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Válogatás az Európai Bizottság 2018. január 1-től kiadott közleményéből és jelentéseiből valamint a 
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Brüsszel, 2019. december 27. 

Öt jog, ami megillet minket online vásárláskor 

Utazás, vásárlás, tévézés, internetezés és telefonálás EU-szerte határok, vagy többletköltségek 

nélkül: ez a digitális egységes piac megteremtésének célja. 

Könnyebb online vásárolni, megszűnt a területi alapú korlátozás 

Az online vásárlás nem áll meg a határoknál: 2017-ben az interneten vásárlók harmada egy másik 

uniós országban működő kereskedőtől szerezte be az adott terméket. Ők azonban még számos 

akadályba ütközhetnek, ami miatt végső soron nem valósul meg a tranzakció. 

Ennek azonban vége, a szabályozás, amely megszüntette a területi alapú tartalomkorlátozást 

kötelezi a kereskedőket, hogy a másik uniós országból származó vevőket az árak és vásárlási 

feltételek kapcsán a pontosan ugyanúgy kezeljék, mint a belföldi vásárlókat, 2018. december 3-án 

lépett életbe. 

Emellett a vásárláskor a kereskedőnek egyértelmű és közérthető módon tájékoztatnia kell minket a 

megvenni kívánt áruk és szolgáltatások teljes, azaz az összes járulékos költséget és adót 

https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/informacios-tarsadalom
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0302&from=ENhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018R0302
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/pricing-payments/index_hu.htm


tartalmazó vételáráról. Nem számolhat fel extra költséget azért sem, ha bankkártyával szeretnénk 

fizetni. 

A megvásárolt termékek visszaküldése 

Ha kézzel fogható terméket vásárolunk és az nem működik, egyszerűen vissza visszük a boltba, 

vagy visszaküldjük. Mi történik a digitális termékekkel, zenékkel, számítógépes játékokkal, 

applikációkkal, amelyekről letöltés után derül ki, hogy nem működnek? 

A kereskedőnek az uniós jog értelmében meg kell javíttatnia vagy ki kell cserélnie azt, illetve 

árengedményt kell adnia, esetleg az egész vételárat vissza kell térítenie. Az interneten megrendelt 

termékek és szolgáltatások esetében 14 napon belül jogunk van bármilyen okból, indoklás 

nélkül elállni a vásárlástól. 

Emellett azt is érdemes tudni, hogy minden, az EU-ban, Izlandon, Liechtensteinben és Norvégiában 

vásárolt termékhez kétéves garancia jár 

 

 

Brüsszel, 2019. december 18. 
Méhek: a Parlament az európai beporzók védelmében csökkentené a növényvédő szerek 

használatát 

Nem elegendő a méhek, pillangók és egyéb beporzó rovarok megmentésére az Unió beporzókról 

szóló kezdeményezése 

Akcióprogramra és célzott intézkedésekre van szükség a beporzók védelmében 

Legyenek kötelező érvényűek a növényvédő szerek csökkenő használatára vonatkozó célok 

A méhek és egyéb beporzók nélkül sérül az ökoszisztéma és a biodiverzitás © EP  

Szigorúbb pollinátor-kezdeményezést és a méheket és egyéb beporzókat védő új szabályokat kér a 

Parlament a Bizottságtól. 

A Parlament a szerdán elfogadott állásfoglalása üdvözli a beporzókról szóló kezdeményezést, de 

kiemeli, hogy az a jelenlegi formájában nem orvosolja kellőképpen a beporzópopulációk 

csökkenésének szerteágazó okait, többek között az intenzív gazdálkodás gyakorlatát, a 

növényvédő szerek használatát, az éghajlatváltozást, a  földhasználat változását, az élőhelyek 

csökkenését, és az idegenhonos inváziós fajok elterjedését. 

A beporzók elengedhetetlenek a biológiai sokféleség fenntartásához, a mezőgazdaság 

működéséhez és számos növényfaj reprodukciójához. A képviselők ezért teljes körű és megfelelő 

hozzárendelt forrással ellátott cselekvési program kidolgozását kérik a Bizottságtól. 

Vissza kell szorítani a növényvédő szerek használatát 

Ahhoz, hogy a méhek élőhelyeire kevesebb növényvédő szer jusson, a Közös Agrárpolitika egyik 

legfontosabb célkitűzésévé kell emelni a növényvédő szerek visszaszorítását, fogalmaznak a 

képviselők. 

A képviselők szerint a növényvédő szerek fenntartható használatával foglalkozó irányelv soron 

következő felülvizsgálatakor uniós szintű, kötelező csökkentési célokat kell a jogszabályba foglalni. 

A képviselők végül további forrásokat kérnek a méhek fogyásának okait vizsgáló és a beporzó fajok 

sokféleségének fennmaradását segítő kutatások finanszírozására. 

https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_hu.htm


Az állásfoglalást kézfeltartással fogadták el. 

