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Nemzetközi Fejlesztési és Humanitárius
Segítségnyújtási Hírlevél

Bemutatkozik a Nemzetközi Fejlesztési Főosztály
Az Export Növeléséért Felelős Helyettes Államtitkárság részeként működő Nemzetközi
Fejlesztési Főosztály célja, hogy hazánk nemzetközi fejlesztéspolitikáját koordinálja, és ezáltal
külpolitikai és külgazdasági célkitűzéseinkkel összhangban hozzájáruljon a fejlődő országok
felzárkózásához. A Külgazdasági és Külügyminisztérium szerkezeti átalakításait követően a
magyar

Kormány

nemzetközi

fejlesztéspolitikáját

új

megközelítésből,

kiszélesített

célrendszerrel kívánjuk megvalósítani. Ennek során nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni
olyan fenntartható fejlesztések megvalósítására, amelynek keretében magyar gazdasági
szereplők

szakértelme

és

szolgáltatásai

is

hozzájárulnak

a

fejlődő

országok

életkörülményeinek javításához, a magyar export erősítése mellett.
A nemzetközi fejlesztési együttműködés küldetése a fejlődő országok helyzetének
fenntartható javítása, a szegénység elleni küzdelem, valamint a biztonság és stabilitás
megteremtése. A politika ezáltal a nemzetközi béke egyik elismert sarokkövévé vált.
Az elmúlt évek során egy átfogó szemléletváltás következett be a nemzetközi szintéren, mely
a 2015-ben elfogadott ENSZ Fenntartható Fejlődési Keretrendszerben (Agenda 2030) foglalt
Fenntartható Fejlődési Célokban (Sustainable Development Goals) került megtestesítésre. Az

új rendszer elődjeinél nagyobb hangsúlyt fektet a rendszerszintű és átfogó partnerségek
kialakítására, valamint a magánszféra nélkülözhetetlen szerepére az újonnan megfogalmazott
célok elérése érdekében.
A 2015 nyarán kibontakozott migrációs válság ezzel párhuzamosan a figyelem középpontjába
helyezte a nemzetközi fejlesztéspolitikát, mint a jelenségre adandó választ. A magyar
Kormány álláspontjával összhangban a hangsúly a problémák helyben, a kibocsátó
országokban történő kezelése felé tolódott el, amely folyamatban a szakpolitika kiemelkedő
szerepet tölt be.
A nemzetközi paradigmaváltással megegyezően, és elismerve, hogy a mindnyájunkat érintő
kihívások hatékony kezeléséhez nélkülözhetetlen a globális felelőségvállalás, Magyarország
nemzetközi fejlesztéspolitikája a nemzetközi szolidaritásra és a helyben történő hatékony
segítségnyújtásra

épít.

