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Az EBB 400 millió eurót biztosít magyarországi kohéziós 

projektekhez, és két új megállapodást írt ma alá a 

Juncker-terv keretében 
 

Vazil Hudák, az Európai Beruházási Bank (EBB) alelnöke Budapesten négy különböző, összesen 400 

millió euró értékű hitelmegállapodást, valamint egy tanácsadási megállapodást írt alá.  

A négy megállapodás közül kettőhöz az Európai Stratégiai Beruházási Alap – az európai beruházási 

terv (más néven a Juncker-terv) pénzügyi pillére – nyújt garanciát. A Juncker-terv uniós 

költségvetési garanciájának támogatásával az MVM Magyar Villamos Művek Zrt.(MVM) 100 millió 

eurós hitelt kap az EBB-től ahhoz, hogy finanszírozást nyújtson leányvállalata, a MAVIR számára 

ahhoz, hogy az korszerűsítse és továbbfejlessze villamosenergia-átviteli hálózatait, beleértve a 

Szlovákiával való rendszerösszeköttetéseket is. A Budapest Bank – eszközeit nézve a nyolcadik 

legnagyobb magyarországi bank – 25 millió eurós hitelt kap kedvező feltételek mellett abból a 

célból, hogy növelje a kis- és középvállalkozások (kkv-k), valamint a közepes piaci tőkeértékű 

vállalatok számára nyújtott hitelezés volumenét, különösen a vidéki területeken. 

  

A további két megállapodás közül az egyik egy jelentős, 225 millió euró értékű kerethitelt (a 

Kohéziós Alap IV. kerethitele) tartalmaz, amely vízügyi – ezen belül árvízvédelmi –, 

hulladékkezelési, energiahatékonysági, útkorszerűsítési és vasúti beruházások finanszírozására 

irányul, a másik pedig a magyar felsőoktatási diákhitelprogram működtetéséért felelős, Diákhitel 

elnevezésű állami tulajdonú társaság számára biztosít 50 millió eurós hitelt. 

  

Egy ötödik megállapodást a Magyar Fejlesztési Bankkal írnak alá. Ez az MFB számára nyújt 

segítséget ahhoz, hogy olyan külön tanácsadási részleget alakítson ki, amely támogatja a magyar 

ügyfeleket a beruházási tervek elkészítése és végrehajtása során. E megállapodáshoz az Európai 

Beruházási Tanácsadó Platform  – az európai beruházási terv  tanácsadási pillére – nyújt 

támogatást. 

 

Budapest is részesül az innovatív városi projektek 
finanszírozásához nyújtott uniós támogatásból  

Az Európai Bizottság a mai napon kihirdette az innovatív városfejlesztési tevékenységeket 

támogató kezdeményezés (Urban Innovative Actions) keretében meghirdetett legutóbbi 

pályázati felhívás eredményeit. 

A Bizottság 22 városnak összesen 92 millió euró támogatást juttat az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapból arra a célra, hogy innovatív megoldásokat finanszírozzanak a területükön jelentkező 

kihívásokra válaszul, többek közt a levegőminőség, az éghajlatváltozás, a lakhatás, illetve a helyi 
gazdaságban betölthető munkahelyek és rendelkezésre álló munkavállalói készségek tekintetében. 
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A támogatást elnyerő városok között Budapest XIV. kerülete is szerepel. Zuglóban az 

energiahatékony szociális lakásokra vonatkozó projektet támogatja az alap. 

A Bizottság a mai napon új pályázati felhívást is közzétesz az innovatív városfejlesztési 

tevékenységek területén. Az európai biztonsági stratégia keretében bejelentett cselekvési tervnek 
megfelelően a városok összesen 100 millió eurót vehetnek igénybe innovatív, a nyilvános terek 
védelmének javítására és sebezhetőségének csökkentésére irányuló projektek finanszírozására. A 
pályázati felhívás révén olyan projektek finanszírozására is lehetőség nyílik, amelyek célja a 
digitalizálás, a környezetvédelem és a társadalmi befogadás előmozdítása. A pályázatokat 2019. 

januárig lehet benyújtani, a nyertes városok kihirdetésére pedig 2019 nyarán kerül sor. 

További információk (angolul) 

 Az innovatív városfejlesztési tevékenységek webhelye (link is external) 
  A városfejlesztési politikára vonatkozó bizottsági webhely 

A fogyasztói piacok 2018. évi eredménytáblája: 
Magyarországon élnek a legelégedettebb fogyasztók 

Az Európai Bizottság közzétette a fogyasztói piacok 2018. évi eredménytábláját, amely szerint az 
uniós tagállamok között Magyarországon a legmagasabb az összesített piaci teljesítménymutató. 

