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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 50 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Úgy látom, hogy megvagyunk helyettesítésekkel, miszerint Csenger-Zalán 
képviselő úr helyettesíti Gruber képviselőtársunkat és Kalmár Ferenc képviselő úr Vejkey 
Imrét. 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy 
az írásban előzetesen elküldött napirendi pontokhoz van-e kiegészítenivalója a bizottságnak. 
(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a mai 
napirendünket. (Szavazás.) Köszönöm. 

A bizottság egyhangúlag támogatta. 
Az első napirendi pont a Külügyminisztérium mentesítési kérelmének, a 

közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alóli mentességnek a napirendi pontja. Meghívott 
vendégünk Takács Szabolcs globális ügyekért felelős helyettes államtitkár a 
Külügyminisztériumból. 

Államtitkár úr, öné a szó! 
 
TAKÁCS SZABOLCS globális ügyekért felelős helyettes államtitkár 

(Külügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Köszönöm 
szépen a meghívásukat. Az első napirendi pont, amit elnök úr felvezetett, egy olyan téma, ami 
megítélésünk szerint indokolja azt, hogy Magyarország külügyi és nemzetbiztonsági érdekei 
védelme miatt zárt ülést kezdeményezzek. Ezért ezt szeretném megtenni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja erre a 

napirendi pontra a zárt ülés elrendelését. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen. 
Kérem, hogy aki nem jogosult részt venni a zárt ülésen, hagyja el az üléstermet. (A 

zárt ülésen részt venni nem jogosultak elhagyják az üléstermet.) 
 

(A bizottság 11.05 órától 11.12 óráig zárt ülésen folytatja munkáját. A zárt ülésen 
elhangzottakat külön jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 

A Külügyminisztérium nemzetközi fejlesztési együttműködésre vonatkozó 
keretstratégiájának bemutatása 

ELNÖK: Rátérnénk a második napirendi pontunkra, amiben szintén helyettes 
államtitkár úr érdekelt, a Külügyminisztérium nemzetközi fejlesztési együttműködésekre 
vonatkozó keretstratégiájának a bemutatása. Ehhez a napirendi ponthoz még egyszer 
köszöntöm államtitkár urat, Makkay Lillát, a NEFE-ért felelős főosztályvezető asszonyt, az én 
listámon szerepel még Gedeon Tímea, a HAND Szövetség igazgatója és Rohonyi Péter, a 
Demnet fejlesztési munkatársa. 

Parancsoljanak, az előadói, szakmai oldalon helyezkedjenek el az asztal végén. A 
hölgyektől hadd kérjek engedélyt arra a férfitársaim nevében, hogy aki meg szeretne 
szabadulni a zakójától, az szabadulhasson meg, mert egyrészt ablakot a munkazajok miatt 
nem nagyon tudunk nyitni, és előbb-utóbb el fog fogyni a levegő, és ezt öltönyösen, 
nyakkendősen nehéz elviselni. Tehát aki úgy gondolja, hogy könnyítene a szerelésén, arra a 
hölgyek engedélyét kérve, van lehetőség. 
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Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit ebben a témakörben. Az előzményekről azt 
érdemes tudni, hogy március 4-én az Országgyűlés a H/9414. számú határozatban arra hívta 
fel a kormányt, hogy június 30-áig dolgozza ki a nemzetközi fejlesztési keretstratégiát, és 
számoljon be az Országgyűlés Külügyi bizottságának. Ennek a kötelezettségünknek 
szeretnénk most eleget tenni, és úgy tudom, hogy a Külügyminisztérium is nagyjából ennek a 
kötelezettségének eleget is tett. 

Kérem azt, hogy foglalják össze, lehetőség szerint a Külügyminisztérium, illetve az 
illetékes főosztály is, amennyiben van észrevétele a két szervezet jelen lévő képviselőjének is, 
akkor tegyék hozzá és egészítsék ki ezt. Ezt követően képviselőtársaimnak lehetőségük nyílik 
majd a kérdésekre és a véleményekre. 

Parancsoljon, államtitkár úr! 

Takács Szabolcs globális ügyekért felelős helyettes államtitkár 
(Külügyminisztérium) szóbeli tájékoztatója 

TAKÁCS SZABOLCS globális ügyekért felelős helyettes államtitkár 
(Külügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Asszony, Képviselő Urak! 
Köszönöm szépen ismét a szót, és köszönjük a lehetőséget, hogy a Külügyi bizottságnak 
beszámolhatunk arról a munkáról, amelyet az előző hetekben, hónapokban, illetve 
nyilvánvalóan az azt megelőző években végzett a Külügyminisztérium nemzetközi 
együttműködési és humanitárius segítségnyújtási főosztálya. 

Úgy gondolom, hogy egy fordulóponthoz érkeztünk a magyar NEFE-történelemben, 
ugyanis első ízben kerül sor majd arra remélhetőleg, hogy a magyar kormány el fog fogadni 
egy olyan átfogó stratégiát, amely pozícionálja Magyarországot a Nemzetközi Fejlesztési 
Együttműködés rendszerébe, mind az európai kontextusban, mind az Európán kívüli globális 
térben. Mindenképpen időszerű volt egy ilyen stratégia elkészítése, utoljára 2001-ben készült 
a tárgyban egy hasonló dokumentum, tehát azóta nem volt egy olyan szakpolitikai 
dokumentum, amely Magyarország nemzetközi fejlesztési irányait, hangsúlyait meghatározta 
volna. 

Szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem azon képviselő hölgyeknek, 
uraknak, akik ebben a munkában minket az előző időszakban támogattak, és kaptunk egy 
olyan inspirációt, indikációt, amely mindenképpen segítette a mi munkánkat, hogy milyen 
irányba, milyen hangsúlyokkal induljunk el. 

Számunkra a legfontosabb, hogy a NEFE-tudatosság egy magasabb minőségi szintre 
lépett. Egyrészt a politika részéről egy egyértelmű figyelmet, érdeklődést tapasztalunk, és ez 
feltétlenül segíti a munkánkat, de ha az a társadalmi konzultáció mindenképpen meg kell hogy 
előzzön bármiféle stratégiának a kialakítását, az is zajlik, folyamatosan zajlott, de a tudatosság 
tekintetében úgy gondolom, hogy egy minőségi változásról beszélhetünk. 

Ebben valóban - ahogy elnök úr is említette - nagyon nagy szerepe volt annak, hogy az 
Országgyűlés elfogadta azt a határozatot, amely felkérte Magyarország kormányát, hogy 
készítse elő ezt a stratégiát, és ebben számunkra egy olyan feladatot határozott meg, hogy 
ennek a hónapnak a végéig, június 30-áig a Külügyi bizottságnak nyújtsuk be ezt a tervezetet. 

Ez a tervezet elkészült, és ez alkalommal szeretnénk ennek a főbb vonalait bemutatni 
önöknek. 

Mindenképpen indokolta a dokumentum felfrissítését, egy új stratégiának a 
kialakítását az is, hogy 2001 óta nyilvánvalóan nagyon sok olyan esemény történt, amely 
meghatározza Magyarország helyzetét, szerepét, nem utolsósorban 2004-ben az Európai Unió 
tagjává váltunk, és ez egy új helyzetet eredményezett. 

Az Európai Unió tagjaként nem opcionális felelősségként, Magyarország köteles 
hozzájárulni az Európai Unió fejlesztési működéséhez, és ezen belül egy önként vállalt 
kötelezettségként a magyar nemzeti össztermék 0,17 százalékát, majd sávosan változva, a 
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későbbiekben 0,33 százalékát be kell fizetnünk az Európai Unió fejlesztési alapjába. Tehát ez 
nem egy opcionális kérdés, ami jelentős összeget jelent nyilvánvalóan, több milliárd forintról 
van szó. Mi úgy gondoljuk, hogy amikor ilyen nagy összegek befizetéséről rendelkezünk, 
akkor felelősen egy olyan stratégiát kell kialakítanunk, amely egyrészt élvezi a széles 
társadalmi konzultáció következtében minden érintett szereplő támogatását, másrészt egy 
olyan politikai döntést is eredményez, amely erős mandátumot ad nekünk, 
szakpolitikusoknak, hogy ezt a stratégiát következetesen, és a magyar társadalom, a magyar 
gazdaság fejlődésének a céljából hajtsuk végre. 

Tehát a stratégia indokoltságát ezek határozták meg. Természetesen a világban is 
végbementek olyan változások, amelyek megváltoztatták a nemzetközi politikai, nemzetközi 
gazdaságpolitikai színteret. Feltörekvő gazdaságokról beszélhetünk, amelyek megjelentek 
donorként is, ilyen például Brazília, Kína, Törökország vagy Dél-Afrika. Ezekkel a 
partnerekkel is ki kell alakítanunk egy strukturált, következetesen végrehajtott 
együttműködést a nemzetközi fejlesztések tekintetében. Mindenekelőtt azt gondolom, hogy 
Magyarországnak elsősorban a térségben van felelőssége, és a térségen belül a 
nemzetpolitikai céljainkat is kell hogy a fejlesztési stratégiánk szolgálja. 

Tehát amikor Magyarország dönt a nemzetközi fejlesztési együttműködésben történő 
részvételéről, hangsúlyairól, irányairól, akkor meg kell vizsgálnunk, hogy ez a nemzettársaink 
életét, sorsát hogyan tudja javítani. Elsősorban nyilván a régiónkról beszélek, a szomszédos 
országokban élő magyar közösségek helyzetéről, illetve az Európai Unió által elfogadott 
politikai stratégiák, a keleti partnerség vagy a déli szomszédság stratégiának az 
összefüggésében Magyarország hogyan tud felelősen hozzájárulni a térségünkben található 
országokkal való együttműködéshez ebben a tekintetben is. 

Mi úgy gondoljuk, hogy a munkánk során tényleg széles körben lefolytattuk azokat a 
konzultációkat, hogy az államigazgatási szereplőkön kívüli résztvevők, akiket egyébként 
szeretettel üdvözlök körünkben, ők is elmondhassák a véleményüket, tapasztalataikat, 
szándékaikat. Remélem, hogy a mai bizottsági ülésen is lehetőséget tudunk adni nekik, hogy 
elmondják a stratégiával kapcsolatos gondolataikat. 

Összességében mi igyekeztünk egy minél szélesebb körű konzultációt lefolytatni, és 
ennek az eredménye ez a mostani dokumentum, amely egyébként az elkövetkező 6 évre, tehát 
a 2014-2020 közötti időszakra fogja felvázolni a magyar külpolitika ezen fontos szakpolitikai 
irányait. 

A magyar kormány olyan új külpolitikai irányaihoz is, mint például a globális vagy 
keleti nyitás politikája is, igyekszik illeszkedni, hiszen a fejlesztési együttműködésben 
megjelölt partnereink jelentős része olyan régiókban található, amelyekkel való gazdasági, 
politikai kapcsolatépítést a kormány hangsúlyosan tűzte napirendjére 2010-ben, és azóta 
igyekszünk ezt szisztematikusan megvalósítani. De bizonyos értelemben biztonsági, 
nemzetbiztonsági szempontból sem irreleváns a stratégia, ugyanis egy jól működő fejlesztési 
együttműködés olyan stabilizáló tényező lehet válságövezetekben, amely mondjuk meggátolja 
az illegális migrációnak egy nagyobb volumenű kialakulását, amely összességében 
közvetlenül vagy áttételesen fenyegetheti Magyarország biztonságát is. 