Hazánk

elköteleződését

jól

tükrözi,

hogy

gazdasági

teljesítőképességéhez mérve jelentős mértékben támogatja a fejlődő országok felzárkózását és
az ottélők helyben segítését, hozzájárulva ezzel a regionális és nemzetközi biztonsághoz is.
Mindemellett nem téveszthetjük szem elől, hogy a nemzetközi fejlesztéspolitika az általunk is
vállalt nemzetközi célkitűzések elérésén túl lehetőséget biztosít a magyar kultúra, szakértelem
és technológia átadására, illetve a bi- és multilaterális partnerségek és gazdasági kapcsolatok
kialakításán keresztül stabilabb környezetet teremt mindnyájunk számára.
Célunk, hogy a fejlesztési együttműködés mellett megfelelő hangsúlyt fektessünk a
humanitárius segítségnyújtásra is. A magyar Kormány humanitárius tevékenységének célja
az emberi életek mentése, a szenvedés enyhítése, valamint az emberi méltóság megőrzése a
fegyveres konfliktusok és természeti katasztrófák következtében kialakult helyzetekben. A
hírlevelünk célja és feladata, hogy a szakpolitika, a projektek és pályázati lehetőségek,
valamint a magyar cselekvés iránt érdeklődők számára megfelelő felületet teremtsen a
tájékozódásra.
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A KKM 5 millió forint értékű humanitárius gyorssegélyt nyújt
a természeti katasztrófa sújtotta Indonéziának
2018. szeptember 28-án 5,9-es, majd 7,4-es erősségű
földrengés rázta meg Indonézia Celebesz szigetét. A
földrengések következtében több méter magas szökőár
alakult ki, amely további pusztítást végzett a szigeten és
annak környezetében. A földrengésnek és az ezt követő
szökőárnak ezret is meghaladó halálos áldozata és súlyos
sérültje van, sok embert eltűntként tartanak nyilván. Palu városában a természeti csapás
következtében számtalan épület romokban hever, valamint a helyi infrastruktúra is súlyosan
megsérült.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter október 2-i, Retno Marsudi indonéz
külügyminiszternek címzett kondoleáló levelében egy 5 millió forint értékű humanitárius
gyorssegélyre irányuló felajánlást tett a katasztrófa sújtotta ország számára annak érdekében,
hogy Magyarország hozzájáruljon a földrengés és szökőár utáni helyreállítási munkálatokhoz.

Magyar-török orvosi együttműködés Kenyában
2018. szeptember 29. és október 7. között öt magyar
és tíz török orvos tartózkodott Nairobiban, ahol
Kiambu megye fő kórházában nyújtottak ingyenes
egészségügyi ellátást a rászorulóknak.
Az 1990-es években a kenyai állam egészségügyre
fordított

költségvetésének

csökkenésével

párhuzamosan a magán egészségügyi ellátás
erősödött meg Kenyában. Ennek eredményeként a társadalom nagy része egyrészt nem
juthatott hozzá a szükséges egészségügyi ellátáshoz, másrészt az állami fenntartású
egészségügyi intézmények komoly munkaerőhiánnyal kénytelenek szembenézni. Ennek
legkézzelfoghatóbb eredménye, hogy a csecsemőhalandóság és az anyák halálozási aránya
drasztikusan megnőtt (átlagosan 100 ezer szülésből 400 anya és 4800 gyermek veszti életét) az
elmúlt évtizedekben.
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A projekt keretében nyújtott kezelések (30 nőgyógyászati, 40 szemészeti, 20 urológiai, 20
gyereksebészeti, 25 általános sebészeti, 25 plasztikai sebészeti kezelés) és az átadott tudás (80
fős csoportnak újszülöttgondozási képzés, valamint figyelemfelhívó kampány), mindkét
probléma kezeléséhez hozzájárul, amivel Magyarország közvetetten elősegíti a helyi lakosság
életszínvonalának javulását, valamint a három ország egészségügyi kapcsolatainak
elmélyülését.
A projekt nyitó rendezvényén részt vett és beszédet
mondott a török és a magyar nagykövet, Kiambu
megye

kormányzója,

több

megyei

közgyűlési

képviselő, valamint a megyei egészségügyi miniszter
asszony is. Az orvosok hazaérkezését követően
október 8-án a Semmelweis Egyetemen ünnepélyes
oklevél átadó rendezvényre került sor, Törökország
és Magyarország államfőinek és feleségeinek részvételével. A projekt a Nemzetközi Fejlesztési
Főosztály és a Török Együttműködési és Koordinációs Ügynökség együttműködésében és
pénzügyi támogatásával valósult meg.

