
 
  

     A hírlevél tartalmából 

 
Megszületett az Európai Unió első éghajlat-politikai jogszabályának tervezete.  Az 
Európai Bizottság javaslata alapján kötelező lesz meghozni a klímasemlegesség 
eléréséhez szükséges döntéseket. 
 
Feszült a helyzet a török-görög határon. Az Európai Unió párbeszédet kezd 
Törökországgal, hogy elkerülhető legyen az újabb migrációs válság. Görögország 
700 millió euró támogatást kap a külső határ védelmére. 
 
Németország módosította a bevándorlási törvényt.  Az unión kívülről érkező 
szakmunkások könnyebben kaphatnak munkavállalási engedélyt, ugyanúgy, mint 
eddig a diplomások.  
 
Uniós kampány a munkahelyek bejelentéséért.  Egy felmérés szerint minden 
harmadik európai ismer olyanokat, akik bejelentés nélkül dolgoznak.  
 
Bulgáriát bepanaszolták a környezetvédők Brüsszelben, mert kommunális 
hulladékot égetnek az elavult szénerőművekben.  
 
Óriási holland hidrogénprojekt: szélerőművekkel termelt áramból elektrolízissel 
termelnék a jövő energiaforrását.  
 
FÓKUSZBAN EURÓPA: az európai szemeszter országjelentése szerint 2014 óta 
átlagosan 4 százalékkal nőtt a magyar gazdaság. Magyarországnak nagyobb 
tartalékokat kellett volna felhalmoznia ebben a kedvező helyzetben - írja az Európai 
Bizottság. 
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Készen áll az uniós klímatörvény tervezete 
 
Az Európai Unió története során először éghajlat-politikai jogszabályra tett 
javaslatot az Európai Bizottság a 2050-es klímasemlegességi cél elérése 
érdekében. A tervezet jogilag kötelezővé tenné az uniós intézmények és 
a tagállamok számára, hogy meghozzák mindazokat az intézkedéseket, 
amelyek szükségesek a nulla nettó kibocsátás eléréséhez. A jogszabály 
másik rendeltetése, hogy kiszámítható jogi keretet teremtsen az üzleti 
vállalkozások és az európai ipar számára a klímasemlegességi cél 
eléréséhez szükséges beruházásokhoz. „Arra törekszünk, hogy 2050-re 
Európa a világ első klímasemleges kontinensévé váljon. Az éghajlat-
politikai jogszabály politikai kötelezettségvállalásunk jogi formába öntése, 
mely – visszafordíthatatlanul – egy fenntarthatóbb jövő felé vezető pályára 
állít minket” – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság 
elnöke.  A Bizottság javaslata szerint a 2030–2050 közötti időszakra meg 
kell határozni egy, az egész EU-ra kiterjedő lineáris ütemtervet az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésére, mely nemcsak az 
előrehaladás mérésére alkalmas, de kiszámíthatóságot is biztosít a 
hatóságok, a vállalkozások és a polgárok számára. A Bizottság 2023 
szeptemberéig, majd azt követően ötévente értékelni fogja, hogy az uniós 
és nemzeti intézkedések összhangban állnak-e a klímasemlegességi 
célkitűzéssel és a 2030–2050-re vonatkozó lineáris ütemtervvel. A 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy ajánlásokat bocsásson ki azon 
tagállamok számára, amelyek intézkedései nincsenek összhangban a 
klímasemlegességi célkitűzéssel, a tagállamok pedig kötelesek lesznek 
ezeket az ajánlásokat megfelelő módon figyelembe venni, vagy ennek 
elmulasztása esetén döntésüket megindokolni. A Bizottság az ütemterv 
és az uniós szintű intézkedések megfelelőségét is felülvizsgálhatja. A 
tagállamoknak az ellenállóképesség növelése és az éghajlatváltozás 
hatásainak való kiszolgáltatottság csökkentése érdekében alkalmaz-
kodási stratégiákat is ki kell dolgozniuk, és azokat végre is kell hajtaniuk. 
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További 
információk: 

 
 
