
 

2022. december 

KEDVES OLVASÓ! 

Október és november sok izgalmat hozott a Magyarországnak szánt uniós forrásokhoz való 

hozzáférés tekintetében, és természetesen ez a kérdés Budapest szempontjából is perdöntő: várható-

e a fővárosi, elsősorban kibocsátáscsökkentéssel, fenntartható közlekedéssel kapcsolatos fejlesztési 

projekteket finanszírozó EU-s pénzek megérkezése? Az elmúlt évek fővárosi lobbitevékenysége 

mindenesetre nem maradt eredménytelen. Már 2020 januárjában felhívtuk a figyelmet arra, hogy a 

2021-2027 közötti időszak közösségi forrásainak felhasználására vonatkozó kormányzati tervek 

szakmailag is gyengék, és világosan kirajzolódik belőlük az ellenzéki önkormányzatok uniós 

támogatásokból való kirekesztésének szándéka. Ez ellen idestova három éve küzdünk a 

rendelkezésre álló eszközökkel, felvázolva, hogy a politikai diszkrimináció a szakmai célkitűzések 

megvalósulását is gátolja országos szinten, és a közös uniós célkitűzések – például a klímaváltozás 

elleni fellépés területén – nem teljesíthetők az ellenzéki önkormányzatok, így a Főváros ellenében. 

Úgy néz ki, nem hiába. Az operatív programoknál Budapest számára a jogszabályi minimumra 

szorítkozó eredeti kormányzati előterjesztések szakmai kritikája, véleményünk benyújtása a 

társadalmi egyeztetési folyamatban, illetve az operatív programokról folyó egyeztetések szoros 

követése nyomán a most uniós jóváhagyásra váró operatív programtervezetek lényegesen kedvezőbb 

pozíciót biztosítanak Budapest számára, elsősorban a közösségi közlekedés fejlesztése területén, ami 

jelentősen hozzájárulhat a Főváros dekarbonizációs terveinek, és a 100 klímasemleges város 

program keretén belül megfogalmazott céljaink megvalósításához.  

A magyar Helyreállítási Terv és a feltételességi eljárás kapcsán a Bizottság által javasolt lépésekről (a 

terv jóváhagyása és a feltételességi eljárásban szankcióként mintegy 3000 milliárd forintnyi összeg 

befagyasztása) a tagállami kormányok képviselői csak a közeljövőben döntenek, így annak 

kimenetele még nem ismert. A javasolt zárolás mindenesetre épp azokat az operatív programokat 

(TOP+, IKOP+, KEHOP+) érinti, amelyekből a Főváros is komolyabb támogatásokra számíthat, így a 

vita kimenetele közvetlenül is érinti Budapestet, ezért különösen szorosan nyomon követjük az 

eseményeket.



 

Az EU-s források ügyében folytatott tárgyalások mellett természetesen sok egyéb izgalmas dolog is 

történt. A Régiók és Városok Európai Hetén a fővárosok és fővárosi régiók brüsszeli képviseleteinek 

hálózata közös panellel vett részt az ifjúság és a nők bevonásáról a döntéshozatalba, melyben 

Budapestet Tüttő Kata főpolgármester-helyettes képviselte. Brüsszelben járt Balogh Samu 

kabinetfőnök is, aki nem csak a Bizottság szakértői csoportjának munkájában vett részt, de elkísértük 

érdekképviseleti szervezetekkel (Eurocities, POLIS), valamint az Európai Bizottság Regionális és 

Várospolitikai Főigazgatóságával folytatott megbeszéléseire is. Egyeztettünk Frans Timmermans 

bizottsági elnök-helyettes kabinetjével a 100 klímasemleges város program számára elérhető 

forrásokról, képviseletvezetőként pedig az egyiptomi Sarm-es-Sejkben folyó klímatárgyalások GLOBE 

International által szervezett paneljében, illetve a prágai European Values Summit közép-európai 

energiabiztonsággal kerekasztalbeszélgetésében vettem részt (és hangsúlyoztam a városok szerepét 

a klímacélok teljesítése és az energiabiztonság megteremtése területén). 

