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Lezárult a DANUrB tavaszi szakasza  

A DANUrB egy nemzetközi projekt Pest Megye Önkormányzatának részvételével, melynek 

fókuszában az áll, hogy fenntartható településmodelleket kínáljon a Duna mentén lévő falvaknak, 
városoknak. A fő cél a Duna Kulturális Promenád létrehozása, mely turisztikai márkává egyesíti a 
Duna-menti településeket, olyan tematikus utakat és fejlesztési lehetőségeket kínálva, amelyek 
növelhetik a látogatók számát, és meghosszabbítják a régióban töltött idejüket. 

Az északi oldalon Visegrád, Dömös, Pilismarót, Helemba, Ipolydamásd, Szob, Zebegény, 
Nagymaros, Verőce, Kisoroszi, Dunabogdány, a délin pedig Szigetszentmárton, Szigetújfalu, 

Ráckeve, Szigetbecse, Makád, Lórév. Ezekben a településekben közös, hogy a Duna partján 
fekszenek, és mind érintettek a DANUrB elnevezésű nemzetközi projektben. 

A projektben a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont is részt vesz: a júniusban lezárult második 
szakaszban adatgyűjtést, interjúkat készítettek, a gyűjtött adathalmaz módszertani elemzését 
végezték. A szakasz végére összeállt egy olyan elméleti módszertani anyag, amely vitaindítóként 
szolgálhat a projekt további stratégiaalkotási mintaprogramjainak kidolgozásában. 

A második szakasz talán legfontosabb tanulsága, hogy a DANUrB projektben úttörő munka 
körvonalai bontakoznak ki: kiderült, hogy a felvetett probléma – a projektben vizsgált települések 
vonzóvá tételének módjai – nem oldható meg sem a hagyományos településfejlesztési, sem a 
jelenleg újszerű turisztikai megközelítés kizárólagos alkalmazásával. Meg kell találni azokat a 
módszertani megoldásokat, amelyek képesek mindkét irányú szempontrendszert eredményesen 

ötvözni. 

A projekten belül meghirdetett a MUTK egy gyakornoki programot is mesterszakos geográfus-
hallgatók számára. A hallgatók bevonása az oktatási lehetőségen túl új nézőpontot hozott az 
adatgyűjtési, feldolgozási és tervezői munkába. A diákok friss szemmel vizsgálták a felvetett 
kérdéseket, többször saját készítésű térképen mutatva be, kívülállóként mit látnak az adott 
településből, mely turisztikai vagy helyi attrakciókat veszik vagy épp nem veszik észre, mi az, ami 

hat rájuk, és mi az, ami nem. A hallgatók bevonásának ötletét az ausztriai Wachau példája adta. A 
ma már elsőrangúan működő turisztikai-településfejlesztési projekt előkészítésében annak idején 
ugyancsak részt vettek egyetemisták. Észrevételeik, sajátos szempontjaik sokat adtak hozzá a 
későbbi eredményekhez. 

A munka korántsem zárult le: a tudásközpont a közeljövőben javaslattevő és vitaindító 
dokumentumot készít. Céljuk, hogy ráleljenek azokra a helyzetfelmérési, értékelési, tervezési és 
stratégiaalkotási eszközökre, amelyeket alkalmazva az egyes települések vagy kistérségek 
döntéshozói és releváns szereplői maguk is képessé válnak saját településük fejlesztésére, 
értékelésére. A következő fél év részben ennek az eszköztárnak a tesztelésével, illetve széles körű 
terjesztésével telik majd. 

További információk  

http://www.pestmegye.hu/2-uncategorised/3748-danurb 
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Az európai beruházási terv túlteljesítette az eredeti 315 
milliárd eurós beruházási célt  

Az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank (EBB) Csoport teljesítette azon vállalását, hogy 
az európai beruházási terv (Juncker-terv) keretében 315 milliárd euró értékű beruházást 
mobilizáljon. 

