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PÁLYÁZAT 

http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20170612STO77249/unios-kek-kartya-magasan-kepzett-dolgozokat-var-az-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20170612STO77249/unios-kek-kartya-magasan-kepzett-dolgozokat-var-az-eu
http://kamaraonline.hu/cikk/magyar-ceg-az-innovacio-europa-bajnokai-kozott
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20170609IPR77005/klima-megallapodas-megszavazta-az-ep-a-kibocsatas-csokkentesi-terveket
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20170609IPR77005/klima-megallapodas-megszavazta-az-ep-a-kibocsatas-csokkentesi-terveket
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100 európai földrajzi árujelző kerülhet oltalom alá Kínában 
Az Európai Unió és Kína megállapodott arról, hogy hivatalosan közzéteszik 
azon 200 – 100 európai és 100 kínai – földrajzi árujelző jegyzékét, amelyek 
kölcsönös oltalom alá helyezéséről a felek 2017 folyamán kétoldalú 
megállapodást kívánnak kötni. Az agrár-élelmiszeripari termékek kínai piaca 
egyike a világ legnagyobb piacainak, és évről évre tovább bővül, főként az 
egyre szélesebb középosztálynak köszönhetően, amely nagy érdeklődést 
mutat az európai termékek iránt. Az országban gazdag hagyománya van a 
saját földrajzi árujelzőknek, melyek jelentős része egyelőre igen kevéssé 
ismert az európai fogyasztók körében, de a megállapodásnak köszönhetően 
most szélesebb körű ismertségre tehetnek szert. 

 

További információk: 
http://europa.eu/rapid/pres
s-release_IP-17-
1507_hu.htm 
 
http://europa.eu/rapid/pres
s-release_IP-12-
1297_en.htm 
 

 HÍREK 

Magyar cég az innováció Európa-bajnokai között 
A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram legutóbbi döntési 
fordulójában 21 ország 69 innovatív kis- és középvállalkozása részesül 
összesen közel 100 millió euró uniós támogatásban. A legutóbbi forduló 
nyerteseit 1 222 pályázat közül választották ki. Egy magyar innovatív cég, 
az Mcule.com Kft. is nyert el EU-forrást, amelyet online gyógyszerkutatási 
platformjának fejlesztésére fordíthat. A program 2014-es indítása óta 
összesen 710 európai kkv, köztük 19 magyarországi vállalkozás jutott 
támogatáshoz a kkv-eszköz második szakasza révén. A következő 
fordulóra 2017. október 18-ig várják a pályázatokat. 

 

További információk: 
http://kamaraonline.hu/c
ikk/magyar-ceg-az-
innovacio-europa-
bajnokai-kozott 
 

 Megszűnt a roamingdíj az EU-ban 
2017. június 15-étől nem kell többé roamingdíjakat fizetni az Európai 
Unión belül. Uniós becslések szerint a Magyarországon élő 
mobilhasználók évente 32 ezer forintot takaríthatnak meg az uniós 
roamingdíjak eltörlésének köszönhetően. Mostantól az EU-n belül utazók 
ugyanolyan díjszabás mellett telefonálhatnak, küldhetnek SMS-eket és 
csatlakozhatnak az internetre mobileszközeikkel, mint belföldön. A 
belföldi díjszabás szerinti rövid ideig tartó és kedvezményes barangolás 
nem vonatkozik a huzamos ideig tartó, illetve állandó barangolásra.  

 

További információk: 
http://europa.eu/rapid/pres
s-release_STATEMENT-
17-1590_hu.htm 
 
http://ec.europa.eu/newsro
om/document.cfm?doc_id
=45297 
 

Uniós kék kártya: magasan képzett dolgozókat vár az EU 
Folyamatosan öregszik Európa társadalma, ezért az Európai Parlament 
képviselői megszavazták az uniós kék kártya reformjáról szóló javaslatot, 
amelynek célja, hogy még vonzóbbá tegye az Európai Uniót a magasan 
képzett munkaerő számára. Eddig ugyanis a kék kártya nem kapott túl 
nagy nyilvánosságot. Egyes országok a saját nemzeti rendszerüket 
használják, míg mások pedig egyszerűen nem aknázzák ki a rendszer 
nyújtotta előnyöket. 