 
 
https://ec.europa.eu
/commission/pressc
orner/detail/hu/IP_2
0_335 
 

Eurobarométer felmérés a környezetvédelemről 
 
Szigorúbb közös európai környezetvédelmi jogszabályokat tart 
szükségesnek az európaiak 83 százaléka, Magyarországon ez az arány 
89 százalék – derül ki az Európai Bizottság környezet-védelemmel 
összefüggésben készített felméréséből. A felmérés szerint az Európai 
Unió egészében az emberek 94 százaléka, a magyar válaszadóknak 
pedig 95 százaléka tartja fontosnak a környezet védelmét. Uniós szinten 
a megkérdezettek 91 százaléka az éghajlatváltozás komoly problémát 
jelent az unió számára. Az eredményekből az is kiderült, hogy az 
európaiak szerint többet kell tenni a környezet védelméért, a felelősséget 
pedig a nagyvállalatoknak és az iparnak, a tagállami kormányoknak és 
az EU-nak, valamint maguknak az embereknek megosztva kell 
viselniük. A felmérés azt mutatja, hogy a három legfontosabb, környezet-
védelemmel összefüggő kérdés, ami az embereket foglalkoztatja, az 
éghajlatváltozás (EU: 53 %, Magyarország: 51 %), a hulladéktermelés 
(EU: 46 %, Magyarország: 58 %) és a légszennyezés (EU: 46 %, 
Magyarország: 45 %) 
 

További 
információk 
 

 

 

 
https://ec.europ
a.eu/commissio
n/presscorner/d
etail/en/QAND
A_20_330 
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További 

információk 

 

 

 
https://www.euracti
v.com/section/justi
ce-home-
affairs/news/turkey
-says-will-not-stop-
syrian-refugees-
reaching-europe-
after-troops-killed/ 
 

 

További 
információk: 

 
 

https://ec.europ
a.eu/commissio
n/presscorner/d
etail/en/agenda
_20_219 

 

Új német bevándorlási törvény szakmunkásoknak 
 
Németország a március elején hatályba lépett új szakmunkás bevándorlási 
szabályozástól várja, hogy pótolni tudja a munkaerőpiacáról hiányzó évi 
250 ezer embert, mert enélkül veszélybe kerülnek Európa legnagyobb 
gazdaságának növekedési kilátásai. Az uniós munkavállalók már nem 
érkeznek annyian, hogy elegendő munkáskéz álljon a gazdaság 
rendelkezésére, ezért volt szükség a törvény módosítására, amellyel unión 
kívülről érkező szakmunkások foglalkoztatását könnyítették meg. Uniós 
országokból mintegy 100 ezer, unión kívülről pedig 150 ezer szakképzett 
dolgozó foglalkoztatását szeretnék elérni. A módosított szabályozás 
gyakorlatilag ugyanolyan feltételeket nyújt az unión kívüli szakképzett 
dolgozóknak, mint amilyen elhelyezkedési lehetőségei eddig csak a 
diplomás szakembereknek voltak. Az érkezőknek azonban két feltételnek 
meg kell felelniük: beszélniük kell németül, és képesítésüket honosítaniuk 
kell a német szabályok szerint. És ez az, ami miatt a módosított törvényt 
sem tartják sokan alkalmasnak arra, hogy megoldást nyújtson a szakmun-
káshiányra. A német duális szakképzési rendszer miatt ugyanis nagyon 
kevés külföldi szakmai képesítés honosítására nyílik majd mód. Civil 
szervezetek emellett azt is bírálják, hogy az új szabályozás elsősorban a 
külföldről érkező szakmunkások elhelyezkedését segítheti, és nem azokét, 
akik már évek óta menekültként Németországban élnek. 