Háttér 

2018 áprilisában az Unió megegyezett a neonikotinoidokként ismert imidakloprid, klotianidin és 

tiametoxam kültéri használatának teljes betiltásáról. Azonban több tagállam sürgősségi 

mentességet kért a szabály alkalmazása alól saját területén. 

A Parlament és a Tanács további lépéseket kért a méhek és beporzók védelme érdekében. A 

Bizottság ezután mutatta be 2018. június elsején a beporzókról szóló uniós kezdeményezését. 

A Bizottság szerint a haszonnövényfajok 84 százaléka és az európai élelmiszertermelés 76 

százaléka legalább részben a rovarok végezte beporzástól függ. Az éves uniós mezőgazdasági 

terméshozam 15 milliárd euró értékű része közvetlenül a beporzóknak köszönhető. 

 

 

Brüsszel, 2019. december 18. 

Függőjátszma az atomenergia és a földgáz környezeti leminősítése körül 

Három ország, köztük hazánk tartózkodása mellett bólintottak rá szerdán a tagállami nagykövetek 

a Tanács Európai Parlamenttel kötött megállapodására a gazdasági tevékenységeket környezeti 

fenntarthatóság szempontjából kategorizáló taxonómia rendeletre. Az atomenergia és a földgáz 

sorsáról (fenntarthatóvá minősítéséről vagy sem) a szakértők által kidolgozandó részletes 

szabályok alapján döntenek majd. 

A nagykövetek tanácsa szerdán jóváhagyta az Európai Parlamenttel kötött politikai megállapodást 

a környezetileg fenntarthatónak minősülő befektetéseket meghatározó taxonómia rendeletről. A 

Politico értesülései szerint csupán három tagállam, Ausztria, Magyarország és Lengyelország 

tartózkodott a szavazásnál. Előbbi azért tartózkodott, mert a rendelet jelenlegi formájában nem 

zárja ki eleve a nukleáris energiát a környezeti szempontból fenntarthatónak minősülő gazdasági 

tevékenységek köréből. Budapest és Varsó viszont éppen az atomenergia és a földgáz esetleges 

leminősítése miatt nem tudta támogatni az alkut.  

A politikai megállapodást előbb jogi köntösbe bújtatják, majd visszakerül végleges jóváhagyásra 

mindkét intézmény elé.  

A rendelet célja egységes kritériumok meghatározása az EU-szerte arra vonatkozóan, hogy milyen 

gazdasági tevékenységek minősülnek környezetileg fenntarthatónak. A közös minősítési 

rendszertől az EU azt reméli, hogy a jövőben nem lehet majd zöldnek álcázni valójában nem 

fenntartható termékeket, és ez a megoldás hozzájárul majd a tőke és a beruházások vonzásához a 

fenntartható gazdasági tevékenységekbe, közelebb hozva az EU-t az ambiciózus klímacéljainak 

eléréséhez. 

A jövendőbeli keret hat környezetvédelmi célon alapul. Ezek a következők:  

1.    Éghajlatváltozás hatásainak enyhítése 

2.    Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 

3.    A víz és a tengeri források fenntartható felhasználása és védelme 

4.    A körforgásos gazdaságba való átmenet 

5.    Szennyezés-megelőzés és - ellenőrzés 

6.    A biológiai sokféleség és az ökorendszerek védelme és helyreállítása. 

Ahhoz, hogy egy gazdasági tevékenység környezeti szempontból fenntarthatónak minősüljön, az 

alábbi négy követelménynek kell megfelelnie:  

-    Számottevően hozzájáruljon a hat környezeti cél közül legalább egyhez 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0395&from=EN


-    Ne okozzon jelentős kárt a környezetvédelmi célok egyikének sem 

-    Minimális szociális biztosítékokkal összhangban legyen kivitelezve 

-    Megfeleljen speciális „technikai átvilágítási kritériumoknak” 

A szilárd fosszilis energiahordozókat (így a szénbe) célzó beruházásokat nem ismerik majd el 

környezetvédelmi szempontból fenntarthatónak. A megállapodás tartja magát a különböző 

energiaforrásokhoz való semleges hozzáállás koncepciójához, feltéve, hogy alacsony 

üvegházhatású gázkibocsátással járnak.  

Jóllehet egyes zöld EP-képviselők már az atomenergia kizárása felett örvendeznek, az Európai 

Bizottság, a Tanács és a nukleáris lobbit képviselő FORATOM is úgy értelmezi, hogy a megállapodás 

nem zárja ki, de nem is veszi be az atomenergiát és a földgázt a fenntartható gazdasági 

tevékenységek körébe, erről végső soron a szakértői szinten rögzítendő technikai kritériumok, 

mindenekelőtt a „károkozás elkerülését” előíró kritérium fényében döntenek majd.  

Az atomenergia-lobbi azonban attól tart, hogy a nukleáris hulladékok nem felelnek majd meg a 

szigorú kritériumoknak, és ez de facto diszkvalifikálni fogja az atomenergiát a fenntartható 

gazdasági tevékenységek köréből.  

