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KEDVES OLVASÓ! 

Az elmúlt hetek Képviseletünk számára legfontosabb híre annak a kormányhatározatnak a megjelenése volt, 

amely lehetővé teszi a Főváros számára a közlekedési operatív programból 51 db új CAF villamos beszerzését 

54 milliárd forint értékben. Ez a döntés egy több mint egy éve zajló egyeztetés és lobbitevékenység eredménye, 

és az első kézzel fogható eredménye az operatív programokkal kapcsolatos érdekérvényesítésünknek. A 

kormányzat által előterjesztett eredeti operatív programok - a TOP+ törvényileg garantált minimumtámogatásán 

túl – gyakorlatilag egyetlen fillér támogatást sem irányoztak elő Budapestnek. Egyeztetéseink során felhívtuk a 

figyelmet, hogy ez diszkriminatív, a finanszírozási szabályokkal sincs összhangban, és akadályozza a közös 

uniós célkitűzések megvalósulását Magyarországon. Az egyeztetések nyomán tavaly év végén végül jóvá hagyott 

operatív programok a tervekhez képest mintegy 120 milliárd forint fővárosi többletberuházást tartalmaznak, 

főképpen közlekedési területen, és a hozzáférés lehetőségét például az épületenergetikai vagy megújuló 

energiás kiírásokhoz. A most jóváhagyott villamosbeszerzések ennek a csomagnak az első elemei. Örülünk, 

hogy a Képviselet munkája eredményesen hozzá tudott járulni a Főváros alacsony kibocsátású közösségi 

közlekedési rendszerének kialakításához. Munkánk persze sok másra is kiterjedt, február 7-én Brüsszel várossal 

közösen jogállamisági konferenciát szerveztünk Didier Reynders biztos részvételével, számos szakmai fórumon 

képviseltük Budapestet, és folytattuk az egyeztetéseket a Bizottsággal a további uniós források ügyében is. 

Minderről, illetve a várható uniós eseményekről, jogalkotási folyamatokról és pályázatokról aktuális hírlevelünkben 

olvashatnak. 

Jávor Benedek 

képviseletvezető
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KÉPVISELETI 

TEVÉKENYSÉG 

2023. január 23. 

Eurocities – TEN-T Task Force 

A BKK és a Brüsszeli Képviselet vett részt az 

online egyeztetésen. 2022 decemberében a 

tanács (tagállamok) elfogadta az új, „Urban 

node” városokra vonatkozó SUMP 

irányelvekhez kapcsolódó pozícióját és az 

Európai Parlament is most tárgyalja a saját 

állásfoglalását (TRAN szakbizottság). A 

megbeszélésen a résztvevő városok 

megvitatták melyik EP módosító javaslattal 

értenek egyet, melyikkel nem. Az Eurocities a 

véleményét eljuttatja a TRAN szakbizottság 

tagjainak.  

 

2023. január 26. 

Egyeztetés DG Regio magyar 

programokért felelős egységével 

Ámon Ada főosztályvezető brüsszeli 

látogatásához kapcsolódva szerveztük a 

megbeszélést, ami alkalmat adott arra is, hogy 

megismerjük az új egységvezető helyettest. A 

témák: KEHOP+, ITOP+, TOP+, 100 

klímasemleges város küldetés, építési 

törvénytervezet.   

 

 

 

2022. január 26. 

Uniós fővárosok főpolgármesterei-

Európai Bizottság párbeszéd 

Az utóbbi években rendszeressé váltak az 

uniós fővárosok főpolgármesterei és az 

Európai Bizottság közötti találkozók. Általában 

az EU elnökséget adó ország fővárosa, így 

Stockholm május 4-5-én ad majd otthont a 12. 

párbeszédnek. Margrethe Vestager az Európai 

Bizottság alelnöke lesz jelen az Európai 

Bizottság képviseletében. A városvezetők a 

közép- és hosszú távú kihívásaikat, valamint a 

zöld és digitális átmenet finanszírozását 

vitatják meg. A brüsszeli előkészítő találkozón 

a Brüsszeli Képviselet vett részt. 

 

2022. február 1. 

Climate Pact konferencia 

Két éves az Európai Éghajlati Paktum   és 

ebből az alkalomból konferenciát szerveztek 

Brüsszelben. Az Európai Bizottság által 

elindított paktum az európai zöld megállapodás 

részét képezi, és segíti az Európai Uniót 

abban, hogy elérje azt a célját, hogy 2050-re 

klímasemlegessé váljon. A konferencia első 

paneljében Tüttő Kata főpolgármester-

helyettes, paktum nagykövet is beszélt, többek 

között azokról a kihívásokról, melyekkel 

városvezetőként szembesül.  

 

 

https://climate.ec.europa.eu/eu-action/european-green-deal/european-climate-pact_en
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2023. február 7. 