”Életünk a terepen” - Humanitárius világnap a KKM-ben
Joó István, a Külgazdasági és Külügyminisztérium
(KKM)

export

növeléséért

felelős

helyettes

államtitkára a 2018. augusztus 17-én a Humanitárius
Világnap alkalmából megrendezett „Életünk a
terepen”

című

szakmai

rendezvényen

hangsúlyozta, hogy a magyar Kormány továbbra is
elkötelezett a gyors és hatékony segítségnyújtás
mellett, mind a szomszédságunkban, mind hazánktól távol. Beszédében köszönetet mondott
azoknak a magyar szervezeteknek, akik évtizedek óta segítenek a bajbajutottakon.
A helyettes államtitkár kiemelte, hogy napjainkban a természeti katasztrófák károsultjainak
támogatása mellett egyre nagyobb kihívást jelentenek az elhúzódó fegyveres konfliktusok, a
klímaváltozás, valamint az afrikai és közép-ázsiai országokra jellemző demográfiai trendek.
„Ezek a kihívások várhatóan csak súlyosbodni fognak az elkövetkezendő évekbenévtizedekben, így egyre nagyobb szükség lesz a humanitárius tevékenységet végző
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szakemberek és szervezetek munkájára. Ennek fényében nagy jelentőséget tulajdonítunk
annak, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium is jelentős szerepet vállal Magyarország
humanitárius tevékenységében.” - hangsúlyozta a helyettes államtitkár.
Az előadásokat követő kerekasztal-beszélgetés betekintést engedett a humanitárius
segítségnyújtás mindennapi valóságába, a különböző területeken dolgozók közvetlenül
vitathatták meg egymással a terepmunka kihívásait és szépségeit. Bővebben…

A KKM támogatja a bangladesi sziámi ikreket szétválasztó
magyar orvosok munkáját
Joó István, az export növeléséért felelős
helyettes

államtitkár

Szijjártó

Péter

külgazdasági és külügyminiszter nevében
2018. szeptember 27-én adta át dr. Csókay
András

idegsebésznek

és

dr.

Pataki

Gergely plasztikai sebésznek, a Cselekvés
a

Kiszolgáltatottakért

orvosainak

a

Alapítvány

Külgazdasági

és

Külügyminisztérium 25 millió forint összegű támogatásáról szóló adományozó levelét.
A Minisztérium által biztosított összegből az Alapítvány a koponyájuknál összenőtt
bangladesi sziámi ikrek szétválasztását célzó műtétsorozatot finanszírozza. Az ikrek sikeres
szétválasztása nem csak arra biztosít esélyt, hogy teljes értékű életet élhessenek, hanem
orvostudományi áttörésnek is számíthat.
A műtétek folytatása érdekében a Külgazdasági és Külügyminisztérium 2018 szeptemberében
összesen 25 millió forint támogatást nyújtott az Alapítvány részére, amivel lehetőséget
teremtett arra, hogy a sziámi ikreket a megfelelő feltételek biztosításával műthessék a magyar
orvosok.
Joó István kifejezte a Kormány nagyrabecsülését az orvosok áldozatos munkája iránt, és
hangsúlyozta: külön megtiszteltetés a Külgazdasági és Külügyminisztérium számára, hogy
olyan területen tudott segítséget nyújtani, ahol a magyar szakértelem és tudás jelentős
hozzáadott értékkel rendelkezik.
Bővebben…

5

Magyarország fejlesztési együttműködésre vonatkozó
szándéknyilatkozatot írt alá Ugandával
2018. szeptember 13-án Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten fogadta
Sam Kahamba Kutesát, Uganda külügyminiszterét. A hivatalos látogatás során a két miniszter
egy együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá, melynek keretében Magyarország egy
négypontos fejlesztési programot hajt végre Ugandában annak érdekében, hogy a több mint
másfél millió menekültet elszállásoló ország számára támogatást nyújtson, ezáltal enyhítve a
belső migráció által jelentett gazdasági terheket és a további Európára irányuló bevándorlás
okozta nyomást.
Bővebben…

