
  
  

 

A hírlevél tartalmából 

 
Közeledik október 31., megjelent az Európai Bizottság hatodik Brexit-felkészülési 
közleménye.  
 
Az ipar-, a vállalkozás és kkv-politika területén az EU tagállamainak javítaniuk kell 
az uniós jog alkalmazását.  
 
Az Európai Parlament Kutatószolgálata az e-kereskedelemről és az iparpolitikáról 
készít elemzést – szívesen fogadják az érintettek véleményét, tanulmányait.  
 
Az együttműködésen alapuló gazdaság uniós szabályozásáról készül vélemény a 
Régiók Bizottságában. 
 
Ursula von der Leyen bemutatta a biztosjelölteket. 
 
Indul az Innovációs Alap, a 2020-as Erasmus+ munkaprogramban több forrás jut a 
szakképzésben résztvevők szakmai gyakorlatára. 
 
Hogyan teljesít Európa és az Európai Unió az innováció területén? Megjelent a 
2019-es eredménytábla - a részletek a Fókuszban az Unió rovatban olvashatók.  
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További 
információk: 
 
http://trade.ec.euro
pa.eu/doclib/press/
index.cfm?id=1395 
 

Brexit 
Az Európai Bizottság szeptember 4-én ismét figyelmeztetést tett 
közzé az uniós polgárok és vállalkozások számára az Egyesült 
Királyság 2019. október 31-i, megállapodás nélküli kilépésére 
való felkészülésről. Az Egyesült Királysággal kereskedő 
vállalkozások egy részletes ellenőrző lista segítségével 
készülhetnek, hogy fennakadások nélkül folytathassák 
tevékenységüket. A Bizottság javasolta az Európai Szolidaritás 
Alap hatályának kiterjesztését is, hogy az bizonyos feltételek 
mellett fedezze a megállapodás nélküli brexit miatt esetlegesen 
a tagállamokra háruló súlyos pénzügyi terheket, és javasolta 
annak biztosítását, hogy az Európai Globalizációs 
Alkalmazkodási Alap bizonyos feltételek mellett támogatást 
nyújthasson a megállapodás nélküli brexit következtében 
elbocsátott munkavállalók és önálló vállalkozók számára. A 
sürgősebb – például az Egyesült Királyság tekintetében 
jelentősen érintett kkv-knak nyújtandó – támogatáshoz az uniós 
állami támogatási szabályok rugalmas megoldásokat kínálnak a 
nemzeti támogatási intézkedésekre. 
 

További 
információk: 
 
https://europa.eu/r
apid/press-
release_IP-19-
5509_hu.htm 
 
és 
 
https://ec.europa.e
u/info/files/brexit-
preparedness-
checklist 
 

Kereskedelmi és beruházási tárgyalások 
 Az Európai Bizottság – az átláthatósági program keretében - 
rendszeres tájékoztatást nyújt a folyamatban lévő kereskedelmi és 
beruházási tárgyalásokról. A júniusi és júliusi tárgyalási fordulókat 
követően a Bizottság közzétette az Ausztráliával, Új-Zélanddal, 
Chilével, Indonéziával zajló kereskedelmi- és a Kínával folytatott 
beruházási tárgyalások alakulásáról szóló jelentését. Az 
Ausztráliával és az Új-Zélanddal tartott tárgyalási fordulón 
bemutatott uniós szövegjavaslatokat is nyilvánosságra hozták. 
 