A taxonómia rendelet a környezetileg fenntartható gazdasági tevékenység három típusát 

különbözteti meg. Ezek a következők:  

Olyan tevékenységek, amelyek önmagukban számottevően hozzájárulnak a hat környezeti cél 

egyikének eléréséhez. 

Átmeneti tevékenységek, amelyek esetében nem léteznek alacsony szénkibocsátású alternatívák, 

de amelyek elősegítik a klímasemleges gazdaságra való átállást. 

Rásegítő tevékenységek, amelyek más tevékenységeket hozzásegítenek ahhoz, hogy jelentősen 

hozzájáruljanak a hat cél valamelyikének az eléréséhez.  

A minősítési rendszer kidolgozása az Európai Bizottságra vár, amely felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok formájában határozza majd meg „a technikai átvilágítási kritériumokat” minden egyes 

környezeti cél és releváns szektor esetében.  

Az éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való alkalmazkodásra vonatkozó taxonómiát 2020 

végéig fogadják el, szem előtt tartva 2021 végéig történő teljeskörű alkalmazásukat. A további 

négy célhoz kapcsolódó technikai paramétereket legkésőbb 2021 végéig határoznák meg, 2022 

végi alkalmazással.  

 

 

Brüsszel, 2019. december 13. 

Fiatalok egészségügyi kerekasztala Brüsszelben 

Annak érdekében, hogy egy elképzelés kikerüljön az "ötletek dobozából", és beépülhessen a 

közegészségügyi rendszerbe 60 ifjú szakember találkozott Brüsszelben az 5. alkalommal 

összehívott Európai Egészségügyi Parlamentben. 

Az EU40 egy 28 nemzetet átfogó platform, amelyik a tudományos-, és üzleti élet, valamint az uniós 

intézmények közötti információcserét segíti. 

Van, aki egy "jobb színvonalú egészségügyi ellátórendszer kialakításának vágyával érkezett." 

Van, aki szerint "az Európai Unió hatalmas hozzáadott értékkel bír az egészségre." 



És van, aki az "uniós intézmények egészségügyben betöltött szerepével ismerkedik, és a 

tagállamok közötti interakciókkal." 

A "kerekasztal" kiemelt témái között szerepel a daganatos betegségek gyógyítása, az innovációs 

központok, az otthonápolás, az egészséges életmód, a mentális egészség és az egészséges 

munkahelyi környezet. 

2018-ban közel 2 millió uniós állampolgár halt meg rákbetegségben. Becslések szerint 2035-ig ez a 

szám megduplázódhat. 

Az új Európai Bizottság indított egy rákellenes programot, amelyik - egyebek mellett - feltérképezi 

a tagállamok közötti egyenlőtlenségeket a terápiák terén. 

Van ahol a várható élettartam 8 évvel magasabb, mint az EU legalacsonyabb jövedelmű 

tagállamaiban (például Magyarországon). A nagy kérdés; hogyan csökkenthető a különbség, 

hogyan biztosíthatunk egyenlő esélyt mindenhol a rákos betegeknek - halljuk Willy Palmtól, az EU 

vezető egészségügyi szakemberétől. 

Elkerülhetetlen a beruházás az Elektronikus Egészségügyi Rendszerbe. A több és korszerűbb 

diagnosztikai eszközök és innovatív terápiák kifejlesztése, valamint a távolabbi területek 

betegeinek jobb elérése érdekében. 

A digitális technológia azonban adatvédelmi kockázatokkal is jár. Az Európai Parlament egészséges 

egyensúlyra törekszik. 

- Elkészült és hatályba lépett az EU GDPR rendelete, ami egy nagyon szigorú adatvédelmi 

szabályzat. Ez is mutatja, hogy az Európai Unió nagy hangsúlyt fektet állampolgárai adatainak 

védelmére. Az EU megfelelő eszközökkel rendelkezik, de a betegek minél jobb ellátása érdekében 

egyensúlyra kell törekednünk ezen a területen is - hangsúlyozta Tomislav Sokol, horvát EP-

képviselő 

A fiatalok más plenáris üléseken is részt vesznek, egyeztetnek, információkat gyűjtenek annak 

érdekében, hogy végső javaslataikat 2020 júniusában beterjeszthessék az Európai Parlamentnek. 

 

 

Brüsszel, 2019. december 11. 

Európai zöld megállapodás: első képviselői reakciók 

A képviselők Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel és Frans Timmermans ügyvezető alelnökkel 

plenáris ülésen vitatták meg az Európát éghajlatsemlegessé tevő tervet. 

Miután a Parlament nemrég éghajlati vészhelyzetet hirdetett, szerdán a brüsszeli plenárison a 

Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen bemutatta az Európát 2050-re éghajlatsemlegessé tevő 

bizottsági tervet. 