Párbeszéd Törökországgal a 2016-os migrációs 
megállapodás végrehajtásáról 

 
Újrakezdődik a párbeszéd az Európai Unió és Törökország között a 
2016-os migrációs megállapodás végrehajtásáról – erről állapodtak meg 
Brüsszelben a rendkívüli török-EU csúcstalálkozón. Az egyeztetéstől azt 
remélik, hogy segítségével elkerülhetővé válik egy újabb, a 2015-öshöz 
hasonló menekültválság. Előzőleg az uniós belügyminiszterek zéró 
toleranciát hirdettek az illegális határátlépési kísérletekkel szemben a 
görög-török határon kialakult válsághelyzet kapcsán. Nyilatkozatukban 
Törökországot tették felelőssé a kialakult helyzetért, és hitet tettek az 
unió külső határainak megvédése mellett. A belügyminiszterek 
elismerték ugyan, hogy Törökországnak erősödő migrációs terhekkel és 
kockázatokkal kell szembenéznie, de határozottan elmarasztalták az 
ankarai vezetést a migrációs nyomásgyakorlás politikai célú 
alkalmazása miatt. „A migránsokat nem szabad arra bátorítani, hogy 
életük kockáztatásával illegálisan próbálják átlépni tengeren vagy száraz 
földön a határt” – szögezik le az EU27-ek. Valamennyi tagállam késznek 
mondta magát a segítségnyújtásra a kérdéses régiókban többek között 
a Frontex gyorsreagálású készenléti erőinek helyszínre vezénylésében 
és további technikai segítségnyújtásban. Pintér Sándor belügyminiszter 
a tanácskozás után nyilatkozva elmondta, hogy Magyarországon 65 
határőr áll készenlétben, hogy szükség esetén a Frontex kötelékében 
segítse a görög hatóságokat. A belügyminiszterek egyúttal támogatták a 
Bizottság javaslatát összesen újabb 700 millió euró pénzügyi támogatás 
nyújtására Görögországnak. A 2015-ös menekült válság óta 
Görögország eddig összesen 2,4 md eurónyi támogatást kapott az EU-
tól a határőrizet fejlesztésére és a menekültek ellátásának javítására. 
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EU kampány a munkahelyek bejelentéséért 
 
Az európaiak egy tizede vásárolt az elmúlt évben olyan terméket, 
vagy vett igénybe olyan szolgáltatást, amely gyaníthatóan be 
nem jelentett munkahelyektől származott. Ez derült ki az 
Eurobarometer rendkívüli felméréséből, aminek hatására az 
Európai Bizottság úgy döntött: kampányt indít a munkahelyek 
bejelentése érdekében. A kezdeményezéssel a dolgozókat és a 
cégeket kívánják meggyőzni arról, hogy a bejelentés nélküli 
foglalkoztatás nem fizetődik ki. mert megfosztja a dolgozókat a 
szociális védelemtől, torzítja a piaci versenyt, és óriási lyukakat 
üt az országok költségvetésében. A kampány a közösségi 
médiában indul (#EU4FairWork), március 16-án pedig a 
tagállamokban folytatódik az „Akcióhét a bejelentett munkáért” 
elnevezésű rendezvénysorozattal. A probléma súlyosságát jelzi, 
hogy az Eurobarométer felmérés adatai szerint a válaszadók 
harmada ismer olyasvalakit, aki nem bejelentett munkahelyen 
dolgozik. A leggyakoribb a be nem jelentett munkahelyek aránya 
az építőiparban (30 %), a fodrász-kozmetikus szolgáltatásoknál 
(27 %), és a javító-szerelő munkáknál (19 %). 
 

További 
információk: 
 
 

 

 
https://ec.euro
pa.eu/commis
sion/presscorn
er/detail/en/QA
NDA_20_330 
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Szénerőműből szemétégető – Bulgáriát 
bepanaszolták a környezetvédők 

 
Bolgár és európai környezetvédő civil szervezetek panaszt tettek az 
Európai Bizottságnál amiatt, hogy több bolgár szénerőműben 
kommunális hulladékot égetnek, mert azzal pótolják a kimerülőben 
lévő bányák hozamát. A zöld mozgalmak azért fordultak Brüsszelhez, 
mert állításuk szerint Bulgáriában már minden jogi lehetőséget 
kimerítettek. Három szénerőműben is zajlik hulladékégetés, mondják 
a környezetvédők, méghozzá olyan mennyiségben, hogy az 
meghaladja az európai irányelvekben engedélyezett mértéket. Egyes 
vélemények szerint a kommunális hulladék alacsonyabb széndioxid 
kibocsátással jár, mint a szén vagy más fosszilis tüzelőanyag 
elégetése, de ehhez korszerűsíteni kellene az elavult erőműveket, ami 
Bulgáriában nem történt meg - mondják a zöldek. Így, megfelelő 
szűrőberendezések hiányában a kibocsátott széndioxid is magasabb 
lehet, emellett a kéndioxid, valamint a nitrogénoxid szintje is 
megemelkedik. Veszélyes szintet érhet el a levegőben a mikro-
részecskék száma is, amelyek a tüdőn át az emberi szervezetbe 
kerülve súlyos betegségeket okozhatnak.  A bejelentés szerint a 
korszerűtlen szénerőművek nem csupán a helyi hulladékot égetik el, 
hanem külföldről is érkezik szemét, amit a bányáktól kapott szénhez 
keverve égetnek el. Az eljárás késlelteti az elavult szénerőművek 
bezárását is – állítják a környezetvédők. 
 