További tevékenységünkről, a fontosabb uniós fejleményekről, eseményekről és pályázati 

lehetőségekről olvassák el legfrissebb – idei utolsó – hírlevelünket. 

 

 

 

 

Jávor Benedek 

képviseletvezető
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KÉPVISELETI 

TEVÉKENYSÉG 

2022. október 10-13. 

Régiók és Városok Európai Hete 

A számtalan - szakpolitikai témákat megvitató 

és pályázati programokat (URBACT IV., EUI-

UIA) bemutató - workshopból igyekeztünk 

minél többet követni. A Fővárosok és Főváros 

Régiók hálózat több tagja (köztük Budapest) 

által szervezett workshop fókusza az ifjúság 

volt, azonban a nők helyzete és az 

energiaválság is szóba került. Az 

eseménysorozatról készült összefoglaló és a 

videók megtekinthetők az EWRC honlapján.  

Tovább az EWRC oldalára  

 

2022. október 24-25. 

Balogh Samu kabinetfőnök 

Brüsszelben 

Budapest is bekerült az Európai Bizottság 

városi mobilitással foglalkozó szakértői 

csoportjába. A Fővárost Balogh Samu 

kabinetfőnök képviseli. A szakértői csoport 

első találkozójához kapcsolódva egyéb 

szakmai programokat is szerveztünk. Az 

Eurocities, a POLIS és a Regionális és 

Várospolitikai Főigazgatóság munkatársaival 

egyeztetett a kabinetfőnök és a Képviselet 

munkatársai.  

A szakértői csoport oldala 

 

 

 

 

2022. október 26. 

EP-Urban Intergoup 

Az URBAN Intergroup rendezvényének célja 

az volt, hogy platformot teremtsen az uniós 

intézmények számára annak megvitatására, 

hogyan lehetne előmozdítani az ENSZ-szel 

való együttműködést a fenntartható 

városfejlesztés területén. Az ENSZ-Habitat 

2022-ben az URBAN Intergroupnak ítélte oda 

a Tiszteletdíjat (Scroll of Honour), az ENSZ 

legrangosabb kitüntetését a fenntartható 

városfejlesztés előmozdítása terén elért 

eredményekért. A rendezvény megtekinthető 

az Intergroup oldalán. 

Tovább az Intergroup oldalára  

 

2022. október 27. 

Egyeztetés Brüsszel Főv. Régióval 

2023-ban Brüsszel Főváros Régió Városi 

Csúcstalálkozónak ad otthont (június 12-15. 

között). Az esemény keretében kerül sor az 

Eurocities éves közgyűlésére, a Metropolis 

éves találkozójára és a szervezők között van 

az OECD, valamint az UCLG is. A Square 

konferenciaközpontban lesz az esemény, több 

plenáris üléssel, workshopokkal és a partnerek 

standjaival. Az általános téma: kihívások, 

melyekkel a városok napjainkban szembe kell, 

hogy nézzenek (társadalmi és területi 

struktúra, egyenlőtlenségek, migráció, 

éghajlat- és energia, tervezés). A megbeszélés 

célja annak felmérése volt, hogyan tud 

Budapest bekapcsolódni. 

https://europa.eu/regions-and-cities/
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=en&groupID=3863
http://urban-intergroup.eu/
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2022. november 9. 

ENSZ Klímacsúcs, Egyiptom, Sarm-

es-Sejk 

Jávor Benedek a GLOBE International 

klímacsúcshoz kapcsolódó kairói 

konferenciáján adott elő online az 1992-es riói 

Föld Csúcs óta eltelt 30 év értékeléséről, 

különös tekintettel a városok és a kelet-közép-

európai régió szerepére, helyzetére és 

kilátásaira.  

A COP27 oldala  

 

2022. november 9. 