Városok a jogállamiságért 

konferencia 

Budapest és Brüsszel városa szervezésében, 

a brüsszeli városházán tartott konferencia 

fontos lépés volt abban, hogy párbeszédet 

kezdjünk az Európai Bizottsággal a 

jogállamiság területén. A konferencián Didier 

Reynders biztos tartott bevezető előadást és 

ebben jelezte nyitottságát a párbeszéd 

folytatására, kiterjesztésére a soros belga 

uniós elnökség alatt.  

 

2023. február 13. és 21. 

Régiók és Városok Európai Hete 

2023 

Február 13-án a Régiók Bizottságában 

tartották a szervezők (RÉB és DG Regio) az 

idei EWRC indító megbeszélését, majd ezt 

követően a Fővárosok és Főváros Régiók 

hálózat tagjai találkoztak 21-én, hogy 

megtárgyalják a közös részvételt. Október 9-

12. között kerül majd sor az eseményre és 

április 11. a határidő a városok/régiók 

konzorciumainak benyújtani workshop 

szervezésére irányuló javaslatukat. Idén újra a 

személyes jelenléttel zajlik az esemény, vagyis 

sokkal több lehetőség nyílik majd találkozni 

városi, bizottsági és egyéb partnerekkel. 

 

2023. február 14. 

Bizottsági gyakornokok a 

Képviseleten 

Budapest Főváros Brüsszeli Képviselete 

fogadta az Európai Bizottságnál dolgozó 

magyar gyakornokok egy csoportját, 

beszámolót tartott a Képviselet 

tevékenységéről és válaszolt a látogatók által 

felvetett aktuális kérdésekre. Szóba került az 

aktuális jogállamisági feltételességi eljárás, a 

magyar egyetemek egy részének kizárása az 

Erasmus+ és Horizon Europe programokból, 

az uniós forrásokról szóló viták – így a 

városoknak nyújtandó közvetlen támogatások 

lehetősége is -, és még sok más, látogatóinkat 

érdeklő téma. 

 

2023. március 4. 

Előadás a Városdiplomáciai 

akadémián 

Jávor Benedek képviseletvezető előadást 

tartott a Városdiplomáciai Akadémián, 

amelynek keretében bemutatta a 

városdiplomácia elmúlt években végbement 

globális felemelkedését, az európai 

városdiplomáciai tevékenység aktuális 

helyzetét és jövőjét, és ismertette Budapest 

Főváros Brüsszeli Képviseletének elmúlt 

években végzett városdiplomáciai é 

lobbitevékenységét. A több mint egy órás 

előadást követően a hallgatók által felvetett 

kérdéseket is megvitattuk. 
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EU HÍREK 

 

Svéd EU elnökség 

Januártól Svédország vette át az EU 

Tanácsának soros elnökségét, és 

programjában a biztonságra, a 

versenyképességre, a zöld és energetikai 

átmenetre, a demokratikus értékekre és a 

jogállamiságra összpontosít.  

Tovább az elnökségi programhoz  

 

RRF (Helyreállítási és 

Rezilienciaépítési Eszköz) 

felülvizsgálat 

A nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési 

tervek kevésbé hatékonyak és a kívántnál 

kisebb hatásúak lehetnek, ha a régiókat és 

városokat nem vonják be hatékonyan a 

végrehajtásukba. A felülvizsgálati jelentéshez 

készített véleményben a Régiók Bizottsága 

arra ösztönzi a tagállamokat és az Európai 

Bizottságot, hogy a digitális és a zöld átmenet 

ösztönzése, a kohézió erősítése és az egyéb 

pénzügyi eszközökkel való átfedések 

elkerülése érdekében alakítsák át a 

helyreállítási és rezilienciaépítési eszköz 

jelenlegi központosított irányítását többszintű 

megközelítéssé.  

Tovább a RÉB véleményhez  

 

 

Energy Poverty Advisory Hub 

Az energiaszegénységgel kapcsolatos 

tanácsadó központ (EPAH) célja az 

energiaszegénység felszámolása és az 

európai helyi önkormányzatok igazságos 

energetikai átállásának felgyorsítása. 

