a török
hatóságoknak
In-kind
Árvíz elleni védekezés (100.000 homokzsák)
Készpénz DRR katasztrófakockázat-csökkentési munkaműhely (képzés)
Készpénz Rehabilitációs projekt a vani földrengésben érintett gyermekek
számára

ÖSSZESEN:

8.120.000
2.833.921
5.802.000

27.161,73
9.988,64
20.000,00

6.000.000
1.100.308
5.726.217

20.633,45
3.680,58
19.154,43

252.128.284 853.050,22

Forrás: EDRIS és CECIS adatbázisok, illetve VM tájékoztatása
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