Az állam szerepe a válságban lévő országok fejlődésében
Joó István, az export növeléséért felelős helyettes államtitkár 2018. szeptember 17-én beszédet
tartott a „A Vallásszabadság és fejlesztési együttműködés a menekültkérdés megoldása
érdekében” c. konferencián. Beszédében bemutatta a magyar állam feladatait a fejlődő
országokban, illetve ismertette a magyar Kormány szerepét a válságok megelőzésében,
valamit a nemzetközi fejlesztési együttműködésben.
A megfelelő nemzetközi fejlesztéspolitikával az állam a bajbajutottak megsegítésével
párhuzamosan saját alapvető érdekeinek képviseletét és kultúrkörének védelmét is ellátja –
mondta a helyettes államtitkár beszédében. Hozzátette: a nemzetközi fejlesztés hozzájárul az
adott problémák helyben történő kezeléséhez, melynek köszönhetően elkerülhető, hogy azok
regionális vagy akár globális méretűvé nőjék ki magukat.
Joó István kiemelte, hogy bár az elmúlt években az államok mellett egyéb szereplők is
megjelentek a nemzetközi fejlesztési együttműködés végrehajtói között, továbbra is a
kormányok a fejlesztést célzó folyamatok legfőbb mozgatórugói. A helyettes államtitkár
rámutatott, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozásunk óta több mint duplájára nőtt a
hazánk által nyújtott hivatalos fejlesztési támogatások összege.
A nemzetközi fejlesztéspolitikában az állam egy multiplikátor szerepet tölt be, amelynek
keretében a koordinátori szerepén túl pénzügyi, illetve diplomáciai támogatást nyújt az egyéb
civilszervezetek és vállalatok számára, ezáltal kiterjesztve ezen szereplők kapcsolatrendszereit
és megteremtve egy olyan gazdasági és társadalmi fejlődést elősegítő környezetet, amely
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hozzájárul az adott ország fenntartható fejlődéséhez – emelte ki Joó István helyettes
államtitkár.
A konferenciát a Konrad-Adenauer-Stiftung, a Miniszterelnökség és az Európai Parlament
Európai Néppárt Frakciója szervezte.
Bővebben…

A szeptember 14-i informális nemzetközi fejlesztési Külügyek
Tanácsa
2018. szeptember 14-én informális nemzetközi fejlesztési formációjú Külügyek Tanácsra került
sor Brüsszelben, amelyen a tagállami képviselők a 2020 utáni többéves pénzügyi keret
vonatkozásában a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz
kialakításának és tartalmának legfontosabb kérdéseit tekintették át. Emellett megvitatásra
került a humanitárius-fejlesztési nexus terén elért haladás az elmúlt egy év távlatából,
amelynek keretében a tagállamok hangsúlyozták a folyamat és a megkezdett munka
fenntartásának szükségességét. Jelenleg hat országban (Nigéria, Csád, Mianmár, Uganda,
Szudán, Irak) kerül sor pilot projektek kivitelezésére. Ezek kapcsán a vészhelyzetekben
történő oktatás fontosságára hívták fel a figyelmet a résztvevők. A képviselők munkaebéd
keretében folytattak eszmecserét az EU-Afrika kapcsolatok jövőjéről az Európai Tanács júniusi
következtetései, illetve az Európai Bizottság szeptember 12-én kiadott közleményei mentén. A
tagállamok egyetértettek abban, hogy olyan partnerségek kialakítása a cél, amelyek
túlmutatnak

az

ODA-alapú

támogatásokon

és

a

fenntartható

beruházásokat,

munkahelyteremtést helyezik előtérbe.

Fejlesztési főigazgatók találkozója Bécsben
Az európai uniós tagállamok nemzetközi fejlesztési együttműködésért és humanitárius
segítségnyújtásért felelős főigazgatóinak találkozójára került sor 2018. október 2-3-án Bécsben.
A magyar delegációt Joó István helyettes államtitkár vezette, az ülésen részt vett továbbá
Kurucz Orsolya főosztályvezető is. A humanitárius segítségnyújtásnak dedikált ülésnapon a
résztvevők a szakpolitika jövőbeli prioritásait tekintették át, ezen belül hangsúlyt fektettek
arra, hogy hogyan tudnak a tagállamok, az uniós intézmények és az egyéb nemzetközi
szereplők harmonizáltan fellépni és eredményeket elérni a humanitárius katasztrófák, illetve
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elhúzódó válságok kezelésében. Ezt követően a tagállamok értékelték a nexus folyamat
jelenlegi helyzetét, illetve a nemzetközi humanitárius jog érvényesítése érdekében teendő
további lépéseket is. A főigazgatók a nemzetközi fejlesztési együttműködéssel foglalkozó
ülésnapon a 2020 utáni többéves pénzügyi kereten belül a fejlődő országoknak dedikált
Szomszédsági,