Tehát összességében azt gondolom, hogy ezek az alapvető indokok és okok, amelyek a 
stratégiának a megszületését indokolták, és a következő feladat, hogy valóban a kormány 
hozzon döntést a további teendőkről, és egy olyan cselekvési terv kerüljön kialakításra mind a 
partnerek beazonosítása tekintetében, mind pedig a fejlesztési együttműködésre szánt politikai 
figyelem, illetve anyagi források, amelyek versenyképessé tudnak tenni minket. 

Amit láttunk, hogy a régiónkban található országok, akár a visegrádi partnereink, de 
azon túl is, közép-európai, kelet-európai országok már egy picit előrébb tartanak ebben a 
tekintetben, megtették ezeket a lépéseket az Európai Unió irányába, illetve a saját nemzeti 
stratégiájuk kialakítása irányába is. Tehát bizonyos értelemben a stratégia elfogadásával mi 
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igyekszünk lépést tartani a régiónkbeli országokkal, illetve azokkal a folyamatokkal, amelyek 
jellemzik az Európai Unió és az Európai Unión kívüli világnak a fejleményeit. 

Röviden, bevezetőként ennyit szerettem volna elmondani, és ha megengedik, átadnám 
a szót Makkay Lilla főosztályvezető asszonynak is, aki a NEFE-főosztályt vezeti a 
Külügyminisztériumban, és arra kérném, hogy egészítse ki néhány gondolattal azt, amit idáig 
elmondtam.  

Makkay Lilla nemzetközi fejlesztési együttműködési és humanitárius 
segítségnyújtási főosztályvezető (Külügyminisztérium) kiegészítése 

MAKKAY LILLA nemzetközi fejlesztési együttműködési és humanitárius 
segítségnyújtási főosztályvezető (Külügyminisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Képviselő Asszony! Tisztelt Képviselő Urak! Tisztelt Bizottság! Azzal szeretném 
kezdeni, hogy az a papír, amely önök előtt fekszik az asztalon, és amelyben tulajdonképpen 
már egy éves munkánk testesül meg, nem vége, kiteljesedése egy folyamatnak, hanem talán 
inkább kezdete. Azért mondom ezt, mert mint ahogy azt önök is látják, a dokumentum végén 
egy feladatokat összesítő lista szerepel, amely felsorolja, hogy mindabból, amit itt 
összefoglaltunk és amelyet szíves megvitatásra javaslunk, és amelyről reméljük, hogy 
politikai konszenzus fog kialakulni, abból milyen további teendők fakadnak, amelyek ahhoz 
szükségesek, hogy a stratégia, amely mégiscsak egy politikai papír, a valóságban a 
végrehajtás során hasznos segítségül szolgáljon, illetve megvalósuljanak a benne kitűzött 
célok. 

Noha első látásra az a benyomása keletkezhet az embernek, hogy túlságosan uniós 
szempontból vagy az uniós tagságot sokszor emlegetve jutunk bizonyos következtetésekre és 
javaslunk cselekvési irányokat ebben a papírban, azért természetesen azt nem lehet figyelmen 
kívül hagyni egy ilyen politika alapelveinek és céljainak meghatározásakor, hogy milyen 
tágabb nemzetközi politikai keretben működünk, és kerül sor ezeknek a szempontoknak a 
felvázolására. De azért igyekeztünk kiemelni mindazokat a sajátosságokat, amelyek 
Magyarországot ezen a területen jellemzik, illetve amilyen lehetőségei, speciális lehetőségei 
és adottságai Magyarországnak ezen az úgynevezett NEFE-területen vannak. (Megérkezik az 
ülésre Németh Zsolt.) 

Ezért aztán lehet, hogy ez majd kérdéseket is kivált különböző fórumokon, de noha 
igyekeztünk szem előtt tartani mindazokat a segélyhatékonysági alapelveknek, amelyekkel 
való azonosulásunkat egyébként nemzetközi dokumentumokban mi is vállaltuk, úgy értem, 
hogy Magyarország is vállalta, azért az biztosan fel fog tűnni több helyen, hogy bizonyos 
dolgokat azokból nem emeltünk át a saját stratégiánkba, van ilyen. Például a segítségnyújtás 
teljes függetlenítése a donorállam szerveitől, szervezeteitől, végrehajtó entitásaitól, mert van 
egyébként egy ilyen nemzetközi elvárás, de úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi hozzájárulási 
szintünkön, a jelenlegi anyagi lehetőségeink keretein belül, végrehajtóink, a végrehajtó 
szervezetek és vállalatok főleg jelenlegi NEFE-beágyazottsága mellett ez nem lenne indokolt. 
Ugyanis nekünk, a magyar NEFE-tevékenységnek az is nagyon fontos célja, hogy a NEFE 
végrehajtói kapacitások is erősödjenek Magyarországon, tehát minél több szereplő szerezzen 
komoly tapasztalatokat a fejlődő világban azáltal, hogy rész vesz a magyar segítségnyújtás 
végrehajtásában és megvalósításában. 

Természetesen ahhoz, hogy ez a stratégia ne írott malaszt maradjon, ahhoz 
forrásbővítésre van szükség, lesz szükség. Nemcsak azért, mert vannak kötelezettségeink, 
amelyeket vállaltunk, uniós fórumon elsősorban, hanem azért is, mert - ahogy ezt államtitkár 
úr is kifejtette - ez egyébként Magyarországnak is tágabb értelemben vett érdeke, és ez igenis, 
összhangban áll azzal a törekvésünkkel, hogy fokozott érdeklődést tanúsítunk a globális 
ügyek iránt, illetve fokozott felelősséget vállalunk a globális kihívások kezelését célzó 
nemzetközi összefogásokban. 
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Nem szeretném nagyon szaporítani a szót, mert úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos 
lenne megismerni az önök szempontjait és kérdéseit, úgyhogy amennyiben az volt az eredeti 
terv, elnök úr, hogy a HAND Szövetség is szót kap és elmondja a saját szempontjait, 
megosztja önökkel, utána nagyon szívesen válaszolunk kérdéseikre és megjegyzéseikre. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető asszony. Gondolom, hogy a két szervezet 

jelen lévő képviselője, a Demnet és a HAND Szövetség képviselője hozzáfűzik a 
véleményüket ehhez a keretstratégiához. Udvariassági sorrendben először Gedeon Tímeának 
adnám meg a lehetőséget. 

Gedeon Tímea igazgató (HAND Szövetség) véleménye 

GEDEON TÍMEA igazgató (HAND Szövetség): Köszönöm a lehetőséget, hogy 
hozzászólhatok. Igyekszem röviden összefoglalni a Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési 
Civil Szövetség, röviden HAND Szövetség tagszervezeteinek véleményét a stratégiára 
vonatkozólag. 

A HAND Szövetség tagszervezetei már a stratégiai dokumentum első változata 
esetében is üdvözölték, hogy a dokumentum nagymértékben tükrözte azokat a Szövetség által 
korábban is megfogalmazott irányokat, amelyeket egy hatékonyabb magyar nemzetközi 
fejlesztési tevékenység érdekében megfogalmaztunk. Ilyenek például a bilaterális NEFE 
növelésére való törekvés, avagy a NEFE partnerországok számának csökkentése, továbbá a 
fejlesztési szektorok megjelölése, illetve az átláthatóság hangsúlyozása, továbbá a 
szakpolitikák fejlesztési szempontú koherenciájának megteremtése. 

Tehát mindennek nagyon örültünk. A magyar civil szervezetek továbbá azt is örömmel 
vették tudomásul, hogy a dokumentumra a korábbi véleményezés során tett észrevételeink sok 
esetben belekerültek a jelenlegi változatba, úgy mint például a civilekre kidolgozott 
minősítési rendszer felvetése és ez alapján a működésük támogatása, vagy a legkevésbé fejlett 
országok kiemelt kezelése, illetve a teljes NEFE keret növelésének igénye és a globális 
nevelés beemelése a szövegbe. 

A HAND Szövetség a szakpolitikai program legpozitívabb hozadékának azt tartja, 
hogy a NEFE intézményi és jogi hátterének rendezése, vagyis a NEFE kerettörvény is 
megjelenik a tervezetben. Ugyanakkor a civilek azt problémának látják, hogy a stratégia 
túlzottan általánosan fogalmazza meg ennek a szükségességét, ezért a legfontosabb civil 
üzenet, amit itt szeretnék elmondani, hogy ennek a folyamatnak nem szabadna a stratégia 
szintjén megállnia, hanem szükséges a törvényt is megalkotni. 

A támogató jogi környezet megteremtése nélkül hosszú távon nem beszélhetünk a 
magyar nemzetközi fejlesztés hatékonyságának növeléséről, továbbá nem mellékesen a 
jogszabályi háttér megteremtése ahhoz is fontos, hogy a civil szervezeteknek legyen mire 
hivatkozni közhasznú státuszuk megalapozásakor. 

Másodszor úgy gondoljuk, hogy a tervdokumentum teljességgel nyitva hagy egy 
kérdést, ugyanis azt, hogy a Külügyminisztérium jóval erősebb koordináló szerepére lenne 
szükség, és itt nemcsak a Külügyminisztérium igen szerény összegű NEFE tevékenységére, 
hanem a teljes magyar kétoldalú NEFE tevékenységre gondolunk. 

A Külügyminisztérium koordinálása szerintünk garantálná, hogy mindazok az 
alapelvek, célok, országrelációk, fejlesztési szektorok, amelyek a dokumentumban 
meghatározásra kerültek, valóban érvényesülni tudjanak. Ezen kívül még fontos kérdés az, 
amit kiemelnék, hogy a korábbi koncepcióhoz képest még egy jelentős változás történt. A 
korábbi tervezet megnevezett tíz partnerországot, amelyekkel a civilek többé-kevésbé 
egyetértettek, viszont a mostani változat csak régiókat nevez meg. Így viszont szerintünk 
kérdés az, hogy mi a garancia arra, hogy háromévenként például nem lesz gyökeres változás a 
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partnerországok körében, ami megint csak ellehetetlenítené a hosszú távú stratégiai 
megközelítést és a gyakorlati tervezést a végrehajtók számára. 

Tehát javasoljuk, hogy a stratégia utaljon a szövegében arra, hogy a keretstratégia 
ideje alatt csakis nyomós indokkal történhessen változás, akkor is széles körű egyeztetésen 
alapulva, és mondjuk a meghatározott lista csak néhány tagját érintően történhessen ilyen 
változás. 

Akkor befejezésül: a szakpolitikai stratégiára vonatkozó előírások a törvényben 
meghatároznak bizonyos tartalmi elemeket is, mint például a mérhető célok, személyi, tárgyi, 
szakmai, anyagi feltételek megjelölése, a megvalósítás, a nyomon követés, monitoring és 
értékelés alapelveinek meghatározása, melyeket természetesen mi nagyon fontosnak tartunk, 
hogy ez bele legyen foglalva. 

Viszont úgy látjuk, hogy ez majd csak a cselekvési terv formájában fog kidolgozódni, 
tehát ott fogják ezt megfogalmazni. Ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy az egyeztetés közös 
előkészítő munka formájában egy magasabb szintre lépjen, és azt kérnénk, azt javasoljuk, 
hogy álljon fel egy minden szektort bevonó munkacsoport, legkönnyebben talán a TTT 
keretei között lehet elképzelni, ami a tervezés és egyeztetés folyamatos és rendszeres menetét 
biztosítaná. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Rohonyi Péter következik a Demnettől. Parancsoljon! 

Rohonyi Péter nemzeti fejlesztési munkatárs (Demnet) véleménye 

ROHONYI PÉTER nemzeti fejlesztési munkatárs (Demnet): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Képviselők! Bizottsági Tisztségviselők! Tisztelt Államtitkár Úr! Főosztályvezető 
Asszony! Tisztelt Megjelentek! Köszönöm szépen én is a lehetőséget a megszólalásra, és azt 
hiszem, hogy ez egyben ebbe a folyamatba beletett civil munka megbecsülése is, ami nagyon 
jólesik és köszönjük. 

