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2800 európai – köztük 91 magyarországi – település 
nyert el WiFi4EU-utalványt 

A Pest megyei nyertesek:  

PILISCSABA, POMÁZ, KISKUNLACHÁZA, 

KISTARCSA,TAHITÓTFALU,PILISSZÁNTÓ, BIATORBÁGY, 
GÖDÖLLŐ, TÁPIÓSZELE 

Az Európai Bizottság ma kihirdette az első – november 7–én meghirdetett – WiFi4EU pályázati 
felhívás eredményét. 

A több mint 13 ezer pályázó közül a Bizottság 2800 települést választott ki és részesít WiFi4EU-
utalványban. A kiválasztott települések (önkormányzatok vagy önkormányzati társulások) 
wifipontokat hozhatnak létre a városházákon, közkönyvtárakban, múzeumokban, parkokban, 
tereken és a közösségi élet egyéb olyan színterein, ahol még nem áll rendelkezésre ingyenes 

vezeték nélküli internetkapcsolat. Magyarországon Abától Zalalövőig összesen 91 település nyerte 
el az egyenként 15 ezer euró (kb. 4,85 millió forint) értékű WiFi4EU-utalványokat. 
  
A kiválasztott települések szerződést köthetnek azokkal a cégekkel, melyek közterületeiken 
telepíteni fogják a wifipontot, majd beválthatják a kapott utalványt. Mind a 2800 wifipont legalább 

3 éven át működni fog. A WiFi4EU-hálózatok ingyenesek és reklámmentesek lesznek, és 
használatukhoz a felhasználóknak nem kell megadniuk a személyes adataikat. A Bizottság további 

három felhívást fog a közeljövőben közzétenni azoknak a településeknek a számára, amelyek ez 
alkalommal nem kaptak utalványt. A második pályázat meghirdetésére 2019 elején kerül majd sor. 

További információk 

 A WiFi4EU-utalványokat elnyerő magyarországi települések listája 

 A WiFi4EU-utalványokat elnyerő összes település Európa-szerte 

 A WiFi4EU kezdeményezés weboldala 
 Tájékoztató a WiFi4EU kezdeményezésről 
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Európai beruházási terv: 200 millió eurós hitel a 

budapesti repülőtér bővítésére, 20 millió eurós kölcsön 
az AImotive-nak  

Az Európai Beruházási Bank az Európai Stratégiai Beruházási Alap által támogatott hitelekről 
állapodott meg a Budapest Airport-tal, valamint az AImotive vállalattal. 

Az Európai Beruházási Bank (EBB) és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret üzemeltető Budapest 

Airport 200 millió euró (több mint 64 milliárd forint) összegű hitelszerződést kötött Magyarország 
fő nemzetközi repülőterének további bővítése és fejlesztése céljából. Az európai beruházási terv 
(vagy Juncker-terv) központi eleme, az Európai Stratégiai Beruházási Alap által támogatott hitel 
segítségével a Budapest Airport folytathatja nagyléptékű infrastrukturális fejlesztéseit. A 
fejlesztések eredményeként a várható keresletnövekedésnek megfelelően tovább nő a repülőtér 
kapacitása. Az új terminál a létező legkorszerűbb létesítmény lesz, amely világszínvonalú utazási 
élményt biztosít majd az utasoknak. Emellett számos további beruházási projekt van folyamatban a 

társaságnál, többek között egy új légiáru-kezelő létesítmény és egy többszintes parkolóház. 

Mindezen fejlesztések biztosítják majd, hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér a legmagasabb 
repülőtéri biztonsági és védelmi színvonal fenntartása mellett továbbra is világszínvonalú 
repülőtérként működhessen. 