Agrár-élelmiszeripari kereskedelem 
Az Európai Bizottság szeptember 5-én közzétett jelentése 
szerint az EU az elmúlt évben továbbra is megőrizte az 
agrár-élelmiszeripari termékek legnagyobb globális 
exportőreként kivívott helyét azzal, hogy az uniós export 
2018-ban elérte a 138 milliárd eurót.  A 2018. évben exportált 
összes uniós áru értékének 7%-át kitevő mezőgazdasági 
termékek biztos részarányt képviselnek az exporton belül, és 
ezzel negyedik helyen állnak a gépek, az egyéb feldolgozott 
termékek és a vegyi anyagok után. A jelentés áttekintést ad 
az EU legfontosabb partnereinek (az Egyesült Államok, Kína, 
Brazília, Japán és Oroszország) kereskedelmi 
teljesítményéről és az EU-val folytatott kereskedelmi 
forgalmukról is, valamint külön fejezetet szentel a legkevésbé 
fejlett országokkal folytatott kereskedelemnek és 
együttműködésnek. 

 

További információk: 
 
 
 

 
https://ec.europa.e
u/agriculture/trade-
analysis/map_hu 
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Ipari termelői árak 

Az Eurostat közzétette az ipari termelői árak 2019 júliusi 
alakulásáról szóló adatokat. 2019 júliusban júniushoz 
képest 0,2%-kal növekedtek a termelői árak az eurózóna 
területén és 0,3%-kal az EU-28 területén. 2018 júliusához 
viszonyítva az árak növekedése 0,2% és 0,6%.  Az árak 
leginkább Finnországban, Cipruson és Bulgáriában nőttek, 
míg Belgiumban, Hollandiában és Lettországban 
csökkentek az előző hónaphoz képest. Magyarországon 
az árak 0,2%-kal csökkentek az előző hónaphoz képest, 
2,8%-kal növekedtek az előző év júliusához képest. 

További információk: 
 
https://ec.europa.eu/eur
ostat/documents/29955
21/10059825/4-
03092019-AP-
EN.pdf/fdd006d2-3a8e-
4946-a34f-
05095e6de818 
 

Az uniós jog alkalmazása 
Az európai uniós jog alkalmazásának nyomon követéséről 
szóló jelentés főbb megállapításai 2018 vonatkozásában:  

❖ a nyitott kötelezettségszegési eljárások száma 
valamelyest emelkedett 2017-hez viszonyítva, de a 
2016-os csúcshoz képest még mindig 5%-os 
csökkenést mutat; 

❖ a leginkább érintett területek a környezetvédelem és a 
közlekedés mellett a belső piac, az ipar- valamint a 
vállalkozás és kkv-politika; 

❖ a nemzeti jogszabályokba való késedelmes átültetés 
területén Belgium, Ciprus és Spanyolország 
rendelkezik a legtöbb nyitott esettel; 

❖ Magyarország vonatkozásában 50 nyitott eljárás van 
folyamatban. 

További információk: 
 
 

 
 
https://ec.europa.e
u/commission/pres
scorner/detail/en/IP
_19_3030 

 

 

 
 

 

Az együttműködésen alapuló gazdaság 
A Régiók Bizottsága véleményt készít az 
együttműködésen alapuló gazdasághoz (közösségi 
gazdaság) kapcsolódóan arról, szükség van-e európai 
szabályozási keretre. A véleményt Peter Florianshütz Bécs 
városi tanácsának tagja készíti. Munkaanyagában abból 
indul ki, hogy a jelenlegi uniós jogi keretet (az e-
kereskedelemről és a szolgáltatásokról szóló direktívák) és 
a nemzeti szabályozást is még a közösségi gazdaság 
megjelenése és elterjedése előtt hozták létre, így 
szükséges lenne a felülvizsgálatuk. A regionális és helyi 
hatóságoknak nem állnak rendelkezésükre megfelelő 
eszközök a fogyasztóvédelmi szabályok betartásának 
ellenőrzésére, az adók beszedésére. A szeptember 12-én 
tartott meghallgatáson túl az érdekeltek javaslataikat 
szeptember végéig elküldhetik a Régiók Bizottsága ECON 
szakbizottsága címére is: econ@cor.europa.eu 
 