Én igazából egy dolgot szeretnék kiemelni abból, amit a kollégám a HAND 
Szövetségtől is elmondott több dolgot, és ez a törvény, a NEFE, a nemzetközi fejlesztés 
törvényi, jogi hátterének megteremtése. Mivel itt ülünk ebben a teremben, azokkal a jó 
emberekkel, akik ebben az ügyben már egy nagyon nagyot segítettek lépni előre, és úgy 
gondolom, hogy ez a folyamat, ami elindult, és amiben látszik az, hogy van hál’ istennek erős 
szándék a további lépésekre, egy részletes cselekvési terv kidolgozására, amit én szeretnék 
hangsúlyozni, hogy ennek szerintünk a legfontosabb és első része az kellene legyen, egy 
külön fejezet, hogy a kerettörvény, a nemzetközi fejlesztéssel foglalkozó jogi háttér 
kidolgozására vonatkozó tervek kerüljenek először rögzítésre konkrét felelősökkel, 
időpontokkal. 

Ez egy olyan terület, amit az ország egyébként az elmúlt években meglévő, nem 
egyszerű gazdasági helyzete – amúgy a világgazdasági válság hatására minket is érintenek a 
gondok, ez egy olyan terület, ahol lehet előrelépni most nagyon jól ebben a folyamatban, nem 
kell hirtelen a lehetetlent kérni, hogy duplázzuk, triplázzuk a költségvetést, hanem elő tudjuk 
készíteni azokat a lépéseket, amelyek megalapozzák azt, hogy amint eljön az idő, akkor egy 
igazi, hatékony továbblépés történjen a NEFE politikában. 

Úgyhogy részünkről ennek a jogi háttérnek a kidolgozása az, ami a legfontosabb, és 
akár ebben is szívesen – ahogy minden másban is – szeretnénk együttműködni a jövőben is 
úgy a Külügyminisztériummal, mint önökkel, képviselőkkel. E téren úgy a visegrádi négyek, 
mint a régi donor országok vonatkozó szabályozásainak a bemutatásával, ismertetésével, vagy 
ahogyan csak tehetjük. Köszönöm szépen a lehetőséget. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kérdések, 
észrevételek vannak-e az elhangzottakhoz. Ertsey képviselő asszony jelentkezett, majd 
Horváth János. 

Kérdések, vélemények, észrevételek 

ERTSEY KATALIN (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenkinek 
köszönöm az együttműködést. Ez valóban egy mérföldkő, az egész folyamatot alapvetően az 
NGO-k kezdték el azzal, hogy elkezdték a képviselőket beavatni abba, hogy mi a nemzetközi 
fejlesztés, milyen munka folyik a világban. Ehhez kapcsolódik az egyik első kérdésem. A mi 
tudásunk erről a dologról nagyon erősen arra épült, hogy egy összehasonlítást tettünk abban, 
hogy a visegrádi országok és Magyarország hogyan intézi ezt a dolgot. 

Tehát amikor az államtitkár úr úgy fogalmazott, hogy egy kicsit előrébb járnak, én azt 
hiszem, hogy sokkal előrébb járnak, és ezt a fajta, sok esetben bizony, drámai különbséget 
nem is feltétlenül az összegben, hanem az elköltés módjában, egy kicsit szerintem 
alulhangsúlyozza a dokumentum. Tulajdonképpen a V4 egy említés szintjén van benne az Eu 
mellett. 

Tehát azt remélem, nem feltétlenül ebben a dokumentumban, de a következő 
dokumentumban ennek az egész együttműködésnek a tanulságait fontos lenne belefoglalni. 
Ugyanis a törvény is, illetve az intézményi háttér megteremtése is az onnan vett példákkal 
lehet jól megvalósítható, tehát emlékeztetnék arra, nem biztos, hogy mindenki érti, hogy a 
törvény és az intézményi háttér mit jelent. A törvény értelemszerűen leírja, hogy mik ennek a 
keretei, az intézményi háttér egy olyanfajta szervezet, ami egyébként lehet állami, félállami, 
tehát sok helyen quangok, ilyen quasi-NGO-k csinálják ezt a dolgot, amit az USAID 
mintájára a CzechAid, SlovakAid és hasonló elnevezésekkel illetnek, vagyis egy ügynökség a 
nemzetközi fejlesztésért, így fordítható magyarra.  

Ez egy olyan entitás, amely természetesen szoros együttműködésben van, vagy akár 
félállami szervezet is, de ilyen értelemben független és az állami döntéshozataltól egy kicsit 
elszakadni képes intézmény. Ezek az intézmények már jó ideje léteznek ezekben az 
országokban, tehát ott a minta. 

Tehát a V4-es vonalat erősíteném, azért is, mert a mainstream, tehát a fő külügyi 
tevékenység, ami nemcsak a nemzetközi fejlesztés, hanem konkrétan például Afrikában a 
követségek működtetése is a V4 összefogással lehetne lehetséges. Tehát ma, amikor 50 
országból kettőben van Afrikában követségünk, és nem is biztos, hogy a legjobb helyen, azt 
megvizsgálni, hogy az északi országok mintájára közösen egy-egy partnerrel összeállva, a V4 
országokkal összeállva követségeket lehetne működtetni, ez szorosan összefügg a NEFE-vel. 

Tehát ahol van egy ilyen módon működtetett követség vagy akár csak egy-egy ember 
a mások követségén, az egy jelentős jelentétet, a monitoring lehetőséget, tehát sok mindent ad 
a NEFE-hez. 

Magához a dokumentumhoz annyit mondanék, hogy nagyon támogatnám ezt a 
bizonyos munkacsoportot, ami itt felmerült, hogy hogyan kellene továbbvinni ezt a dolgot, 
mert tényleg példaértékű, azt gondolom, hogy egy civil kezdeményezésre, amit aztán 
behoztunk ide, a parlamentbe, lett belőle egy ötpárti, aztán bizottsági, tehát tényleg egy 
megtermékenyítő folyamat volt, ez a munkacsoport koncentráljon tovább erre a célra. Egy 
kicsit magát a dokumentumot feszesebbre venném, olyan tekintetben, hogy felelős, határidő. 
Tehát nem tudom, hogy mik a formai követelményei egy ilyen állami, szakpolitikai 
stratégiának, de szerintem vannak ilyenfajta kritériumai vagy kívánalmai, tehát hogy egy 
kicsit részletesebben a célok. De mindenképpen az, hogy ki a felelős ezért és mi a határidő, 
ezt azért szerintem fontos lenne belevenni. 

Ennyit szerettem volna mondani. Illetve bocsánat, még egy apróság, a növelésre – 
most még egyszer elmondom, mert nem lehet elégszer hangsúlyozni – itt van egy 
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multilaterális kötelezettség, de van a bilaterális, ami, hogy mindenki hallja még egyszer, idén 
150 millió forint, ami egy jobb budai villának az ára. Ennyit fordítunk bilaterális 
viszonylatban a világban segélyezésre és nemzetközi fejlesztésre. Ezt kimondani is rossz. 
Legalább kívánság szintjén azt remélem, hogy nem 2016-tól kezdjük növelni ezeket, hanem 
legalább 2014-től. Tehát szerintem azért mondjuk azt ki, ha nem is feltétlenül reális, célként, 
hogy amikor születik egy törvényi stratégia, egy továbblépés ebben a folyamatban, akkor attól 
a pillanattól kezdve mondjuk ki célként a növelését, legalább a bilaterálisnak. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Horváth képviselő úr! 
 
DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Elnök Úr! Kérdéseim ott kezdődnek, hogy a 

nemzetközi segélyezés témájában, amit általában a világ erről tud és megtapasztalt, és Európa, 
mert ennek valami európai gyökerei vannak, hogyan illeszkedik bele ebbe a 
világtapasztalatba? A nemzetközi segélyezés az 1950-es évek elejével elkezdődött, és nagy 
méreteket öltött, jelentős irodalma van. Ennek gondolom, tudatában vagyunk, és van egy 
háttérirodalom, amit a kíváncsi személy, kutató, én magam vagy más, elérhetünk. Ugyanis 
több ilyen kérdés merül fel, nekem most, ahogy hallom a jelentést, beszámolót, hogy hogyan 
is jön létre ez a csoportosulás? A partnerországok száma ne haladja meg a tízet, olvasom. 
Partnerek azok, akik a donorok, a donor partnercsoport, vagy pedig azok, akik kapnak, azok 
tízesével állnak össze? Mert vannak ilyen nemzetközi tapasztalatok, és érdekes volna tudni, 
hogy ebben a nemzetközi felállásban, amiről hallunk most, ez hogyan van? Ugyanis a 
donorok és a segélyezettek egymással kooperálnak, de nagyrészt versenyben vannak, mert aki 
kap, az szeretne többet kapni, a donorok pedig miért és hová, hogyan társulnak össze? Sőt, a 
nemzetközi tapasztalat évtizedeken át az volt, hogy a donorok egymással nagyon 
versenyeztek. Az eléggé ritkaság volt, hogy Svédország, amelyik az egyik vezető 
filantropikus donor volt, kontra azokkal a donorokkal, mint a megjelölt államok, Szovjetunió, 
akik bizonyos szándékkal végezték ezt az adományozást és a szándékuk lehetett erre a megint 
csak érdekes kapcsolatra, hogy tudatában vagyunk-e mi ennek, vagy pedig amit mi teszünk, 
az csupa csepegő jószívűség? Bocsánat a csepegő szóért, de mondhattam volna azt is, hogy 
filantropikus, jótékonyság, és mivel jó a szívünk, örülünk, hogy adhatunk, mert tudjuk, hogy 
az valahol biztosan valami jót tesz. Ugyanakkor tudatában vagyunk annak, megint az 
apparátus, hogy ezek a nemzetközi segélyek időközben azt a véleményt generálták, hogy az 
országok, ahol kapták, ott a korrupció nemhogy csökkent, hanem emelkedett, mert 
valahogyan azoknak a juttatása meg nem tudom, mi minden révén megint érdekes 
tapasztalatok vannak. 

Én most nem azt kérem itt, nem az a mi feladatunk, hogy mindezzel foglalkozzunk, de 
azt szeretném tudni, azt hiszem, a bizottságunk szeretné tudni, hogy a Külügyminisztérium, 
illetve az a szervezete a magyar kormányzásnak, amelyik ezzel foglalkozik, mindezeknek 
tudatában van-e. Még akkor is, ha annak a zongorának azokon a billentyűin nem túl sokat 
zongorázhatunk és nem túl sok hatása van, de legalább tudjuk, hogy miféle klubnak vagyunk 
a tagjai, és mennyire érezhetjük jól és mehetünk el az országból, hogy igen, gyűjtünk 
szervezetektől, és elküldjük, vagy pedig ha valaki megvádol bennünket, hogy már megint 
palira lettetek véve, megint a korrupciót segítitek ezeken az országokban, mert arra is van 
bizonyíték. 

Szóval én inkább azt szeretném hallani, hogy mindennek önök, akik ennek szakértői és 
munkatársai, tudatában vannak. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Nagy Gábor Tamás alelnök úr! 
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DR. NAGY GÁBOR TAMÁS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Röviden 
szeretnék csak hozzászólni. Egyrészt üdvözlöm ezt a mai napirendet, örülök neki, hogy az 
országgyűlési határozatnak megfelelően elkészült ez a keretstratégia, és annak is nagyon 
örülök, hogy ilyen pontokban határozták meg a következő feladatokat a 
Külügyminisztériumban. 