A képviselőcsoportok vezetői ezt követően saját elképzeléseikről számoltak be azzal kapcsolatban, 

hogy hogyan biztosítható, hogy a jövőbeli „európai éghajlattörvény" megfelelő forrásokhoz jusson, 

és gazdaságilag és társadalmilag kiegyensúlyozott módon valósuljon meg. 

A két órás vita végén az európai zöld megállapodásért felelős ügyvezető alelnök, Frans 

Timmermans válaszolt a legfontosabb kérdésekre. 

Esther de Lange (EPP, Hollandia) szerint a néppárti képviselőcsoport érzi a „morális felelősséget" a 

bolygó védelméért. „Mi vagyunk az utolsó generáció, amely még léphet. A koherens és 

következetes iparpolitikának kéz a kézben kell járnia az ambíciózus zöld megállapodással, és a 

https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20191121IPR67110/a-parlament-eghajlatvaltozasi-veszhelyzetet-hirdetett
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_19_6691
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_19_6691


legjobbjainknak kell intelligens megoldásokon dolgozni". Ha a világ többi része nem csatlakozik az 

európai erőfeszítéshez, akkor az Uniónak át kell gondolnia a piacaihoz való szabad hozzáférést, 

tette hozzá a képviselő. 

Iratxe García (S&D, Spanyolország): „Új növekedési modellről hallottunk ma, amely igazságosabb 

és gazdagabb társadalommá alakítja az Uniót". A modellnek három pilléren kell nyugodnia: az 

éghajlati célok elérését célzó zöld pilléren, a zöld megállapodás erőteljes szociális dimenzióját tartó 

vörös pilléren, és egy pénzügyi pilléren, vagyis a célkitűzések megvalósításához szükséges forrást 

biztosító hosszú távú uniós költségvetésen. 

„Csak akkor leszünk sikeresek, ha a kihívást lehetőségként értelmezzük" - mondtaDacian Cioloș 

(RE, Románia). Ehhez „a zöld megállapodás nem további bürokráciát kell hozzon", hanem a 

tömegek mozgósítását. A képviselő az üvegházhatású gázok uniós kibocsátási céljának emelését 

kérte az új éghajlati jogszabályban, és azt, hogy a technológia fejlődése zöld digitalizációval 

párhuzamosan történjen. 

Philippe Lamberts (Zöldek/EFA, Belgium) azt kérte, hogy az Unió kötelezze el magát az 

üvegházhatású gázok 2030-re 65 százalékos visszaszorítása, a fenntartható erőforrások 

használata, a biodiverzitás fenntartása, és a légszennyezés csökkentése mellett. Az „Igazságos 

Átállás Alapnak" a leginkább rászorultakat kellene segítenie, a mezőgazdaságnak és a 

pénzügypolitikának pedig teljesen át kell alakulnia, tette hozzá. 

A Bizottságnak tett fel kérdést Silvia Sardone (ID, Olaszország): „Megvizsgálták már a 2050-re 

elérendő éghajlatsemlegesség társadalmi és gazdasági hatását?" A képviselő ellentmondást lát az 

Unió éghajlati céljai és az olyan kereskedelmi megállapodások között, amelyeket alacsonyabb 

környezetvédelmi normákat alkalmazó országokkal ír alá az Unió. 

Ryszard Legutko (ECR, Lengyelország) szerint a Bizottságnak együtt kellene működnie a 

tagállamokkal, amelyek az Európai Tanácsban pont most vitatják majd meg a 

kibocsátáscsökkentési célokat. „Át akarja venni a hatalmat A Bizottság a tagállamoktól? (...) A 

kormányok nem szorulhatnak a partvonalra egy ilyen alapvető kérdésben" - tette hozzá a 

képviselő. 

Manon Aubry (GUE/NGL, Franciaország) képviselőcsoportja nevében alternatív „új zöld 

megállapodást" javasolt, amely szén-, műanyag-, és kerozinadót tartalmaz, és kötelezően 70 

százalékos kibocsátáscsökkentést ír elő az emberibb, „szociálisabb és ökológikusabb" átmenet 

érdekében. 

A következő lépés 

A Parlament a 2020. január 13-16-i plenáris ülésén fogalmazza meg a bizottsági tervekkel 

kapcsolatos álláspontját. 

 

 

Brüsszel, 2019. december 11. 

Számos kérdőjel a százmilliárdos klímaalap körül 

Nagyjából 100 milliárd euróban gondolkoznak a klímasemlegesség eléréséhez a szenes európai 

régiókban az átmenetet megkönnyíteni hivatott mechanizmus tervezői, akik friss források helyett 

4-5 szorzós pénzügyi konstrukciókon és szabályozói könnyítéseken keresztül kívánják elérni a 

kívánatos célt. 

Az Európai Bizottság által szerdán bemutatott átfogó „új zöld megállapodás” egyik legfontosabb 

eleméről, a szénalapú gazdaságról a méltányos átállást elősegítő mechanizmusról csak január 14-

én fog dönteni a von der Leyen vezette testület, elsősorban azért, mert a döntés előtt meg akarja 



ismerni az Európai Tanács hozzáállását a kérdéshez. Sokan arra számítottak, hogy a 

kezdeményezéshez kapcsolódó pénzügyi alap már decemberben asztalra kerül, miután 

Magyarország és két másik közép-európai ország részben ettől tette függővé beleegyezését a 

2050-es klímasemlegességi célba. 