További információk: 
 
https://cor.europa.eu/en/
events/Pages/econ-sc-
framework-regulatory-
collaborative-
economy.aspx?_cldee=
bWF0eWFzaWdAYnVk
YXBlc3QuZXU%3d&rec
ipientid=contact-
e9a9bfbbbefde61180dc
005056a00920-
cc06bad03f9747be8d16
8c37eab1e8d7&esid=80
8874e8-66ce-e911-
8116-005056a043ea 
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E-kereskedelem, iparpolitika – készülő elemzések 
Az Európai Parlament Kutatószolgálatának (European 
Parliamentary Research Service) feladata, hogy független, 
objektív, szakmai elemzésekkel és tanulmányokkal 
támogassák a parlamenti képviselők és szakbizottságok 
munkáját. A közeli jövőben az e-kereskedelemről és az 
iparpolitikáról is terveznek elemzést készíteni és ehhez 
szívesen látják a szakmai szervezetek javaslatait, tárgyban 
készült feljegyzéseit, elemzéseit. A javalatokat a következő 
címre lehet küldeni:  EPRS-
LinkingLevels@europarl.europa.eu. 
 
AZ EPRS elemzése az EU-Mercosur társulási megállapodás 
kereskedelmi pilléréről augusztus 30-án jelent meg, és az 
oldalt található linken elérhető. 

 

További információk: 
 

http://www.europarl
.europa.eu/at-your-
service/en/stay-
informed/research-
and-analysis 
 
és 
https://www.europa
rl.europa.eu/RegDa
ta/etudes/BRIE/201
9/640138/EPRS_B
RI(2019)640138_E
N.pdf 
 

 
Áfabevétel-kiesés 

Az Európai Bizottság szeptember 5-én közzétett 
tanulmánya szerint 2017-ben 137 milliárd euró volt 
az uniós országok áfakiesése. Az áfarés 
Romániában volt a legnagyobb, ahol 2017-ben a 
várt áfabevétel 36%-a nem folyt be az 
államkasszába. Romániát Görögország (34%) és 
Litvánia (25%) követte. Az áfarés Svédországban, 
Luxemburgban és Cipruson volt a legkisebb: ezek 
az országok a tervezett áfabevételnek csak az 1%-
ától estek el. Abszolút értelemben Olaszországban 
mérték a legmagasabb áfabevétel-kiesést (33,5 
milliárd eurót). Magyarország esetében a 2017-es 
százalékos arány 13,9%, szemben a 2016-os 
14,6%-kal, így az ország azon 25 tagállam egyike, 
ahol csökkent az áfarés. 
 

További információk: 
 
https://ec.europa.eu/taxati
on_customs/sites/taxation/
files/vat-gap-full-report-
2019_en.pdf 
 

 Európai polgári kezdeményezés 
Az Európai Bizottság elutasította „A közös 
kereskedelempolitika összhangja az uniós 
szerződésekkel és a nemzetközi joggal” elnevezésű 
polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételét. 
Indoklása szerint a kezdeményezés jogilag nem 
elfogadható, mivel kívül esik a Bizottság 
Szerződésekben meghatározott hatáskörén. A 
kezdeményezés tárgya a következő volt: „a 
megszállók megszállt területeken letelepedett vagy 
ott működő szervezeteivel folytatott kereskedelmi 
ügyletek szabályozása az onnan származó termékek 
uniós piacra való belépésének 
megakadályozásával.” 

További információk: 
 
 
https://ec.europa.eu/cit
izens-
initiative/public/initiativ
es/non-
registered/details/5340 
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Forrás: Európai Bizottság 

 
 
 
 