Az általános kérdések mellett ilyenkor érdemes mindig a konkrétumok felé mozdulni, 
nyilvánvalóan most erre nem a jelenlegi külügyi bizottsági tárgyalás az alkalmas, mi most 
csak azt tudjuk rögzíteni, hogy a kormány elvégezte a házi feladatát és tovább kell ezután 
lépni. De nagyon fontos, hogy a nemzetközi szervezetekben vállalt kötelezettségeinkről, 
egyáltalán a nemzetközi civil szervezetekkel, azzal a hálózattal, aminek most két jeles 
képviselőjét itt a magyarországi civil szervezeteknek látjuk, de a többiekkel is tudassuk, hogy 
Magyarország egy sokkal tudatosabb, egy sokkal hatékonyabb fejlesztési együttműködésre 
készül, ezért kérjük meg a javaslataikat, esetleg az együttműködési kapcsolódási pontokat is 
keressük meg. 

Ami eddig elhangzott, akár Ertsey képviselő asszony, akár a hozzászóló civil 
szervezetek részéről, azt én magam is nagyon támogatom. Fontos lenne, ami külön 
passzusban is szerepel, a magyar társadalomban való elfogadottságot, sőt egyáltalán 
mondhatnám úgy is, hogy a magyar társadalom informálását ezen a területen valahogy 
elősegíteni, erről vajmi keveset tudnak az átlag magyarok, hogy miért fontos ez, mit 
csinálunk, mi a feladatunk, és egyáltalán miért érdekünk az, hogy egy ilyen feladattal 
foglalkozzunk. Mindig az ilyen köztes állapotban lévő országok, tehát nem a legfejlettebb 
ipari nagyhatalmak, hanem az ilyen alapvetően szociális és komoly társadalmi 
feszültségekkel, munkanélküliséggel, hátrányos helyzettel küszködő régiókkal tarkított 
társadalomban, mint a magyar társadalom, meg kell tudni magyarázni, hogy miért megyünk el 
innen több ezer kilométerre és próbálunk ott humanitárius segítséget nyújtani a fejlődéshez, a 
társadalom normál működéséhez, milyen globális érdekük fűződik hozzá a magyar 
adófizetőknek és milyen érdekei vannak abban, hogy a világ számos pontján ne válság, ne 
járványok, ne polgárháborúk legyenek, hanem kiegyensúlyozott társadalmi működés. 

Ezért például ez egy nagyon jó ötlet, hogy a személyi jövedelemadó 1 százalékát 
lehetne fordítani adott esetben ilyen célra vagy ilyen szervezetek támogatására, ez csak akkor 
reális opció, ha ehhez egy nagy társadalmi felvilágosító kampány is társul. Tehát felhívjuk az 
adózók figyelmét arra, hogy ezzel mit segítenek, milyen tevékenységhez járulnak hozzá, és ez 
miért fontos Magyarországnak. Ha csak arra fogunk hivatkozni, hogy ez nemzetközi 
kötelezettség, akkor az a magyar adófizetőket nem fogja meghatni, de ha be tudunk mutatni 
egy-két jól sikerült példát, és ebben nemcsak magyar példákra gondolok, hanem adott esetben 
nemzetközi példákra is, más visegrádi országok által végzett példákra, a televízió vagy a 
nyilvánosság számos csatornáját használva, olyan élethelyzeteket, olyan körülményeket 
mutatunk be, amelyeken a magyar szervezet, a magyar intézmények tudtak segíteni, akkor 
sokkal több lesz a magyar segítő szándék is. Azt látom, hogy a magyar társadalomban 
alapvetően akár természeti katasztrófák, természeti csapások, gondolok még itt a cunami 
tragédiára vagy a mostani árhullámra is, akár olyan mentőalakulatok, mentőakciók, amikor 
földrengés okozta károkat kell elhárítani, mindig nagyon nagy volt a segítő szándék. 

Tehát arra kérem a Külügyminisztériumot is és az ezzel kapcsolatos további 
kormányzati intézkedéseket, hogy építsenek erre jobban és több információt adjunk a 
társadalomnak. 

A magam részéről azt is szeretném üdvözölni, hogy készüljön egy törvényjavaslat. 
Ebben a törvényjavaslatban nyilván egy megfelelő absztrakciós szinten, de nagyon fontos 
alapelveket le kell fektetni. Az első lépést ezzel a stratégia megalakításával a kormány 
megtette, még magasabb jogforrási szintre tudnánk emelni, a nemzetközi céljainkat is jobban 
szolgálná, ha az Országgyűlés, az arra hivatott eljárás során egy garanciát adó törvényt 
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fogadna el. Természetesen egy ilyen törvénynek, ha ez viszont az általánosság szintjén 
mozog, akkor nem sok értelmét látom, akkor ez egy deklaratív jogalkotás lenne. Valójában 
erre szerintem nincs ezen a területen szükség, deklarációk azok vannak, ezekre össze lehet 
jönni, ezeket alá lehet írni. A törvényjavaslatnak viszont valamifajta normatív, kiszámítható, 
és ha úgy tetszik, akkor az állami szervek, a költségvetési tervezés számára is egyfajta 
iránymutatásul szolgáló normának kellene lenni. Én a magam részéről csak azt tudom 
mondani, hogy ha készül ehhez tervezet, ha a kormány megtárgyalja és bizonyos 
szempontokat vagy sarokpontokat jóvá tud hagyni, akkor biztos vagyok abban, hogy a 
Magyar Országgyűlés ebben partner lesz, és egy ilyen törvény megalkotását támogatni fogjuk. 
Nem tudom, hogy ez elképzelhető-e még a 2014-ig esedékes választások előtt, vagy már csak 
a következő Országgyűlésre hárul majd ez a feladat, de egy biztos, hogy a kodifikációs 
munkát el kell kezdeni, és az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket úgy a civil szférával, mint a 
társadalmi szervezetekkel le kell folytatni, hogy minél teljesebb, minél jobb példát tudjunk 
aztán az utánunk jövőknek hagyni. 

Röviden ennyit szerettem volna mondani, és köszönöm szépen az előterjesztést. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy zárásképpen, amennyiben nincs 

több kérdés, vélemény, én is hozzáfűzzek néhány gondolatot, lehet, hogy kérdésként is el fog 
ez hangozni. 

Jó pár éve figyelemmel kísérem a NEFE működését, illetve egyáltalán az Európai 
Közösségen belül a nemzetközi fejlesztési és együttműködési folyamatokat, akár európai 
parlamenti szinten is vagy magyarországi szinten is. Sokféle stílust látok ebben szerte 
Európában, hogy ki, miért, hogyan és milyen szándékkal csinálja ezt a politikát. Persze, az 
egy alapvetés, hogy pénzügyileg van egy elkülönítés a költségvetésekből, viszont ha az ember 
végignézi az európai palettát, akkor sokféle érdeket lát mögötte. 

Tehát az ember érzi azt, hogy például az Európai Parlament ilyen bizottságában, 
nemzetközi fejlesztési bizottságában miért fontos az, hogy kik a tisztségviselők és mely 
országoknak a képviselői vannak adott esetben - megpróbálom finoman megfogalmazni - 
domináns szerepben a különböző célkitűzésekben. Tehát nem véletlen, hogy a hollandok, 
portugálok, adott esetben spanyolok nagyon erősek, a britek nagyon erősek ezen a vonalon, a 
belgák nagyon erősek ezen a vonalon, ha nézzük. Tehát ez nagyjából sejthető is, hogy minek 
a mentén fűződik ez fel. 

Másrészt ez egy nagyon fontos dolog, hiszen sok esetben, aki járt már ilyen terepen, és 
gondolom, itt a civil szervezetek, az NGO-k részéről, akik itt vannak, azért jártak már kemény 
terepen, és tudják azt, hogy milyen világ az, amit segélyezni kell, és itt elhangzott az is, hogy 
mennyiféle visszaélést lehet tapasztalni. Jómagam is jártam úgy Etiópiában egy 
szívkórházban, hogy nagyon jól nézett ki, bárki megirigyelhette volna, szerintem akkor, 
amikor mi ezt meglátogattuk, 2-3-4 évvel ezelőtt volt mondjuk, de előtte száz százalék, hogy 
éveken keresztül egy beteget sem gyógyítottak benne. 

Tehát volt egy kirakat, és akkor ez milyen jó, hogy nemzetközi fejlesztés és 
együttműködés keretében összejött és milyen szép dolog. Persze, nagyon szép dolog volt, 
csak megmondom őszintén, akkor – lehet, hogy azóta ez már megváltozott, de akkor semmi 
haszna nem volt ennek, tehát embert, pláne gyerekeket nem gyógyítottak benne. De mégis 
bennem van egy olyan érzés, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt az ügyet évek óta 
zajló vitákat követően – ez sokoldalú vitát is jelent – megpróbáljuk egyfajta mederbe, keretbe 
foglalni, és hogy ez a keretstratégia igazából ezért jó. Az, hogy ebből ki fog-e idővel nőni egy 
törvény, vagy adott esetben ebben a törvényben mindenkinek meglesz a maga feladatköre, 
ahogy alelnök úr is mondta, hogy persze, lehet hozni egy demonstratív jellegű törvényt, de 
hogy ebben tényleg tartalmi részek is legyenek, azért az sok összetevős, és mindjárt jön a 
kérdésem. Nagyjából a kormányzati oldalnak, a kormányzatnak, a parlamentnek a feladat és 
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elvégzendő munka szempontjából látom, hogy körülbelül merrefelé kell haladni és mik a 
teendők, és mik a felelősségek, ugyanis itt - most elnézést kérek, és senkit nem akarok ezzel 
bántani és félreértés ne essék - én látom a civil társadalom felől, hogy szeretik határozottan 
megfogalmazni azokat az elvárásaikat a mindenkori kormány felé és adott esetben a 
mindenkori törvényhozók felé szeretik megmondani, hogy mi a teendőjük. Én ezt értem is, ez 
így van részben rendjén, de a kérdésem arról szólna - és most elsősorban a civil 
szervezetekhez -, hogy a civil szervezetek mit tudnak ehhez hozzátenni, hiszen én találkoztam 
nagyon sok önkéntessel a különböző szervezeteken keresztül, egyértelműen gondolom azt, 
hogy ezeknek az önkénteseknek adott esetben azért kell adni egy biztos logisztikai, adott 
esetben egy megélhetési hátteret, bármilyen terepen vagyunk kint. De megvallom őszintén, 
láttam a TTT-működést is, most kevésbé látom át, de igazából régebben láttam, tehát az a 
kérdésem, hogy a civil szervezetek hogyan tudnak hozzájárulni, milyen felelősségi körrel 
tudnak hozzájárulni, adott esetben ha pénzről beszélünk, mik azok a lehetőségek és az 1 
százalékon túl mik azok a lehetőségek, hogy a civil szervezetek akár pénzügyi forrásokat is 
tudjanak hozzátenni és segíteni adott esetben ezeknek az országmutató céloknak az 
elérésében? Most ilyenekre gondolok esetleg gyakorlatias példa: egy civil szervezet fel tud 
hajtani adott esetben sokmillió forint értékű gyógyszert, adott esetben egy magyarországi 
gyógyszergyártótól, ami nem mellékesen még adott esetben egy harmadik vagy fejlődő 
világban még egyfajta reklámot is jelenthet annak a gyógyszergyártónak. Tehát jól látom-e, 
hogy ilyen működések vannak, vagy egyáltalán mik azok a felelősségi körök, amire a civil 
szervezetek azt mondják, hogy ez a mi dolgunk, ezért mi vállaljuk a garanciát, és mi ezt meg 
fogjuk csinálni? 