További információk: 
http://www.europarl.euro
pa.eu/news/hu/headlines
/society/20170612STO77
249/unios-kek-kartya-
magasan-kepzett-
dolgozokat-var-az-eu 
 

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/newsroom/2017-06-02-gis.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/newsroom/2017-06-02-notice-pub.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/newsroom/2017-06-02-joint-comm.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/newsroom/2017-06-02-joint-comm.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1507_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1507_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1507_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1297_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1297_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1297_en.htm
http://kamaraonline.hu/cikk/magyar-ceg-az-innovacio-europa-bajnokai-kozott
http://europa.us2.list-manage.com/track/click?u=d5196b179506b32dff2f9cacf&id=a9e74c9267&e=fd5cbe08a0
http://kamaraonline.hu/cikk/magyar-ceg-az-innovacio-europa-bajnokai-kozott
http://kamaraonline.hu/cikk/magyar-ceg-az-innovacio-europa-bajnokai-kozott
http://kamaraonline.hu/cikk/magyar-ceg-az-innovacio-europa-bajnokai-kozott
http://kamaraonline.hu/cikk/magyar-ceg-az-innovacio-europa-bajnokai-kozott
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1590_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1590_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1590_hu.htm
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=45297
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=45297
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=45297
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20170612STO77249/unios-kek-kartya-magasan-kepzett-dolgozokat-var-az-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20170612STO77249/unios-kek-kartya-magasan-kepzett-dolgozokat-var-az-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20170612STO77249/unios-kek-kartya-magasan-kepzett-dolgozokat-var-az-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20170612STO77249/unios-kek-kartya-magasan-kepzett-dolgozokat-var-az-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20170612STO77249/unios-kek-kartya-magasan-kepzett-dolgozokat-var-az-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20170612STO77249/unios-kek-kartya-magasan-kepzett-dolgozokat-var-az-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20170612STO77249/unios-kek-kartya-magasan-kepzett-dolgozokat-var-az-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20170612STO77249/unios-kek-kartya-magasan-kepzett-dolgozokat-var-az-eu


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíma-megállapodás: megszavazták a kibocsátás-
csökkentést 

Az Európai Parlamenti képviselők megszavazták a 2030-as kibocsátás-
csökkentési célok végrehajtását lehetővé tevő intézkedéseket. Az 
elfogadott szabályok lehetővé teszik, hogy az EU teljesítse, amit a párizsi 
megállapodásban vállalt, vagyis az 1990-es szinthez képest 2030-ra 
40%-kal csökkentse a kibocsátását. A jogszabály az uniós vállalást 
kötelező érvényű, nemzeti célokra bontja le - olyan területeket érintve, 
mint a mezőgazdaság, közlekedés, építőipar és hulladékkezelés, 
amelyeket az EU szén-dioxid piaca ugyan nem fed le, de az uniós 
üvegházhatású gázkibocsátás 60%-át adják. 

További információk: 
http://www.europarl.europa.
eu/news/hu/press-
room/20170609IPR77005/kl
ima-megallapodas-
megszavazta-az-ep-a-
kibocsatas-csokkentesi-
terveket 
 

Erasmus: a 30 éves programot 
mobilalkalmazással ünnepli az Európai Bizottság 

Az Erasmus+ külföldi csereprogram 30 éves fennállását ünnepli az Európai 
Unió, melyben eddig 9 millióan vettek részt. Magyarország 1998-ban 
csatlakozott a programhoz. Becslések szerint Magyarországról eddig 66 000 
hallgató, 40 000 ifjúsági csereprogramban és 30 000 szakmai 
továbbképzésben résztvevő, 87 000 oktató és ifjúságsegítő, 2 400 európai 
önkéntes és 1 200 Erasmus Mundus hallgató és alkalmazott részesült a 
program nyújtotta előnyökből. Az évforduló alkalmából a Bizottság új 
Erasmus+ mobilalkalmazást indított, amely segít az Erasmus+ programmal 
kapcsolatos ügyintézésben eligazodni, a helyi közösségekbe beilleszkedni, 
valamint a nyelvi képességeiket fejleszteni. 
 

További 
információk: 
http://europa.eu/rapi
d/press-release_IP-
17-1574_hu.htm 

 
https://ec.europa.eu
/hungary/news/2017
0613_erasmus_hu 
 

További információk: 
http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-17-1729_hu.htm 

 
Magyarországot érintő 
projektek: 

https://ec.europa.eu/transpor
t/sites/transport/files/2016-
cef-call/2016-cef-country-
fiche-hu.pdf 

 

Innovációs eredménytábla 
Az Európai Unió innovációs teljesítménye a tavalyi év során is növekedett 
annak ellenére, hogy Svédország továbbra is vezető pozíciót élvez, míg 
Litvánia, Málta, Hollandia, Ausztria és az Egyesült Királyság a 
leggyorsabban növekvő innovátorokká váltak. Globális szinten az EU 
felzárkózik Kanadához és az Egyesült Államokhoz, azonban elmarad Dél-
Korea és Japán mögött. A nemzetközi versenytársak közül Kína mutatja a 
leggyorsabb előrehaladást. Egy interaktív online eszköz lehetőséget nyújt 
a teljesítménypontok egyenkénti összehasonlítására. 