 
HÍREK 

A következő Európai Bizottság 
Ursula von der Leyen szeptember 10-én bemutatta csapatát 
és a következő Európai Bizottság felépítését. Az új biztosi 
testületben nyolc alelnök lesz, ők felelnek majd a politikai 
iránymutatásokban megfogalmazott legfontosabb 
prioritásokért. Három ügyvezető-alelnök kettős funkciót lát el: 
egyszerre lesz a rá bízott kulcstémáért felelős alelnök és 
biztos is. Phil Hogan (Írország) a kereskedelem, Paolo 
Gentiloni (Olaszország) a gazdaság területére jelölt biztos. 
Az ipar-, vállalkozás- és kkv-politika a belső piacért felelős 
biztoshoz, Sylvie Goulardhoz (Franciaország) tartozik majd.  
Trócsányi László a bővítési és szomszédságpolitikai tárca 
várományosa a november 1-én felálló új Európai 
Bizottságban. A teljes biztosi testület összetételét az Európai 
Parlament hagyja jóvá, miután a szakbizottságai 
meghallgatták a jelölteket.  

 

További információk: 
 
 

 
https://europa.eu/ra
pid/press-
release_IP-19-
5542_hu.htm 
 

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5542_hu.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5542_hu.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5542_hu.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5542_hu.htm


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ESEMÉNYEK 

További információk: 
  
https://www.resourceefficient.eu/en/conf
erence 
 

2019. szeptember 25-26. 
Erőforrás hatékonyság és 
körforgásos gazdaság 
Szervező: EREK, Európai Bizottság 
Helyszín: BEL konferencia központ, 86 
C/3000 Avenue du Port 1000 Brüsszel 

 

További információk: 
 
https://lisboncouncil.net/ 
 
rsvp@lisboncouncil.net 

2019. szeptember 24. 
Digitális biztonság és 
ellenállóképesség – 2019-es 
csúcstalálkozó 
Szervező: the Lisbon Council 
Helyszín: Résidence Palace, Brüsszel, 
rue de la Loi 155 
 

További információk: 
 
https://ec.europa.eu/info/research-and-
innovation/events/upcoming-
events/european-research-and-
innovation-days_en 
 

 

2019. szeptember 24-26. 
Európai kutatási és innovációs 
napok 
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: Kanal Centre Pompidou   
Brüsszel 
weben is követhető az esemény 
 

További információk:  
 
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/o
ur-events/events/hearing-brussels-new-
european-rules-retail-between-free-
market-and-sustainability 

 

2019. szeptember 26. 
Új európai kiskereskedelmi 
szabályok - meghallgatás 
Szervező: Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottság 
Helyszín: EGSZB, Brüsszel, rue Belliard 
99. 

 

https://www.resourceefficient.eu/en/conference
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További információk:  
 
 
https://www.earlall.eu/?post_type=event&
p=1088 
 
 

2019. szeptember 27. 
Fiatal vidéki vállalkozók - konferencia 
Szervező: Earlall és Toszkána Régió 
Helyszín: Toszkána Régió brüsszeli 
képviselete 

 

További információk: 
 
http://futuresforum.eu/ 
 

2019. október 1. 
Európai jövők fórum - a Visegrádi 
Négyek a következő többéves 
pénzügyi keretben 
Szervező: Visegrad/Insights 
Helyszín: CEPS, 1 Place du Congrés, 
1000 Brüsszel 

 

További információk: 
 
https://www.eitdigital.eu/newsroom/event
s/article/rail-industry-and-multimodal-
transport-a-digital-industry-networking-
event-budapest/ 
 

2019. október 17. 
Digitális iparági találkozó – vasúti 
iparág és multimodális közlekedés 
Szervező: EIT Digital 
Helyszín: Budapest, 1117 Bogdánfy u. 
10/A (Infopark) 

 

További információk:  
 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/events/in
dex.cfm?id=2030 
 
 
 

2019. szeptember 30. 
Nők a nemzetközi kereskedelemben - 
konferencia 
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: Hotel Sofitel Europe, Brüsszel 

 

További információk:  
 
https://ec.europa.eu/epsc/events/eu-asia-
connectivity_en 
 
 

2019. szeptember 27. 
EU-Ázsia kapcsolat – hidak a 
fenntartható jövőért  
Szervező: Európai Bizottság és EPSC 
Helyszín: Charlemagne épület, rue de la 
Loi 170 

 

 