Fejlesztési

és

Nemzetközi

Együttműködési

Eszköz

kialakításáról,

struktúrájáról és prioritásairól folytattak eszmecserét. Ezt követően a Regionális Fenntartható
Energia Központok Globális Hálózatának képviselőivel munkaebéd keretében vitatták meg
közösen a fejlesztéspolitika és a fenntartható fejlődés kapcsolódási pontjait és a lehetséges
jövőbeni együttműködési keretrendszert. A tanácskozás végén eszmecserére került sor az EUAfrika együttműködési keretrendszer jövőjéről, illetve a közös programozás terén szükséges
következő lépésekről.

Eurobarométer adatok az uniós tagállamok lakosságának a
nemzetközi fejlesztési együttműködéssel, valamint a
humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos álláspontjáról
Az Eurobarométer legutóbb 2018. szeptember 24-én tett közzé adatokat az EU
tagállamok közvéleményének a nemzetközi fejlesztési együttműködéssel, humanitárius
segítségnyújtással kapcsolatos attitűdjeiről. Az adatfelvétel a tagállamok mindegyikében 2018.
június és július hónapokban zajlott, kérdőíves személyes megkérdezéses módszerrel a 15 év
feletti korosztályban.
Az adatok rámutatnak arra, hogy a magyarországi válaszadók 40%-a (az uniós tagállamokban
a válaszadók 37%-a) szerint a fejlődő országokat érő legfontosabb és legsürgetőbb kihívások
között első helyen a béke és biztonság megteremtése szerepel, melyet a víz és higiénia
(Magyarország: 39%, az EU-s átlag: 32%), valamint az egészségügy követ (Magyarország: 39%,
EU-s átlag: 33%). A magyarországi megkérdezettek 22%-a vélekedett úgy – uniós szinten 28%
-, hogy a fejlődő országoknak nyújtott pénzügyi támogatások az irreguláris migráció
kezelésének hatékony módja. A hazai megkérdezettek körének csupán 17%-a (EU-s szinten:
18%) azonosította be a szegénység kezelését a fejlődő országokban a nemzeti kormányok fő
prioritásának. A Magyarországon megkérdezettek többsége (52%) támogatta, hogy a korábbi
éveknek megfelelően továbbra is hasonló mértékű pénzügyi támogatást fordítsanak az EU és
tagállamai a fejlődő országok támogatására (EU-s szinten: 48%), míg 28%-a pénzügyi
hozzájárulás növelését szorgalmazná (EU-s szinten 29%). Bővebben…
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Magyar víztisztító berendezés segíti a laoszi gátszakadás
sújtotta terület vízellátását
A 2018. július 23-i gátszakadás következtében
kialakult, számos emberéletet követelő laoszi
katasztrófa nyomán mintegy 7000 ember vált
otthontalanná.