Amennyiben nincs több kérdés, azt javaslom, és ahogy ez nálunk szokás, hogy a 
kérdésekre, felvetésekre megpróbálunk sorban válaszolni, és miután a kérdések lezajlottak, 
mindenki megkapja a lehetőséget, hogy a számára vagy az általa vélelmezett kérdésre, 
véleményre tudjon reagálni. 

Államtitkár úr, majd megyünk sorban a felvetett kérdéseken, és láttam, hogy már itt 
több jelentkezés is van, gondolom, hogy a hozzáfűznivalóban, a véleményekben 
mindenféleképpen azt kell követnünk, hogy tényleg ha egy törvényben gondolkodunk, ahogy 
alelnök úr mondta, tényleg ha törvény lesz belőle, nekem ez a meggyőződésem, akkor van 
értelme, ha ez egy nagyon strukturált, nagyon hatékonnyá tett törvény a szerkezetében. Hogy 
most melyek a célországok, itt elhangzott egy kérdés. 

Én tapasztaltam azt is, nem tudom, mennyire van jelen a sajtó, de egy időben nekünk 
fontos volt, hogy Vietnámban adott esetben részt vegyünk a NEFE programban. Az is fontos 
volt, hogy részt vegyünk különböző ázsiai országokban NEFE programban. Reményeim 
szerint a háttérben azért kirajzolódott az is, hogy a magyar víztisztítással, illetve 
vízgazdálkodással kapcsolatos ismereteink azért elég erősek és megjelentek, vagy 
Vietnámban természetes dolog, hogy a felső- és középvezetésnek a tőlem egy kicsivel idősebb 
korosztálya kifejezetten jól beszél magyarul, a fiatalabbak már nem, mert ők Oxfordba járnak. 
Tehát igazából itt a kérdésem az, hogy látom ezeket, és itt elhangzott, hogy határozzunk meg 
országokat. Én úgy gondolom, hogy stratégiákat, középtávú stratégiát NEFE programban 
érdemes, hosszú távút, nem tudom, hogy a hosszú távú mennyire jó, hogy azt mondom 
valamire, hogy akkor most egy tízéves programot vagy ötéves programot csinálok, mennyivel 
intenzívebb tud lenni egy középtávú program? 

Ezek nálam csak dilemmák, tehát ezek csak kérdőjelek, tehát mindenféleképpen 
amennyiben egy törvényi szintig erősödik ez a keretstratégia, úgy gondolom, hogy nagyon-
nagyon komoly szabályokat, és tényleg tételes, mindenki számára, minden fél számára 
feladatokat és jogokat kell hogy megfogalmazzon. 

Ennyit szerettem volna röviden elmondani. Parancsoljon! 
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Takács Szabolcs globális ügyekért felelős helyettes államtitkár 
(Külügyminisztérium) válaszai 

TAKÁCS SZABOLCS globális ügyekért felelős helyettes államtitkár 
(Külügyminisztérium): Köszönöm, elnök úr. Képviselő Asszony! Képviselő Urak! Köszönöm 
a kérdéseket. Igyekszem kronológiai sorrendben és szisztematikusan válaszolni rájuk, de én 
azt gondolom, hogy amiket önök felvetettek, azok között nagyon sok átfedés van. Tehát 
megpróbálok generálisan válaszolni egy-két dologra, és egy-egy konkrétumra nyilván külön-
külön is.  

Egyrészt az, hogy most hogyan állunk egyáltalán a NEFE tudatossággal, a NEFE 
percepcióval. Úgy gondolom, a legnagyobb probléma, hogy nem stratégiai alapon 
gondolkodtunk. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a visegrádi országokkal 
összehasonlításban, ők mennyire járnak előttünk vagy sem, ha lebontjuk, vannak területek, 
ahol igen, de van, ahol nem. Tehát ahol előttünk járnak, szerintem az a NEFE-percepció. 
Egyszerűen másként gondolkodnak a nemzetközi fejlesztési együttműködésről. Itt mindjárt 
egy ilyen terminológiai, valamiféle - elnézést a kifejezésért - ilyen „rendcsinálást” is tennék. 
Tehát itt nem segélyezésről van szó. 

Nagyon fontos, hogy a XXI. század elején nem segélyezésről kell beszélnünk, hanem 
nemzetközi fejlesztési együttműködésről. Tehát akkor, amikor azt mondjuk, hogy partnerek 
vannak, és valóban képviselő úr kérdezte, hogy a partnerek alatt kit értünk, mi elsősorban a 
recipiens országokat értjük. Tehát nem a donorokat, bár van olyan kontextus, ahol 
donorpartnerségről is beszélhetünk, tehát amikor a donorok összeállnak és egy-egy politikai 
vagy egyéb törésvonal mentén állnak össze, de alapvetően, amikor nemzetközi fejlesztési 
együttműködési partnerekről beszélünk, akkor valódi partnerségről kell hogy beszéljünk. 
Azaz a felelősséget meg kell határoznunk nemcsak a donorok részéről, hanem a recipiensek 
részéről is. 

Tehát nem úgy működik a dolog, hogy a fejlett világ országai pénzt adnak a fejletlen 
vagy a fejlődő világ országainak, és azzal csinálnak, amit akarnak. Tehát egyrészt ennek az 
együttműködésnek meg kell határozni a céljait és a kondícióit. A partnerség azt feltételezi, 
hogy mind a két fél megfelelő felelősséggel áll hozzá és megfelelő kötelezettségeket vállal 
annak érdekében, hogy azokat a globális célokat elérjük, amelyeket mondjuk a globális 
kontextusban fogalmaztunk meg. 

Most egy picit áttérnék arra is, hogy Magyarország mennyire van tudatában ezeknek a 
folyamatoknak. Tehát egyrészt globálisan 2000 óta zajlik a millenniumi fejlesztési célok 
időszaka, ami egyébként le fog zárulni egy-két éven belül. A világ vezetői tavaly nyáron, a 
Rio+20-as konferencián eldöntötték, hogy a millenniumi fejlesztési célokat átalakítják 
fenntartható fejlődési célokká. Tehát a fenntarthatóság megjelenik a fejlesztésben, a 
fejlesztéspolitikában. Tehát bármilyen kontextusban működünk együtt, a fenntarthatóság, 
mint alapelv és cél, meg fog jelenni. 

Nyilván nagyon sok ország ellenérdekelt, erős gazdaságok, erős politikai befolyással 
bíró országok: Kína vagy India. A fenntarthatóságot, a környezetvédelmi kérdéseket nyilván 
egy más megvilágításból kezelik, de Magyarország ebben a gondolkodásban elég jelentősen 
részt vesz. 

Egyrészt ez egy olyan vita, amely abszolút a világ minden országának a részvételével 
zajlik, és erre leginkább az ENSZ rendszere alkalmas. Eleve a mandátumot is az ENSZ 
főtitkára, az ENSZ közgyűlése határozta meg, és az ENSZ főtitkára kijelölt egy 27 tagból álló, 
úgynevezett magas szintű panelt, ahol vezető politikusok vannak a világból, az indonéz elnök, 
a libériai elnök, a brit miniszterelnök, illetve különböző szakértők, akik jelentéseket 
fogalmaznak meg, illetve javaslatot tesznek majd a világ fenntartható fejlődési céljaira 
vonatkozóan. 
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Igyekszem nem nagyon eltérni a témától, de remélem, hogy az egészet így 
kontextusba helyezve, egy picit vissza tudunk térni a magyar NEFE-stratégiára is. 

Ezt a magas szintű panelt persze, sokan nem fogadják el, mert azt mondják, hogy ez 
nem kormányközi, hiszen kijelölésről van szó. Ezzel párhuzamosan létrejött egy úgynevezett 
nyitott végű munkacsoport, egy „open working group” az ENSZ keretén belül New York-ban, 
ahol az északi és a déli országok beszélgetnek arról, hogy milyen témákat, milyen területeket 
határoznak meg, mint kiemelt fejlesztési célterület. 

Ebben Magyarország egy nagyon prominens szerepet játszik, hiszen különböző 
diplomáciai manőverek révén sikerült elérnünk, hogy Magyarország ENSZ-nagykövete vezeti 
az északi csoport munkáját, tehát ő az egyik társelnök, míg délen a kenyai elnök. Ez egy picit 
olyan értelemben válasz, hogy igen, tudatában vagyunk azoknak a folyamatoknak, amelyek a 
világban zajlanak, sőt ezeket igyekszünk magunk is kalibrálni, egyrészt a nyugati, az északi 
félteke képviselőjeként, de nyilván a magyar érdekeknek megfelelően is.  

Most visszatérek egy picit a V4-re. Én azt szeretném elérni, hogy amikor nemzetközi 
fejlesztési együttműködésről beszélünk, akkor ne egyből Afrika jusson eszünkbe, vagy Ázsia, 
vagy a világnak azon régiói, amelyek persze, hagyományosan partnerként vagy 
segélyezettként részt vesznek ebben a munkában. Tehát az Afrikával való együttműködés a 
magyar nemzetközi fejlesztési politikának csak egy szelete, sőt azt kell mondanom, hogy 
valószínűleg egy kisebb szelete. Lehet, hogy a CzechAid vagy a SlovakAid, tehát a 
Csehországban, Szlovákiában felállított fejlesztési ügynökség Afrikában hatékonyabb, és 
egyébként ezzel nem is vitatkoznék, mi is úgy gondoljuk, ez a tapasztalatunk, de ez nem 
feltétlenül kell, hogy dominánsan meghatározza a magyar NEFE-stratégia kialakítását, vagy 
egy későbbi törvénynek a szempontrendszerét. 

Az tény, hogy külön kell választanunk a multilaterális, illetve a bilaterális fejlesztési 
együttműködési politikát. Az egyik, az első a multilaterális egy kötelezettség. Itt utalnék 
képviselő úrnak azon felvetésére, amivel maradéktalanul, messzemenően egyetértek, hogy a 
magyar társadalomban azt kell tudatosítani, hogy itt nem egy nemzetközi kötelezettségnek 
teszünk kizárólag eleget. Azt meg kell tennünk, de azt külön kell választanunk, és az egy 
adottság, hogy a multilaterális keretek között vállalt kötelezettség alapján befizetett sok 
milliárdot az Európai Unió plénuma, a Tanács úgy döntött, hogy azt elsősorban három 
régióban: Afrikában, a karibi és a csendes-óceáni térségben költjük el. 

Nyilván nekünk az Afrikával való együttműködés a releváns. Egy pillanatra itt hadd 
térjek ki egy mellékszálra, ami egyébként fontos, és nem akarom bagatellizálni, és ennek a 
súlyát leértékelni. Úgy gondolom, hogy valóban Magyarországnak mindent meg kell tenni, 
hogy Afrikában olyan kondíciókat teremtsünk, hogy potenciálisan esély nyíljon arra, hogy a 
magyar NEFE tekintetében felmerülő államigazgatási és államigazgatáson kívüli partnerek 
ebben részt tudjanak venni.  

Utalnék arra a kormányzati lépésre, amelynek egy nagyon komoly külpolitikai siker 
volt az eredménye, úgy gondolom. A múlt héten, június 6-7-én rendeztünk meg első ízben a 
történelmünk során egy Afrika-fórumot. Ez a Budapest-Afrika fórum néven vonult be a 
történelembe, és erre fórumra sikerült meghívnunk az Afrikai Unió elnökét, amely 
mindenképpen növelte Magyarország érdeklődését és a fórum láthatóságát. (Megérkezik az 
ülésre dr. Vejkey Imre.) 