European Values Summit, 

Csehország, Prága 

Ugyancsak online vett részt képviseletünk 

vezetője a csehországi European Values 

Summit rendezvényen, ahol a közép-európai 

energiabiztonságról szóló panel felkért 

előadója volt, és a magyar helyzeten túl 

elsősorban a városok energiaellátás területén 

jelentkező nehézségei és lehetőségei kerültek 

terítékre. Az Európai Értékek Csúcstalálkozója 

egy évente megrendezésre kerülő, többnyire 

zárt ajtók mögött zajló, a nemzetközi 

biztonsággal foglalkozó esemény.  Az 

esemény nyilvános vitáin és paneljein készült 

videók megtekinthetők a konferencia 

honlapján. 

Tovább a konferencia honlapjára  

 

 

2022. november 28-30. 

Eurocities kapcsolattartók éves 

találkozója, Ausztria, Bécs 

Az Eurocities kapcsolattartók a COVID járvány 

előtt évente találkoztak, hogy áttekintsék a 

szervezet szakpolitikai és projekt munkáját. 

2020-21-ben online került sor a találkozóra, így 

a 2022-es bécsi találkozót nagy érdeklődés 

övezte és számtalan új tagváros képviselője is 

részt vett a régi tagok mellett. Budapestet 

Mátyási Gizella képviselte. Az Eurocities elmúlt 

hónapokban folytatott munkájának, a jövőbeli 

terveknek a bemutatásán túl, Bécs lakhatási 

modelljéről, egy fejlesztés alatt lévő negyedről, 

egy új, a Dunához kapcsolódó, fenntartható 

vízkezeléssel foglalkozó kísérleti laborról is 

hallhattak a résztvevők. 

 

2022. december 3. 

Az Európai Zöld Párt Kongresszusa, 

Dánia, Koppenhága 

Az Európai Zöld Párt (EGP) kongresszusán 

Jávor Benedek a plenáris ülés szociálisan 

igazságos energetikai átmenetről szóló 

vitájának előadója volt, ahol a magyar 

energiapolitika kritikája mellett olyan 

intézkedésekről beszélt, amelyek révén 

Európa egésze jelentős lépéseket tehetne egy 

szociálisan méltányos energiaátmenet felé, és 

hangsúlyozta ezen belül a városok 

megkerülhetetlen szerepét is.  

Tovább a kongresszus oldalára  

https://cop27.eg/#/
https://europeanvalues.cz/en/summit/summit-2022/
https://europeangreens.eu/congress2022


 

5 

EU HÍREK 

EU 2023-as költségvetés 

A Tanács és a Parlament megállapodott a 

2023-as költségvetésről. Az Európai Parlament 

elérte, hogy növeljék azon programok és 

szakpolitikák finanszírozását, amelyeket 

létfontosságúnak tartanak az ukrajnai háború 

és az energiaválság következményeinek 

kezeléséhez, a járvány utáni fellendüléshez 

való hozzájáruláshoz, valamint a zöld és 

digitális átmenetre irányuló erőfeszítések 

megerősítéséhez, összhangban a Parlament 

2023-ra vonatkozó iránymutatásaiban 

meghatározott prioritásokkal. Az EP eljárási 

oldalán a költségvetési javaslat és valamennyi 

egyéb információ elérhető. 

Tovább az EP eljárási oldalára 

 

Tisztább levegő és víz 

Az Európai Bizottság szigorúbb 

szabályokat terjesztett elő a környezeti levegő 

minőségére, a felszíni, illetve felszín alatti 

vizekben található szennyező 

anyagokra, valamint a települési szennyvíz 

kezelésére vonatkozóan. A javaslatok a 

nemzeti és helyi hatóságokra bízzák, hogy 

milyen konkrét intézkedéseket hoznak az 

előírások teljesítése érdekében. A részletek a 

bizottsági sajtóközleményben olvashatók. 