ESEMÉNYEK 
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Nemzetközi Visegrádi Alap – stratégiai támogatások 
 

A Visegrádi Alap jelenleg nyitott stratégiai program kiírásának 
prioritásai a következők:  

❖ az 1989-es eszmék és törekvések fenntartása - a demokratikus átmenet és a 
piacgazdaságra való áttérés tapasztalatai 

❖ a Visegrádi Négyek több mint 15 éve az EU-ban 
❖ új lendület a Keleti Partnerség és az EU-bővítés (Nyugat-Balkán) területén – a 

tapasztalatok átadása 
 

 A stratégiai program legalább 12, de legfeljebb 36 hónapig tartó projekteket támogat. 
Egy projekthez mind a négy országból szükséges partner, a támogatás 100%. Piaci 
szereplők, vállalkozók, cégek is pályázhatnak, de csak akkor, ha nem profitorientált 
tevékenységgel pályáznak. 
 
 
 

 

 

 

Művészet és digitalizáció: 
Az európai ipar, régiók és társadalom kreativitásának erősítése 

 
A DG CONNECT pályázati felhívást tett közzé egy darab kísérleti 
projekt támogatására a művészet és a digitalizáció területén. A cél a 
művészet és a technológia együttműködésén alapuló, régiók és 
városok közötti hálózat létrehozása. A csatlakozó régióknak és 

városoknak egyéb partnereket, köztük vállalkozásokat is be kell vonniuk a helyi 
partnerségükbe.  Az uniós támogatás 1.050.000 euró, az uniós támogatás a projekt 
50%-a lehet maximum. 

 

 

 

 

 

 

További információk: 
 
https://www.visegradfund.org/apply/grant
s/strategic-grants/?c=strategic-priorities 
 

Határidő:  
2019. október 1.  

 

 PÁLYÁZAT 

További információk: 
 

https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/art-and-digital-
unleashing-creativity-european-industry-

regions-and-society-2019 

 

Határidő: 2019. október 2. 
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ERASMUS+ 2020-as munkaprogram 
 

Megjelent az Erasmus+ 2020-as  munkaprogramja, 
amelyben meghatározzák a különböző kulcsakciók 
prioritásait és a rendelkezésre álló pénzügyi keretet. A 
szakképzés területén növekszik az 1-es kulcsakció alatt 

a szakképzésben résztvevő tanulók mobilitására fordított összeg a  hosszú távú 
szakmai gyakorlatok, az ErasmusPro erősítésével. A program néhány kísérleti 
projektet is támogatni fog 2020-ban a szakképzési kiválósági központok 
továbbfejlesztése területén, a cél, hogy a szakképzési központok vállalkozói 
inkubátorként, a helyi- és regionális gazdaságfejlesztés fontos szereplőiként 
működjenek. 

 

 

 

 
 

Innovációs Alap 
 

Az innovációs alap, a NER 300 program utódja, az 
alacsony és zéró szén-dioxid-kibocsátású 
technológiák demonstrálására szolgáló eszköz, 
amely a hosszú távú kibocsátáscsökkentési 

stratégiában meghatározottak szerint lehetővé teszi a szén-dioxidmentes gazdaság 
felé történő átmenetet. Az uniós vállalkozások versenyképességét is növeli azáltal, 
hogy segít nekik globális vezető szerepet elérni e technológiák területén. Az 
innovációs alap támogatja a stratégiai energiatechnológiai tervben (SET-terv), 
valamint az uniós kutatási keretprogram keretében felálló köz- és magánszféra 
közötti partnerségek, különösen a SPIRE (Fenntartható feldolgozóipar az erőforrás- 
és energiahatékonyság révén) partnerség, a bioalapú iparágak és az 
Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás keretében 
meghatározott célkitűzéseket. Az innovációs alap célja sikeres demonstrációs 
projektek végrehajtása az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiák terén 
megvalósított, áttörést hozó innováció területén. 2020-tól 2030-ig jelennek majd meg 
pályázati kiírások. Az értékelés szempontjai: az üvegházhatást okozó gázok 
mérséklésével kapcsolatos potenciál, az innováció szintje, gazdasági életképesség, 
szélesebb körű alkalmazással és replikációval kapcsolatos potenciál, a csökkentés 
költsége és a projekt kiforrottsága a technológiai és üzleti felkészültség tekintetében, 
ideértve a többek között a projekt környezeti hatásainak értékelésére vonatkozó 
engedélyek meglétét. Az alap vissza nem térítendő támogatást is nyújt (uniós 
támogatás max. 60%) és kiegészítheti az egyéb programok, például  H2020, ERFA 
alatt nyújtott támogatásokat. 
 