További 
információk 
 
 
 
 
https://www.euracti
v.com/section/air-
pollution/opinion/ch
allenging-
bulgarian-coal-
plants-new-waste-
burning-obsession/ 
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Előnyben a Google 
 
A Google-nak adott igazat az Európai Bíróság a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatallal szemben, mert az uniós joggal ellentétesnek tartja azt az 
eljárást, amellyel az óriáscéget rövid időn belül, több alkalommal, 
összesen 1 milliárd forint mulasztási bírsággal sújtották amiatt, hogy a 
Google elmulasztotta a magyar reklámtörvényben előírt bejelentkezési 
kötelezettségét.  Az eljárás Magyarországon folyik, és a hazai bíróság 
kérte előzetes állásfoglalásra az Európai Bíróságot, mert a Google szerint 
nem volt összhangban az uniós joggal mindaz, ami történt. A cég a 
reklámadó törvény által előírt bejelentési kötelezettséget, valamint a 
bejelentési kötelezettség elmulasztásához kapcsolódó szankciórendszert 
is kifogásolta. A bíróság felidézte, hogy „a szolgáltatásnyújtás szabad-
sága tiltja minden olyan nemzeti szabályozás alkalmazását, amely 
alkalmas arra, hogy a tagállamok közötti szolgáltatásnyújtást a tisztán egy 
tagállamon belüli szolgáltatásnyújtásnál nehezebbé tegye.” Vagyis, ha 
egy korlátozás csak azt a szolgáltatót sújtja, aki a szolgáltatásnyújtás 
helyétől eltérő tagállamban telepedett le, akkor azt a korlátozást fel kell 
számolni. A bíróság szerint ebben az esetben nem erről van szó, mert az 
adminisztratív kötelezettség önmagában nem sérti a szolgáltatás 
nyújtásának szabadságát. Kifogásolja viszont a bíróság azt a gyakorlatot, 
hogy a mulasztási bírság kiszabása esetén jóval magasabb az az összeg, 
amit a nem Magyarországon letelepedett szolgáltatóra szabnak ki. „Ez a 
bánásmódbeli különbség aránytalan, és nem igazolt, és a szolgáltatás-
nyújtás szabadságának korlátozását jelenti” – állapítja meg a Bíróság 
előzetes állásfoglalása.  
 

További 
információk: 
 
 
 
 

 
https://curia.eu
ropa.eu/jcms/u
pload/docs/ap
plication/pdf/2
020-
03/cp200021h
u.pdf 
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Szélenergiával termelik majd a hidrogént 
Hollandiában 

 
A sűrűn lakott Hollandia a sajnálatosan előkelő ötödik helyet foglalja el 
az európai széndioxid kibocsátási rangsorban, ha az egy főre jutó 
adatokat vizsgáljuk. Ráadásul a megújuló energiaforrások aránya is 
meglepően alacsony: mindössze 7 százalék. Ezen változtathat 
alaposan a brit-holland tulajdonú Shell óriáscég új projektje, amely 
hatalmas szélerőmű kapacitást hozna létre a holland partok mentén, 
és a megtermelt zöld energiával hidrogént állítana elő elektrolízis útján. 
A Shell társa az üzletben a holland Gasunie, amely a gázvezeték 
hálózata segítségével az előállított környezetbarát hidrogént juttatja 
majd el az ipari felhasználókhoz. A projekt, amely megduplázza majd 
a Hollandiában, ipari felhasználók számára - jelenleg földgázból - 
előállított hidrogén mennyiségét, egyelőre a holland kormány 
engedélyére vár, és arra, hogy tisztázódjon, milyen holland és európai 
támogatásokat tudnak megszerezni a beruházáshoz. A terv az, hogy 
a 2027-ben működni kezdő szélerőművekkel 2030-ra 3-4 GW 
teljesítményt érjenek el, ami 2040-re 10 GW-ra emelhető, és megfelel 
a 12,5 millió holland háztartás teljes éves energiaigényének. A 
hidrogéntermelő elektrolízis üzem a Hollandia északi részén lévő 
Eemshavenben épül, és nem kizárt, hogy a tenger partmenti területeire 
is kiterjed majd. A beruházás segítségével Hollandia elérheti, hogy 
2040-re 49 százalékkal csökkenhessen az ország CO2 kibocsátása. 