Az Európai Unió költségvetési garanciája és az EBB csoport által biztosított fedezet mellett 2015 
júliusa óta 898 műveletet hagytak jóvá, amelyek várhatóan 335 milliárd euró összértékű 

beruházást mozgósítanak a 28 uniós tagállamban. Ez több, mint a 315 milliárd eurós eredeti cél, 
amelyet 2015-ben, az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) indításakor határoztak meg annak 
érdekében, hogy segítsen felszámolni a pénzügyi és gazdasági válság következtében fennmaradó 
beruházási hiányt. 

Az európai beruházási terv egyértelmű hatást gyakorolt az uniós gazdaságra és forradalmasította 
az innováció európai finanszírozásának módját. Nagyszabású beruházási projektek támogatása 
mellett várhatóan 700 ezer kis- és középvállalkozás számára javul a finanszírozáshoz való 
hozzáférés. Tekintettel az ESBA sikerére, az Európai Tanács és az Európai Parlament tavaly 
megállapodott a terv időtartamának meghosszabbításáról és kapacitásának 2020 végéig 500 
milliárd euróra való növeléséről. 

Magyarország jelenleg a 19. helyen áll az ESBA révén mozgosított beruházások GDP-hez 

visszonyított arányát tekintve. Magyarországi projektekre eddig 332 millió euró összegű 
finanszírozást biztosított a Juncker-terv, aminek köszönhetően várhatóan 1,8 milliárd euró értékű 
teljes beruházás valósul meg. 

További információk  

  Általános tájékoztató  

  Magyarországra vonatkozó tájékoztató  

  Az európai beruházási terv weboldala 

Világűr: már 26 Galileo-műhold kering a Föld körül 

A mostanra 26 műholdat tartalmazó konstellációval az EU globális navigációs műholdrendszere 
még pontosabb jelet fog biztosítani egy sor fontos szolgáltatás számára. A Galileo 2016 decembere 
óta nyújt helymeghatározási és időmérő szolgáltatásokat mintegy 400 millió felhasználó számára. 
A mai felbocsátás közelebb viszi a konstellációt a 2020-ban elérendő teljes működési kapacitásához 
(30 műhold). Az akkor elérhető 20cm-es rekordpontossággal a Galileo lesz a világ legpontosabb 
műholdas navigációs rendszere. 

  
A Galileo jelenleg háromféle műholdas navigáción alapuló szolgáltatást nyújt: 

- A nyilvános Galileo-szolgáltatás egy ingyenes helymeghatározási, navigációs és időmeghatározási 
szolgáltatás, amelyet bárki használhat Galileo-funkcióval rendelkező eszközökkel. 

- A Galileo keresési és mentési szolgáltatása meghatározza egy bekapcsolt helyzetjeladóból érkező 
vészjelek kiindulási helyét. 

- A Galileo kormányzati ellenőrzésű szolgáltatása biztonsági szempontból érzékeny alkalmazásokat 
foglal magában, például katonai műveletek céljára a hatóságok részére kialakított titkosított 
szolgáltatást. 

mailto:PEST@EUROPEDIRECT.HU
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https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_hu
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Az összes Galileo-műholdat azon gyerekek után nevezik el, akiknek a rajzait a 2011-ben 

megrendezett Galileo rajzversenyen nyertes képként kiválasztották. A ma útjára indított 4 
műholdat a következő gyerekek után nevezték el: Tara Szlovéniából, Samuel Szlovákiából, Anna 
Finnországból és Ellen Svédországból. 

 

Az EU által finanszírozott programnak köszönhetően a 
tanulók tejet, gyümölcsöt és zöldséget kapnak az 
iskolákban  

A tanév kezdetével folytatódik az uniós iskolagyümölcs-, iskolazöldség- és iskolatejprogram az EU 
tagállamaiban.  

A program azt hivatott elősegíteni, hogy a gyermekek körében egészséges táplálkozási szokások 

honosodjanak meg. Ennek érdekében a kezdeményezés keretében gyümölcs-, zöldség- és 

tejosztásra kerül sor az iskolákban, és célzott oktatási programok is indulnak, melyek a helyes 
táplálkozás fontosságára hívják fel a figyelmet, és a diákokat megismertetik az élelmiszer-termelés 
folyamatával. 