A fogyasztói piacok 2018. évi eredménytáblája arról ad számot, hogy az uniós fogyasztók miként 
értékelik 40 áru- és szolgáltatási ágazat működését. A 2016-os eredménytáblához képest EU-
szerte csak csekély, Magyarországon viszont számottevő javulás tapasztalható. 

A jelentés szerint EU-szerte csak a fogyasztók 53%-a bízik abban, hogy a szolgáltatási 

ágazatokban működő vállalkozások betartják a fogyasztóvédelmi szabályokat. Az áruk esetében ez 
az arány némileg magasabb: 59%. Az uniós tagállamok többségében a távközlési, a pénzügyi és a 
közüzemi szolgáltatások továbbra is igen problémás területek a fogyasztók szemében. A fogyasztók 
a legkevésbé az ingatlanok és a használt gépkocsik ágazatában bíznak. Ezzel szemben továbbá 
erős bizalmat élveznek a személyi szolgáltatások (fodrászok, gyógyfürdők), a nyaralási 
szálláshelyek és a szervezett utazások. 

Magyarországon 2015 óta 6,4 ponttal nőtt a vizsgált piacok összesített átlagos 
teljesítménymutatója, 89,6 pontra (a maximálisan elérhető 100-ból). A magyarországi eredmény 
így 9,4 ponttal haladja meg a 80,2 pontos uniós átlagot. Magyarországon az árupiacok között a 

legjobb eredményt a testápolási termékek érték el (94,3 pont), a legrosszabbat pedig a használt 
gépkocsik (83,0). A szolgáltatások tekintetében a villamosenergia-szolgáltatások szerepeltek a 
legjobban (93,8 pont), az ingatlanágazat pedig a legrosszabban (83,1). Összesen 33 piacra 
vonatkozóan mérték Magyarországon a legjobb eredményt a tagállamok között. 

Az Európai Bizottság kiemelt kérdésként kezeli a fogyasztóvédelem javítását. Ennek érdekében 
2018 áprilisában előterjesztette az „Új megállapodás a fogyasztói érdekekért” című 
kezdeményezését, amely lehetővé teszi, hogy a feltételeknek megfelelő szervezetek a fogyasztók 
nevében kollektív kereseteket indítsanak, valamint erőteljesebb szankciókra hatalmazza fel a 
tagállamok fogyasztóvédelmi hatóságait. Emellett kiterjeszti a fogyasztók védelmét az interneten 

is, valamint pontosítja, hogy tilos az élelmiszereket a fogyasztókat megtévesztő módon kétféle 
minőségben forgalmazni. 

További információk (angolul) 

 Teljes eredménytábla (részletes magyarországi eredmények a 145. oldaltól) 
 Rövid tájékoztató az eredményekről 
 Tájékoztató a tagállamonkénti eredményekről 
 A fogyasztói piacok 2018. évi eredménytáblájának webhelye 
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Oktatás és képzés Európában: a tagállamok további 

előrehaladást értek el  

Navracsics Tibor oktatásért, kultúráért, ifjúságért és sportért felelős uniós biztos mutatta be az 
Oktatási és Képzési Figyelő 2018. évi kiadását, melynek tanúsága szerint a tagállamok további 
előrelépést tettek a 2020-ra kitűzött uniós célok végrehajtása felé vezető úton. 

Az Európai Bizottság segítséget nyújt a tagállamoknak ahhoz, hogy oktatási rendszereik 
eredményességéről gondoskodjanak. Ennek a munkának szerves részét képezi az évente 
megjelentetett Oktatási és Képzési Figyelő összeállítása. Az idei jelentés középpontjában az 
állampolgári ismeretek oktatása áll, jelezve, milyen fontos szerepet tölt be az oktatás a társadalmi 
szerepvállalás és befogadás előmozdításában, valamint a polgárokat megillető jogok 

megismertetésében. A kiadvány egy sor példán keresztül bemutatja, hogyan törekednek az egyes 
tagállamok arra, hogy fiatal állampolgáraik megismerjék az adott ország demokratikus rendjének 
és intézményeinek működését, és többet tudjanak meg az Európai Unió alapértékeiről. A jelentés 
Magyarországra vonatkozóan megállapítja, hogy az alap- és középfokú oktatási intézmények 
nevelési programjának szerves része az állampolgári ismeretek oktatása, amely kiterjed a hazafias 
értékek átadására is. 