A csak néhány napja hivatalban levő új Bizottság azonban megfordította a sorrendet, bevárva a 

klímacélról és a következő többéves keretköltségvetésről szóló csütörtök esti állam- és kormányfői 

vitát, mielőtt véglegesítené a szenes régiókat az energetikai átmenet nehézségein átvezetni 

hivatott tervet. 

A terv számos része, így többek között a költségvetési pénzek konkrét forrása, a támogatásra való 

jogosultság kritériumai és földrajzi lefedettsége még függőben van. Az Európai Bizottság 

ugyanakkor brüsszeli források tájékoztatása szerint némileg átdolgozta a korábban a BruxInfo által 

is nagy vonalaiban ismertetett koncepciót. 

A fő változás, hogy már nem egyszerűen egy pénzügyi alapról (Just Transition Fund), hanem egy 

méltányos átállást szolgáló mechanizmusról (Just Transition Mechanism) van szó, ami pénzügyi és 

szabályozói intézkedések, valamint technikai segítségnyújtás ötvözetéből épül majd fel, és mint 

ilyen a korábbi terveknél talán vonzóbb ajánlatot jelent a közép- és kelet-európai országok és 

mások számára. 

Nevük mellőzését kérő források szerint a majdani mechanizmus három pilléren nyugszik majd. 

Először is magán a méltányos átállást szolgáló alapon (JTF), ami ugyanakkor csak töredéke lesz a 

szenes régiók által elérhető forrásoknak. Az az elképzelés, hogy az alapba 6-8 milliárd eurót 

tesznek majd be uniós költségvetési forrásokból, valószínűleg a már így is erősen megkurtított 

kohéziós politikai büdzséből, bár az egyelőre nyitott kérdés, hogy a már meglévő vagy egy 

kibővítendő keretből. Ezt a kiinduló összeget a tagállamoknak valószínűleg a kohéziós politikánál 

alkalmazott társfinanszírozási kulccsal (30%) kellene kiegészíteniük. 

A JTF második pillére a leendő költségvetés részét képező InvestEU-program, ami a Juncker-terv 

folytatása lesz. Itt már egy pénzügyi konstrukcióról van szó, azaz uniós költségvetési garanciával 

és az Európai Beruházási Bank (EIB) beszállásával plusz magántőke bevonásával megfialnák a 

pénzt. EU-tisztviselők szerint minden egyes euró esetében 4-5-szörös szorzóval lehet számolni. 

Végül a harmadik pillér tisztán EIB finanszírozás lenne az EU befektetési bank saját tőkéjének 

felhasználásával, de hasonló logika alapján, mint a második pillérben. 

A Bizottságban így végeredményben háromszámjegyű pénzügyi keretről, azaz minimum 100 

milliárd euróról beszélnek. Ez az összeg kerül be tervek szerint az Európai Tanács 

zárókövetkeztetéseibe is, ha jóváhagyják a vezetők. 

A csomag pénzügyi részét kiegészíti majd egy szabályozói és technikai láb is. A Bizottság a 

kohéziós politika és az állami támogatásokra vonatkozó szabályok rugalmas kezelése révén kíván 

nagyobb mozgásteret teremteni az érintett régióknak és tagállamoknak (egy korábbi verzió 18 

tagállam nagyjából 40 régiójáról szólt, köztük a legnagyobb számban lengyel és német 

térségekről). A könnyítéseket a tagállamok által benyújtott átállási tervek elbírálása után az 

Európai Bizottság adná meg. 

A méltányos átállást szolgáló mechanizmusról az előzetes tervek szerint a fenntartható európai 

beruházási tervvel együtt január 14-én döntene a biztosi kollégium. 

A tagállamok 2014-ben már a többéves keretköltségvetésről szóló alku megkötése után fogadták el 

a 2030-ig terjedő kibocsátás-csökkentési terveket. Most ugyanakkor a kettő összefonódik 

egymással, annál is inkább, mert az átállás túlzott költségeitől tartó közép-európaiak méltányos 

kompenzációt várnak az MFF-ről folyó tárgyalások részeként hozzájárulásukért a 2050-es 

klímasemlegességi célhoz. 

 



 

Brüsszel, 2019. december 11. 

A divatipar az egyik legnagyobb környezetszennyező 

A divatipar az egyik legnagyobb környezetszennyező a világon. Az ENSZ szerint önmagában ez az 

iparág felelős a szennyvíz 20% -áért és a hulladék 10% -áért globálisan. 

2000 és 2015 között a ruházati termelés csaknem kétszeresére nőtt, több mint 100 milliárd tonnát 

tett ki világszerte. A textil nagy részét olyan országokban készítik, ahol nem ügyelnek az ökológiai 

szempontokra. 

