
 

2022. október 

KEDVES OLVASÓ! 

Célegyenesbe fordultak az egyeztetések a magyar kormány és az Európai Bizottság között a jogállamisági 

eljárásban. Budapestet is közvetlenül érinti a tárgyalások kimenetele, hiszen, ha kormány nem képes 

megállapodni az EU-val, az elvesző, vagy késve kifizetett támogatások az egész országnak, a fővárosnak is 

fájóan hiányozni fognak. Kiemelten fontos ezért számunkra, hogy a magyar kormány megadja azokat a 

garanciákat az EU-s pénzek korrupciómentes felhasználásával kapcsolatban, amelyeket a Bizottság feltételül 

szabott a támogatások folyósításához. Emellett sajnos egy külön küzdelmet is kell folytatnunk a magyar 

kormánnyal annak érdekében, hogy Budapest (és más ellenzéki önkormányzatok) méltányos hozzáférést 

kapjanak az uniós támogatásokhoz, és azokat a kormány ne politikai alapon ossza ki. Megítélésünk szerint ezért 

a szűk értelemben vett korrupcióellenes jogszabályi és intézményi garanciákon túl a Bizottságnak nem csupán 

azok végrehajtását és működését kell nyomon követnie az elkövetkező években, hanem figyelmét az uniós 

támogatások elosztása során tapasztalható politikai alapú diszkriminációra is ki kell terjesztenie, és arra is 

biztosítékokat kell kérnie, hogy az energiaválság miatt amúgy is súlyos helyzetben lévő önkormányzatok EU-s 

támogatása nem politikailag elfogultan történik. Képviseletünk ezért folyamatos egyeztetései során az EU-s 

intézményekkel erre a szempontra is felhívta a figyelmet. De az elmúlt hónapban foglalkoztunk a Régiók és 

Városok Európai Hetének előkészítésével, részt vettünk a Fenntartható Energia Hetén, közreműködtünk a 

szeptember 21-22-én megrendezett Budapest Fórum megrendezésében, továbbá nyomon követtük az európai 

jogalkotást és a pályázati lehetőségeket. Minderről olvassanak részletesebben legfrissebb hírlevelünkben! 

Jávor Benedek 

képviseletvezető
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KÉPVISELETI 

TEVÉKENYSÉG 

2022. szeptember 1-8. 

Klímasemleges és okos városok 

misszió 

Szeptember 1-től november közepéig több 

online workshopot is szervez a NetZeroCities 

konzorcium, egyrészt a klímaszerződéshez 

vezető következő lépésekről, másrészt a 

kísérleti városok pályázati felhívásról (erre nem 

csak mission városok pályázhatnak). A 

Képviselet munkatársai is figyelemmel kísérték 

az első workshopokat. A pilot pályázati 

felhívásról szóló workshopok előadásai itt 

érhetők el: 

Pályázati tudnivalók 

 

2022. szeptember 20-21. 

Budapest Fórum 

Képviseletünk aktívan közreműködött a 

Budapest Fórum fenntarthatósági és energiás 

paneljeinek megszervezésében. Jávor 

Benedek képviseletvezető moderálta a Fórum 

„Energiabiztonság Kelet-Közép-Európában az 

ukrajnai háború árnyékában” című paneljét, 

Borislav Sandov volt bolgár miniszterelnök-

helyettessel, Felsmann Balázzsal, a Corvinus 

oktatjával és Toby T. Gatival, az USA 

elnökének volt főtanácsadójával. Az izgalmas 

panelbeszélgetés a hazai és a nemzetközi 

sajtóban is számos megjelenést 

eredményezett. 

Tovább a Budapest Fórum oldalára  

 

 

 

2022. szeptember 7.; 22; 28. 

Régiók és Városok Európai hete 

Szeptemberben folytattuk a Fővárosok és 

Főváros Régiók több tagjával (Bécs, Prága, 

Stockholm, Pozsony Régió, Riga) közösen 

szervezett workshop előkészítését. Budapestet 

Tüttő Kata főpolgármester-helyettes képviseli 

az október 10-én a Régiók Bizottságában 

tartott eseményen, előadásában a fővárosi 

ifjúságpolitika új irányait mutatja be. 

