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125 millió euró az esztergomi vasútvonal 
korszerűsítésére  

Közel 125,5 millió eurót (38,9 milliárd forintot) fordít az EU a kohéziós alapokból az Esztergomot és 

Budapestet összekötő vasútvonal korszerűsítésével és villamosenergia-ellátásával kapcsolatos 
munkákra. 

A projekt forrásokat biztosít többek között a jelzőrendszerek korszerűsítésére a biztonság javítása 
végett. A projekt keretében a vonalon található állomások közül több korszerűsítésére is sor kerül 
annak érdekében, hogy javuljon az utasok kényelme és a regionális buszjáratokkal való 
összeköttetés. Ezt szolgálja az az új információs rendszer is, melyet az utasok tájékoztatására 
állítanak majd üzembe. 

„Európa továbbra is támogat olyan beruházásokat, amelyek a magyar polgárok életminőségét 
javítják.” – jelentette ki Corina Creţu regionális politikáért felelős biztos. „A szóban forgó projekt, 
mely uniós társfinanszírozásban valósul meg, kézzelfogható módon hozzájárul majd a közlekedési 
dugók csökkentéséhez, a levegőminőség javításához, valamint ahhoz, hogy tiszta, gyors és 
kényelmes közlekedési rendszer álljon az ingázók rendelkezésére.” 

Az EU hosszú távú költségvetése 2020 után: az Európai 
Bizottság lehetőségeket vázol fel és ismerteti azok 
következményeit  

Az Európai Unió állam- vagy kormányfői február 23-i ülésükön megvitatják majd, hogy hogyan 

lehet megfelelően finanszírozni és valóra váltani azokat az prioritásokat, amelyeket 2016. 
szeptember 16-án Pozsonyban és 2017. március 25-én a Római Nyilatkozatban meghatároztak az 
EU számára. 

E két elem – vagyis a közös prioritások meghatározása és a végrehajtásukhoz szükséges 
forrásoknak az Unió rendelkezésére bocsátása – egymástól elválaszthatatlan. 

A Bizottság háromféleképpen járul hozzá ehhez a fontos vitához: Először is rendelkezésre bocsátja 
a szükséges adatokat és tudnivalókat az uniós költségvetéssel, annak előnyeivel, eredményeivel és 
hozzáadott értékével kapcsolatban. Másodszor a lehetséges szakpolitikai döntések pénzügyi 
hatását szemléltető forgatókönyveket állít össze. Harmadszor bemutatja, hogy az új uniós 
költségvetés késedelmes elfogadása milyen következményekkel járna a diákokra, a kutatókra, az 
infrastrukturális projektekre és sok más érintettre nézve. 

A Bizottság választási lehetőségeket vázol fel az uniós költségvetés korszerűsítésére vonatkozóan 
is, amely például az uniós költségvetés céljai és finanszírozásának módjai közötti kapcsolat 

megerősítésével járhat. Emellett az uniós finanszírozás és az EU alapvető értékeinek tiszteletben 
tartása közötti kapcsolat javítására is javaslatokat tesz. 

Az Európai Bizottság várhatóan 2018. május elején fogja előterjeszteni az új hosszú távú uniós 

költségvetésre vonatkozó hivatalos javaslatát. Addig is folytatja a párbeszédet az érdekeltekkel, 
többek között az EU költségvetési prioritásaira vonatkozóan 2018 januárjában elindított nyilvános 
konzultációkon keresztül. 
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A 2023. évi Európa Kulturális Fővárosa címre pályázó 

magyarországi városok közül Debrecen, Győr és 
Veszprém jutott tovább az előválogatáson  

Debrecen, Győr és Veszprém jutott tovább a 2023. évi Európa Kulturális Fővárosa címért folytatott 

verseny magyarországi előválogatásán. Az erről szóló ajánlást a versenyben részt vevő hét magyar 
város pályázatát elbíráló független szakértői testület fogalmazta meg háromnapos budapesti 
munkaértekezletének végén. 