 

További információk: 
 
https://ec.europa.eu/clima/policies/inno
vation-fund_en#tab-0-0 
 
 

Pályázati határidő: 2020-ban jelenik meg 
az első pályázati kiírás           

 

További információk: 
 

https://ec.europa.eu/programmes/erasm
us-
plus/sites/erasmusplus2/files/c_2019_58
23_en_resume_annexe3_p_v1.pdf?mc_
cid=96c7e4a563&mc_eid=70bf8a820c 
 
 

Határidő: a program általános szabályai 
szerint 

 

 

PÁLYÁZAT 
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Az Európai Unió innovációs teljesítménye  

 
 

Az Európai Bizottság évente közzéteszi az európai- és a regionális 
innovációs eredménytáblát. Az európai innovációs eredménytábla és a 

regionális innovációs eredménytábla adatai segítenek a tagállamoknak, a régióknak 
és az EU egészének meghatározni, hogy mely területeken teljesítenek jól, illetve 
mely területeken van szükség szakpolitikai reformokra az innováció eredményesebb 
előmozdítása érdekében. Az adatok azt mutatják, hogy az elmúlt évtizedekben 
Európa gazdasági növekedésének mintegy kétharmada az innovációból fakadt. 
Az európai kutatási és innovációs program által befektetett minden euró 25 év alatt 
potenciálisan 11 euró hozamot eredményezhet a GDP vonatkozásában. A kutatási 
és innovációs beruházások 2021 és 2027 között várhatóan akár 100 ezer új 
munkahelyet is létrehozhatnak a kutatás területén és az innovációs tevékenységet 
folytató vállalkozásoknál. 

A 2019-es eredménytábla azt mutatja, hogy az EU innovációs teljesítménye négy 
egymást követő évben javult. Európa innovációs teljesítménye most először 
meghaladja az Egyesült Államok e téren nyújtott teljesítményét. Az EU továbbra is 
lemaradásban van Japán és Dél-Korea mögött, és a hátránya növekszik, Kína 
gyorsan zárkózik fel. Az adatok kiegészítik a Bizottság által az európai szemeszter 
keretében nemrég kiadott országspecifikus ajánlásokat, amelyek hangsúlyozzák a 
kutatás és az innováció szerepét, és intézkedéseket javasolnak a termelékenység és 
a versenyképesség javítására (az országspecifikus ajánlásokról az MKIK EU Hírlevél 
8. számának Hírek rovatában, illetve jelen rovat végén a linkek között található 
bővebb információ).  
 

 
Az eredménytáblák mutatók széles körén (köztük a kkv-innováció több szegmense is 
szerepel) alapulnak. Az európai és a regionális eredménytábla főbb megállapításai a 
következők:  
 

 

FÓKUSZBAN 
AZ 

UNIÓ 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2813_hu.htm


 

 
 
 

I. Európai innovációs eredménytábla  
 

❖ Eredményük alapján az uniós országok négy teljesítménycsoportba 
sorolhatók: vezető innovátorok, jelentős innovátorok, mérsékelt innovátorok és 
lemaradó innovátorok. A 2019. évi eredménytábla alapján Svédország 
innovációs teljesítménye a legjobb az EU-ban, utána sorrendben 
Finnország, Dánia és Hollandia következik. Az Egyesült Királyság és 
Luxemburg a „vezető innovátor” kategóriából a „jelentős innovátor” 
kategóriába esett vissza, míg Észtország első alkalommal bekerült a jelentős 
innovátorok közé.  