Az Oktatási és Képzési Figyelő 2018. évi kiadása rámutat arra, hogy a tagállamok további 
előrelépést tettek kiemelt és számszerűsített céljaik megvalósítása felé. A kiadvány ugyanakkor 
arra is felhívja a figyelmet, hogy továbbra is különbségek állnak fenn az egyes tagországok között 

és a tagországokon belül, ami további reformokat tesz szükségessé. Különösen igaz ez az 
alapkészségekre, melyek esetében számottevő erőfeszítéseket kell tenni azért, hogy a fiatalok 
megfelelő szinten megtanuljanak olvasni, írni és számolni. 

Unió-szerte a négyéves vagy annál idősebb gyermekek 95,3%-a részesült koragyermekkori 
nevelésben és gondozásban, ami, ha kismértékben is, de meghaladja a 95%-ban megállapított 
célértéket. Magyarországon hasonlóan alakult ez az arány: 95,7%-kal szintén meghaladja a 
célértéket. 

Az iskolából lemorzsolódó diákok aránya 2017-ben uniós szinten 10,6%-ra esett vissza. Ez már 
nagyon közel jár a 2020-ra kitűzött célhoz, vagyis ahhoz, hogy a lemorzsolódók aránya 10% alá 

csökkenjen. Magyarországon ezzel szemben 2014 (11,4%) és 2017 (12,5%) között kismértékű 
emelkedés volt tapasztalható ezen a téren. 

A felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya 39,9%-ra emelkedett (+2% 2014 és 2017 között), 
megközelítve a 2020-ra elérendő 40%-os célt. Magyarországon ezen a területen is ellentétes 
folyamat rajzolódik ki: itt 2%-os csökkenés tapasztalható 2014 (34,1%) és 2017 (32,1%) között. 

Elmondható ugyanakkor, hogy a felsőfokú oktatásban végzettek bértöbblete Magyarországon a 
legmagasabb az Európai Unióban az alsó középfokú oktatási rendszerekből kikerülő munkavállalók 
béréhez képest. 

Az Oktatási és Képzési Figyelő arról is áttekintéssel szolgál, mennyit költenek a tagállamok az 
oktatásra. Ezek a ráfordítások fontos befektetést jelentenek a gazdasági és társadalmi fejlődés 
szempontjából. 2016-ban az oktatás állami finanszírozása átlagosan 0,5%-kal bővült reálértéken 
számolva 2015-höz képest. Magyarországon az oktatásra fordított államháztartási kiadások GDP-
hez viszonyított aránya 2016-ban 4,9% volt, ami meghaladta a 4,7%-os uniós átlagot. 

További információk (angolul) 

 A 2018. évi Oktatási és Képzési Figyelő: háttér-információk, jelentés, tájékoztatók, 
országjelentések, infografikák 

 A 2018. évi Oktatási és Képzési Figyelő országspecifikus eredményei (a Magyarországról szóló 
elemzés a 135. oldaltól) 

 Tájékoztató a magyarországi eredményekről 
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LIFE program: negyedmilliárd euró összegű beruházás 

környezet-, természet- és éghajlatvédelmi projektekbe  

Az Európai Bizottság 243 millió euró (kb. 78 milliárd forint) összegű beruházási csomagot hagyott 
jóvá az uniós költségvetésből olyan projektekre, melyek a LIFE program keretében a természet és 
a környezet védelmét, valamint az életminőség javítását hivatottak előmozdítani Európa 
fenntarthatóbb és alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású gazdasági termelésre való átállása során. 

A környezetvédelmi és éghajlat-politikai LIFE program keretében nyújtott uniós finanszírozás 
további beruházásokat fog generálni, és így összesen 430,7 millió euró (kb. 139 milliárd forint) 
értékben állnak majd rendelkezésre források 142 új projekt megvalósítására. Tekintettel arra, hogy 
a finanszírozott projektek között számos transznacionális kezdeményezés is található, a LIFE 
mindegyik uniós tagállamban éreztetni fogja a hatását. 

A program keretében 196,2 millió euró (kb. 63 milliárd forint) jut majd olyan projektekre, melyek a 
környezettel és az erőforrás-hatékonysággal, a természettel és a biológiai sokféleséggel, valamint 

a környezetvédelmi irányítással és tájékoztatással foglalkoznak. Az éghajlatváltozás elleni fellépés 

terén az EU 46,8 millió euró (15 milliárd forint) összegű beruházással fogja támogatni a 
klímaváltozás mérséklésével és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodással, valamint az éghajlat-
politikai irányítással és tájékoztatással kapcsolatos projekteket. 