 

További 
információk: 
 

 
 
https://www.euractiv
.com/section/energy
/news/fossil-fuel-
firms-team-up-on-
large-scale-
hydrogen/?utm_sour
ce=EURACTIV&utm
_campaign=5c7fc25
b11-
RSS_EMAIL_EN_W
eeklyRoundUp&utm
_medium=email&ut
m_term=0_c59e2fd
7a9-5c7fc25b11-
114392479 
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Tisztázta a Wizz Air-t az Európai Bizottság 
 
Csaknem tíz éves vizsgálatot zárt le az Európai Bizottság a 
temesvári repülőtér ügyében, amelyben a Wizz Air is érintett volt. A 
jogtalan állami támogatás ügyében indított vizsgálódás egy 
konkurens légitársaság, a Carpatair bejelentése alapján indult, és a 
román kormány által 2007-től kezdődően, több éven át a 
repülőtérnek nyújtott állami támogatásokat, valamint a temesvári 
repülőtér és a Wizz Air közötti szerződéseket vizsgálta. Az Európai 
Bizottság nem talált szabálytalanságon, mert a román költségvetés 
forrásaiból nem gazdasági tevékenységeket finanszíroztak, így az 
nem minősült tiltott állami támogatásnak. A Wizz Air számára nyújtott 
szolgáltatási kedvezmények pedig, melyeknek az összértéke 
mintegy 2,6 millió eurót tett ki, azért nem voltak szabálytalanok, mert 
az engedmények fejében a légitársaság többlet marketing-
szolgáltatást nyújtott a temesvári repülőtér számára. A vizsgálat így 
nem talált bizonyítékot arra, hogy a megszerzett kedvezményekkel 
a Wizz Air a konkurens Carpatair légitársaságot akarta volna 
kiszorítani a piacról.  
 

További információk 
 
 
 
https://ec.europa.eu
/commission/pressc
orner/detail/en/ip_2
0_311 
 

Nem jogsértő a kiskereskedelmi és távközlési 
különadó 

 
Az Európai Bíróság döntése szerint nem sérti az uniós jogot az a 
magyar szabályozás, amely különadóval sújtja a kiskereskedelmi 
és távközlési területen működő vállalkozásokat, amennyiben éves 
árbevételük meghalad egy bizonyos szintet. A különadó ellen a 
Tesco és a Vodafone nyújtott be keresetet, mert úgy vélték, hogy 
a magyar adó diszkriminatív, hátrányosan különbözteti meg a 
külföldi vállalkozásokat, és ezzel sérti az uniós szerződés 
letelepedés szabadságára vonatkozó előírásait. A Bíróság 
azonban azt állapította meg, hogy a magyar különadó sávos 
szerkezetű, minden, az érintett szektorokban tevékenykedő 
vállalkozás az alanya, és egy bizonyos árbevétel fölött minden 
vállalkozásra vonatkozik, így a magyar adó közvetlen és hátrányos 
megkülönböztetést nem valósít meg „más tagállamok (termé-
szetes vagy jogi) személyeinek tulajdonában lévő vállalkozásokkal 
szemben.” Az adó aránytalan progresszivitásával kapcsolatban a 
Bíróság úgy foglalt állást, hogy az uniós szabályok értelmében „a 
tagállamok szabadon határozhatják meg az általuk legmeg-
felelőbbnek ítélt adóztatási rendszert, és alkalmazhatnak 
progresszív adóztatást az árbevétel tekintetében, amennyiben az 
árbevétel összege semleges megkülönböztető ismérvnek minősül, 
és az adóalanyok teherviselési képességét illetően releváns 
mutatónak tekinthető” - fogalmaz az Európai Bíróság ítélete. 
 

További 
információk: 

 
 

https://curia.euro
pa.eu/jcms/uploa
d/docs/applicatio
n/pdf/2020-
03/cp200020hu.
pdf 
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További információk:  
 
https://ec.europa.eu/info/events/eu-green-
week-2020_en 

 

2020. június 1-5.  
 