Egy nemzetközi civil szervezet, amely 19 független jótékonysági szervezetet egyesít, próbálja 

felhívni a figyelmet erre a problémára. 

- Ez több szén-dioxid-kibocsátást eredményez, mint a repülés és a hajózás együttesen. Hihetetlen 

mennyiség. Nagy gond az is, hogy sok vizet használnak föl. Például 13 év alatt innánk meg annyi 

vizet, amennyit egy farmer és egy póló készítéséhez használnak - magyarázta az Oxfam 

szakértője, Fee Gilfeather. 

- Nemcsak a ruházat a gond, hanem a csomagolás és a szállítás az eladás helyére - tette hozzá a 

brit Grazia egyik igazgatója, Laura Antonia Jordan. 

Tavaly több olyan fast fashion márka, mint például a H&M és a Zarát tulajdonló „Inditex”, aláírta az 

éghajlatváltozásról szóló divatipari chartát, és ígéretet tett arra, hogy 2030-ig 30% -kal csökkentik 

a kibocsátást. 

- A Fashion Revolution nem tesz különbséget az olcsóbb és a luxuságazat között. Úgy gondoljuk, 

hogy a divatipar egészét és különösen az iparág óriásait kell cselekvésre felszólítanunk - vélte a 

mozgalom társalapítója, Orsola De Castro. 

- A probléma az egész textiliparban fennáll. A fast fashion arra ösztönözte az embereket, hogy a 

ruhákat dobják ki. De a termelési rendszer és az ellátási lánc problémái ugyanolyanok a luxus 

ágazatban, mint az olcsóbban. Tehát mindenkinek mérlegelnie kell, milyen hatást gyakorol a 

környezetre - figyelmeztetett az Oxfam szakértője. 

Madridban a COP25 találkozón a kereskedők és ipari csoportok levonják a konklúziókat a divatipari 

chartából (Ficca). A megállapodást tavaly 43 vállalat írta alá. 

 

 

Brüsszel, 2019. december 6. 

A repülésből és hajózásból származó károsanyag-kibocsátás számokban 

Csaknem megkétszereződött a légi közlekedésből származó károsanyag-kibocsátás mértéke az 

elmúlt két évtizedben. Mutatjuk a részleteket infografikán. 

Habár a nemzetközi légi és vízi közlekedés csupán az összes kibocsátott üvegházhatású gáz 3,5%-

árt felelős az EU-ban, ez a két szektor járul hozzá a leginkább növekvő mértékben a klímaváltozást 

gyorsító anyagok kibocsátásához. Ennek okai főként az légi utasok számának illetve a 

kereskedelem mértékének növekedése. 

 

A COP25 nemzetközi klímakonferencia közeledtével az EP állásfoglalásában felszólította az EU-t 

hogy tegyen lépéseket a két szektorból származó üvegházhatású gázok csökkentéséért. Főként, 

mivel Kína és az Egyesült Államok után az Európai Unió a világ harmadik legnagyobb az 

üvegházhatásúgáz-kibocsátója. 

https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/klimamegallapodas-2016/20180301STO98928/uveghazhatasu-gazok-kibocsatasa-az-eu-ban-infografika
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20191121IPR67110/a-parlament-eghajlatvaltozasi-veszhelyzetet-hirdetett


 

A klímaváltozással kapcsolatos statisztikákról és trendekről ide kattintva lehet többet megtudni. 

 

 

 

Az üvegházhatású gázok mértéke  

A légi és vízi közlekedésből származó károsanyag-kibocsátás növekszik a leggyorsabban, az előbbi 

csaknem 130%-kal, az utóbbi pedig 30%-kal emelkedett az elmúlt két évszázadban. Az 1990-es 

évek óta csak a közlekedési ágazatban emelkedett a kibocsátás mértéke. 

 

A becslések szerint a repülőgépek által kibocsátott károsanyag mértéke 2050-re a hétszeresére, 

sőt akár a tízszeresére is nőhet az 1990-es adatokhoz képest. 

https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/klimamegallapodas-2016/20180703STO07123/klimavaltozas-europaban-statisztikak-es-trendek
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20191203PHT68079/20191203PHT68079_original.jpg
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20191203PHT68079/20191203PHT68079_original.jpg


 

 

 

Kibocsátás ágazatonként  

A növekedés egyik fő oka, hogy a légi utasok száma megháromszorozódott az 1993-as adatokhoz 

képest az EU-ban. A nemzetközi vízi kereskedelem mértéke is jelentős növekedést mutat az elmúlt 

két évtizedben. 

https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20191203PHT68080/20191203PHT68080_original.jpg
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20191203PHT68080/20191203PHT68080_original.jpg
https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2563


 

Ezzel együtt a felmérések szerint mi magunk is tudatosabbak vagyunk az ökológia lábnyomunk 

kapcsán, amit magunk után hagyunk a közlekedési eszközöket használva. 