Tovább a sajtóközleményhez  

 

Rövid távú szálláshelykiadás 

A Bizottság rendeletjavaslatot fogadott el, 

amelynek célja a rövid távú szálláshelykiadás 

átláthatóbbá tétele és a hatóságok támogatása 

abban, hogy biztosítani tudják a rövid távú 

szálláshelykiadás kiegyensúlyozott fejlődését a 

fenntartható idegenforgalmi ágazat részeként. 

A rendelet elfogadását (EP és Tanács) és 

hatálybalépését követően a tagállamok 

számára kétéves időszak áll majd 

rendelkezésre az adatcseréhez szükséges 

mechanizmusok létrehozására. 

Tovább a bizottsági közleményhez  

 

Épületek energiahatékonysága 

A direktíva uniós felülvizsgálatának 

folyamatában a Tanács megállapodásra jutott: 

2028-tól a közszféra tulajdonában lévő új 

épületek nulla kibocsátásúak lesznek, 2030-tól 

minden új épület nulla kibocsátású lesz. 

Kivételt képeznek majd egyes épületek, köztük 

a történelmi épületek, az istentiszteleti helyek 

és a védelmi célokra használt épületek. 

A meglévő épületek esetében a tagállamok 

megállapodtak abban, hogy bevezetik az 

energiateljesítményre vonatkozó 

minimumkövetelményeket. A cél a felújítások 

beindítása, a legrosszabb teljesítményű 

épületek fokozatos kivonása és a nemzeti 

épületállomány folyamatos javítása. A 

részletek a Tanács oldalán olvashatók. 

Tovább a Tanács oldalára  

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0212(BUD)&l=en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_22_6278
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_22_6493
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/25/fit-for-55-council-agrees-on-stricter-rules-for-energy-performance-of-buildings/
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Magyarország helyreállítási terve 

A Bizottság november 30-án úgy határozott, 

hogy a szükséges mérföldkövek teljes körű és 

hatékony végrehajtásának függvényében 

jóváhagyja Magyarország helyreállítási és 

rezilienciaépítési tervét, viszont mindaddig 

nem teljesíthető kifizetés, amíg Magyarország 

maradéktalanul és pontosan végre nem 

hajtotta a 27 szupermérföldkőben 

meghatározott intézkedéseket. A Tanácsnak 

december 19-ig kell határoznia a Bizottság 

javaslatáról. Magyarország 5,8 milliárd euró 

vissza nem térítendő támogatáshoz juthat így. 

A részletek és a terv is elérhető az alábbi 

linken. 

Tovább a bizottsági közleményhez 

 

Oktatás, képzés – új bizottsági 

jelentés 

A Bizottság november 18-án jóváhagyta az 

európai oktatási térség megvalósítása felé tett 

előrelépésről szóló jelentését. A jelentés 

számba veszi a folyamatban lévő uniós 

kezdeményezéseket és tendenciákat, valamint 

meghatározza a 2025-ös mérföldkőhöz 

kapcsolódó feladatokat. A jelentést kísérő 

Oktatási és Képzési Figyelő országokra 

lebontva mutatja be a helyzetet. A magyar 

országjelentés megállapítja, hogy a tanárhiány 

egyre nagyobb gond, nem javult a helyzet a 

korai iskolaelhagyás területén sem. 

Tovább a bizottsági közleményhez  

 

 

2022 őszi gazdasági előrejelzés 

Megjelent az Európai Bizottság 2022 őszi 

gazdasági előrejelzése. Bár a növekedés 

2022-ben várhatóan jobb lesz a korábban 

előre jelzettnél, 2023 tekintetében jelentősen 

romlottak a növekedési és az inflációs 

kilátások a nyári időközi előrejelzéséhez 

képest. A növekedés tavasszal előreláthatólag 

visszatér Európába, ahogy a gazdaság 

lassacskán kiszabadul az infláció szorításából. 

A gazdasági aktivitás azonban a kereslet tartós 

gyengélkedése miatt visszafogott lesz, így a 

GDP növekedése 2023-ban összességében 

várhatóan 0,3%-ot ér majd el mind uniós, mind 

euróövezeti szinten. 