Az előválogatáson sikeresen továbbjutó települések komoly kulturális, gazdasági és társadalmi 
előnyökre számíthatnak, ha pályázatuk olyan hosszabb távú fejlesztési stratégiába illeszkedik, 
melyben súlyponti szerep jut a kultúrának.A következő hetekben teszik közzé a független szakértői 
testület részletes értékelését mind a hét város pályázatáról. 

Azt követően, hogy a szakértői testület mai ajánlását megerősítik az illetékes magyar hatóságok, 
az érintett városoknak kora őszig ki kell egészíteniük pályázatukat. 2018 végén a testület ismét 

összeül majd Budapesten, és ajánlást ad ki arról, melyik magyarországi város legyen Európa 
Kulturális Fővárosa 2023-ban. 

A kezdeményezés történetében 2023 lesz a második év, amikor Magyarország adja Európa 
Kulturális Fővárosát. Erre első alkalommal 2010-ben került sor – akkor Pécs nyerte el a címet. 

Idén Leeuwarden  (Hollandia) és Valletta  (Málta), jövőre pedig Matera (Olaszország) és Plovdiv 
(Bulgária) lesz Európa Kulturális Fővárosa. A címen 2020-ban Rijeka (Horvátország) és Galway 

(Írország), 2021-ben Elefszína (Görögország), Temesvár (Románia) és Újvidék (a címre uniós 
tagjelölt országként pályázó Szerbia második legnagyobb városa), míg 2022-ben Kaunas (Litvánia) 
és Esch-sur-Alzette (Luxemburg) osztozik majd. 

Magyarország 2017 februárjában intézett pályázati felhívást a kezdeményezés iránt érdeklődő 
városokhoz. A felhívásra válaszul hét város – Debrecen, Eger, Gödöllő, Győr, Székesfehérvár, 
Szombathely és Veszprém – nyújtott be pályázatot. 

A benyújtott pályázatokat egy független szakértőkből álló, 12 tagú testület tekintette át. A 
szakértők közül tízet az Európai Unió intézményei és szervei, kettőt pedig az illetékes magyar 
hatóságok jelöltek a testületbe. 

Az uniós intézmények és szervek az alábbi személyeket nevezték ki a testület tagjaivá: 

 Az Európai Bizottság által kinevezett szakértők: Beatriz Garcia (Spanyolország) – a Liverpooli 
Egyetem tudományos munkatársa, aki komoly szaktudással rendelkezik a kulturális és 
sportesemények hatásának mérése terén; Jiří Suchánek (Cseh Köztársaság) – a „Plzeň 
(Pilzen)– Európa 2015. évi Kulturális Fővárosa” projekt volt igazgatója, aki szakértőnek számít 
nagyszabású kulturális rendezvények megszervezésében; Suzana Žilič Fišer (Szlovénia) – 
egyetemi oktató, a Maribori Egyetem Médiakommunikáció Tanszékének vezetője, a „Maribor 
– Európa 2012. évi Kulturális Fővárosa” projekt volt főigazgatója. 

 A Tanács által kinevezett szakértők: Ulrich Fuchs (Németország/Franciaország) – a „Linz – 
Európa 2009. évi Kulturális Fővárosa” és a „Marseille-Provence – Európa 2013. évi Kulturális 
Fővárosa” projektek volt művészeti igazgatóhelyettese és programigazgatója; Aiva 
Rozenberga (Lettország) – a Lett Intézet igazgatója és a „Riga – Európa 2014. évi Kulturális 
Fővárosa” projekt volt programigazgatója; Pauli Sivonen (Finnország) – a Serlachius Múzeum 
igazgatója. 