Az Európai Beruházási Bank és a budapesti székhelyű AImotive gépjármű-technológiai vállalat 20 
millió euró (kb. 6,4 milliárd forint) összegű kölcsönről szóló megállapodást írt alá. Az EBB-hitel 
lehetővé teszi az Almotive számára az önvezető járművekhez szükséges, mesterséges 
intelligenciával működő szoftvertechnológiájának továbbfejlesztését. Az AImotive által kifejlesztett 
innovatív mesterségesintelligencia-technológia csökkenteni fogja az önvezető járművek költségeit 

és növelni fogja azok biztonságát. Az EBB-hitel lehetővé teszi a 200 fős vállalat működésének 
fellendítését az önvezető autók gyorsan fejlődő szegmensében. Az AImotive-nak lehetősége lesz 
arra, hogy továbbfejlessze technológiáját, és termékeinek biztonságos, gépjárműipari minőségű 
változatát hozza forgalomba, amely megfelel a piaci igényeknek. A vállalat termékei közé tartozik 
egy modulrendszerű, mesterséges intelligencián alapuló, önvezető autókhoz tervezett szoftver, egy 
virtuális szimulációs környezet, amely segít felgyorsítani az önvezető technológiák tesztelését és 

ellenőrzését, valamint egy nagy teljesítményű, alacsony energiafelvételű, mesterséges 
intelligenciát alkalmazó chipekhez szükséges IP mag. 

További információk 

 Az Európai beruházási tervről szóló weboldal 

Veszprém lesz 2023-ban Európa Kulturális Fővárosa 
Magyarországon  

A pályázatokat elbíráló független testület  kiadott ajánlásában azt indítványozza, hogy 2023-
ban Veszprém legyen Európa Kulturális Fővárosa Magyarországon. 

Az Európa Kulturális Fővárosa elnevezésű kezdeményezés 1985-ben indult útjára, és napjainkra az 

egyik legnagyobb szabású európai kulturális projektté és az EU egyik legelismertebb programjává 
nőtte ki magát. 

A projekt célja soha nem volt annyira időszerű, mint most: a kezdeményezés lehetővé kívánja 
tenni, hogy az európai polgárok többet tudjanak meg egymás kultúrájáról, megcsodálják közös 
történelmünk emlékeit, megtapasztalják az európai értékek gazdagságát, és átéljék az európai 
összetartozás érzését. 

Navracsics Tibor oktatásért, kultúráért, ifjúságért és sportért felelős uniós biztos a következőket 
nyilatkozta a ma meghozott döntéssel kapcsolatban: 
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„2023-ban ismét Magyarország adja majd Európa Kulturális Fővárosát. 2010 után, amikor Pécs 

nyerte el ezt a címet, most Veszprémen lesz a sor, hogy egy teljes évre az érdeklődés 
középpontjába kerüljön. Meg vagyok győződve arról, hogy a város és környéke maximálisan 
kamatoztatni tudja majd az Európa Kulturális Fővárosa címmel járó előnyöket. A cím birtokában elő 
tudják majd segíteni, hogy a helyi kulturális élet szereplői és az itt élők még több szállal 
kapcsolódjanak Európa többi részéhez és a világ más térségeihez, közelebb tudják hozni az 
embereket egymáshoz, és elő tudják mozdítani a közösségépítő tevékenységeket. Az Európából és 
a világ más pontjairól érkező látogatók felfedezhetik a várost és a helyi kulturális értékeket, 

egyúttal pedig arról is meggyőződhetnek, mennyire sokszínű Európa kultúrája. A végéhez közeledik 
2018, és ezzel a kulturális örökség európai éve is. Európa-szerte polgárok milliói vettek részt – 
sokféle és kreatív módon – a közös európai kulturális örökség megünneplésében. Az Európa 
Kulturális Fővárosa és a kulturális örökség európai éve elnevezésű kezdeményezések között sok a 
hasonlóság. Különösen abban hasonlítanak, hogy jól szemléltetik: a kultúra ápolása számottevő 
előnyökkel járhat hosszú távon – nemcsak kulturális, hanem gazdasági és társadalmi téren is. Nos, 
most már Veszprém is számolhat ezekkel az előnyökkel.” 