Magyarország esetében a következő projektek részesülnek finanszírozásban a LIFE program 
keretében: 

I. Projektek, amelyek esetében Magyarország a projektvezető: 

 LIFE Természet és biológiai sokféleség (1,8 millió euró, vagyis 580 millió forint) 

Az élőhelyek és a biológiai sokféleség javítása a Dráva folyó mentén (WISEDRAVALIFE) 

A Dráva képezi a Magyarország és Horvátország közötti határvonal nagy részét. A Duna e 
mellékfolyója medrének pusztulása következtében romlott a part menti (folyóparti) és 

ártéri élőhelyek minősége. Az egyéb veszélyek közé tartozik a Dráva árterében a 
vízelvezetés problémája és a víz hiánya. A WISEDRAVALIFE lépéseket fog tenni annak 
érdekében, hogy a folyó horvát–magyar szakaszán a part menti élőhelyek – és 
következésképpen az ott élő fajok – védettségi helyzete és ellenálló képessége javuljon. 

Ezek közé tartoznak a part menti erdők vízgazdálkodását és biológiai sokféleségét javító 
intézkedések, az élőhelyek helyreállítása és az idegenhonos inváziós fajok ellenőrzése. 
Tervben vannak ezenkívül a mederpusztulás elleni küzdelem új megközelítései is. 

 LIFE Környezetvédelmi irányítás és tájékoztatás (1,2 millió euró, azaz 387 millió forint) 

A fogyasztók segítése a vegyipari termékek fenntartható használatában – Zöld & biztonságos 
életvezetés (Green & Safe LIFE-styles) 

Az uniós polgárok több mint kétharmada aggódik a veszélyes vegyi anyagoknak való 
mindennapos kitettség miatt. A válaszadók kevesebb mint fele azonban jól tájékozottnak 
érzi magát a fogyasztási cikkekkel, például a festékekben, a mosó- és tisztítószerekben és a 
kozmetikumokban található vegyi anyagokkal összefüggő potenciális veszélyekkel 

kapcsolatban. A magyar fogyasztókra különösen jellemző, hogy nem rendelkeznek kellő 

ismeretekkel a biztonsági figyelmeztetésekkel, az ökocímkékkel és a vegyipari termékek 
biztonságos ártalmatlanításával kapcsolatban. A Zöld & biztonságos életvezetés nevű 
program 3 millió magyar polgárt céloz meg a vegyipari termékek fenntartható és 
biztonságos használatáról szóló figyelemfelkeltő kampány keretében. A program keretében 
szorosan együttműködésre kerül sor 15 000 háztartással azzal a céllal, hogy megváltoztassa 
magatartásukat, aminek révén növekedni fog a tanúsított fenntartható termékek iránti 

kereslet. A magatartási programot úgy alakították ki, hogy máshol is alkalmazni lehessen, és 
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a projekt eredményei a fogyasztói és környezetvédelmi csoportok, valamint a vállalkozások 

és a politikai döntéshozók számára is elérhető legyen. 

II. Projektek, amelyek esetében Magyarország partner: 

 LIFE Környezetvédelmi irányítás és tájékoztatás: 

Az illegális hulladékkereskedelem megelőzését célzó jogszabályok érvényesítése (LIFE 
SWEAP) 

Az EU számos intézkedést vezetett be az illegális hulladékszállítás megelőzése érdekében, 

egyebek mellett kötelezte a tagállamokat a hulladékszállítmányok ellenőrzésére és az 
egymással való együttműködésre a területen. A LIFE SWEAP a végrehajtási tevékenységeket 
támogatja azáltal, hogy képzést biztosít az ellenőrök számára, és növeli a rendőrség, a 
vámhatóság és az igazságszolgáltatási szervek kapacitását a hulladékkal kapcsolatos 
bűncselekmények elleni küzdelemben a környezeti jog végrehajtásával és érvényesítésével 
foglalkozó európai uniós hálózat (IMPEL) mind a 36 tagállamában. Az illegális 

hulladékkereskedelem felderítését, megakadályozását és megelőzését az 

információmegosztás és az illegális hulladékszállítás kiterjedésének és útvonalainak 
vizualizálását szolgáló továbbfejlesztett eszköz segíti majd. Az uniós hulladékszállítási 
rendelet végrehajtása a körforgásos gazdaságpolitikának megfelelően elősegíti az 
erőforrások hatékony felhasználását. 