EU Zöld Hét 2020  
Szervező: Európai Bizottság  
 
Helyszín: Brüsszel és tagállamok 

 

További információk: 
 
 
https://ec.europa.eu/info/events/internatio
nal-product-safety-week-2020-2020-oct-
27_en 
 

2020. október 27-30.  
 
Nemzetközi Termékbiztonsági Hét  
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: Brüsszel, Rue de la Loi, 
Charlemagne épület 

 

További információk:  
 
https://eusew.eu/ 2020. június 22-26.  

 
Fenntartható Energia Hét 2020 - 
EUSEW  

Szervező: Európai Bizottság  
Helyszín: Brüsszel és tagállamok 

 

 

ESEMÉNYEK 

További információk: 
 
https://inspire.ec.europa.eu/conference
2020 
 

2020. május 12-15.  
 
Fenntartható digitalizáció  
 
Szervező: Európai Bizottság  
Helyszín: Dubrovnik, Valamar Lacroma 
Hotel - konferenciaközpont 

 

https://ec.europa.eu/info/events/eu-green-week-2020_en
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Európai vállalkozói régió díj - 2021  
 
Az Európai vállalkozói régió (EVR) díjat azok az uniós régiók kaphatják meg, amelyek 
kiemelkedő és innovatív vállalkozáspolitikai stratégiával rendelkeznek. A díjat az 
Eurochambres, az SME United, az EURADA és a Social Economy Europe hozta létre 
az Európai Bizottsággal közösen. A díjra a leghitelesebb, legelőremutatóbb és 
legígéretesebb cselekvési tervet kidolgozó régiók pályázhatnak. A régiók mérete nem 
számít, az a fontos, hogy politikai hatáskörrel rendelkezzenek a vállalkozáspolitika 
területén. A régió fogalmába a tagállamok minden uniós területi egységét - a 
településeket és a városokat, valamint a jogi személyiséggel rendelkező határokon 
átnyúló térségeket, például EGTC-ket és eurorégiókat is – beleértik. A 2020. évi EVR-
díjat a következő régiók nyerték el: Gdańsk/Pomeránia régió (Lengyelország), 
Göteborg régió (Svédország) és Navarra régió (Spanyolország). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Közbeszerzési pályázatok  
 
Csaknem 30 ezer közbeszerzési pályázati felhívás érhető el az EU tagállamaiból, 

valamint az uniós intézményekből: 

 

 

  

  
 
 
                                                                               

 

 

További információk: 
 
https://cor.europa.eu/hu/engage/Pages/e
uropean-entrepreneurial-
region.aspx?utm_source=SharedLink&ut
m_medium=ShortURL&utm_campaign=
EER2020 

Határidő:  
2020. március 31. 

 

További információk: 

 
https://ted.europa.eu/TED/browse/brow
seByBO.do 
  
 

Határidő: folyamatos      
 

 

 
PÁLYÁZAT 
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Kis- és középvállalkozások fejlesztéseinek támogatása a Horizon 
2020 program keretében  

 

A kkv-eszköz pályázat keretében nagy kockázatú, nagy potenciállal rendelkező kis- és 

középvállalkozások támogatása valósul meg, olyan új termékek, szolgáltatások és 

üzleti modellek kifejlesztése és piaci bevezetése érdekében, amelyek elősegíthetik a 

gazdasági növekedést. A technológiai, üzleti és pénzügyi szakértők multinacionális 

paneljei által végzett alapos értékelést követően csak a legmeggyőzőbb és legkiválóbb 

pályázatok finanszírozására kerülhet sor. A kiválasztott cégek nemcsak a támogatást 

nyerik el, de üzleti coaching szolgáltatásban is részesülnek innovációs ötletük nagyobb 

léptékűvé alakítása érdekében, továbbá mentoring szolgáltatást is igénybe vehetnek.  

 

 

 

 
 

Intézkedések a szociális vállalkozások pénzügyi piacának 
fejlesztésére  

 

A pályázat célja, hogy hozzájáruljon a szociális pénzügyi piac fejlődéséhez azáltal, 

hogy pénzügyi eszközöket tervez és indít a szociális vállalkozások számára, és ezzel 

egyidejűleg a szociális vállalkozások körében hatékony keresletet generál, fejlesztve 

„befektetési készségüket”. 