A

Külügyminisztérium

Külgazdasági

és

közbenjárásával

a

katasztrófával érintett laoszi Attapeu tartományba
szállított víztisztító berendezés július 31-én, 17:00
órakor beüzemelésre került, és megkezdte a hajlék nélkül maradt lakosság ivóvízzel való
azonnali ellátását.
Joó István helyettes államtitkár elmondta, hogy a Körös Consult Kft-vel együttműködve
magyar humanitárius segítségnyújtás keretében került átszállításra a katasztrófa-sújtotta
területre az a nagyteljesítményű mobil víztisztító berendezés, amelyet a cég még 2018.
tavaszán

telepített

a

laoszi

fővárosba

a

Külgazdasági

és

Külügyminisztérium

társfinanszírozásával.
Azzal, hogy a berendezés működése megindult a katasztrófa helyszínén, az igényeknek
megfelelően napi 5-6000 liter tiszta ivóvíz állítható elő. Ezzel naponta mintegy 3000 fő számára
biztosítható az egészséges ivóvízhez való hozzáférés alapvető szükséglete.

A magyar Kormány 3 tonna klórt adományozott a kárpátaljai
ivóvíz tisztításához
2018 júliusában Hennagyij Moszkál, Kárpátalja kormányzója azonnali segítségkéréssel fordult
Magyarországhoz az ungvári főkonzulátuson keresztül a lakossági ivóvízellátással
kapcsolatos krízishelyzet miatt. Ismertetése szerint a Dnyipro-Azot vegyipari üzem leállása
miatt veszélybe került a térség biztonságos ivóvízellátása, mivel a vállalat a víztisztításban
alkalmazott folyékony klór kizárólagos helyi gyártója.
Magyarország ezért július 21-én humanitárius segítségnyújtás keretében 3 tonna klór
adományozásával járult hozzá a kialakult helyzet kezeléséhez, biztosítva a kárpátaljai lakosok
tiszta ivóvízhez való hozzáférését.
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Hennagyij Moszkal saját hivatalos honlapján emlékeztetett arra, hogy Kárpátalján a vízművek
18 üzemében használnak klórt a víz fertőtlenítéséhez, és a klórkészletek elapadása óhatatlanul
fertőző betegségek megjelenéséhez vezetne. Moszkal közölte, hogy ezt megakadályozandó
fordult segítségért Magyarországhoz, amely eleget tett a kérésnek, és humanitárius segítséget
nyújt Kárpátaljának.
"Egész Kárpátalja nevében hálás köszönetet mondok a magyar kormánynak, amely mindig
reagál a megye problémáira, és segítségére siet. Mint ismeretes, bajban ismerszik meg az igaz
barát" - írta a kárpátaljai kormányzó.

Magyarország víztisztító berendezést adományozott Kuba
számára a tavalyi Irma hurrikán okozta károk enyhítésére
A Külgazdasági és Külügyminisztérium humanitárius segítségnyújtás keretében mobil
víztisztító berendezést adományozott a kubai Külkereskedelmi Minisztérium által kijelölt
adománykezelő vállalat, az Empresa Ejecutora de Donativos számára. A berendezés az egyre
gyakrabban tapasztalható szélsőséges időjárás okozta katasztrófahelyzetektől szenvedő
lakosság ivóvízzel történő ellátására szolgál. Legutóbb az országon végigsöprő Irma hurrikán
végzett olyan mértékű pusztítást, amely egyes területeken máig akadályozza az ivóvízhez
való hozzáférést.
A magyarországi Hidrofilt Kft. szakértői 2018. szeptember 18-án érkeztek meg a Cienfuegos
tartományban található Breñas településére a kubai szakemberek betanítása és a mobil
víztisztító berendezés üzembe helyezése céljából, melyet követően 2018. szeptember 28-án
került sor a magyar Kormány által adományozott mobil víztisztító berendezés ünnepélyes
átadására. Az eszköz naponta akár 5000 főt is képes tiszta ivóvízzel ellátni.
A kubai fél nagyra értékelte a magyar Kormány által adományozott mobil víztisztító
berendezést. A katasztrófa óta Kuba számos települése küzd ivóvízellátási gondokkal, ezért
az ország – felismerve Magyarország vízügyi tapasztalatából származó előnyöket – a további
fejlesztések terén is kész szorosabbra fűzni az együttműködést.
Itt találhatók a jelenleg futó nemzetközi fejlesztési pályázati kiírások.
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