A légi utasok száma  

Mit tesz az EU a kibocsátás csökkentéséért? 

Az EU egyrészt a kibocsátás-kereskedelmi rendszerén (ETS) keresztül igyekszik szabályozni és 

csökkenteni a repülésből származó kibocsátást. Ennek célja az iparban keletkező üvegházhatású 

gázok kibocsátásának csökkentése és a klímaváltozás megfékezése. Az EP javaslata, hogy a vízi 

közlekedést is vonják be a rendszerbe. 

Az EP novemberben fogadott el állásfoglalást, amelyben éghajlatváltozási vészhelyzetet hirdetett, 

és kiemelte, hogy az EU a hajózástól a repülésig, mindenhol csökkenteni kell a globális kibocsátást  

Mik azok az üvegházhatású gázok? 

Az üvegházhatású gázok a légkörbe kerülve a melegházakhoz hasonlóan viselkednek: elnyelik a 

Föld felszínéről visszaverődő napfényt, mintegy csapdába ejtik, és nem engedik, hogy távozzon az 

űrbe. 

Az így létrejövő üvegházhatás felelős a Földön tapasztalható egyenletesen meleg hőmérsékletért, 

ami lehetővé teszi, hogy a bolygón élet alakuljon ki. 

Sok üvegházhatású gáz természetesen is megtalálható a légkörben, ugyanakkor az emberi 

tevékenység jelentősen hozzáad ehhez, fokozza az üvegházhatást és hozzájárul a globális 

felmelegedéshez. 

 

 

Brüsszel, 2019. december 5. 

A méhek és más beporzó fajok csökkenésének okai és következményei 

A méhek és más beporzó fajok létfontosságúak az európai környezet és gazdaság számára. 

Összefoglaltuk miért ijesztő a méhpopuláció csökkenése és mit tenne az EU, hogy megállítsa. 

Az utóbbi években Európa-szerte drasztikusan csökkent a méhek száma, vannak akik egyenesen a 

méhpopuláció haldoklását emlegetik. A probléma azonban nemcsak kontinensünket érinti, az USA-

ban, Oroszországban és Brazíliában is ez a tendencia. 

Miért olyan fontos a méhek és más beporzó fajok szerepe? 

A beporzók szerepe nemcsak a környezetünk, de a gazdaság szempontjából is létfontosságú. A 

statisztikák szerint csak a méhek az uniós élelmiszertermelés 76%-át befolyásolják. Számos 

növény szaporodása közvetlenül tőlük függ és eltűnésük bizonyos növényfajok kihalásához 

vezethet. Ez pedig a mezőgazdaságban és az élelmiszerbiztonság területén is éreztetné a hatását. 

Ennek elkerüléséért indította az EU 2018-ban az első uniós szintű kezdeményezést a beporzók 

védelméért. A célja, hogy kutatások segítségével többet tudjunk a problémáról, felhívhassuk rá a 

figyelmet és megtalálhassuk a megoldást. 

Az EP környezetvédelmi szakbizottsága december 3-án fogadott el állásfoglalást a témában. A 

képviselők ebben egy konkrét akcióterv megfogalmazását, a peszticidek használatának 

csökkentését és a kutatásra szánt összeg megemelését kérik. 

Melyek a beporzók?  

Mire vezethető vissza a beporzók számának csökkenése? 

Az ijesztő mértékű csökkenéshez többek között az agráriparban használt növényvédő szerek, az 

éghajlatváltozás és a különböző vírusok is hozzájárulnak. Emellett az urbanizáció miatt egyre 

csökken ezeknek az élőlényeknek a mozgástere, az élelemforrásuk, a hely a fészekrakáshoz. Az 

EU-ban jelenleg tízből egy pillangófajt a kihalás fenyeget. 

https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2563
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20170213STO62208/amit-erdemes-tudni-az-eu-kibocsatas-kereskedelmi-rendszererol-es-reformjarol
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/bees/summary.htm


Számos fajt a kihalás fenyeget  

Gazdasági hatások 

A vadvirágok 78%-a, míg a termények 84%-a részben a beporzók tevékenységétől függ. A 

becslések szerint a világ növénytermesztésének 5-8%-a közvetlenül az állatok általi beporzáson 

múlik. A beporzók közvetve hozzájárulnak a gyógyszerek, bioüzemanyagok és építőanyagok 

előállításához is. 

De elég csak a méztermelésre gondolnunk. Az EU-ban mintegy 17 millió méhkas van és 600 ezer 

méhész dolgozik. A méhek kb. 250 ezer tonna mézet termelnek évente, amellyel az EU Kína után a 

világ második legnagyobb méztermelője. A legtöbb mézet adó országok Románia, Spanyolország 

és Magyarország. 

15 millió euróAz EU becsült éves mezőgazdasági termeléséből ennyi közvetlenül a beporzó 

rovaroknak tulajdonítható. 

 

 

 

Gazdasági hatás  

Az Európai Parlament plenáris ülésen várhatóan jövő januárban vitázik és szavaz az 

állásfoglalásról. 