Az „Európa Kulturális Fővárosa” európai uniós fellépésre vonatkozó európai parlamenti és tanácsi 
határozattal összhangban Magyarország városai 2023-ban kapnak lehetőséget arra, hogy elnyerjék 

a címet. 

Az Európa Kulturális Fővárosának kijelölésére szolgáló jelenlegi rendszerben a kiválasztás két 

fordulóban zajlik: először előválogatásra kerül sor, majd – kilenc hónappal később – az első 
fordulón sikeresen továbbjutó pályázók közül a bírálók kiválasztják azt a várost, amelynek a címet 
odaítélni javasolják. A kiválasztott várost hivatalosan az érintett tagállam jelöli ki az Európa 
Kulturális Fővárosa cím viselésére. 

A kiválasztási kritériumok értelmében a pályázó városoknak olyan kulturális programot kell 
kidolgozniuk, mely erőteljes európai dimenzióval rendelkezik, ösztönzi a helyi érdekelt felek és a 
különböző városrészek részvételét, és az egész országból és Európából is a helyszínre vonzza a 
látogatókat. A programnak tartós hatást kell kifejtenie, és hozzá kell járulnia a város hosszú távú 
fejlődéséhez. A pályázó városoknak azt is bizonyítaniuk kell, hogy bírják az illetékes helyi 
hatóságok támogatását, és hogy képesek megvalósítani a projektet. 

Magyarország esetében a kezdeményezés iránt érdeklődő városok számára az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma tette közzé a pályázati felhívást 2017 februárjában. A felhívásra válaszul hét város – 

Debrecen, Eger, Gödöllő, Győr, Székesfehérvár, Szombathely és Veszprém – nyújtott be 
pályázatot. 2018 februárjában került sor az előválogatásra, melyen végül három város (Debrecen, 
Győr és Veszprém) jutott túl. A három település 2018 novemberéig kiegészíthette pályázatát, majd 
meghívást kapott a pályázatok végleges elbírálását célzó, december 13–14-én Budapesten 
megrendezett ülésre. 

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

(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. 

 További információk  

Az „Európa Kulturális Fővárosa” kezdeményezést ismertető webhely 

Az „Európa Kulturális Fővárosa” kezdeményezést ismertető tájékoztató kiadvány 

Európai Bizottság: Kultúra 
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Határozottabb uniós fellépés a félretájékoztatással 

szemben 

Tekintettel a 2019. évi európai parlamenti választásokra, valamint arra, hogy 2020-ig több 
tagállamban országos és helyhatósági választásokra kerül sor, ma cselekvési tervet terjesztettek 
elő a félretájékoztatás elleni küzdelem fokozása és a demokratikus rendszerek védelme érdekében. 

A cselekvési tervben az Európai Bizottság és Federica Mogherini, a közös kül- és biztonságpolitika 
főképviselője több konkrét intézkedést is felvázol a félretájékoztatás elleni fellépés érdekében, 
egyebek mellett külön riasztási rendszer létrehozását és az online platformok által aláírt gyakorlati 
kódex végrehajtásának szoros nyomon követését szorgalmazva. A terv a célokra fordítható 
források növelését is előirányozza. A cselekvési terv négy kulcsfontosságú területre összpontosít: 

 Az észlelés javítása: az EU megerősíti az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) stratégiai 

kommunikációs munkacsoportjait és hibrid fenyegetésekkel foglalkozó uniós információs és 
elemzőcsoportját, valamint a szomszédságpolitikai partnerországokban működő uniós 

küldöttségeket, lényegesen több szakembert és adatelemző eszközt biztosítva számukra. 
Az EKSZ stratégiai kommunikációs költségvetése a tervek szerint 2019-ben több mint 
kétszeresére – 1,9 millióról 5 millió euróra – emelkedik. 