További 
információk: 

http://europa.eu/rap
id/press-
release_IP-17-
1673_hu.htm 
 

 
HÍREK 

Az uniós közlekedési infrastruktúrát érintő beruházások 
Az Európai Bizottság 2,7 milliárd eurót javasol beruházni 152 olyan 
kulcsfontosságú közlekedési projektbe, amelyek előmozdítják a 
versenyképes, tiszta és összekapcsolt mobilitást Európában. A 
kiválasztott projektek hozzá fognak járulni a vasúti vonalak 
korszerűsítéséhez, a szűk keresztmetszetek megszüntetéséhez és a 
határkeresztező összeköttetések javításához, az alternatív 
üzemanyagokat biztosító töltőállomások létrehozásához, valamint az 
innovatív forgalomirányítási megoldások megvalósításához. Az ilyen 
beruházások nem csupán az európai közlekedési hálózatot 
korszerűsítik, hanem a gazdasági aktivitást és a munkahelyteremtést 

is serkentik.  

http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20170609IPR77005/klima-megallapodas-megszavazta-az-ep-a-kibocsatas-csokkentesi-terveket
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20170609IPR77005/klima-megallapodas-megszavazta-az-ep-a-kibocsatas-csokkentesi-terveket
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20170609IPR77005/klima-megallapodas-megszavazta-az-ep-a-kibocsatas-csokkentesi-terveket
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20170609IPR77005/klima-megallapodas-megszavazta-az-ep-a-kibocsatas-csokkentesi-terveket
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20170609IPR77005/klima-megallapodas-megszavazta-az-ep-a-kibocsatas-csokkentesi-terveket
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20170609IPR77005/klima-megallapodas-megszavazta-az-ep-a-kibocsatas-csokkentesi-terveket
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20170609IPR77005/klima-megallapodas-megszavazta-az-ep-a-kibocsatas-csokkentesi-terveket
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20170609IPR77005/klima-megallapodas-megszavazta-az-ep-a-kibocsatas-csokkentesi-terveket
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20170609IPR77005/klima-megallapodas-megszavazta-az-ep-a-kibocsatas-csokkentesi-terveket
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1574_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1574_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1574_hu.htm
https://ec.europa.eu/hungary/news/20170613_erasmus_hu
https://ec.europa.eu/hungary/news/20170613_erasmus_hu
https://ec.europa.eu/hungary/news/20170613_erasmus_hu
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1729_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1729_hu.htm
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2016-cef-call/2016-cef-country-fiche-hu.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2016-cef-call/2016-cef-country-fiche-hu.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2016-cef-call/2016-cef-country-fiche-hu.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2016-cef-call/2016-cef-country-fiche-hu.pdf
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_hu
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1673_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1673_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1673_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1673_hu.htm


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

További információk: 
http://europa.eu/newsroom/events/compn
et-annual-conference-innovation-firm-
size-productivity-and-imbalances-age_en 
 

2017. június 29-30. Brüsszel 
CompNet éves konferencia 
Szervező: Európai Bizottság  

Helyszín: Európai Bizottság, további információk 
hamarosan 

További információk: 

http://ec.europa.eu/research/conferences/
2017/shaping-our-future/index.cfm 
 2017. július. 3., Brüsszel 

A kutatás és innováció jövője 
Szervező: Európai Bizottság 

Helyszín: Európai Bizottság, Charlemagne 
épület, rue de la Loi 170 

 

 ESEMÉNYEK 

További információk: 
http://netfuturesconference.eu/ 
 

2017. június 28-29., Brüsszel 
Net Futures konferencia 

Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: The Egg, 175 rue Bara 

 

Regisztráció és további információk: 

sede.bruxelles@unioncamere-europa.eu 

2017. június 29-30., Brüsszel 
Az európai kamarák összekapcsolása 

Szervezők: osztrák, francia, német, olasz, 
holland és spanyol kamarák uniós képviseletei, 

valamint Eurochambres  
Helyszín: Európai Parlament, Rue Wiertz 60 

 

További információk: 
http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=915
1&lang=en 

 
Regisztráció: 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Conference_L
ets_build_changes 

 

2017. július 6., Brüsszel 
Építőipar: építsük fel a változásokat! 

Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: Crowne Plaza Hotel, 3 rue Gineste 

További információk: 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events
-and-activities-trade-development 

 2017. július. 12., Brüsszel 
Konferencia az uniós kereskedelmi 

megállapodásokról 
Szervező: Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottság (EGSZB) 
Helyszín: EGSZB, Rue van Maerlant 2 

 

http://europa.eu/newsroom/events/compnet-annual-conference-innovation-firm-size-productivity-and-imbalances-age_en
http://europa.eu/newsroom/events/compnet-annual-conference-innovation-firm-size-productivity-and-imbalances-age_en
http://europa.eu/newsroom/events/compnet-annual-conference-innovation-firm-size-productivity-and-imbalances-age_en
http://ec.europa.eu/research/conferences/2017/shaping-our-future/index.cfm
http://ec.europa.eu/research/conferences/2017/shaping-our-future/index.cfm
http://netfuturesconference.eu/
mailto:sede.bruxelles@unioncamere-europa.eu
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9151&lang=en
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9151&lang=en
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9151&lang=en
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Conference_Lets_build_changes
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Conference_Lets_build_changes
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-trade-development
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-trade-development


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

További információk: 

https://ec.europa.eu/info/finance-events-
170718-sustainable-finance_en 
 2017. július 18., Brüsszel 

Konferencia a fenntartható finanszírozásról 
Szervező: Európai Bizottság 

Helyszín: Európai Bizottság, Charlemagne 
épület, rue de la Loi 170 

 

További információk: 
http://ec.europa.eu/inea/en/news-
events/events/energy-info-days-2017 
 

2017. október 23-25., Brüsszel 
Energia Információs Napok 
Szervező: Európai Bizottság 

Helyszín: Európai Bizottság, Charlemagne épület, 
rue de la Loi 170 

 

 

ESEMÉNYEK 

További információk:  
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId
=en&catId=1261 

 
 

2017. november 20-24., Brüsszel 
Szakképzés Európai Hete 

Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: számos brüsszeli és európai helyszín 

További információk: 

https://europa.eu/newsroom/events/confe
rence-smart-innovative-sustainable-
urban-mobility_en 
 

2017. november 13., Brüsszel 
Intelligens, innovatív és 

 fenntartható városi mobilitás  
Szervező: Európai Bizottság 

Helyszín: Ateliers des tanneurs 
 

További információk: 
http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?ite
m_id=9140&lang=en 
 

2017. november 6-10. Brüsszel 
Nyersanyag Hét 2017 

Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: további információk hamarosan 

 

További információk: 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.ev
ents-and-activities-civil-society-prize-2017 
 

2017. szeptember 8., Brüsszel 
Civil társadalom díj 2017 

Szervező: Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság (EGSZB) 

Helyszín: EGSZB, Rue van Maerlant 2 
 

https://ec.europa.eu/info/finance-events-170718-sustainable-finance_en
https://ec.europa.eu/info/finance-events-170718-sustainable-finance_en
http://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/energy-info-days-2017
http://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/energy-info-days-2017
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1261
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1261
https://europa.eu/newsroom/events/conference-smart-innovative-sustainable-urban-mobility_en
https://europa.eu/newsroom/events/conference-smart-innovative-sustainable-urban-mobility_en
https://europa.eu/newsroom/events/conference-smart-innovative-sustainable-urban-mobility_en
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9140&lang=en
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9140&lang=en
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9140&lang=en
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-prize-2017
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-prize-2017


  
 

 

 

 

 

Egymilliárd euró fenntartható közlekedés fejlesztésére 

Az Európai Bizottság 2017. február 8-án új pályázati felhívást tett közzé az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) és más pénzalapok, köztük az Európai Stratégiai Beruházási 
Alap forrásainak igénybevételére. A pályázati kiírás célja, hogy ösztönözze a beruházások létrejöttét 
az innovatív és fenntartható közlekedési infrastruktúra-fejlesztések terén, egyúttal pedig támogassa az 

infrastruktúra kiépítéséhez szükséges munkahelyek létrejöttét.  
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
H2020 projektek konzorciumai által meghirdetett versenypályázati kiírások 