Az EPAH küldetése, hogy az európai 

energiaszegénység elleni küzdelemben 

érdekelt helyi hatóságok és valamennyi 

érdekelt fél számára az energiaszegénység 

elleni fellépésben érdekelt szereplők központi 

európai szakértői platformja legyen, közvetlen 

támogatás, online képzések és kutatási 

eredmények biztosításával, valamint az 

európai energiaszegénység elleni fellépésben 

érdekelt szereplők együttműködési 

hálózatának kiépítésével 

Tovább az EPAH oldalára  

 

RÉB állásfoglalás az energiaválság 

kapcsán 

A városok és a régiók válasza az 

energiaválságra: egy valódi európai 

energiaunió felé címmel fogadott el 

állásfoglalást a Régiók Bizottsága. Ebben több 

ajánlást és kérést is megfogalmaznak, például, 

hogy vonják be a helyi és regionális 

önkormányzatokat a nemzeti energia- és 

klímatervek 2023-as felülvizsgálatába és 

aktualizálásába 

Tovább a RÉB állásfoglaláshoz    

 

https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/programme/priorities/
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/over-centralised-recovery-plans-risk-increasing-disparities-between-territories.aspx
https://energy-poverty.ec.europa.eu/index_en
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/EU-cities-and-regions-demand-common-EU-response-to-the-energy-crisis.aspx
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Megújuló-energia irányelv - Bíróság 

előtt Magyarország 

Az Európai Bizottság úgy határozott, hogy az 

Európai Unió Bírósága elé 

idézi Horvátországot, Magyarországot és 

Portugáliát, és az EUMSZ 260. cikke (3) 

bekezdésének megfelelően pénzügyi 

szankciók kiszabását kéri a megújulóenergia-

irányelv ((EU) 2018/2001 irányelv) nemzeti 

jogba való átültetésének elmulasztása miatt. 

Tovább a hírhez    

 

Kibocsátásmentes városi buszok 

2030-tól 

Az Európai Bizottság új, ambiciózusabb 

célértékeket terjesztett elő az új 

nehézgépjárművek szén-dioxid-kibocsátását 

illetően a 2030-tól kezdődő időszakra. Ezek a 

célértékek segítenek majd a közlekedési 

ágazat szén-dioxid-kibocsátásának 

csökkentésében – a teherautók, városi buszok 

és a távolsági autóbuszok az EU teljes 

üvegházhatásúgáz-kibocsátásának több mint 

6%-áért és az uniós közúti közlekedésből 

származó ÜHG-kibocsátás több mint 25%-

áért felelnek. Annak érdekében, hogy a 

városokban gyorsabban elterjedjen a 

kibocsátásmentes buszok használata, a 

Bizottság javaslata szerint 2030-ra az összes 

új városi autóbuszt szintén 

kibocsátásmentessé kell tenni. 

Tovább a hírhez  

 

RRF – bizottsági közlemény 

Az Európai Bizottság közleményt fogadott el 

a Helyreállítási és Rezilienciaépítési 

Eszköz létrehozásának kétéves évfordulója 

alkalmából.  Ebben számba veszik, milyen 

konkrét eredményeket ért el eddig az EU a 

Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 

révén.  

Tovább a hírhez  

 

Közúti közlekedésbiztonság az EU-

ban 

2022-ben az EU egészében 3%-kal nőtt a 

közúti halálesetek száma az előző évhez 

képest. A 2021-re vonatkozóan rendelkezésre 

álló adatok alapján (a 2022. évi részletes 

adatok még nem állnak rendelkezésre) az EU-

ban a halálos kimenetelű közúti balesetek 

52%-a vidéki utakon történt, míg 39%-a városi 

területeken és 9%-a autópályákon. A városi 

területeken a veszélyeztetett 

úthasználók (gyalogosok, kerékpárosok és 

kétkerekű gépjárművek vezetői) az összes 

halálos áldozat csaknem 70%-át teszik ki. A 

városi közúthasználókat érintő haláleseteket 

túlnyomórészt autó- és tehergépkocsi-

balesetek okozzák, ami rávilágít arra, hogy 

fokozni kell a veszélyeztetett úthasználók 

védelmét. 

Tovább a hírhez  

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.328.01.0082.01.HUN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.328.01.0082.01.HUN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_23_504
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_23_762
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_hu
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_hu
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_23_992
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_23_953
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PÁLYÁZATOK / 

KONZULTÁCIÓK 

Határidő: 2023. március 31. 

Technikai segítségnyújtás-

energiaszegénység 

Az energiaszegénységgel kapcsolatos 

tanácsadó központ 2. felhívása keretében 

önkormányzatok szakértői segítséget 

kaphatnak az energiaszegénység 

felszámolását célzó terveik elkészítéséhez. 

Nemzeti információs nap március 13-án.   

Tovább a pályázat oldalára  

 

Határidő: 2023. május 16. 

AMIF-2023-TF2-AG-CALL-02-LOCAL 

A pályázat célja, hogy segítse a helyi 

integráció kialakítását és megvalósítását. 

stratégiák kidolgozását, valamint a migránsok 

befogadása hatékonyságának növelését 

regionális és helyi szinten. 

Tovább a pályázat oldalára  

 

Határidő: 2023. június 20. 

Citizens, Equality, Rights and 

Values (CERV)-2023 EQUAL 

A felhívás célja a megkülönböztetés 

megelőzésére és az ellene való küzdelemre, 

valamint az intolerancia, a rasszizmus és az 

idegengyűlölet elleni küzdelemre irányuló 

konkrét intézkedések finanszírozása.  