Tovább az EWRC oldalára  

 

2022. szeptember 26-28. 

Európai Fenntartható Energia Hét 

Az egy hetes hibdrid esemény kiemelkedő 

pontjai voltak a nyitó konferencia, a díjak 

átadása, az Európai Ifjúsági Energia Nap. Az 

előadások és panelbeszélgetések körbejárták 

a REPowerEU, a digitalizáció, az 

energiahatékonyság és az igazságos energia 

átmenet témákat. Aki nem ért rá a héten, 

összefoglalót olvashat, meg is nézheti mind a 

nyitó konferenciát, mind a workshopokat. 

Jövőre újra júniusban tervezik megtartani az 

eseményt. 

Tovább az eseményhez  

 

https://netzerocities.eu/call-for-pilot-cities/
https://budapestforum.org/
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://sustainable-energy-week.ec.europa.eu/eusew-highlights_en
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2022. szeptember 27. 

Fenntartható jövő az európai 

városok számára: A polgárok 

kívánságainak figyelembevétele 

Fenti címmel rendezett online párbeszédet a 

European Policy Centre, Patrick Child 

főigazgató-helyettes (Európai Bizottság 

Környezetügyi Főigazgatóság), Neil Valentin 

az Európai Beruházási Bank városi 

mobilitással foglalkozó részlegének vezetője, 

Anna Pasková a cseh Környezetvédelmi 

Minisztérium igazgatója és André Sobczak az 

Eurocities főtitkára részvételével. A résztvevők 

a városok és a polgárok szerepét vizsgálták a 

Green Deal megvalósításában, az európai 

városok zöldebbé tételével kapcsolatos, az 

Európa jövőjéről szóló konferencia során a 

polgárok által megfogalmazott gondolatokra és 

ajánlásokra építve. 

 

2022. október 4-5. 

Driving Urban Transitions 

A Driving Urban Transitions Partnership (DUT) 

a JPI Urban Europe 2022-ben induló új 

programja.  A kutatás, az innováció és a 

kapacitásépítés révén támogatják a helyi 

hatóságokat és önkormányzatokat, a 

szolgáltatókat és az infrastruktúra-

szolgáltatókat, hogy a globális stratégiákat 

helyi cselekvéssé alakítsák. A DUT egyike a 

Horizont Európa keretrendszer 49 európai 

partnerségének, és az egyetlen, amely a 

városfejlesztéssel a maga összetettségében 

foglalkozik, és szorosan kapcsolódik a 100 

klímasemleges és intelligens város európai 

küldetéséhez.  

Tovább a partnerség oldalára  

 

2022. szeptember 29. 

Találkozó a brüsszeli Liszt Intézet 

vezetőjével 

A találkozó célja az együttműködési 

lehetőségek felmérése volt. Budapest 150 

éves évfordulója és a 2023-as brüsszeli 

szecessziós év kapcsán terveznénk brüsszeli 

programokat és ezek kapcsán szeretnénk 

együttműködni a Liszt Intézettel is.  

 

2022. október 6. 

Találkozó a Regionális Pol. 

Főigazgatóság magyar egységével 

A DG REGIO magyar egysége 2022. 

szeptember 1-től Agnés Monfret vezetése alá 

került, aki 22 éve dolgozik az Európai 

Bizottságnál. A korábbi vezetővel kialakított 

gyakorlatot követve, felvettük a kapcsolatot az 

új vezetővel. A látogatáson bemutattuk neki 

Budapest helyzetét, az uniós forrásokhoz való 

hozzáféréssel kapcsolatos nehézségeinket. 

Agnés Monfret elődjéhez hasonlóan nyitott az 

együttműködésre, számít a budapesti 

észrevételekre az operatív programok 

tervezése és végrehajtása során. Külön 

kiemelte a Monitoring Bizottságokon való aktív 

részvétel fontosságát, pozitívan hivatkozva 

Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes 

felszólalására a PM MB legutóbbi ülésén. 