A Horizont 2020 IKT projektek rendszeresen publikálnak tudásközpontok és KKV-k együttműködését, 
technológia transzfert, kísérleti infrastruktúrák hasznosítását, IKT technológiákra épülő ökoszisztémák 
fejlesztését támogató versenypályázatokat. A versenypályázatok a H2020 Participant Portálon vagy a 
projektkezdeményezések weboldalain kerülnek publikálásra.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PÁLYÁZAT 

Jelentkezési határidők:  
2017.06.01 - 2017.08.01: bIoTope   

2017.09.01 – 2017. október: TagItSmart! 
2017.10.31 - 2018. február: symbIoTe  

2018.01.01 - 2018.03.31: Vicinity 
 

 

További információk: 
http://www.h2020.gov.hu/nemzetkozi-
tevekenyseg/nemzetkozi-hirek/h2020-
projektek-
161024?objectParentFolderId=9383 
 
 

Jelentkezési határidők:  
2017. július 14. és 

2017. november 30. 

További információk: 
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting
-europe-facility/cef-transport/apply-
funding 
 
 

http://kamaraonline.hu/cikk/egymilliard-euro-a-fenntarthato-kozlekedes-fejlesztesere
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/other/competitive.html
http://biotope.cs.hut.fi/index.php/events/category/open-calls/
http://www.tagitsmart.eu/
https://www.symbiote-h2020.eu/index.php/open-calls/
http://vicinity2020.eu/
http://www.h2020.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/nemzetkozi-hirek/h2020-projektek-161024?objectParentFolderId=9383
http://www.h2020.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/nemzetkozi-hirek/h2020-projektek-161024?objectParentFolderId=9383
http://www.h2020.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/nemzetkozi-hirek/h2020-projektek-161024?objectParentFolderId=9383
http://www.h2020.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/nemzetkozi-hirek/h2020-projektek-161024?objectParentFolderId=9383
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding


 
 

 

A közösségi gazdaság az Európai Unióban 
 
Bár a közösségi gazdaságon alapuló új üzleti modellek még viszonylag újak, kedvező társadalmi-
gazdasági hatásuk és versenyképességet növelő képességük vitathatatlan. A közösségi gazdaság 
sokféle tevékenységet érint, de egyvalami közös bennük: üzleti modelljük az együttműködésre épül. A 
közösségi gazdaság új lehetőségeket teremt a fogyasztók és a vállalkozások számára. Felelős módon 
történő ösztönzése és kiépítése az Európai Bizottság megítélése szerint jelentős mértékben 
hozzájárulhat az Európai Unión belül a munkahelyteremtéshez és a növekedéshez. Az új üzleti 
modellben létrejövő új munkahelyekkel kapcsolatosan szabályozási kérdések is felmerülnek.  
 
„A közösségi gazdaságra vonatkozó európai menetrend” 
 
A közösségi gazdaság térnyerésére az Európai Unióban működő tagállami és helyi hatóságok más és 
más szabályozási intézkedésekkel reagálnak. Széttöredezettséget okoz az a tény, hogy az új üzleti 
modellek meghonosodását a szabályozók ilyen eltérően közelítik meg. Ez a hagyományos és az új 
szolgáltatásokat nyújtó gazdasági szereplők és a fogyasztók körében egyaránt bizonytalanságot 
eredményez, és gátolhatja az innovációt, a munkahelyteremtést és a gazdasági növekedést.  
 
Az Európai Bizottság a fenti megállapításokra tekintettel és a céllal tette közzé 2016 júniusában „Az 
európai közösségi gazdaságra vonatkozó európai menetrendet”, hogy "a fogyasztók, a vállalkozások 
és a hatóságok fenntartások nélkül részt vállaljanak a közösségi gazdaság kiépítésében." A közösségi 
gazdaság az új szolgáltatások, a nagyobb kínálat és alacsonyabb árak révén előnyöket nyújthat a 
fogyasztók számára. Ösztönzi továbbá az erőforrások fokozottabb megosztását és hatékonyabb 
felhasználását, és ezáltal hozzájárul az Európai Unió fenntarthatósági menetrendjéhez, valamint a 
körforgásos gazdaságra való áttérés megvalósításához. Az Európai Parlament 2017. június 15-én egy 
parlamenti jelentésben összegezte támogató álláspontját.  
 