 Összehangolt válaszlépések: Az uniós intézmények és a tagállamok között 2019 

márciusáig külön riasztási rendszer jön létre a félretájékoztatási kampányokkal kapcsolatos 
adatok és értékelések megosztásának elősegítése, valamint a félretájékoztatási 
fenyegetések valós idejű jelzése céljából. A Bizottság és a főképviselő azt szorgalmazza 
továbbá, hogy a tagállamok tegyenek többet az uniós értékek és szakpolitikák 

kommunikációja terén, és védelmezzék az Európai Uniót és annak intézményeit a 
félretájékoztatási kampányokkal szemben. 

 Az internetes platformok és az online ágazat: A Bizottság 2018 áprilisában gyakorlati 
kódexet terjesztett elő, melyet októberben a Facebook, a Google, a Twitter és a Mozilla, 

valamint az online platformokat, illetve a reklámipart és a hirdetőket képviselő szakmai 
szövetségek is aláírtak. A cselekvési terv azt szorgalmazza, hogy az aláírók mielőbb hajtsák 
végre a vállalt kötelezettségeiket, a 2019. évi európai parlamenti választások tekintetében 
sürgősnek minősülő intézkedésekre összpontosítva. Ezek mindenekelőtt a következőket 
foglalják magukban: a politikai hirdetések átláthatóságának biztosítása, a hamis 
felhasználói fiókok törlésére irányuló erőfeszítések fokozása, a nem emberi interakciók (az 

internetes robotok által automatikusan küldött üzenetek) megjelölése, a tényellenőrzőkkel 

és tudományos kutatókkal való együttműködés a félretájékoztatási kampányok észlelése 
érdekében, valamint az ellenőrzött tényeken alapuló tartalmak láthatóságának és 
terjedésének javítása. 

 Tudatosságnövelés és a polgárok felkészültségének javítása: A célzott tudatosító 

kampányok mellett az uniós intézmények és tagállamok külön programok segítségével 
mozdítják elő a médiaműveltséget. 

További információk  

A félretájékoztatással szembeni cselekvési terv 

Kérdések és válaszok: Az EU fokozza erőfeszítéseit a félretájékoztatással szemben 

Tájékoztató: Cselekvési terv a félretájékoztatással szemben 

A félretájékoztatással szembeni fellépésről szóló uniós webhely (link is external) 

Az online félretájékoztatásra vonatkozó gyakorlati kódex 
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Digitális egységes piac: Érvénybe léptek a határok 

nélküli online vásárlást lehetővé tevő új szabályok  

2018. december 3-án az EU egész területén érvénybe lépett az az uniós rendelet, amely 
megszünteti az indokolatlan területi alapú korlátozásokat az e-kereskedelemben. 

Az uniós polgároknak többé nem kell aggódniuk amiatt, ha valamelyik weboldal letiltja vagy 
átirányítja őket – vagy elutasítja bankkártyájukat – csak azért, mert máshonnan származnak vagy 
más uniós országban tartózkodnak. Bárhol tartózkodjanak is az EU területén, az új uniós 
rendeletnek köszönhetően más tagállamban székhellyel rendelkező kereskedők által kínált árukhoz 
és szolgáltatásokhoz is hozzáférhetnek majd. Az új szabályok így több lehetőséget biztosítanak 
mind a fogyasztók, mind a vállalkozások számára az EU belső piacán. 

Andrus Ansip, az Európai Bizottság digitális egységes piacért felelős alelnöke, valamint Marija 
Gabriel, Elzbieta Bienkowska, és Vera Jourová uniós biztosok a rendelet hatálybalépése alkalmából 
közös nyilatkozatot tettek közzé, amelyben hangsúlyozzák, hogy a korlátok nélküli Európa az 

online vásárlás előtt álló akadályok felszámolását is jelenti, ezért az indokolatlanul bevezetett 

területi alapú korlátozások megszüntetése alapvető fontosságú lépés, amely mindenki számára 
valóra váltja a digitális egységes piacot. 

További információk 

E-kereskedelem az EU-ban: tájékoztató a fogyasztók számára 

Rövid útmutató az online kereskedők számára 

Területi alapú korlátozások az e-kereskedelemben: kérdések és válaszok 
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