Az Afrikai Unió székhelyéből, Addisz-Abebából, illetve a különböző afrikai 
fővárosokból az elmúlt hét óta folyamatosan kapjuk azokat a megerősítéseket, hogy örülnek 
annak, hogy Magyarország elkezdett strukturáltan, stratégia alapján gondolkodni Afrikáról. 
Azt gondolom, hogy az Afrikai Unió elnökénél avatottabb személy ezt pillanatnyilag nem 
tudja kimondani. Tehát ő az, aki idejött Budapestre, miközben egyébként világszerte nagyon 
sok helyszínen ünnepelték az Afrikai Unió 50. évfordulóját, de ő a kezdeményezésünkre 
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pozitívan reagált. Tehát elindult egy olyan folyamat, amelyet valóban utána szisztematikusan 
végre kell hajtanunk. 

Örömmel tájékoztatom a bizottságot arról is, hogy a meglévő kettő, a Szaharától délre 
eső nagykövetségünkön kívül a közeli jövőben újranyitjuk a Nyugat-Afrikában, Nigériában 
működő nagykövetségünket. Persze, azon lehet és kell is vitatkozni, hogy mely országokban 
kell hogy működjön magyar nagykövetség a szubszaharai Afrikában, és ebben az 
összefüggésben a nemzetközi fejlesztési együttműködés egy fontos szempont kell hogy 
legyen, de ez nyilván nem kizárólagos szempont. Nekünk politikai szempontokat is vizsgálni 
kell, tehát az, hogy a Dél-Afrikai Köztársaságban magyar nagykövetség működjön, azt 
gondolom, hogy amellett nagyon sok érv szól. Ugyanígy Kenyában, amely Kelet-Afrika és 
Nigériában, amely Nyugat-Afrika meghatározó országa. Tehát ha földrajzilag is nézem, a 
három nagy afrikai szubrégióban jelen kell lennünk. Én azt gondolom, és azt a javaslatot 
tettem egyébként a Külügyminisztérium vezetésének, hogy perspektivikusan az Afrikai Unió 
székhelyén, Addisz-Abebában, Etiópiában is nyitnunk kell egy magyar nagykövetséget. 

Itt jön majd be az a kérdés, hogy egyébként az 54 szubszaharai ország közül 
melyekkel kívánunk mi nemzetközi fejlesztési együttműködésben együttműködni. Ha az 
egésznek a mechanizmusáról beszélünk, az Európai Unióba befizetett pénzek elköltéséről, 
ennek a gyakorlati megvalósítása úgy működik, hogy az adott afrikai ország fővárosában 
működő európai külképviselet vezetője és NEFE munkatársai megszólítják az adott fogadó 
ország illetékeseit, illetve azokat a vállalatokat, NGO-kat az európai partnerországokban, akik 
jelen vannak ezekben a térségekben. Tehát nekünk potenciálisan esélyünk arra, hogy az EDF-
be befizetett magyar pénzek elköltésében részt vehessünk, csak akkor nyílik, ha egyrészt 
diplomáciailag jelen vagyunk ezekben az országokban, vagy van olyan magyar társadalmi 
szereplő, NGO, vállalati szereplő, aki kész erre hajlandóságot mutatni. Addig az egész csak 
illúzió. 

Tehát nekünk a sokmilliárd befizetett összegből a visszaforgatásra csak ekkor van 
esélyünk. Az, hogy egyébként miért veszünk részt a nemzetközi fejlesztési 
együttműködésben, nyilvánvalóan van egy általános morális kötelezettségünk, ha úgy tetszik, 
van egyfajta filantrópia is ebben, de nyilván nemcsak ez, és nem is szabad, hogy csak ez 
legyen. Tehát minden ország a világon a nemzetközi fejlesztési együttműködést, azt a pénzt, 
amelyet a partnerek felé elkölt, azt a tágabb értelemben vett politikai és biztonságpolitikai 
céljaira is kihasználja. Azt gondolom, hogy amikor a bilaterális NEFE-ről beszélünk, és majd 
stratégiát vagy adott esetben később törvényt gyártunk, akkor mindenképpen priorizálni kell, 
hogy Magyarországnak mi a nemzeti érdeke abban, hogy mennyi pénzt költsön el és milyen 
régiókban.  

Azt gondolom, hogy itt nem Afrika lesz az első kontinens. Meg kell néznünk, hogy 
eleve melyek azok az országok a régiónkban, amelyek alkalmasak arra, hogy egy hivatalos 
recipiens, tehát fogadó státuszt kapjanak. Itt a nemzetpolitikai céljainkat is nagyon erősen 
meg kell vizsgálnunk. 

Tehát azt kell megnéznünk, hogy az Európai Unió tagállamai közül melyek azok, 
amelyek hajlandóak pénzt áldozni arra, hogy például a Kárpátalján vagy a Vajdaságban élő 
magyar közösségek élete jobb legyen. 

Erdélyről nem tudunk ilyen kontextusban beszélni már, hiszen Románia tagja az 
Európai Uniónak, már nem jogosult fejlesztési pénzek felvételére recipiensként.  Viszont 
Ukrajna és Szerbia igen. 

Tehát amikor magyar bilaterális NEFE-ről beszélünk, akkor ezt a szempontot erősen 
meg kell vizsgálnunk. Úgy gondolom, hogy például a Kárpátalján közintézményeknek a 
rendbetételére, mondjuk olyan nyílászárócserékre, amelyek mindenképpen szolgálják az 
ottani közösségek életét, klímapolitikai kontextusban is tudunk sort keríteni. Tehát amikor 
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bilaterális NEFE-re pénzt határozunk meg, akkor ezeket a szempontokat kell először 
megnézni. 

Elnök úr említettem, hogy Vietnám egy időben nagyon kedvenc ország volt. Ez azért 
van, mert NEFE-szakzsargonnal élve, ez a Vietnám egy ilyen „aid liebling”. A világ minden 
országa ott fejleszt, hiszen egy óriási országról van szó, mind lakosságarányát tekintve, mind 
egyébként a régióban a politikai súlyát tekintve, de Afrika egyes országai is ilyenek. 

Úgy gondolom, hogy az eddigi érában a magyar NEFE-stratégiát alapvetően egy ilyen 
általános nemzetközi trendekhez történő igazodás jellemezte, és nem egyfajta nemzeti 
érdekek alapján meghatározott stratégia. Tehát először azt kell megnéznünk, hogy 
nemzetpolitikai, regionális politikai értelemben nekünk hol van teendőnk, illetve hol vannak 
nemzeti érdekeink. 

Ha megnézzük azt, hogy az Európai Unió felelős államaként mennyire veszünk részt 
az Európai Unió szomszédságpolitikájának az alakításában, az ottani politikai 
befolyásszerzésben, akkor megint csak mondjuk Moldova, Ukrajna vagy Szerbia jön elő. Ha 
azt a szegmensét nézzük meg, hogy Magyarország szövetségesi kötelezettségeinek teljesítése 
tekintetében mennyiben próbálunk az amerikai partnerek kérésének megfelelni és 
Afganisztánban kifejteni bilaterális NEFE-tevékenységet, akkor nyilván Afganisztán is 
előkerül hangsúlyosan. 

Tehát amikor meghatározunk országokat, akkor azt gondolom, hogy azt megelőzően 
azt kell meghatározni, hogy a magyar politika, a magyar kormány mennyi pénzt hajlandó arra 
fektetni, hogy Magyarország politikai, gazdaságpolitikai befolyását a világ különböző 
régióiban növelje, és ha ez az összeg meghatározásra kerül, utána tudunk beszélni arról, hogy 
hány partnerországot kell beazonosítanunk és hol. 

Tehát én a magam részéről az afrikai kapcsolatépítést elsősorban multilaterális keretek 
között tartom indokoltnak, a bilaterális keretek között úgy gondolom, hogy nem Afrikára kell 
fókuszálnunk, hanem sokkal inkább a saját régiónkra több okból, legyen az európai regionális 
politika vagy nemzetpolitika, és itt előjönnek azok a kérdések, hogy milyen országok 
tekintetében. Például Afganisztánban mi a visegrádi partnerekkel való összehasonlításban 
jobban teljesítettünk, többet, több projektet, nagyobb volumenben, és sikerült azokat a 
partnereket megszólítani Európán kívül is, akikkel egyébként - a saját forrásaik 
felhasználásával - a magyar láthatóságot jelentősen tudtuk növelni, például Japánnal 
Afganisztánban kötöttünk több olyan szerződést, amely ezt eredményezte. 

Valóban meg kell vizsgálnunk azt is, hogy a magyar fejlesztési együttműködésre 
költött forrásokat kizárólag állami forrásból kívánjuk-e finanszírozni, vagy esetleg be tudjuk 
vonni a civil szférát is. Ehhez persze egy világos kodifikáció kell és egy transzparens 
rendszer, amely kellő politikai mandátumot ad arra, hogy az államigazgatásnak az adott 
szerve tényleg transzparens módon és a jogszabályi kereteknek megfelelően vonja be a civil 
szféra hozzájárulást, és az 1 százalék adófelajánlás is mondjuk ehhez tartozik. 

Ezzel párhuzamosan persze azt is próbáljuk vizsgálni, hogy az adott régióban a 
recipiens országnak mik az igényei, és Magyarország ezeknek az igényeknek meg tud-e 
felelni. Ilyen lehet a vízdiplomácia. Ha Magyarországon vannak olyan képes és kész 
vállalatok, amelyek egyébként meg tudnak jelenni érdemben a vízgazdálkodás tekintetében, a 
víz általában egy olyan téma, amely gyakorlatilag minden recipiens ország vonatkozásában 
megjelenik. 

Kerestük az együttműködést források hiányában, hogy háromoldalú megállapodásokat 
kössünk például Dél-Afrikával Botswana tekintetében, majd Törökországgal vagy Izraellel 
Dél-Szudán tekintetében. Dél-Szudán is egy olyan állam, ahol a politikai befolyásszerzés sok 
szempontból érdeke a nyugati világnak. Tehát vizsgáltuk és vizsgáljuk a háromoldalú 
együttműködés lehetőségét is. Tehát zajlik egy ilyen munka már hosszabb ideje. De 
mindenképpen ehhez egy erős kodifikáció számunkra nagyon jól jönne. 
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Ezért úgy gondoljuk, hogy perspektivikusan egy NEFE-törvény mindenképpen 
mindenkinek az életét könnyebbé teszi. A törvénnyel párhuzamosan a NEFE-tudatosságot 
olyan szempontok és olyan kommunikációs vonalak mentén, amit alelnök úr is felvetett, 
tartjuk mi is fontosnak és szükségesnek. Tehát azon túl, hogy a szakpolitikával foglalkozó 
szakemberek és a politikum már nemcsak mint nemzetközi kötelezettséget vizsgálja, az egy 
nagyon komoly lépés, de a társadalmi tudatosságot is ebbe az irányba kell nyomnunk. Azt 
gondolom, hogy itt megint csak – és tényleg nem leértékelve ennek a súlyát, szeretném, ha ezt 
nem értenék félre – Afrika nagyon fontos, jelen kell lennünk, és mindent meg kell tennünk, 
hogy hangsúlyosabban legyünk jelen, de azt gondolom, hogy talán a magyar társadalom 
számára is könnyebben emészthető az, hogy ha azt látják, hogy egyébként a nemzettársaink 
életét próbáljuk javítani a Vajdaságban vagy a Kárpátalján. Ugyanis rajtunk kívül ezt más 
nem biztos, hogy meg fogja tenni az Európai Unión belül. Ezt teljesen transzparens módon, az 
Európai Unió politikai elvei mentén tudjuk megtenni, tehát nem egy kontraverziális, 
konfrontatív megközelítésben, hanem egy nagyon konstruktív, és a NEFE XXI. századi 
elveivel összhangban tudjuk majd kifejteni. 