Tovább a bizottsági közleményhez  

 

ATELIER – Horizon Europe projekt 

Az ATELIER projekt (https://smartcity-

atelier.eu/about/ )  fő célkitűzése, hogy 

Amszterdamban és Bilbaóban 1,7 kt CO2-

kibocsátás megtakarítása érdekében pozitív 

energiájú városrészeket valósítson meg, 

bizonyítva, hogy az integrált intelligens városi 

megoldások támogatják a pozitív energiájú 

városrészek kiépítését. A projekt keretében hat 

város, Pozsony, Budapest, Koppenhága, 

Krakkó, Matosinhos és Riga a megoldások   

átültetésével törekszik éghajlati célkitűzési 

megvalósítása felé. A projekt legutóbbi 

hírlevelében Budapest szolártérképéről is 

olvashatunk. 

Tovább a hírlevélhez  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_22_7273
https://op.europa.eu/webpub/eac/education-and-training-monitor-2022/en/
https://op.europa.eu/webpub/eac/education-and-training-monitor-2022/hu/country-reports/hungary.html
https://op.europa.eu/webpub/eac/education-and-training-monitor-2022/hu/country-reports/hungary.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_22_6707
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_22_6782
https://smartcity-atelier.eu/about/
https://smartcity-atelier.eu/about/
https://mailchi.mp/442f499d3367/atelier-newsletter-15535336?e=9aa09f3e4f
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PÁLYÁZATOK / 

KONZULTÁCIÓK 

Határidő: 2023. január 20. 

Célzott konzultáció – a 2023-as 

jogállamisági jelentéshez 

Az Európai Bizottság több forrásból kíván 

információkat beszerezni a jelentéshez. Ezek 

egyike ez a konzultáció, a jogállamisággal 

kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó 

szervezetek véleményét várja különösen az 

igazságszolgáltatási rendszerekkel, a 

korrupcióval, a médiapluralizmussal és a fékek 

és ellensúlyok kérdésével kapcsolatban.  

Tovább a konzultációhoz  

 

Határidő: 2023. január 19. 

European Urban Initiative-Innovative 

Actions 

A pályázatra az Új európai Bauhaus (a NEB 

oldala) kezdeményezéshez kapcsolódva az 

alábbi témákban lehet projektjavaslatot 

benyújtani:  

körforgásos gazdaság és karbonsemlegesség 

a kulturális örökség megőrzése 

az épületek átalakítása megfizethető lakhatási 

megoldásokhoz 

a városi terek megújítása.  

Tovább a pályázat oldalára  

Határidő: 2023. január 16. 

Innováció közbeszerzése 

Az Európai innovációs közbeszerzési 

támogatás (EAFIP) kezdeményezés Európa-

szerte támogatja a közbeszerzőket az 

innovációs közbeszerzések kidolgozásában és 

végrehajtásában. Az EAFIP lehetőséget kínál 

arra, hogy ingyenes támogatást kapjanak az 

IKT-hez kapcsolódó innovációs beszerzési 

projektekhez (PCP és PPI).  Az utolsó 2022-es 

felhívás jelent meg októberben. 

Tovább a felhíváshoz  

 

Határidő: 2023. február 23 

Kreatív Európa - Kultúra 

Megjelent a 2023-a pályázati felhívás a kis, 

közepes és nagy együttműködési projektekre. 

A CREA-CULT-20223-COOP-1, CREA-CULT-

20223-COOP-2 és CREA-CULT-20223-

COOP-3   felhívásra a kultúra és a kreatív 

szektor szereplői pályázhatnak, kivéve a csak 

az audio-vizuális szektorból érkező 

pályázatokat és kizárólag audio-vizuális 

tartalmat megvalósítani szándékozó 

projekteket.  Kis projektek maximum 80%-os 

(200 ezer euró) uniós támogatást kaphatnak, a 

közepes projektek 70% (egymillió euró), a 

nagy projektek 60% (kétmillió euró) 

támogatást.  