 

https://dutpartnership.eu/
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EU HÍREK 

 

State of the Union 2022 

Szeptember 14-én az Európai Parlament 

plenáris ülésén tartotta a szokásos 

helyzetértékelő beszédet Ursula von der 

Leyen. A korrupció felszámolása központi 

helyet foglalt el a beszédben, csakúgy, mint az 

ukrajnai helyzet és a demokrácia védelme. 

Javasolta, hogy 2023 legyen a készségek 

európai éve.   Egy új Európai Szuverenitási 

Alap létrehozását is szorgalmazza, a stratégiai 

ipari ágazatok támogatására. 

Tovább a beszédhez    

 

Régiók Bizottsága kézikönyv az 

éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodáshoz 

A Régiók Bizottsága első Zöld Megállapodás 

Kézikönyve egy interaktív eszköztár, amely a 

különböző földrajzi területeken és regionális 

sajátosságokon alapuló, az éghajlat-

változáshoz való alkalmazkodást célzó 

intézkedések bevezetéséhez nyújtott pénzügyi 

támogatásokról és technikai eszközökről nyújt 

tájékoztatást.  

Tovább a kézikönyvhöz 

 

 

 

Átláthatóbb és kiszámíthatóbb 

munkafeltételek 

Az uniós tagállamoknak augusztus 1-ei 

határidővel kellett átültetniük a nemzeti 

jogukba az átlátható és kiszámítható 

munkafeltételekről szóló irányelvet. Az új 

szabályoknak köszönhetően a munkavállalók 

kiszámíthatóbb munkafeltételekre jogosultak, 

például az elvégzendő feladatok és a 

munkaidő tekintetében. Emellett arra is 

jogosultak, hogy megfelelő időben és teljesebb 

körű tájékoztatást kapjanak munkájuk alapvető 

szempontjairól, például a munkavégzés 

helyéről és a munkabérről. 

Tovább a hírhez 

 

Szakértői ajánlások a kultúra 

szerepéhez a fenntartható 

fejlődésben 

A kulturális politikákról és a fenntartható 

fejlődésről szóló, 2022. szeptember 28–30-án 

Mexikóvárosban tartott UNESCO-

világkonferencia előtt az Unió Tanácsa alá 

tartozó szakértői csoport „Stormy Times. 

Nature and humans: Cultural courage for 

change” címmel új jelentést adott ki, amely 

kiemeli, hogy ösztönző tényezőként mennyire 

fontos szerepe van a kultúrának a fenntartható 

fejlesztési célok elérésében. A jelentés 11 

ajánlást is megfogalmaz. 

Tovább a jelentéshez  

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/SPEECH_22_5493
https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/Green-Deal-Handbook.aspx
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_22_4765
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0380f31c-37c9-11ed-9c68-01aa75ed71a1/language-en
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DESI - 2022 

Az Európai Bizottság közzétette az uniós 

tagállamok digitális téren elért eredményeinek 

nyomon követésére szolgáló, a digitális 

gazdaság és társadalom fejlettségét mérő 

2022. évi mutató (DESI) eredményeit. Bár a 

tagállamok haladást értek el digitalizációs 

erőfeszítéseik vonatkozásában, de még mindig 

nehézségekkel küzdenek a digitális készségek 

esetében fennálló hiányosságok 

megszüntetése, a kkv-k digitális átalakulása, 

valamint a fejlett 5G hálózatok kiépítése terén. 

Az EU éllovasai továbbra is Finnország, Dánia, 

Hollandia és Svédország. 

Tovább a hírhez  

 

 Bizottsági jelentés a 

környezetvédelmi politikák 

végrehajtásáról 

A Bizottság  közzétette a környezetvédelmi 

politikák végrehajtásának felülvizsgálatáról 

szóló harmadik jelentését (EIR) A jelentés az 

uniós környezetvédelmi jogszabályok 

végrehajtásának jelenlegi állását bemutató 27 

egyedi országjelentés alapján vonja le 

következtetéseit és vázolja fel az uniós szintű 

közös tendenciákat. Információkat tartalmaz 

arról, hogy az uniós kormányok milyen 

hatékonysággal óvják a levegő minőségét, az 

ország ivóvízkészletét és a helyi természeti 

értékeket, kiemelt intézkedéseket határoz meg, 

amelyek javíthatják az egyes tagállamok 

hatékonyságát. 