Remélem, hogy minden kérdésre, felvetésre tudtam válaszolni, nyilván ha további 
kérdések vannak, ezt megtenném, de átadnám a szót egy picit főosztályvezető asszonynak is, 
aki egy-egy témában még további szempontrendszereket szeretne elmondani. 

Makkay Lilla nemzetközi fejlesztési együttműködési és humanitárius 
segítségnyújtási főosztályvezető (Külügyminisztérium) válaszai 

MAKKAY LILLA nemzetközi fejlesztési együttműködési és humanitárius 
segítségnyújtási főosztályvezető (Külügyminisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt 
Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! A törvény kapcsán ez egy nagyon izgalmas kérdés évek óta. 
Most nagyon sajnálom előre is, hogy sok téma tekintetében én most itt az ördög ügyvédjének 
a szerepét leszek kénytelen eljátszani. Az egységes NEFE-törvény kidolgozásának a 
Külügyminisztérium már azt hiszem, 2006-ban nekikezdett, lehet, hogy csak 2007-ben, három 
év munka feküdt abban, hogy egy törvénytervezet elkészüljön. Lett is belőle valami, aztán 
soha nem került egyébként a parlament elé, mert semmiféle kormányzati konszenzust nem 
sikerült összehozni fölötte. Ugyanis rögtön felmerült a kérdés, két alternatíva volt: vagy lesz 
egy tökéletesen semmitmondó, ilyen alapelveket deklaráló, ám semmit nem szabályozó 
jogszabály, vagy pedig adjunk ennek a jogszabálynak valóban szabályozási lehetőséget, és 
állapítson meg jogokat és kötelezettségeket. Na, itt aztán felborult a konszenzus, mert rögtön 
a finanszírozási probléma és a hatáskörök elhatárolása került a vélemények kereszttüzébe, 
nem sikerült erről konszenzusra jutni. 

Nekem óriási félelmem, hogy ez a probléma ismét felmerülhetne, ezt nem azért 
mondom természetesen, mintha nem értenék egyet azzal, hogy előbb-utóbb szükség lesz 
NEFE-törvényre, és maga a keretstratégia is azt jelöli ki, hogy további munkálatokat kell 
folytatni annak érdekében, hogy szülessen egy törvénytervezet. Azonban nagyon fontos lenne, 
hogy valahogy ez párhuzamosan történjen egyébként a források magasabb szintű 
allokálásával, mert azért lássuk be, a jelenlegi helyzetben, amikor vannak kötelező 
befizetéseink, van egy minimális összeg, ami kifejezetten NEFE-célú, az idén mondta 
képviselő asszony – és jól emlékszik az adatra –, 150 millió forint a Külügyminisztérium 
költségvetésében. Az összes többi, ami egyébként bilaterálisan realizálódik, tehát ösztöndíjak 
formájában például, azok azért nem NEFE-célú ráfordításként jelennek meg az egyes tárcák 
büdzséjében. Tehát úgy gondolom, hogy 150 millió forint elköltésére nem biztos, hogy 
érdemes törvényt létrehozni, de ha itt valóban egy komolyabb, és itt utalnék arra, hogy 
valóban a tudatosság és a célokkal való azonosulás növelése társadalmi szinten azért nagyon 
fontos segítség lehet annak érdekében, hogy a társadalom támogatását megnyerjük, 
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megnyerjék, megnyerjük együtt annak érdekében, hogy azonosuljon azzal, hogy erre a 
tevékenységre szükség van. 

Nyilván ez csak úgy történhet meg, ha a legkülönbözőbb módokon és csatornákon 
felhívjuk a társadalom figyelmét, hogy amit első látásra netán fölösleges pénzkidobásnak 
gondol, az milyen módon járul hozzá egyébként Közép-Európa és az itteni kis közösségek 
biztonságához, prosperitásához, netalán a magyar szereplők piacra jutásához. Persze, ezt az 
összefüggést nem szoktuk hivatalosan deklarálni, hogy azért kell „nefézni”, hogy aztán legyen 
belőle üzlet, de azt nagyon jól tudjuk, hogy az elnök úr által is említett jeles régi donorok ezt 
nagyon szofisztikáltan, ügyesen és sikeresen összekapcsolják. 

Ha belegondolunk, ez egy nagyon természetes folyamat is, mert donorként egy 
közösség, egy fejlődő ország megismer egy másik országot, és mondjuk bizalma támad iránta, 
netán megismeri egy termékét, amiről úgy gondolja, hogy az jó, és legközelebb, amikor ő 
vehet valamit abban a kategóriában, akkor mindjárt eszébe jut, hogy milyen kedves is volt ez 
a Magyarország, aki bennünket segített.  

Tehát ez lényegében így működik, de ez a kapocs akkor is létezik, ha nem deklaráljuk, 
hogy szeretnénk „nefézni” vagy azért akarunk „nefézni”, mert az majd üzletet teremt 
számunkra. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy a NEFE-segítségnyújtás javítja a helyi 
viszonyokat, és ha javulnak a helyi viszonyok, akkor ott keletkezik vásárlóerő is többek 
között, azon túl, hogy hozzájárulunk az ottani biztonsághoz, stabilitáshoz, jogállamisághoz, 
egyebekhez. 

Tehát a stratégiában természetesen az a cél fogalmazódik meg, hogy az akcióterv 
kidolgozása során el kell kezdeni egy törvényszintű jogszabály előkészítését. Ez azonban 
nyilvánvalóan további teendőket fog igényelni, nem utolsósorban a finanszírozási kérdés 
rendezését. 

Ami a V4-tapasztalatokat illeti, ezt nagyon fontosnak tartom valóban, amit önök saját 
tapasztalatból is megneveztek. Mi olyan szempontból szerencsés helyzetben vagyunk, hogy 
most már be tudjuk gyűjteni a V4-tagállambeli kollégáinktól a törvényalkotás, illetve például 
az ügynökségbe való kiszervezés során szerzett tapasztalataikat, mert ők ezt elég gyorsan 
megcsinálták több helyen, és bizony, azt halljuk, most éppen szlovák kollégáinktól, hogy 
nekik például nem sikerült ez a külön ügynökösdi, visszaviszik a minisztériumba, cseh 
barátaink sem maradéktalanul elégedettek. Az a probléma egyébként, hogy azáltal, hogy 
önállóvá válnak vagy külön ügynökséget hoznak létre, nagyon nehezen tudják a 
minisztériumok a saját szempontjaikat érvényre juttatni a végrehajtásban. Ezt egyébként 
Svédországban is ugyanígy hallottam, ahol pedig nem 3-4 éve „neféznek”, hanem 50, és 
nagyon jól működő, önálló ügynökségük van, ugyanezek a problémák merülnek fel, csak ott 
nagyban. 

Tehát a V4-tapasztalatokat ilyen szempontból is kell nézni. Egyébként a törvénnyel 
kapcsolatban hasonló dolgokat mondanak kollégáink, hogy amikor nem gyakorlatra épül a 
törvény, hanem komolyabb előtapasztalatok nélkül kreálnak struktúrákat, akkor előbb-utóbb 
előfordulhat az, hogy olyan döntéshozatali struktúrákat hoz létre, amelyek aztán inkább 
akadályozzák a döntéshozatalt, mintsem segítenék. Ez történt egyébként Lengyelországban. 
Tehát valami olyan testületet installált a törvény, amely végül aztán egy ilyen káoszképző 
rendszer lett, mert mindenki mondta a magáét, és utána pedig valakinek végre kellett hajtania, 
csak nem tudtak rendet tenni abban, ami ott elhangzott. 

Ezt a lengyel barátaink mesélték, de ezek egyébként éppen azért fontosak, hogy ezeket 
a tapasztalatokat megismerjük. Most egyébként, ami napirenden lévő kérdés – és ez szerepel a 
keretstratégiában is -, az OECD DAC-ba való beléptetésünk. Nagyon intenzív az igény az 
OECD DAC részéről, hogy minél több tagállamot a soraiban tudjon ez a szervezet, és kiemelt 
célpont a négy visegrádi állam is. Cseh barátaink már beadták a derekukat, most a sorban 
következnek szlovák barátaink, talán lengyel barátaink is, és a V4-en kívüli szlovének is, és 
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az ő tapasztalataik például az előkészületekkel kapcsolatban, a kritériumok teljesítésével 
kapcsolatban egy nagyon fontos referencia Magyarország számára. 

Ami a partnerségeket illeti, valóban egy paradigmaváltás előtt állunk, pontosabban 
annak a közepében vagyunk, a globális paradigmaváltás kellős közepében, amelynek az a 
lényege - és ez a busani segélyhatékonysági dokumentumból is fakad -, hogy a 
legkülönbözőbb, a donorok és a recipiensek, illetve a szereplők, a fejlesztésben részt vevő 
szereplők, cégek, business-világ, civilek, nemzetközi szervezetek, jótékonysági, filantróp 
szervezetek, államok, a legkülönbözőbb típusú partnerségek keretében, de egymással azonos 
rangú szereplőként megvitatva a teendőket, és viselve felelősségeket egyébként, tesznek 
lépéseket a fejlődés érdekében. 

Ez egy teljesen új, vagy nem teljesen új, de mégis a megszokott gondolkodástól azért 
némileg különböző megközelítés, és egyébként most épp azon dolgozik a nemzetközi 
közösség, hogy a partnerségek keretében kialakuló fejlesztési együttműködésnek a 
követhetőségét, monitorozását, illetve az elszámoltathatóságot körbebástyázza különböző 
normarendszerekkel. Tehát ez előtt állunk, ez zajlik, szorosan kapcsolódva egyébként ahhoz, 
amit államtitkár úr is említett, a 2015 utáni időszakra szóló globális fejlesztési célok 
felvázolásával párhuzamosan zajlik ez a történet. Teljesen nyilvánvaló az egész világ 
számára, hogy a simán csak a hivatalos fejlesztési támogatások, az úgynevezett ODA nem 
fogja megoldani a fejlődő országok gondjait. 

Ezért tágabb értelemben kell szemlélni minden olyan transzfert, amely fejlett ország 
felől, vagy nemzetközi szervezetek, pénzügyi intézmények felől fejlődő országokba áramlik, 
és ezek együttes hatását kell szemlélni, és ezek együttes hatását kell olyan mederbe terelni, 
hogy az egyébként a fejlődés fenntarthatóságának szempontjaival találkozzon. 

Ez egy óriási kihívás lesz egyébként. Ez a High-level Panel, amiről szintén említés 
történt, a két héttel ezelőtt nyilvánosságra hozott jelentésükből világosan kirajzolódik, hogy 
azok a célok, amelyeket felvázoltak, nagyon komoly ambiciózus részcélokat tartalmaznak, 
tehát az ezekről való megállapodás egy nagyon nagy kihívása lesz a nemzetközi közösségnek 
az elkövetkezendő években. 

A korrupcióról: igen, azt sajnos, tudjuk, hogy ahol nagy mennyiségű pénz forog, ott ez 
nyilvánvalóan jelen van, és nem mentesek ez alól természetesen a fejlődő országok sem, sőt. 
De pontosan ezek az átláthatóságra, az elszámoltathatóságra és a monitoringra irányuló 
nagyon határozott elképzelések és intézkedések remélhetőleg ezek elő fogják segíteni, hogy 
minél kisebb tere legyen a korrupciónak a fejlesztési segítségnyújtás terén, vagy minél 
kevesebb köze legyen hozzá. 

Remélem, hogy minden olyasmire tudtam válaszolni, amely kérdés felmerült, ha nem, 
akkor még pár percig szívesen állok rendelkezésükre, miután indul a repülőgépem Brüsszelbe. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, főosztályvezető asszony. Rohonyi úr is jelezte, hogy 

szeretne még szólni. 