 Az Európai Parlament által kinevezett szakértők: Sylvia Amann (Ausztria) – város-, régió- és 
vidékfejlesztési, kulturális és kreatív gazdasággal kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó 
szakértő; Cristina Farinha (Portugália) – nemzeti kulturális stratégiák kidolgozásával és a 

mailto:PEST@EUROPEDIRECT.HU
https://www.friesland.nl/en/european-capital-of-culture
http://valletta2018.org/
https://www.friesland.nl/en/european-capital-of-culture
http://valletta2018.org/
https://www.friesland.nl/en/european-capital-of-culture
https://www.friesland.nl/en/european-capital-of-culture
https://www.friesland.nl/en/european-capital-of-culture
http://valletta2018.org/
https://www.friesland.nl/en/european-capital-of-culture
http://valletta2018.org/
http://valletta2018.org/
http://valletta2018.org/


 
LEIRATKOZÁS, FELIRATKOZÁS, ÜZENETEK, KOMMENTEK: PEST@EUROPEDIRECT.HU 

kreatív ágazatok fejlesztésével foglalkozó szakértő; Agnieszka Wlazeł (Lengyelország) – 
közönségépítő szakértő, művészeti fesztiválok volt vezérigazgatója és művészeti vezetője. 

 A Régiók Bizottsága által kinevezett szakértő: Alain Hutchinson (Belgium): Brüsszel fővárosi 
régió európai és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartásért felelős kormánybiztosa és 
Saint Gilles brüsszeli kerület oktatásügyért felelős alpolgármestere. 

A magyar hatóságok által kinevezett tagok pedig Káel Csaba rendező, a Művészetek Palotája 
vezérigazgatója, valamint Fejérdy Tamás építész- és műemlékvédelmi szakmérnök, az ICOMOS 
(az UNESCO műemlékvédelmi világszervezete) Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke. 

Az Európa Kulturális Fővárosának kijelölésére szolgáló jelenlegi rendszerben a kiválasztás két 
fordulóban zajlik: először előválogatásra kerül sor, majd – hozzávetőleg 9 hónappal később – az 
első fordulón sikeresen továbbjutó pályázók közül a bírálók kiválasztják azt a várost, melynek 
odaítélik a címet. A kiválasztott várost hivatalosan az érintett tagállam jelöli ki az Európa Kulturális 
Fővárosa cím viselésére. 

Az 1985-ben indult kezdeményezés, melynek létrejötte Melina Mercourinak, Görögország akkori 

kulturális miniszterének a nevéhez fűződik, az elmúlt évtizedek alatt óriási népszerűségre tett szert 
Unió-szerte, és az egyik legnagyobb ívű és legismertebb európai kulturális projektté nőtte ki 

magát. Célja, hogy ráirányítsa a figyelmet Európa kulturális sokszínűségére, valamint az európai 
kultúrák közös jellemzőire, és elősegítse, hogy a kultúra hozzájáruljon a városok hosszú távú 
fejlődéséhez. 

Az „Európa Kulturális Fővárosa” kezdeményezés a kulturális örökség európai évéhez is hozzájárul, 
melyet 2018-ban ünneplünk, hiszen – az európai évhez hasonlóan – Európa kiemelkedő művészeti 
eredményeit, hagyományait és értékeit állítja reflektorfénybe. Mind az „Európa Kulturális Fővárosa” 
kezdeményezés, mind a kulturális örökség európai éve egyedülálló lehetőséget kínál arra, hogy 
védelmezzük és előmozdítsuk Európa kulturális sokszínűségét, felhívjuk a figyelmet közös 
értékeinkre, és elősegítsük, hogy a kultúra még nagyobb mértékben hozzájáruljon az európai 
társadalmi és gazdasági fejlődéshez. 

További információk 

Az „Európa Kulturális Fővárosa” kezdeményezést ismertető webhely 

Az „Európa Kulturális Fővárosa” kezdeményezést ismertető tájékoztató kiadványEurópai 

Bizottság: KultúraA Kreatív Európa keretprogram a Facebookon  

Juncker-terv: Több mint 60 millió euró innovatív magyar 
kis- és középvállalatoknak  

Az Európai Befektetési Alap és az Erste Bank Hungary garanciamegállapodásával 67 millió euró 
(több mint 20 milliárd forint) értékben juthatnak kedvező finanszírozási forráshoz innovatív magyar 
kis- és középvállalkozások. 