 

 

 

 

Innovatív, természetes megoldások a szénsemleges városokért     
és a jobb levegőminőségért  

A pályázatban megvalósított tevékenységeknek fel kell mérniük a természeten alapuló 

megoldások különböző szerkezeteinek és konfigurációinak közvetlen és közvetett 

hozzájárulását a légszennyezés elleni küzdelemhez, a városi környezet allergizáló 

hatásának csökkentéséhez, továbbá az üvegházhatású gázok és más levegőben levő 

szennyező anyagok kibocsátásának enyhítéséhez a városokban, beleértve a jövőbeni 

klimatikus változások forgatókönyveit. 

 

 

Határidő: 2020. november 30. és október 
31.      
 

További információk: 
 
https://www.palyazatokmagyarul.eu/co
mpetition/detail/1626 

Határidő: 2020. március 31.  
 

 

További információk: 
 
https://www.palyazatokmagyarul.eu/co
mpetition/detail/3129 

Határidő: 2020. szeptember 3. 
 

 

További információk: 
 
https://www.palyazatokmagyarul.eu/co
mpetition/detail/2984 
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Európai szemeszter: országjelentés Magyarországról 
 
 

Magyarország gazdasági növekedése lehetőséget teremt arra, hogy 
fontos szerkezeti és intézményi változtatásokat lehessen végrehajtani 
annak érdekében, hogy a gazdaság bővülése hosszú távú és 
fenntartható legyen – ezt állapítja meg az Európai Bizottság értékelése. 
Az országjelentés az európai szemeszter része, amelyben évente 
értékelik az uniós tagállamok gazdasági helyzetét, és jelzik azokat a 
területeket, ahol az országoknak be kell avatkozniuk, hogy 
megelőzhessék a gazdasági helyzet romlását. Ennek elősegítésére 
minden tagország számára úgynevezett „országspecifikus 
ajánlásokat” is megfogalmaz az Európai Bizottság a téli elemzések 
alapján. 
 
 

Magyarország számára az jelenti az egyik 
legnagyobb kihívást – fogalmaz a jelentés 
– hogy képes lesz-e emelni az egy 
foglalkoztatott által előállított érték nagy-
ságát, tudja-e növelni a termelékenységet, 
mert a foglalkoztatottság további bővülé-
séhez szükséges munkaerő már nem áll 
rendelkezésére, vagyis a növekedés fenn-
tartása elsősorban a termelékenység növe-
lésével képzelhető el. 
  
Az Európai Bizottság az országjelentésben  
kiemelte, hogy rekordszinten voltak 2019-
ben Magyarországon a beruházások. Az 
építőipar teljesítménye elérte a GDP 15 
százalékát, és 12 %-kal haladta meg a 2008-
as válság előtti szintet. Az állami 
beruházások értéke az uniós források 
felhasználásával a GDP 6 százalékán áll, 
ami a legmagasabb arány az Európai 
Unióban. 
 
Tovább javult a foglalkoztatási helyzet: a 20-64 év közötti korosztályból 74,4 % 
rendelkezik munkahellyel, ami magasabb az uniós átlagnál (73,2 %). A munkanélküliség 
pedig a 15-74 év közöttiek körében eközben jóval alacsonyabb a 6,8 %-os tagállami 
átlagnál, mindössze 3,7 százalék. A szakképzett munkaerő iránti kereslet továbbra is 
magas, de 2019 második felétől már bizonyos mérséklődés tapasztalható.  
 

 

FÓKUSZBAN 
AZ 

UNIÓ 

Az európai szemeszter létre-
hozásáról 2010-ben állapodtak 
meg a tagállamok, majd 2011-
ben, Magyarország EU-elnök-
sége alatt indult útjára. Az 
európai szemeszter létrehozá-
sának célja az volt, hogy a 
tagállamok felelős költségvetési 
politikát folytassanak, összehan-
golják gazdaságpolitikájukat és 
kezelni tudják az előttük álló 
gazdasági kihívásokat. A tag-
államok célja a szemeszterrel, 
hogy ne érhesse őket felkészü-
letlenül egy esetleges újabb 
válság, mint ahogy ez 2008-ban 
történt. 

 



 
 
 
 
 
 
A munkaerőpiaci helyzet nagyban hozzájárult ahhoz, hogy jelentős béremelés valósult 
meg az elmúlt években Magyarországon, ami azzal is együtt járt, hogy megkezdődött a 
külföldön dolgozó magyar munkavállalók visszatérése.  
 