Tovább a pályázat oldalára  

 

 

 

Határidő: 2023. szeptember 20. 

Horizon-Miss-2023-Clima-01-02 

Olyan pályázatokat várnak, melyek azonosítják  

a kritikus infrastruktúrák gyenge és 

kapcsolódási pontjait annak érdekében, hogy a 

technológiai és társadalmi innovációt ötvöző 

innovatív megoldásokat dolgozzanak ki és 

teszteljenek, amelyek az érintett régiók, helyi 

hatóságok és közösségek éghajlatváltozással 

szembeni ellenálló képességének és 

alkalmazkodóképességének növeléséhez 

vezetnek, biztosítva, hogy a természetalapú 

megoldásokat lehetőség szerint prioritásként 

és a fejlesztés középpontjában vizsgálják. 

Tovább a pályázat oldalára  

 

Határidő: több dátum 2023-24 során 

Horizon – klíma, energia, mobilitás 

2023-24-es munkaprogram 

A munkaprogramban megtalálható valamennyi 

a klíma, energia és mobiltás területén tervezett 

pályázati felhívás ütemezése, részletei. Bár az 

első pályázati határidők március-áprilisban 

vannak, több kiírás nyílik tavasszal 

szeptemberi benyújtási határidővel és a jövő 

évi lehetőségekről is tájékozódhatunk. 

Tovább a munkaprogramhoz  

  

https://energy-poverty.ec.europa.eu/get-support/call-technical-assistance_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2023-tf2-ag-call-02-local;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251447;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=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2023-equal
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2023-clima-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-MISS-2023-CLIMA-01-02;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094503,31094502;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=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2023-2024/wp-8-climate-energy-and-mobility_horizon-2023-2024_en.pdf
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VÁRHATÓ ESEMÉNYEK 

 

2023. március 30. 

Covenant of Mayors konferencia 

2023 

Brüsszel 

Városok az energiaválság frontvonalában 

címmel szerveznek konferenciát a Covenant of 

Mayors keretében. A konferencián bemutatják, 

hogyan kezelik a helyi hatóságok az 

energiaválság okozta kihívásokat és közép- 

hosszú távú megoldásokat keresnek a 

fogyasztási szokások forráshatékonyabbá 

tételére. 

Részletek és regisztráció 

 

2023. április 24-28. 

Makroregionális stratégiák hete 

Brüsszel és online 

Negyedik alkalommal rendezik meg a hetet, 

hibrid formában. 24-26-a délelőtt online 

események, 26-28-án délután (a hivatalos 

megnyitó és három tematikus szeminárium) 

online és személyes jelenléttel zajló 

események várhatók. Részleteket majd a 

makroregionális stratégiák oldalán lehet találni. 

A Duna Stratégia oldala: 

https://danube-region.eu/  

 

 

2023. június 6-7. 

EU Zöld Hét 

Brüsszel, Európa-szerte és online 

A hét során a brüsszeli konferencián hallhatjuk 

a legfrissebb híreket az EU környezetvédelmi 

politikáinak világából, a biológiai sokféleségre, 

a körforgásos gazdaságra és a zéró 

szennyezésre fókuszálva. Számtalan helyi 

esemény is lesz majd, ezekről is 

tájékozódhatunk az alábbi linken:  

Részletek 

 

 

2023. június 7-9. 

International Social Housing 

Festival 2023 

Barcelona 

A résztvevők tanulhatnak az érett és a 

kialakulóban lévő lakásrendszerek kihívásaiból 

és szakpolitikai válaszaiból  

Részletek  

 

2023. június 12-15. 

Brüsszeli városi csúcstalálkozó 

2023 

Brüsszel Főváros Régió, az Eurocities, a 

Metropolis és az OECD szervezésében kerül 

sor a csúcstalálkozóra, „Városi válaszok a 

globális kihívásokra” címmel.  

Részletek 

https://www.covenantofmayorsconference2023.eu/
https://danube-region.eu/
https://environment.ec.europa.eu/events/eu-green-week-2023-2023-06-06_en
https://socialhousingfestival.eu/
https://www.urbansummit.brussels/
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2023. június 20-22. 

EUSEW 

Brüsszel 

A hét mottója „A tiszta energiára való áttérés 

felgyorsítása - alacsonyabb számlák és 

nagyobb szakértelem.   

Részletek  

2023. október 9-12. 

Régiók és Városok Európai Hete 

Brüsszel 

Visszatér a régiók és városok brüsszeli 

forgataga a Square konferencia központba. 

Érdemes már most bejelölni a dátumot, és 

április 11-ig workshopok rendezésére is lehet 

jelentkezni.  

Részletek  

 

 

 

 

https://sustainable-energy-week.ec.europa.eu/index_en
https://europa.eu/regions-and-cities/