A Juncker-tervként emlegetett Európai Beruházási Terv keretében aláírták az első, csak 
Magyarországra szóló InnovFin keretmegállapodást, amelynek nyomán az Erste Bank Hungary 

mintegy 350 innovatív kis- és középvállalatnak biztosíthat kedvezőbb feltételekkel hiteleket, illetve 

lízingmegállapodásokat. Az InnovFin az Európai Beruházási Bank Csoport (az Európai Beruházási 
Bank és az Európai Beruházási Alap), valamint az Európai Bizottság közös programja, célja az 
innovatív cégek finanszírozása. 

Az Európai Beruházási Terv központi eleme az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA). Az alap 
két részre tagozódik, az egyik az európai jelentőségű infrastruktúrafejlesztések finanszírozására 
szolgál, a másik a kis- és középvállalkozásoknak szól. Ez utóbbinak is két része van. Az egyik a 
COSME (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises), amely a 
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versenyképes kis- és közép-vállalkozásokat támogatja. A második pedig az InnovFin, amely az 

innovatív társaságoknak szól a Horizont 2020 európai kutatási keretprogram részeként. 

Pier Luigi Gilibert, az Európai Beruházási Alap vezérigazgatója a megállapodás ünnepélyes 

aláírási ceremóniáján, Budapesten a következőket mondta: „Örömünkre szolgál, hogy 
megköthetjük az első olyan InnovFin garanciamegállapodást, amellyel kifejezetten magyarországi 
kkv-kat támogathatunk. Az Erste Bank Hungary a legnagyobb magyarországi bankok egyike, 
tevékenységei között komoly szerepet kap a kkv-k hitelezése. Az újonnan megkötött megállapodás 
elősegíti, hogy a bank kedvezőbb feltételeket kínálva fokozza tevékenységét a kkv-k innováció-
finanszírozásában.” 

Navracsics Tibor, az Európai Bizottság kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi 
biztosa így nyilatkozott: „A magyar gazdaság gerincét a kis- és középvállalatok adják. A 
korábbinál jobb hozzáférést kell számukra biztosítani megfizethető, hosszú távú hitelekhez annak 

érdekében, hogy növekedni tudjanak, bővítsék uniós országokba irányuló exporttevékenységüket, 
és új munkahelyeket teremtsenek az országban. A mai napon megkötött megállapodás fontos 
lépést jelent ezen az úton, ám emellett számos más magyarországi vállalkozás számára nyílhatnak 
meg hasonló kedvezmények. Ezért arra biztatom a kis- és középvállalatokat, hogy pályázzanak az 
Európai Beruházási Terv keretében elérhető támogatásokra.” 

A megállapodás megkötésével kapcsolatban Jelasity Radován, az Erste Bank Hungary elnök-
vezérigazgatója azt mondta: „Az Erste mindig is élen járt Magyarország nemzetközi pénzügyi 
kapcsolatainak kiszélesítésében és biztonságos forrásbevonási hátterének kialakításában. Vállalati 
szegmensünk örömmel fogadja az új portfólió-garanciát. Üzleti célkitűzéseinkkel összhangban 

folyamatosan azon dolgozunk, hogy irányt mutassunk az innovatív kis- és közepes vállalatok 
finanszírozása terén. Mindenki bankjává kívánunk válni, hiszünk ügyfeleinkben, ennek megfelelően 
szoros és erős kapcsolatot építünk ki velük.”  

Győr Tamás, az Erste Bank Hungary vállalati üzletfejlesztési vezetője hozzátette: „A kkv-
hitelezési piac elmúlt években tapasztalt gyors ütemű növekedését követően idén is arra 
számítunk, hogy hitelállományunk a piaci átlagot meghaladó mértékben bővül. A kereslet leginkább 
a beruházási hiteleknél és a kapcsolódó működőtőke-finanszírozásnál jelentős. A most megkötött 
garanciamegállapodás lehetőséget kínál számunkra, hogy előnyös hitellehetőségek szélesebb 
tárházával segítsük elő kkv-partnereink növekedését.”  