Rohonyi Péter nemzeti fejlesztési munkatárs (Demnet) válaszai 

ROHONYI PÉTER nemzeti fejlesztési munkatárs (Demnet): Köszönöm szépen a szót, 
elnök úr. (Ertsey Katalin távozik az ülésteremből.) Mivel a civileket is érintő konkrét kérdés is 
elmerült, szeretnék legelőször is ezekre konkrét válaszokat adni. 

Kezdeném egy példával, egy múlt hónapi pozsonyi konferencián volt alkalmam 
beszélgetni és fel is szólalt a cseh fejlesztési ügynökség igazgatóhelyettese, és ő konkrétan 
ezeket a szavakat mondta: a nemzetközi fejlesztésben dolgozó civil szervezetek nélkül el 
lennénk veszve. Ezt azért is felírtam magamnak, hogy ezt szlogenként nyilván használhatják a 
civilek is, de hogy mi van mögötte, utána egy civil résztvevő világított rá a lényegre, aki 
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elsorolta, hogy igen, nem véletlenül mondta ezt az úr, merthogy ott a cseh nemzetközi 
fejlesztési tevékenységek akár 30-35 százalékát civilek végzik, a globális oktatást a global 
education vonalon, tehát amiről itt is sok szó esett, hogy országon belül is, akár az ismeretek 
terjesztése, az, hogy a láthatóság erősítése, elmagyarázása az embereknek, hogy miért van 
erre szükség, hogyan s mint történik, azt gyakorlatilag száz százalékban a civilek végzik. 

Csak azt szeretném mondani, hogy itthon, Magyarországon is van egy igen jó civil 
közösség, jól szervezett, sok területen működő különböző szervezetekkel, akik már most 
jelentős munkát végeznek ezen a téren is, illetve a külföldi, tehát field work területen is, elég 
sok ország van, és készen állunk arra, hogy a lehetőségekhez mérten részt vegyünk benne, 
növekedjünk, akár több feladatot vállaljunk úgy az itthoni szükséges teendőkben, mint a 
külföldi munkákban. Például a CEU is végzett egy kutatást, ahol térképen megjelöli az egyes 
országokban globális szinten megjelenő magyar civil szervezeteket, hogy hol dolgoznak. 
Nagyon sok országról van szó. 

Ez a tudás hasznosítható úgy az állam részéről, amikor egy ilyen közös 
együttműködésről van szó, mint amiről napjainkban egyre több szó van, a privát szféra egyre 
nagyobb bevonásáról és abban is lehet ezt hasznosítani, akár az oda kimenni akaró magyar 
cégek képzésében, felkészítésében, a kinti munka fenntarthatóságában, hitelességének 
biztosításában igenis, tudnak és készek szerepet vállalni magyar civil szereplők. Ez 
koordináció kérdése, és nyilván szükségesek ehhez mindenféle programok, amelyek el-
elindulgatnak egyébként Magyarországon is. 

A másik, hogy mit tud ehhez még hozni a civil szféra. Azt tudom mondani, hogy akár 
kereken kimondva: szerintem igen sok, igen komoly pénzt és eszközt tud hozni ez a civil 
szféra. Ahogy államtitkár úr is mondta, különválasztva a bilaterális és multilaterális 
vonalakat. A multilaterális vonalon mi befizetünk egy csomó pénzt, és utána a magyar cégek 
igen nehezen kaphatnak ebből munkalehetőséget, mert ott vannak az önök által is említett régi 
donor országok bejáratott kapcsolatai, próbálok itt enyhén fogalmazni, de egyenesen. 
Ugyanakkor pedig a civil területen, nyilván ott is érvényesülnek a régi nagy nyugati vagy régi 
donor országok bejáratott civil kapcsolatai, de igenis, van esélye és lehetősége például V4-es 
összefogásban vagy akár külön-külön magyar szervezeteknek is civil vonalon is visszakapni 
ezekből a pénzekből, és magyar szemmel, magyar láthatóságot, magyar érdekeket is 
szolgálva, végezni munkát, úgy, hogy ebből a pénzből gyakorlatilag az ország számára is 
látványosan hasznosuljanak dolgok. 

Ehhez járul még az is, hogy a kapcsolatok miatt ez nemcsak az EU-s pénzekre 
vonatkozik akár, hanem amerikai, vagy a jövőben remélhetőleg akár keleti, az új donorrá 
előlépő országok forrásait is megcsapolni képes kapcsolatokra is vonatkozhat, akár Kína vagy 
más országok vonatkozásában. 

Még három dolgot szeretnék röviden említeni. A törvényi és az intézményi fejlesztés 
nyilván elválaszthatatlanok egymástól, és amit mi le is írtunk, hogy mi nagyon támogatjuk 
azt, hogy a Külügyminisztérium szerepe erősödjön ezen a területen Magyarországon, pont 
azért, amit még a főosztályvezető asszony is mondott, hogy a jó példákból, rossz példákból 
okulva, a legjobb lehetőségeket összesítve lehessen lépni. Ehhez egészen biztosan szükséges 
egy intézményi megerősítése a Külügyminisztérium vonatkozó részlegének is. Úgy 
gondoljuk, hogy ez a két dolog kéz a kézben egymással, elindulhat és mehet. 

Amit szintén említett főosztályvezető asszony, ez az OECD DAC tagságba való 
felvételünk, hogy elindulni ezen az úton vagy sem. Itt a civil vélemény az, hogy igazából 
ehhez is a jogi háttér kialakítása óriási segítséget nyújtana, és gyakorlatilag két legyet 
üthetünk egy csapásra, ha jó időben, egyszerre haladunk.  

Csak egy nagyon rövid visszajelzés még az úr által felvetettekre, a korrupció kapcsán 
és ami többször is itt elhangzott: tehát tény az, hogy nagyon sok kritika, akadémiai kritika érte 
a nemzetközi fejlesztési együttműködést, bárhogy fogalmazunk is, hogy az miért nem 



- 24 - 

működik, hogyan bizonyították ezt be Oxfordtól kezdve a Sorbonne-ig, stb., és hogy ezt miért 
nem veszik jobban tekintve a politikaalkotók, döntéshozók. Nyilván ez egy folyamat. Amire 
itt ma lehetősége van Magyarországnak, hogy ezzel a mostani koncepcióval, amibe igenis, a 
nemzetközi standardok is ott vannak beépítve, és a következő részletes cselekvési tervvel, 
gyakorlatilag nemhogy két lépcsőt, hanem két lépcsősort ugorhatunk előre, ha sikerül ezt a 
politikai szellemet megtartani és továbbvinni ezt a folyamatot. Amikor megszületik ebből egy 
részletes cselekvési terv, és a következő, és jó esetben majd a jogi szabályozás, gyakorlatilag 
abba már olyan elemeket lehet bevenni, hogy ne egy régi struktúrát rögzítsünk akár mint 
korábbi meghozó országok, tehát hogy a legújabb, leghaladóbb szellemben szülessen meg ez 
a törvény.  

Úgy gondolom, hogy ez az egész ország számára egy nagy lehetőség, mert mint ahogy 
elhangzott az ülés elején, komoly lemaradásban vagyunk egyes szempontokból, és most 
nemhogy utolérhetjük ezeket a kisebb-nagyobb lemaradásokat, hanem megelőzhetjük, akár a 
térségbeli vagy akár EU-s, akár még régi donor országokat is sok szempontból, és szerintem 
nagyon jó lenne, ha nem hagyná ki az ország ezt a lehetőséget. 

Köszönöm szépen még egyszer a lehetőséget a felszólalásra. 
 
ELNÖK: Mi is köszönjük szépen. Azt gondolom, hogy a magunk részéről itt, az 

Országgyűlésben, ahogy ezt az akkori határozat is, amelyet márciusban fogadtunk el, mutatja 
azt, hogy itt vannak zászlóvivői a NEFE-politikának. Tehát úgy gondolom, hogy ezt az ügyet 
tovább fogjuk vinni és a magunk részéről természetesen megvan az a nyitottság, hogy 
ezekben az ügyekben beszéljünk egymással, adott esetben egyeztessünk olyan kérdésekről, 
amelyek ha eljut odáig a folyamat, hogy a keretstratégián túl egy törvényi vagy jogszabályi 
keretet is fog adni ennek az egész folyamatnak. 

Köszönöm szépen, hogy velünk voltak. Államtitkár úr! 
 
TAKÁCS SZABOLCS globális ügyekért felelős helyettes államtitkár 

(Külügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Ha megengednek egy személyes megjegyzést, és 
egyrészt köszönöm szépen, hogy meghallgattak és hogy kérdésekkel is hozzájárultak ennek a 
munkának a sikeréhez, a személyes megjegyzés az, hogy itt a bizottság előtt nagyon sok 
funkcióban voltam már, és köszönöm a figyelmüket és az érdeklődésüket. 
Főosztályvezetőként, nagykövetjelöltként, majdnem nagykövetként, majd elfogadva egy 
nagyon megtisztelő felkérést a Külügyminisztérium helyettes államtitkáraként. Szeretném 
megragadni ennek a mai beszámolónak a lehetőségét, hogy tájékoztassam önöket, hogy a 
miniszter úr döntése értelmében július 1-jétől egy más portfóliót fogok a 
Külügyminisztériumban ellátni, a globális ügyek helyettes államtitkárságáért már csak egy jó 
10-15 napig vagyok felelős. Július 1-jén az utánam következő Sztáray Péter politikai igazgató 
úr feladatkörét fogom átvenni, és ilyen értelemben Kelet-Európával, a Nyugat-Balkánnal 
fogok többek között foglalkozni. 

Remélem, hogy a NEFE kapcsán tett megjegyzéseimet nem értik félre, de a lét 
határozza meg a tudatot, nyilván az is egy fontos terület lesz, tehát annak az érdekeit kell 
majd képviselnem. De szeretném megköszönni a bizottságnak, elnök úrnak, alelnök uraknak, 
a képviselő hölgyeknek, uraknak a figyelmét, támogatását, és egy más funkcióban igyekszem 
majd a bizottság elé, amilyen gyakran lehet, eljönni és a jövőben is, amennyiben élvezem a 
figyelmüket, ennek szeretnék megfelelni. Köszönöm szépen a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Most hirtelen megijedtem, azt hittem, 

hogy olyan változás történik, amiről én még nem tudtam. (Derültség.) De nem. Tehát igenis, 
ebben a másik pozíciójában is szerintem rendszeresen fogunk találkozni, államtitkár úr, és 
köszönöm szépen, hogy velünk voltak és további szép napot kívánok! 
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Rátérnénk a harmadik napirendi pontunkra, tájékoztató a törökországi eseményekről. 
Sztáray Pétert már megemlítettük, tehát összekapcsoltuk a két napirendi pontot. Sztáray Péter 
biztonságpolitikáért felelős helyettes államtitkár úrral, aki jelezte, hogy valószínűleg 
szavaznunk is kell ma egy rövidet. (Zaj, közbeszólások.) De holnap nem kell jönni.  

Üdvözlöm, államtitkár úr, és akkor a törökországi események lenne a napirendünk. De 
úgy tudom, hogy lenne egy kérése. 

 
DR. SZTÁRAY PÉTER biztonságpolitikáért felelős államtitkár 

(Külügyminisztérium): Elnök úr, köszönöm szépen a szót. Tisztelt Bizottság! Szeretném kérni 
Magyarország külügyi érdekeinek védelme érdekében a zárt ülés elrendelését. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja államtitkár 

úr kérését. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
Tehát zárt üléssel folytatjuk. 
 

(A nyílt ülés végének időpontja: 12 óra 42 perc) 
  

  

Balla Mihály 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva  