A részt vevő iskolák száma évről évre növekszik, így az egészséges táplálkozást népszerűsítő 
kezdeményezés a 2017–2018-as tanévben már több mint 30 millió gyermekhez jutott el Unió-
szerte. A program keretében uniós szinten minden tanévben 150 millió euró áll rendelkezésre 
gyümölcsökre és zöldségekre, 100 millió euró pedig tejre és egyéb tejtermékekre. Bár a részvétel 

nem kötelező, mindegyik EU-tagállam úgy döntött, hogy részt vesz a program végrehajtásában. A 
Bizottság 2018 márciusában fogadta el a 28 uniós tagállam számára a 2018–2019-es tanévre 
előirányzott összegeket. Magyarországon az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-programot 3,75 
millió euróval (kb. 1200 millió Ft), az iskolatejprogramot pedig további 1,91 millió euróval (kb. 620 
millió Ft) támogatja az EU. A tagországoknak lehetőségük van arra, hogy az uniós hozzájárulást 
nemzeti támogatással egészítsék ki. 

A gyermekek részére kiosztandó termékek kiválasztása egészségi és környezeti megfontolásokat, a 

szezonalitást, a változatosságot és a hozzáférhetőséget szem előtt tartva történik. A tagállamok 
ösztönözhetik a helyi vagy regionális beszerzést, és előnyben részesíthetik a biotermékeket, illetve 

az olyan élelmiszereket, amelyeket a termelők a környezetre kedvező hatást gyakorló megoldások 
alkalmazása révén, minőségrendszerekben, illetve rövid élelmiszerláncok keretében állítanak elő. 

További információk  

 Az EU iskolagyümölcs-, iskolazöldség- és iskolatejprogramja (angolul) 
 Gyermekeknek szóló oktatási csomag az európai élelmiszer-termelésről és gazdálkodásról 

 

 

 

 

mailto:PEST@EUROPEDIRECT.HU
https://ec.europa.eu/agriculture/school-scheme_hu
https://ec.europa.eu/agriculture/teachers-pack/index_hu


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

Juncker elnök beszéde az Unió helyzetéről – bizottsági 

kezdeményezések számos területen  

Jean-Claude Juncker beszédében ismertette, melyek a kiemelten fontos uniós célok az előttünk álló 
év során, és felvázolta azzal kapcsolatos elképzelését, hogyan haladhat tovább az EU az 
egységesebb, erősebb és demokratikusabb Unió megvalósítása felé vezető úton, melynek irányát 
az elnök egy évvel ezelőtt elmondott évértékelő beszédében jelölte ki. Világszerte egyre nagyobb 
mértékű bizonytalanság tapasztalható, azért Jean-Claude Juncker hangsúlyozta annak 
szükségességét, hogy Európa szuverénebb szereplővé váljon és ezáltal képes legyen meghatározó 
szerepet betölteni a világ jövőjének alakításában. 

A beszéddel egyidejűleg a Bizottság több fontos területen konkrét kezdeményezéseket is 
előterjesztett, amelyek azonnal tettekre váltják az elhangzott szavakat: 

 Az Európai Bizottság javaslatot tett arra, hogy Európában 2019-től szűnjön meg az 

évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás, így a tagállamok szabadon dönthetnének arról, 

hogy a jövőben a nyári vagy a téli időszámítást kívánják-e alkalmazni állandó jelleggel. 
A teljes sajtóközlemény itt olvasható. 

 A Bizottság javaslatot tesz a migrációkezelés és a határigazgatás reformjával kapcsolatos 
kompromisszumhoz még szükséges utolsó elemekre. A Bizottság az Európai Határ- és 

Parti Őrség további megerősítését és hatásköreinek bővítését javasolja, többek között egy 
10 000 fős műveleti személyzetből álló készenléti alakulat létrehozása révén, hogy az 
intézmény megfelelhessen azoknak a közös kihívásoknak, amelyek Európa előtt állnak a 
migrációkezelés és a határigazgatás területén. Az Európai Unió Menekültügyi 
Ügynöksége megerősítését is javasolja a Bizottság annak érdekében, hogy a tagállamok 
teljes körű uniós műveleti támogatást vehessenek igénybe. Ezenfelül a Bizottság 
javaslatokat tesz a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok 

kiutasítására irányuló eljárások hatékonyságának javítására, korszerűsítve a 
visszatérésre vonatkozó hatályos uniós szabályokat, és meghatározva a következő 
lépéseket a kiegyensúlyozott migrációs politika alapvető elemét képező jogszerű 

migrációt illetően. 