Tovább a hírhez  

 

 Új SUMP tematikus útmutató a 

vonzó tömegközlekedés 

tervezéséhez 

A Covid-19 válság által okozott társadalmi és 

gazdasági változások hatással voltak a 

tömegközlekedési rendszerekre és azok vonz- 

erejére is. A tömegközlekedést vonzóbbá és 

rugalmasabbá kell tenni a fenntartható városi 

mobilitási tervek (SUMP) kialakítása révén. A 

várostervezőknek túl kell lépniük a szokásos 

gyakorlatokon, hogy kézzelfogható 

elmozdulást érjenek el a személygépkocsikról 

a tömegközlekedés irányába. A CIVITAS 

ELEVATE ehhez készített útmutatót. Az ELTIS 

oldalán valamennyi eddig elkészült tematikus 

útmutató megtalálható. 

Tovább a tematikus útmutatókhoz  

 

Európai gondozási stratégia 

Az Európai Bizottság európai gondozási 

stratégiát terjesztett elő, amelynek célja 

minőségi, megfizethető, hozzáférhető 

gondozási szolgáltatásokat biztosítani az 

egész Európai Unióban. A stratégiához két, a 

tagállamoknak címzett ajánlás is kapcsolódik: 

az egyik a koragyermekkori nevelésre és 

gondozásra vonatkozó barcelonai célok 

felülvizsgálatával, a másik pedig a 

megfizethető, magas színvonalú tartós ápolás-

gondozáshoz való 

hozzáféréssel foglalkozik.                     

Tovább a hírhez  

 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_22_4560
https://environment.ec.europa.eu/publications/environmental-implementation-review-2022_en
https://environment.ec.europa.eu/publications/environmental-implementation-review-2022_en
https://environment.ec.europa.eu/publications/environmental-implementation-review-2022_en
https://environment.ec.europa.eu/law-and-governance/environmental-implementation-review_en#country-reports
https://environment.ec.europa.eu/law-and-governance/environmental-implementation-review_en#country-reports
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_22_5367
https://www.eltis.org/mobility-plans/topic-guides
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=hu&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10382#navItem-relatedDocuments
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=hu&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10382#navItem-relatedDocuments
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-council-recommendation-revision-barcelona-targets_en
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-council-recommendation-revision-barcelona-targets_en
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-council-recommendation-revision-barcelona-targets_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=hu&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10382#navItem-relatedDocuments
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=hu&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10382#navItem-relatedDocuments
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=hu&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10382#navItem-relatedDocuments
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=hu&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10382#navItem-relatedDocuments
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_22_5169
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A munka és a magánélet egyensúlya 

Új uniós szabályozás lépett életbe augusztus 

2-án. Ettől a naptól minden tagállamnak 

alkalmaznia kell a szülők és gondozók munka 

és magánélet közötti egyensúlyának javítását 

célzó, 2019-ben elfogadott uniós szintű 

szabályokat, melyek minimumszabályokat 

határoznak meg az apasági, szülői és 

gondozói szabadságra vonatkozóan, és 

további jogokat - például a rugalmas 

munkaidő-beosztás igényléséhez való jogot - 

állapítanak meg.  

Tovább a hírhez  

 

Európai Innovációs eredménytábla 

A Bizottság közzétette az európai innovációs 

eredménytábla 2022. évi kiadását, amelyből 

kiderül, hogy az EU innovációs teljesítménye 

2015 óta mintegy 10%-kal nőtt. 2021-hez 

képest a 2022. évi innovációs teljesítmény 19 

tagállam esetében javult, míg nyolc tagállam 

esetében romlott. Magyarország a feltörekvő 

innovátorok csoport első helyén áll. Bulgária, 

Horvátország, Lettország, Lengyelország, 

Románia és Szlovákia van még ebben a 

csoportban. 