❖ 2011 óta az EU-tagországok innovációs teljesítménye átlagosan 8,8%-kal 
nőtt. A szóban forgó nyolc év alatt 25 uniós ország innovációs 
teljesítménye javult. Litvánia, Görögország, Lettország, Málta, az Egyesült 
Királyság, Észtország és Hollandia teljesítménye javult a legnagyobb 
mértékben, míg Románia és Szlovénia teljesítménye romlott a legtöbbet.  

❖ Ami a globális versenytársakat illeti, az EU innovációs teljesítménye 
meghaladta az Egyesült Államokét. Az EU előnye Brazíliával, Indiával, 
Oroszországgal és Dél-Afrikával szemben továbbra is jelentős. Kína 
teljesítménye azonban háromszor olyan gyorsan javul ezen a téren, mint az 
Európai Unióé, ezért gyorsan zárkózik fel. Japánhoz és Dél-Koreához 
viszonyítva az EU hátránya növekedett.  

❖ Az innováció egyes területeit tekintve a következő uniós országok a legjobbak: 
Dánia – emberi erőforrások és innovációbarát környezet; Luxemburg – vonzó 
kutatási rendszerek; Franciaország – finanszírozás és támogatás; 
Németország – vállalati beruházások; Portugália – innovátor kkv-k; Ausztria – 
kapcsolatépítés; Málta – szellemi tulajdon; Írország – a foglalkoztatásra és az 
értékesítésre gyakorolt hatások.  

❖ Magyarország a mérsékelt innovátorok kategóriában található, többek 
között a finanszírozás és támogatás, az innovatív vállalkozások csekély 
száma, valamint a kis- és középvállalkozások nemzetköziesítésének alacsony 
mértéke került kiemelésre a javítandók között, míg az innovációbarát 
környezet és a foglalkoztatásra gyakorolt hatások az erősségek között. 

 

 

FÓKUSZBAN 
AZ 

UNIÓ 



 

 
 

 
II. Regionális innovációs eredménytábla  

❖ A regionális innovációs eredménytábla az innovációs rendszerek 
teljesítményének összehasonlító értékelését tartalmazza 23 uniós tagállam 
238 régiójára, valamint országos szinten Ciprusra, Észtországra, Lettországra, 
Luxemburgra és Máltára vonatkozóan. A regionális innovációs eredménytábla 
emellett norvégiai, szerbiai és svájci régiókra is kiterjed. 

❖ Az európai innovációs eredménytábla mintájára a regionális innovációs 
eredménytábla is négy kategóriába sorolja a régiókat és egyértelműen 
látszik, hogy a vezető innovátor régiók a vezető vagy jelentős innovátor 
országokban találhatók, míg a mérsékelt vagy lemaradó innovátor régiók 
szintén a hasonló besorolású országokban. 

❖ Az EU leginnovatívabb régiói sorrendben a következők: Helsinki-Uusimaa 
(Finnország), Stockholm (Svédország) és Hovedstaden (Dánia). A 
leginnovatívabb európai régió Zürich.159 régió esetében a teljesítmény a 
kilencéves megfigyelési időszakban nőtt. Az idei regionális innovációs 
eredménytábla rámutat arra, hogy a régiók teljesítménye erőteljesen közelít 
egymáshoz, vagyis egyre csökkennek a régiók közötti különbségek. 

❖ A magyar régiók közül Budapest a mérsékelt+ kategóriában, Észak-Alföld a 
lemaradó+ kategóriában, a többi régió a mérsékelt- kategóriában található. 

❖  
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https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en 
 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/35894 
 
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_en 
 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2813_hu.htm 
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