A teljes sajtóközlemény itt olvasható. 
 Juncker elnök mai beszédében kijelentette, hogy Afrikának nem jótékonyságra, hanem 

megbízható és valós partneri viszonyra van szüksége. A Bizottság ennek érdekében egy új, 
„fenntartható beruházásokra és munkahelyekre irányuló Afrika–Európa 
szövetség” létrehozására tesz javaslatot, amelynek célja az Afrikába irányuló beruházások 
jelentős növelése, a kereskedelem megerősítése, a munkahelyteremtés, valamint az 
oktatásba és a készségekbe történő beruházások előmozdítása. A szövetségnek 
köszönhetően akár 10 millió munkahely is létesülhet Afrikában a következő 5 éven belül. 
A teljes sajtóközlemény itt olvasható. 

 A Bizottság a javasolt Afrika–Európa szövetségen túl is felvázolja néhány módját a 

beruházások területén fennálló kihívások és lehetőségek kezelésének Afrikában, az 
EU szomszédságpolitikájában részt vevő országokban és a tágabb világban. Ezek közé 
tartozik a multilaterális és a nemzeti fejlesztés szereplőinek közös kezdeményezéseire 
irányuló felhívás, valamint az EU-n kívüli beruházások támogatását szolgáló, hatékonyabb 
pénzügyi struktúra kialakítására vonatkozó terv. 
A teljes sajtóközlemény itt olvasható. 

 A Bizottság új szabályokat javasol az online terrorista tartalmak gyors eltávolítása 

céljából. A Bizottság további intézkedések meghozatala mellett jogilag kötelező érvényű 
egyórás határidő bevezetését szorgalmazza attól az időponttól számítva, hogy az illetékes 
nemzeti hatóságok kiadják a vonatkozó eltávolítási végzést. 
A teljes sajtóközlemény itt olvasható. 

 Juncker elnök konkrét intézkedéseket jelentett be annak érdekében, hogy jövőre szabad, 
tisztességes és biztonságos európai parlamenti választásokra kerüljön sor. A mai 
bizottsági javaslatok többek között a kiberbiztonsági fenyegetésekkel szembeni védelemre, 
az online politikai hirdetések átláthatóságának javítására, valamint annak szankcionálására 

irányulnak, ha személyes adatokat illegálisan használnak fel az európai választások 
kimenetelének szándékos befolyásolására. 
A teljes sajtóközlemény itt olvasható. 

mailto:PEST@EUROPEDIRECT.HU
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 A Bizottság ma javaslatot terjesztett elő abból a célból, hogy tovább erősítse az uniós 

pénzügyi intézmények felügyeletét a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás 
jelentette fenyegetések hatékonyabb kezelése érdekében. 
A teljes sajtóközlemény itt olvasható. 

 A Bizottság javaslatot tett az újonnan létrehozott Európai Ügyészség feladatkörének 
kiterjesztésére, felhatalmazást biztosítva az intézménynek arra, hogy határokon átívelően 

fellépjen a terrorista bűncselekmények ellen is. 
A teljes sajtóközlemény itt olvasható. 

 Annak érdekében, hogy az EU meghatározóbb globális szereplővé váljon, Juncker elnök azt 

javasolja a tagállamoknak, hogy a hatályos uniós szabályokat kihasználva az EU közös 
kül- és biztonságpolitikájának egyes területein térjenek át az egyhangúról a 
minősített többségi szavazásra. A Bizottság három olyan konkrét területet azonosított, 
ahol ez megvalósítható annak érdekében, hogy az EU világszerte jobban érvényre juttassa 

értékeit, megvédje érdekeit és gyors döntéseket hozzon. Ez a három terület a következő: 
1. az emberi jogok megsértésére adott kollektív válasz 2. hatékony szankciók alkalmazása 
és 3. polgári missziók a biztonság és védelem területén. 
A teljes sajtóközlemény itt olvasható. 

 

4forEU Középiskolás vetélkedő 
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