Az Európai Beruházási Alap (European Investment Fund) 

Az Európai Beruházási Alap (EIF) az Európai Beruházási Bank Csoport részeként működik. 
Elsődleges feladata európai mikrovállalkozások, valamint kis- és közepes vállalatok támogatása, 
finanszírozási lehetőségeik bővítésének segítségével. Az EIF kifejezetten a szóban forgó piaci 

szegmens számára létrehozott kockázati és növekedési tőkéhez, valamint garanciatermékekhez és 
mikrohitelezési eszközökhöz kínál hozzáférést. Az EIF az Európai Unió célkitűzéseinek 
megvalósulását segíti elő az innováció, a kutatás-fejlesztés, a vállalkozásfejlesztés, a növekedés és 
a munkahelyteremtés terén. További információk az EIF által az ESBA keretében végzett 
tevékenységéről itt (link is external) találhatók. 

Az Erste Bank Hungary 

Az Erste Bank Hungary 1997 óta tagja az osztrák Erste Csoportnak, amely az első osztrák 
takarékpénztárként 1819-ben jött létre. Azóta a nemzetközi Erste Csoport Közép-Kelet-Európa 

egyik legnagyobb pénzügyi szolgáltatójává vált. Az Erste Bank Hungary ügyfeleit 115 fiókján, 
valamint 400 saját és közel 800 partner bankjegykiadó automatáján keresztül szolgálja ki. 
Leányvállalatai által az Erste Bank Hungary Zrt. a pénzügyi szolgáltatások teljes skáláját lefedi. 
Ügyfélszám, fiók- és ATM-szám alapján pedig a magyar bankpiac három legnagyobb szereplője 
közé tartozik. 
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A Juncker-terv 

Az Európai Beruházási Terv feladata a beruházások előtt álló akadályok lebontása, a 
figyelemfelkeltés és technikai segítség különféle beruházási projektek számára, valamint annak 
biztosítása, hogy az új és a meglévő finanszírozási forrásokat körültekintően használják fel. 

Az Európai Stratégiai Beruházási Alap, az ESBA keretében eddig finanszírozásra jóváhagyott 
projektek és megállapodásoka várakozások szerint több mint 264 milliárd euró beruházást 
generálnak az EU 28 tagállamában, és ezáltal 589 ezer kis- és középvállalatot támogatnak. E 

sikerekre alapozva 2016. szeptember 14-én az Európai Bizottság javaslatot tett a Juncker-terv 
kibővítésére, amely a kezdeményezés erőforrásainak bővítését, határidejének meghosszabbítását, 
valamint továbbfejlesztését célozta. Az Európai Parlament és az Európai Unió tagállamai 2017. 
decemberében elfogadták az „ESBA 2.0" szabályrendszert. Az ESBA legfrissebb eredményei 
országonkénti és szektorok szerinti bontásban elérhetők. 

Az InnovFin 

Az InnovFin kkv-garanciakeret  a Horizont 2020, az Európai Unió Kutatási és Innovációs 
Keretprogramja részeként létrehozott EU InnovFin Finance for Innovators elnevezésű, az 
innovációban élenjáró társaságok finanszírozására hivatott kezdeményezés keretében jött létre. A 
kezdeményezés 25 ezer és 7,5 millió euró közti finanszírozáshoz nyújt garanciát és 
viszontgaranciát annak érdekében, hogy javuljanak a legfeljebb 499 főt foglalkoztató innovatív kis- 
és középvállalatok hitelhez jutásának feltételei. A kezdeményezést az EIF kezeli, a finanszírozási 

lehetőségeket pedig pénzügyi közvetítők – bankok és egyéb pénzintézetek – biztosítják az EU 
tagállamaiban és társult országokban. Ennek keretében az Európai Unió és az EIF garanciát nyújt a 
pénzügyi szolgáltatók számára a kezdeményezés keretében folyósított hitelfinanszírozáson 
esetlegesen elszenvedett veszteség egy részére. 