Az országjelentés felhívja a figyelmet arra, hogy a közpénzek esetében egyszerre 
tapasztalható a kiadások növelése és az adócsökkentés, ahelyett, hogy a kedvező 
gazdasági helyzetben erőteljesebb lenne a tartalékképzés. Megállapítják, hogy a 
költségvetés  készítésénél  elsősorban  az  éves  költségvetésre figyelnek a hosszabb  
távú tervezés helyett, a büdzsét túl korán fogadják el viszonylag magas tartalékokkal, 
amelyeket ha az időszak végén felszabadítanak, nem feltétlenül minőségi projektekre 
költik el. 
 
Az ország pénzügyi helyzetéről az országjelentés megállapítja, hogy csökkent a 
kemény valutában fennálló államadósság, aminek következtében a költségvetés 
kevésbé érzékeny a nemzetközi pénzpiacok hirtelen változásaira. A Bizottság a 
csökkenő mérték ellenére a magyar bevételi szinthez képest magasnak tartja az 
államadósságot. Ennek következménye, hogy magasak a refinanszírozási kiadások, 
és a költségvetés érzékeny a kamatváltozások hatásaira.  
 
A hazai pénzügyi szektor összességében jobb állapotban van: tovább csökkent a nem 
törlesztett, bedőlt hitelek állománya (2014-ben még közel 20 % volt a rossz hitelek 
aránya, 2019 második negyedévében már csak 5 %). A magyar bankrendszert 
megfelelően feltőkésítettnek, likvidnek, és esetleges válságokkal szemben 
ellenállónak nevezte a jelentés, bár megállapítja, hogy a pénzintézetek nyeresé-
gessége elmarad az uniós átlagtól.  
 
A dokumentum rámutat, hogy az erősödő gazdaságban növekvő szerepet játszanak a 
banki hitelek, és biztatónak nevezi, hogy a háztartások hitelfelvétele is növekedésnek 
indult, méghozzá úgy, hogy eladósodottságuk történelmi mélypontra süllyedt, a GDP 
18 százalékára.  
 
Az országjelentés szerint Magyarországnak a jelenleginél többet kellene beruháznia a 
kutatásba, innovációba, infrastrukturális fejlesztésekbe, valamint a szakmai képzésbe, 
ezek ugyanis elengedhetetlenül szükségesek a termelékenység növelése érdekében. 
A K+F kiadások emelkednek ugyan, de elmaradnak a 2020-ra kitűzött kormányzati 
céltól, a GDP-hez viszonyított 1,8 %-os mértéktől. A jelenlegi 1,53 %-os érték 
egyébként Közép-Európában magasnak számít, de az uniós átlagtól még elmarad. 
 
Jóval az uniós átlag (60 %) fölött van eközben a digitalizáció egyik fő mérőszáma, a 
szélessávú internet elérhetősége, ami a magyar háztartások 82 százalékában 
rendelkezésre áll. Kevésbé jó a mutató akkor, ha a mobilinternet használatot nézzük, 
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de ezt a jelentés a szolgáltatók árképzésének tulajdonítja, mert a hazai mobilinternet 
tarifáit a legmagasabbak közé sorolja Európában. 
 
A jelentés megvizsgálta azt is, hogy az elmúlt évek átlagában Magyarország mennyit 
valósított meg az „országspecifikus ajánlásokból”. Az európai szemeszter 2011-es 
beindulása óta részben vagy egészben az ajánlások 52 százaléka teljesült, míg 
korlátozott formában vagy egyáltalán nem teljesült az elvárások kisebbik hányada, 48 
százalék. 
 
A részlegesen megvalósult elvárások között szerepel egyebek mellett a hátrányos 
helyzetű csoportok munkába állítása vagy képzése, a hulladékgazdálkodás javítása, 
az energiatakarékosság, a kutatási ráfordítások növelése, az egészségügyi rendszer 
átalakítása, az iskolaelhagyás megfékezése vagy a gyermekintézmények bővítése.  
 
Nem tarja elégségesnek az ajánlások teljesülését az Európai Bizottság a szociális 
támogatások és a munkanélküli segélyrendszer átalakítása terén, elégedetlenek a 
korrupcióellenes keretrendszerrel, és nem tartják kielégítőnek a versenyt a közbeszer-
zési rendszerben. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

További információk: 
 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_320 
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