Tovább a hírhez  

 

 

 

 

A kulturális örökség védelme 

Az Európai Bizottság jelentést tett közzé arról, 

hogy az éghajlatváltozás hatásaival szembeni 

védelem érdekében miként fokozható a 

kulturális örökség rezilienciája. A szakértői 

csoport ajánlásokat is megfogalmaz és olyan 

intézkedéseket javasol, amelyek nyomán a 

kultúrával és a kulturális örökséggel 

kapcsolatos kérdések minden szinten (helyi, 

regionális, nemzeti, európai, nemzetközi) teljes 

mértékben beépülnek a környezeti 

fenntarthatóságot és az éghajlat-politikát érintő 

döntéshozatalba. 

Tovább a hírhez  

 

Sport és testmozgás-Eurobarométer 

felmérés 

A Bizottság közzétette az ötödik sporttal és 

testmozgással foglalkozó Eurobarométer 

felmérést, ami azt mutatja, hogy az európaiak 

38%-a hetente legalább egyszer sportol, míg 

17% ennél ritkábban, 45% pedig soha nem 

végez rendszeres testmozgást. Ezek az 

eredmények azt jelzik, hogy a 2017. évi 

Eurobarométer felméréshez képest a helyzet 

nem változott, egyértelműen továbbra is nagy 

szükség van a sport és a testmozgás 

folyamatos népszerűsítésére.  

Tovább a hírhez  

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_4785
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/knowledge-publications-tools-and-data/publications/all-publications/european-innovation-scoreboard-2022_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/knowledge-publications-tools-and-data/publications/all-publications/european-innovation-scoreboard-2022_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_22_5682
https://op.europa.eu/hu/publication-detail/-/publication/4bfcf605-2741-11ed-8fa0-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_22_5353
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_22_5573
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PÁLYÁZATOK / 

KONZULTÁCIÓK 

Határidő: 2022. október 14. 

Innováció közbeszerzése – 

előkészítő támogatás 

Az EAFIP helyi segítséget nyújt a kiválasztott 

közbeszerzőknek a PCP- vagy PPI-

beszerzések előkészítésében és 

végrehajtásában, ideértve például egy már 

azonosított, innovatív megoldásokkal 

kezelhető beszerzési igény felmérését, vagy 

uniós szinten közzétett, nyílt piaci konzultáció 

előkészítését és lefolytatását, valamint az 

ajánlattételi dokumentáció elkészítését. Ha 

valakit érdekel, de túl közeli a határidő, a 4. kör 

október 17-én nyílik és 2023. január 16-án 

zárul. 

Tovább a pályázat oldalára 

Várható pályázat 

Kultúra – új mobilitási program 

A "Kultúra mozgatja Európát" az Európai 

Bizottság új mobilitási programja művészek és 

kulturális szakemberek számára. A Kreatív 

Európa Kultúra területéhez tartozó valamennyi 

ágazatból és a Kreatív Európa programban 

részt vevő országokból származó 

művészeknek, kulturális szereplőknek és 

fogadó szervezeteknek nyújt majd támogatást. 

A pályakezdő művészek kiemelt figyelmet 

kapnak. Az első pályázati felhívásokat 

várhatóan idén ősszel teszik közzé.  

Tovább a program oldalára  

 

 

 

Határidő: 2022. november 4. 

NZC kísérleti városok 

A kísérleti városok program kétéves projektek 

keretében támogatja az európai városokat a 

gyors szén-dioxid-mentesítés innovatív 

megközelítéseinek tesztelésében és 

végrehajtásában. Nem csak Mission városok 

pályázhatnak, a kiválasztott városok (kb. 30) a 

teljes városi kibocsátási területet lefedik majd, 

egy-egy város projektje fókuszálhat a teljes 

spektrumra vagy néhány rendszer 

kombinációjára. 

Tovább a pályázat oldalára  

 

Határidő: 2022. november 21. 13:00 

Driving Urban Transitions 

A DUT A JPI Europe új 2022-ben kezdődő 

programja. Célja a helyi hatóságok, 

önkormányzatok, az üzleti szféra támogatása 

abban, hogy a globális célokat helyi 

cselekvéssé alakítsák. Kutatási és innovációs 

tevékenységekkel lehet pályázni a pozitív 

energia kerületek, utak a 15 perces városhoz 

és a körforgásos városi gazdaság területeken. 

Fenti határidőre ún. előpályázatot kell 

benyújtani, majd a végleges pályázatot 2023. 

május 3-ig.   