Tovább a pályázati kiíráshoz  

  

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2023-rule-law-report
https://new-european-bauhaus.europa.eu/index_en
https://new-european-bauhaus.europa.eu/index_en
https://www.urban-initiative.eu/calls-proposals/first-call-proposals-innovative-actions
https://eafip.eu/assistance/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=CREA-CULT-2023-COOP;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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Határidő: az egyes kiírásoknál 

Horizon Europe 2023-24 

Az Európai Bizottság december 6-án elfogadta 

a Horizon Europe 2023-24-es 

munkaprogramját ( itt érhető el).  A 

költségvetés 42%-át a legfontosabb éghajlat-

politikai célkitűzések elérésére fordítják, a 

digitális átalakítás és az új európai Bauhaus 

szintén jelentős támogatást kap. A Cluster 5 

információs napok december 15-16-án 

lesznek, a Cluster 2 január 17-én, a Cluster 1 

január 19-én. Ezekről itt érhető el tájékoztatás.  

Tovább a Horizon Europe pályázatokhoz  

 

 

Határidő: 2023. június 9. 

INTERREG EURÓPA 

2023. március 15-én nyílik majd meg az 

Interreg Európa második pályázati kiírása. A 

program oldalán hamarosan elérhető lesz a 

pontos leírás és a pályázati nyomtatvány. Az 

első kiírás anyagai és a program kézikönyve 

már ad támpontokat a felkészüléshez.  

Tovább a program oldalára  

 

 

 

 

 

 

Várható megjelenés: 2023. január 

URBACT IV 

A program az előzőkhez hasonlóan az integrált 

fenntartható városfejlesztést támogatja. 

Akciótervezési hálózatok, transzfer hálózatok, 

valamint innovációs transzfer mechanizmus 

(ennek keretében a partnerek az EUI és UIA 

projektekhez dolgozhatnak ki beruházási 

tervet) a három együttműködési forma. A 

januárban megjelenő felhívás akciótervezési 

hálózatoknak szól majd és három hónap áll 

rendelkezésre a benyújtásra. A program 

oldalán már elérhető egy partnerkeresési 

felület. München például a városok 

éghajlatsemlegességével foglalkozó 

hálózathoz keres partnereket. 

Tovább a program oldalára  

 

 

  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_22_7404
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/events/horizon-europe-info-days_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon
https://www.interregeurope.eu/apply-for-the-call
https://urbact.eu/
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VÁRHATÓ ESEMÉNYEK 

2022. december 13–14. 

Horizon Europe Cluster 6 infó nap 

és brokerage event 

Online 

A Horizon Europe 6-os cluster területei: az 

élelmiszerek, a biogazdaság, a természeti 

erőforrások, a mezőgazdaság és a 

környezetvédelem. A 2023-as munkaprogram 

pályázati lehetőségeiről, a szakpolitikai 

kontextusról nyújt tájékoztatást az információs 

nap. Majd december 19-én projektötlet börze 

követi.  

Részletek és regisztráció  

 

2023. január 18. 

Horizon Europe Cluster 6 brokerage 

esemény 

Online 

Részletek és regisztráció  

 

 

2022. december 15. 

CCRI webinárium Horizon Europe 

pályázati lehetőségekről 

Online 

A Circular Cities and Regions Initiative ( 

https://circular-cities-and-regions.eu/ ) által 

szervezett webinárium a Horizon Europe 

körforgásos gazdasághoz kapcsolódó 

pályázati lehetőségeiről nyújt majd 

tájékoztatást a helyi és regionális 

szereplőknek.  

Részletek és regisztráció 

 

2023. június 6-7. 

EU Green Week 2023 

Brüsszel és online 

A Green Week oldala  

 

 

 

 

 

https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/2tcohVdY0dfgCvuJRj8RTw/overview
https://cluster-2-brokerage-event.b2match.io/
https://circular-cities-and-regions.eu/
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/events/upcoming-events/circular-cities-and-regions-initiative-ccri-webinar-2022-12-15_en
https://environment.ec.europa.eu/eu-green-week_en