Az európai szemeszter téli csomagja: megjelentek az 
országjelentések  

Az Európai Bizottság közzétette a tagállamok gazdasági és szociális helyzetéről készített éves 

elemzését, benne az országspecifikus ajánlások végrehajtásában elért eredményekkel és a 
lehetséges kockázatok értékelésével. 

A ma közzétett országjelentések az európai szemeszter téli csomagjának részét képezik. Az 
európai szemesztert 2010-ben a tagállamok hagyták jóvá, és 2011-ben indult útjára Magyarország 

EU-elnökségének vezető közreműködésével. Az európai szemeszter célja, hogy az EU tagállamai 
össze tudják hangolni gazdaságpolitikájukat, és kezelni tudják az előttük álló gazdasági 
kihívásokat. 

Az országjelentések minden évben a tél végén jelennek meg (tavaly február 22-én), és 
kiindulópontként szolgálnak a tagállamok nemzeti programjának április közepéig történő 
kidolgozásához, valamint a tavasz későbbi részében a Bizottság soron következő országspecifikus 
ajánlásaihoz. 

Az országjelentések a tagállamokkal folytatott intenzív technikai és politikai szintű párbeszéden 
alapulnak, és mintegy 500 bizottsági tisztviselő közreműködésével készültek el. A tavalyi évhez 
hasonlóan a magyar minisztériumok idén is aktívan és konstruktívan járultak hozzá a gazdasági és 

foglalkoztatási területen elért eredményeket is kiemelő magyarországi országjelentés 

elkészültéhez. Ennek fényében értetlenül állunk a jelentés pártatlanságát előzetesen 
megkérdőjelező kormányzati nyilatkozatok előtt. 

Az idei téli csomag megállapítja, hogy az európai gazdaság gyors ütemben bővül, és a kedvező 

gazdasági kilátások mellett a munkaerőpiaci és a szociális helyzet is javulóban van. A fellendülés 
előnyeiből azonban nem részesül mindenki egyenlően a társadalmon belül. További probléma, hogy 
egyes tagállamokban strukturális hiányosságok akadályozzák a növekedést és a konvergenciát. Az 
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uniós országoknak ezért a mostani lendületet kihasználva tovább kell erősíteniük gazdaságaik 

alapjait. 

Az országjelentések első ízben fektetnek különös hangsúlyt a 2017 novemberében kihirdetett 

szociális jogok európai pillére prioritásainak általános érvényesítésére. Az idén külön figyelmet kap 
a készségekkel kapcsolatos kihívások és a nemzeti szintű szociális védőhálók működésének 
elemzése. A foglalkoztatási és szociális teljesítmények nyomon követéséhez felhasználják a 
szociális eredménytábla adatait is. 

A Magyarországra vonatkozó országjelentés szerint a stabil gazdasági fellendülés alkalmat kínál a 
következő évtized fenntartható növekedésének megalapozására. Átmeneti lassulás után a magyar 
gazdaság erősen növekedett 2017-ben, a foglalkoztatottság rekordmagasságokban jár, a banki 
hitelezés nőtt. A költségvetési politika lazítást mutat. Jóllehet egyelőre visszafogott mértékben, de 
a kiegyensúlyozott növekedést veszélyeztető kockázatok merülhetnek fel. A magas 
kapacitáskihasználtság jelzi, hogy a gazdaság a potenciálja fölött teljesít. 

A jelentés a következő, Magyarország előtt álló strukturális kihívásokat elemzi: 

 Számos intézkedés történt az adórendszer javítása érdekében, de néhány probléma 

továbbra is megmaradt. A magas adóterhek csökkentésére tett lépések ellenére uniós 
összehasonlításban még mindig magasak a munkát terhelő adók, különösen egyes 
alacsony keresetű csoportok számára. Az adórendszer továbbra is bonyolult. 