 LIFE Éghajlat-politikai irányítás és tájékoztatás: 

Az uniós országok támogatása éghajlat-politikai kötelezettségvállalásaik teljesítésében 
(LIFE360) 

Egyes uniós tagállamoknak támogatásra van szükségük a 2030-ra vonatkozó nemzeti 
energia- és éghajlat-politikai terveik véglegesítéséhez, amelyek várhatóan jövőre készülnek 
el. A LIFE360 online platformot hoz létre a magyarországi, olaszországi, lengyelországi, 
romániai és spanyolországi folyamat támogatására azáltal, hogy több embert von be az 

érdemi konzultációs folyamatokba, hatékony nemzeti tervek kidolgozásába és 
végrehajtásába, valamint az éghajlat-politikai irányítás javításába. A platform elősegíti a 

helyi és regionális hatóságok és a nem kormányzati szervezetek közötti párbeszédet. A 
projekt keretében olyan eszközök is kifejlesztésre kerülnek, mint például forgatókönyvek, 
oktatócsomagok és egy közösségi kiszervezési adatbázis, és lehetőség nyílik a bevált 
gyakorlatok megosztására. Emellett létrejön egy, a szakpolitika nyomonkövetését szolgáló 
portál a nemzeti éghajlat-politikák értékelésére és mérésére.  

 LIFE Természet és biológiai sokféleség: 

Az északi pocok élőhelyének megmentése (LIFE Microtus II) 

A Duna menti alföldön belül a vizes élőhelyek, a patakok, a mocsaras területek és a nedves 
rétek zsugorodása súlyos hatást gyakorol egy jégkorszakig visszakövethető, igen sajátos 

élőhelyigényű rágcsálóra. A szóban forgó Microtus oeconomus mehelyi az északi pocok 
Ausztriában, Magyarországon és Szlovákiában honos alfaja. A természetes élőhelyeiken élő 
északipocok-populációk 20%-kal való növelése érdekében a LIFE Microtus II program 
földterületek vásárlására, az élőhelyek helyreállítására, ökológiai folyosókat létrehozására, 
valamint a szóban forgó fajra irányuló figyelemfelkeltésre összpontosít. 

További információk 

 A LIFE program honlapja (angolul) 
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Az egységes piac Európa legjobb eszköze a mai változó 
világban  

Az elmúlt 25 évben Európa az egységes piacnak köszönhetően az egyik legvonzóbb gazdasági 
térséggé vált. 
A négy oszthatatlan szabadság – a személyek, az áruk, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása 
– hozzájárult a polgárok jólétének javításához és az EU versenyképességének megerősítéséhez. Az 
egységes piacon az európai fogyasztók – akár belföldön vásárolnak, akár más tagországból 
szereznek be árut vagy szolgáltatást – a termékek szélesebb kínálatából választhatnak alacsonyabb 

árakon, és annak is hasznát látják, hogy az előírásoknak köszönhetően a környezet, a szociális 
jogok és a fogyasztók magasabb szintű védelemben részesülnek. Az európai kis- és 
nagyvállalkozások az EU egész területén könnyebben bővíthetik ügyfélkörüket, illetve 
értékesíthetik termékeiket és szolgáltatásaikat. Röviden szólva, az egységes piac Európa legjobb 
eszköze arra, hogy elősegítse az európai vállalkozások növekedését és fokozza 
versenyképességüket a globalizált piacokon. 
Ahhoz, hogy az egységes piacban rejlő potenciált a digitális korban is maximálisan kiaknázhassuk, 

és biztosíthassuk az európai gazdaság fenntartható növekedését, az egységes piacnak megfelelően 

kell működnie, és folyamatosan fejlődnie kell a mai rohamosan változó világban. Az Európai 
Bizottság a mai napon friss értékelést ad közre az egységes piac helyzetéről, továbbá azt 
szorgalmazza, hogy a tagállamok erősítsék meg az egységes piac iránti politikai 
elkötelezettségüket. A mai közlemény a Bizottság első válasza az Európai Tanács márciusi 
felkérésére, amely arra irányult, hogy a Bizottság ismertesse az egységes piac aktuális helyzetét, 

és mérje fel, milyen akadályok gátolják még és mely lehetőségek segíthetik elő az egységes piac 
teljes körű működését. 

További információk (angolul) 

 Tájékoztató az egységes piacról 

 Áttekintés az egységes piacra vonatkozó bizottsági kezdeményezésekről 

 Bizottsági közlemény az egységes piacról 
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