A közösségi gazdaság igen 
gyors ütemben növekszik, és 
egyes ágazatokban jelentős 
piaci részesedésre tesz szert. Az 
együttműködési platformokból és 
az azok szolgáltatóitól származó 
bruttó bevétel 2015-ben az EU 
szintjén a becslések szerint 25 
milliárd eurót tett ki. A 
növekedés 2013 óta jelentős, 
2015-ben pedig felgyorsult 
annak következtében, hogy nagy 
platformok jelentős 
beruházásokat eszközöltek 
európai tevékenységeik bővítése 
érdekében. A jövőre nézve egyes szakértők becslése szerint a közösségi gazdaság 160–572 milliárd 
euró értékű növekedést jelenthet az uniós gazdaság szintjén. Az új vállalkozások számára nagy 
lehetőségeket rejt magában, ha jelen tudnak lenni ezeken a gyorsan bővülő piacokon. 
 
 
 
Mit jelent pontosan a közösségi gazdaság? 

  
A közösségi gazdaság a 2000-es évek közepén kezdett egy olyan új üzleti struktúraként feltűnni, 
amelyet a közösségi technológiák megjelenése, az egyre növekvő népesedés, illetve az 
energiaforrások kimerülése folytán kialakuló problémákra való válaszkeresés ihletett. Az egyik kiinduló 
pontot az "individuális birtoklásból" eredő következmények jelentették, vagyis az a felismerés, hogy az 
egyéni érdekek és szükségletek kielégítése éppen azokat a közös javakat merítik ki, amelyek a saját 
életminőségünkhöz szükségesek. 
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A sharing economy (más néven közösségi gazdaság) olyan gazdasági és szociális rendszert jelent, 
amely árukhoz, szolgáltatásokhoz, adatokhoz és tudáshoz való közösségi hozzáférést tesz lehetővé, 
így növelve azok kihasználtságát. Online technológiák segítik elő, hogy egyének, vállalatok, non-profit 
szervezetek számára rendelkezésre álljon a kihasználatlan termékek és szolgáltatások elosztásához, 
megosztásához és újrahasznosításához szükséges információ és létrejöhessen a csere, bérlet vagy 
eladás a résztvevők között. A közösségi gazdaság kezdetben csak néhány iparágban volt jelen (pl. 
közlekedés). Mára azonban a felhasználási területek száma megsokszorozódott: pénzügy, logisztika 
vagy az egészségügy terén is léteznek a közösségi gazdaság modelljére épülő szolgáltatások. Így 
működik a városi közlekedést támogató Waze vagy éppen a Járókelő.hu, de említhetnénk a hazai 
kezdeményezésű PickItApp közösségi futárt vagy a VeddBérbe.hu-t, a kölcsönözhető eszközök online 
piacterét is. 
 
A cél nem minden esetben a profit, számos online platform akár időt, vagy különböző tárgyakat 
használ fizetőeszközként, vagy egyszerűen önkéntes alapon működik. Utóbbira példa a Wikipédia, a 
legnagyobb online enciklopédia, amelyen 2001-es megalapítása óta csak angol nyelven mintegy 5,4 
millió cikk született. 
 
Szabályozási nehézségek  
 
Számos szolgáltatás a 
felhasználók, fogyasztók 
számára egyértelmű 
előnyökkel jár, támogatja a 
fenntartható fejlődést, növeli 
a hatékonyságot, például a 
fuvarmegosztás, vagy a 
szálláskiadás esetén. A 
közösségi gazdálkodáson 
alapuló vállalkozások 
ugyanakkor világszerte 
rengeteg kérdést vetnek fel 
és vitát gerjesztenek a 
hatályos jogi keretek között, a 
fogyasztók és a szolgáltatók, 
az alkalmazottak és az 
egyéni vállalkozók, valamint a szolgáltatásnyújtás foglalkozásszerű és nem foglalkozásszerű formái 
közötti hagyományos határvonalak elmosódásával kapcsolatban. A szabályozási környezet sok 
esetben nehezen tud lépést tartani az újfajta üzleti és vállalkozási modellel, amit az Uber vagy az 
Airbnb ellentmondásokkal teli hazai és nemzetközi példája is jól mutat. 
 
További információk: 
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/economy/20170428STO72971/airbnb-es-tarsai-
infografika-a-megosztasra-epulo-gazdasagrol 
 
Az Európai Bizottság közösségi gazdaságról szóló oldala: 
http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/collaborative-economy_en 
 
EP sajtóközlemény (2017. június 15.): 
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20170609IPR77014/sharing-economy-parliament-
calls-for-clear-eu-guidelines 
  

A közösségi gazdaságra vonatkozó európai menetrend: 
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16881 
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