 A magyar gazdaság termelékenysége javítandó – különös tekintettel a régiós 

összehasonlításra, a szektorok közötti különbségekre, az innováció és a digitalizáció 
szükségességére. 

 Az ország gazdasági felzárkózását hátráltathatják az intézményi környezet gyengeségei 

bizonyos területeken. 

 Az oktatási és az egészségügyi rendszer nem támogatja eléggé a humántőke fejlesztését, 
különösen az alapkészségek elsajátítása, a társadalmi-gazdasági háttérnek a tanulmányi 
eredményekre gyakorolt hatása vagy az egészségügyi ellátás egyenetlen minősége és 
hozzáférhetősége szempontjából. 

 A foglalkoztatáspolitika előtt álló feladat a munkaerő-tartalékok gyors mozgósítása annak 
érdekében, hogy meg tudjon felelni a magas munkaerő-keresletnek. 

 Összességében a szegénységgel kapcsolatos mutatók javultak, de a kiszolgáltatott 

csoportok továbbra is magas szegénységi kockázatnak vannak kitéve. 

WiFi4EU: EU-s támogatás ingyenes wifi-hotspotokra – 
regisztrálhatnak a települések, itt: 
https://www.wifi4eu.eu/ 

Az Európai Bizottság elindította a WiFi4EU portált. Az európai települések ezen a portálon 

regisztrálhatják adataikat, ha uniós támogatással ingyenes wifi-hotspotokat (vezeték nélküli 

internet-hozzáférési pontokat) szeretnének létesíteni közterületeiken. A regisztrált települések 

a továbbiakban pályázati felhívások keretében ingyenes WiFi4EU-hotspotok kiépítésére 

fordítható uniós finanszírozást pályázhatnak meg. Az EU 2020-ig összesen 120 millió eurót 

nyújt mintegy 8000 településnek. 

A regisztrált települések május közepén pályázhatnak az első ezer WiFi4EU-utalványra, amelyek 
értéke egyenként 15 ezer euró. Mindegyik részt vevő országban legalább 15 település kap majd 

utalványt. A kiválasztott önkormányzatok internetkapcsolatot tudnak kiépíteni a helyi közösségi 
élet színterein, pl. könyvtárakban vagy köztereken. Az utalvánnyal wifiberendezéseket 
vásárolhatnak, és wifihozzáférési pontokat hozhatnak létre az általuk választott közterületeken. A 
hálózat karbantartásának költségei az önkormányzatot terhelik. A WiFi4EU-hálózatok ingyenesek 
és reklámmentesek lesznek, és használatukhoz a felhasználóknak nem kell megadniuk a személyes 
adataikat. 
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Uniós oltalom alá került a monori bor 

A „Monor, Monori” néven termelt borok fehér-, rozé- és vörösborok lehetnek. A fehér- és a 
rozéborok friss, üde jellegű, virágaromájú borok, míg a vörösekre inkább a gyümölcs-, illetve a 
fűszeraromák jellemzők. Nemzetközi és hagyományos magyar borszőlőfajtákból – többek között a 
cabernet franc, a kékfrankos, a chardonnay és a hárslevelű fajtákból – előállított borokról van szó, 
melyeket Monor környékén, az ország középső részén termelnek. Ez a régió kiválóan alkalmas 

szőlőtermesztésre, a hőmérséklet ugyanis az évszakoknak megfelelően alakul, szélsőséges 
hőmérséklet-ingadozás pedig nem tapasztalható. A régióban a szőlőtermesztés a XV. században, a 
területet borító kiterjedt erdőségek kiirtását követő szőlőtelepítések után kezdődött meg. 

A „Monor, Monori” elnevezés mellett több mint 1755 borfajta részesül oltalomban az Európai 
Unióban, és szerepel ennek megfelelően az oltalom alatt álló borok E-Bacchus adatbázisában. 

További információk 

  A „Monor, Monori” elnevezés oltalom alá helyezéséről szóló határozat  

  E-Bacchus adatbázis  

  A mezőgazdasági termékekre vonatkozó uniós minőségbiztosítási politika 
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