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Magyarország nemzetközi fejlesztési és humanitárius tevékenysége 

 

Költségvetés 

Hazánk évente több tízmilliárd Ft-ot szán erre a célra, vállalásunk: 0,33% ODA/GNI 

 2016-ig folyamatosan növekedő tendencia, 2017-ben valószínűleg visszaesés 

2016: 56 milliárd Ft (ODA/GNI: 0,17%) 

2017: 41 milliárd Ft (ODA/GNI: 0,11%) 

 A felelős kormányzati intézmény, a KKM költségvetése stagnál, míg az EMMI hasonló célú 

költései mára túlszárnyalták a KKM előirányzatát 

Stratégia, törvényi háttér 

 2014: stratégia és törvény elfogadása 

 stratégia részletes, de túl általános, egyes konkrét tervek vagy nem, vagy csak részben 

teljesülnek, 2020-ban pedig lejár  
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Végrehajtás 
 

 széttöredezett intézményrendszer, koordináció nem megfelelő szinten 

 végrehajtó intézmény: fejlesztési ügynökség szükséges lenne 

 a társadalmi szemléletformálás, globális nevelés terén kormányzati koncepció 
született, a NAT megújítása már ebben a kontextusban történik, korábban azonban 
erre a területre is jóval nagyobb forrás állt rendelkezésre 

 monitoring, értékelési rendszer fejlesztésre szorul 

 az intézményesített többoldalú társadalmi egyeztetés több éve szünetel 
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Szakpolitikai koherencia a fenntartható fejlődés érdekében 

 

 

17. Fenntartható Fejlődési Cél 

14. alcél: A fenntartható fejlődés érdekében 
a szakpolitikák koherenciájának növelése. 

Ugyanolyan végrehajtási eszköz, mint a 
pénzügyi eszközök, a technológia, a 
kapacitásépítés stb.  
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Koherens szakpolitikák a fenntartható fejlődésért 

(Policy coherence for sustainable development - PCSD) 
 

Egy olyan megközelítés, szakpolitikai eszköz, ami a fejlődésre irányuló 

törekvések eredményessége érdekében a különböző, sokszor egymás 

ellen ható célok ellentmondásait igyekszik feloldani, a pozitív 

kapcsolatokat pedig kihasználni, és ezt az összhangot a szakpolitikák 

tervezésénél és végrehajtásánál is érvényesíti. 
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A koherencia különböző dimenziói 

 

ITT ÉS MOST  koherencia a társadalmi, gazdasági és környezeti célok 

között  

MÁSHOL    a határokon átnyúló hatások  

KÉSŐBB   a következő generációkra is kiterjedő hatások 

 

HORIZONTÁLIS KOHERENCIA: a célok között egymást erősítő összhang 

VERTIKÁLIS KOHERENCIA: a különböző kormányzati, döntéshozatali szintek közötti 

koherencia, a lokálistól a nemzetközi szintig   
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 Alcélok összefüggései az SDG 1, 2, 6, 7 estében 
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Jó gyakorlatok a koherencia biztosítása terén 

 rendszeresen ülésező SDG-koordinációs testület: a kormányzat legfelsőbb szintje által irányított 

koordinációs, egyeztető mechanizmus horizontális és vertikális irányban is összefogva a kormányzati 

törekvéseket 

 a szakpolitikai rések és ellentmondások feltérképezése 

 a koherencia érvényesítésére vonatkozó stratégia, akcióterv, cél- és indikátorrendszer kialakítása – vagy az 

SDG-végrehajtási terv részeként, vagy önállóan,  

 egyeztető fórum a különböző érintettek, szektorok képviselőivel a társadalmi párbeszéd és részvétel 

biztosítására 

 a szakpolitikák kialakítását megelőző előzetes hatásmérés, majd monitoring, értékelés 

 Van-e a kialakítandó szakpolitikának, döntésnek nem szándékolt, akár pozitív, akár negatív hatása a 

fejlődő országokra? 

 Mely csoportokat érint, és hogyan lehetséges semlegesíteni a negatív hatásokat? 

→ Friss OECD PCSD jelentés (PCSD 2018 – Towards Sustainable and Resilient Societies): 

https://www.oecd-ilibrary.org/development/policy-coherence-for-sustainable-development-

2018_9789264301061-en   

https://www.oecd-ilibrary.org/development/policy-coherence-for-sustainable-development-2018_9789264301061-en
https://www.oecd-ilibrary.org/development/policy-coherence-for-sustainable-development-2018_9789264301061-en
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Javaslatok 

Az új stratégiai ciklus tervezése során 

 kerüljön kiértékelésre a jelenlegi működési rendszer és ez alapozza meg egy hatékonyabb és a 

szakpolitikai koherenciát is erősítő intézményrendszer kialakítását 

 egy világosabban körvonalazott, a szakpolitikai koherencia alapelveit érvényesítő koherens 

NEFE-célrendszer kerüljön megfogalmazásra az SDG-kkel összhangban 

 készüljön gyakorlatias ütemterv a 0,33%-os ODA/GNI vállalás teljesítésére 

 legyen a realitás talaján álló, hosszú távú, ciklusokon átívelő, minden kormányzati NEFE-célú 

tevékenységet egységben kezelő forrástervezés 

 induljon újra a többoldalú társadalmi egyeztetés, és ez kapcsolódjon a Fenntartható Fejlesztési 

Célok megvalósításához rendelt társadalmi egyeztetési folyamatokhoz 
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HAND javaslatok a témában: 

http://ffcelok.hu/javaslatok/ 

 

Magyar NEFE intézményrendszer és támogatások: http://ffcelok.hu/wp-

content/uploads/2018/05/HAND_NEFE.pdf és http://ffcelok.hu/wp-

content/uploads/2018/05/HAND_ODA.pdf 

Szakpolitikai koherencia: http://ffcelok.hu/wp-content/uploads/2018/05/HAND_PCD.pdf 

Az SDG-k nyomonkövetése, indikátorai: http://ffcelok.hu/wp-

content/uploads/2018/05/HAND_SDG_indik%C3%A1torok.pdf  

Globális nevelés: http://ffcelok.hu/wp-content/uploads/2018/05/HAND_globnev-helyzet.pdf 

 

 

  

http://ffcelok.hu/javaslatok/
http://ffcelok.hu/wp-content/uploads/2018/05/HAND_NEFE.pdf
http://ffcelok.hu/wp-content/uploads/2018/05/HAND_NEFE.pdf
http://ffcelok.hu/wp-content/uploads/2018/05/HAND_ODA.pdf
http://ffcelok.hu/wp-content/uploads/2018/05/HAND_ODA.pdf
http://ffcelok.hu/wp-content/uploads/2018/05/HAND_PCD.pdf
http://ffcelok.hu/wp-content/uploads/2018/05/HAND_SDG_indik%C3%A1torok.pdf
http://ffcelok.hu/wp-content/uploads/2018/05/HAND_SDG_indik%C3%A1torok.pdf
http://ffcelok.hu/wp-content/uploads/2018/05/HAND_globnev-helyzet.pdf
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Köszönöm a figyelmet! 

 

www.hand.org.hu 

www.ffcelok.hu 

 

reka.balogh@hand.org.hu  
 
 
 
 
 
 
 

A rendezvény az Európai Bizottság támogatásával 
valósult meg, az elhangzottak nem feltétlenül tükrözi az 
Európai Bizottság véleményét, felelőssége a programra 
nem terjed ki.  

http://www.hand.org.hu/
http://www.ffcelok.hu/
mailto:reka.balogh@hand.org.hu