Tovább a pályázat oldalára  

  

https://eafip.eu/assistance/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=eafip-2022_webinar-climate-change-procure-greener&utm_medium=email
https://culture.ec.europa.eu/creative-europe/creative-europe-culture-strand/culture-moves-europe-mobility-for-artists-and-professionals
https://netzerocities.eu/call-for-pilot-cities/
https://dutpartnership.eu/dut_call_2022/
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VÁRHATÓ ESEMÉNYEK 

2022. október 18. 

Covenant of Mayors beruházási 

fórum 

Brüsszel 

Az Európai Bizottság, a városok és a 

befektetői közösség magas rangú 

képviselőinek részvételével zajló konferencián 

sikeres és úttörő kezdeményezésekről 

hallhatnak a résztvevők a következő 

területekről: a helyi szintű változások 

ösztönzése (fenntartható tervek és stratégiák 

az energiaátmenetre), az energiahatékonyság 

finanszírozása a köz- és magánszektorban, 

valamint a lakásfelújítási beruházások 

ösztönzése. 

Részletek és regisztráció 

 

2022. október 18–19. 

Migrant access to healthcare: from 

emergency responses to 

sustainable solutions 

Brüsszel és online 

A Régiók Bizottsága ad otthont az online is 

követhető, a Városi Menetrend migránsok és 

menekültek befogadásával foglalkozó 

partnersége által szervezett eseménynek. 

Városok és régiók mutatják be jó 

gyakorlataikat.  

Részletek és regisztráció 

 

 

2022. október 18. 

Driving Urban Transitions pályázati 

infó nap 

Online 

Az előző oldalon a Pályázatok/Konzultációk 

fejezetben írtunk a DUT-ról. A 2. pályázati 

információs napra az alábbi linken lehet majd 

jelentkezni: 

Regisztráció  

 

2022. október 19. 

EU4Health pályázati információs 

nap 

Online 

A rák és nem fertőző betegségekhez 

kapcsolódó PJ-11, PJ-12 és PJ-14 pályázati 

kiírásokhoz kapcsolódva információs napot 

szervez a végrehajtó ügynökség. A pályázati 

határidő: 2023. február 21.   

Részletek és regisztráció 

 

2022. október 20. 

EUDATATHON’22 

Online 

A 12 legjobb pályázó versenyét követhetik az 

érdeklődők. 

Részletek és regisztráció 

 

 

https://cinea.ec.europa.eu/news-events/events/covenant-mayors-investment-forum-energy-efficiency-finance-market-place-2022-2022-10-18-0_en
https://cor.europa.eu/hu/events/Pages/migrant-access-to-healthcare.aspx
https://dutpartnership.eu/voorbeeld-pagina-2/dut-joint-call-2022-info-day-2-online-information/
https://hadea.ec.europa.eu/events/info-session-2nd-wave-eu4health-open-calls-action-grants-2022-10-19_en
https://op.europa.eu/en/web/eudatathon
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2022. október 26. 

Multi-Level Dialogue on Just 

Transition 

Brüsszel és online 

Az Európai Bizottság és a Régiók Bizottsága 

közös eseményén a különböző kormányzati 

szintek közötti párbeszédet kívánják 

elősegíteni a szervezők az Igazságos Átmenet 

Alap minél hatékonyabb felhasználása 

érdekében. A városok és régiók bevonása 

elengedhetetlen ehhez. 

Részletek és regisztráció 

2022. október 28. 

EuroPCom 2022 

Online 

Az EuroPCom az "Éghajlatpolitikai fellépés 

kommunikációja" szlogen alatt alkalmat ad az 

EU politikai üzeneteinek meghallgatására a 

COP27 (Sharm el-Sheikh, 2022. november 6-

18.) előtt, és azoknak a kommunikációs 

technikáknak és módszereknek a 

megvitatására, melyek a polgárok bevonását 

célozzák az éghajlatváltozás elleni 

küzdelembe.   

Részletek és regisztráció  

https://cor.europa.eu/hu/events/Pages/multi-level-dialogue-on-just-transition.aspx
https://cor.europa.eu/europcom/2022/Pages/homepage.aspx