 

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/honey/market-presentation-honey_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/honey/market-presentation-honey_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20191204PHT68254/20191204PHT68254_original.jpg
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20191204PHT68254/20191204PHT68254_original.jpg


 

Brüsszel, 2019. december 5. 

Globalizáció: így segíti az EU kereskedelempolitikája az emberi jogok 

előmozdítását 

Az EP-képviselők a textiliparban dolgozók körülményeinek javítását kérik  

A globalizáció és a nemzetközi kereskedelem hatással lehet az emberi jogokra is, így az 

EU kereskedelempolitikája olyan eszközöket is tartalmaz, amelyek ezek védelmét 

szolgálják. 

A nemzetközi kereskedelem és a globalizácó hatalmas lehetőségeket rejt magában a 

munkahelyteremtésre az Unióban és azon kívül. A globális verseny ugyanakkor az emberi jogokat 

is veszélyeztetheti, például azáltal, hogy a munkavállalók kizsákmányolásához vezet. Az EU – 

miután az emberi jogokat prioritásnak tekinti külpolitikájában – felhasználja 

kereskedelempolitikáját annak érdekében, hogy kedvezményes kereskedelmi megállapodások és 

egyoldalú kereskedelmi korlátozások révén előmozdítsa és védje az emberi jogokat az Unión kívüli 

országokban. 

Kedvezményes kereskedelmi hozzáférés 

Az EU egyik legfőbb eszközeként az általános vámkedvezmény-rendszerre (GPS) támaszkodik 

annak érdekében, hogy védje az emberi jogokat és a munkavállalói jogokat az Unión kívüli 

országokban. Ez a rendszer 90 fejlődő országnak nyújt kedvezményes hozzáférést az EU piacához. 

Ennek feltétele azonban az emberi jogok tiszteletben tartása, a hozzáférés pedig rendszeres 

jogsértés esetén megvonható. 

Az EU stratégiája az, hogy párbeszéd és nyomon követés révén ösztönzi a fokozatos előrelépést. 

Szankciók alkalmazására csak szélsőséges esetekben kerül sor. A GSP kedvezményeit eddig három 

alkalommal függesztették fel: Mianmarral szemben 1997-ben, Belarusszal szemben 2007-ben, Srí 

Lankával szemben pedig 2010-ben. 

Noha ez a rendszer az emberi jogokat előmozdító jogalkotási és intézményi változásokat 

eredményezett a kedvezményezett országokban, a végrehajtás számos országban lassabb volt. 

Kereskedelmi korlátozások 

Az EU emellett egyoldalú kereskedelmi korlátozásokat, illetve az importőrökre vonatkozó, a kellő 

gondosság elvén alapuló kötelezettségeket is bevezethet annak biztosítására, hogy az Unióval 

folytatott kereskedelemből származó pénzeket ne használják fel konfliktusok és emberi jogi 

jogsértések finanszírozására az érintett országokban. 

Az EU szigorú szabályokat alkalmaz továbbá annak megakadályozására, hogy az európai árukat és 

technológiákat máshol etikátlan célokra használják, például a kivégzések során felhasználható 

orvosi anyagok esetében. 

Korlátozás alá esik az emberi jogok megsértéséhez kapcsolódó módon előállított árucikkek, többek 

között a konfliktusövezetből származó ásványok és a kínzás céljából való felhasználásra alkalmas 

tárgyak behozatala is. 

Konfliktusövezetből származó ásványok  

Behozatali tilalom a konfliktusövezetből származó ásványokra 

Az EU lépéseket tett a konfliktusövezetből származó ásványok behozatalának megtiltására. 

https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20170505STO73507/globalisation-how-the-european-parliament-is-making-it-work
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20170505STO73507/globalisation-how-the-european-parliament-is-making-it-work
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu/sheet/165/human-rights
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621905/EPRS_BRI(2018)621905_EN.pdf


A nemzetközi gyémántkereskedelem emberi jogokra gyakorolt hatásának felismerését követően, 

2002-ben, az EU olyan szabályokat fogadott el, amelyek megtiltják a nyers gyémántok származási 

bizonyítvány nélküli behozatalát. Ugyanígy például a csúcstechnológiai eszközök gyártásához 

felhasznált egyes ásványok is gyakran konfliktus sújtotta országokból származnak. Az Unióba 

exportált ásványokból származó jövedelem a múltban gyakran szolgált fegyveres felkelések 

fenntartására. 

Annak megakadályozására, hogy az ásványok nemzetközi kereskedelme konfliktusok és emberi 

jogi jogsértések finanszírozására szolgáljon, az EP képviselői 2017-ben olyan szabályokat fogadtak 

el, amely kötelezi az uniós importőröket arra, hogy a kellő gondosság elvén alapuló ellenőrzéseket 

végezzenek szállítóik tekintetében. Ez a rendelet 2021-ben lép teljes körűen hatályba. 

A kínzáshoz használható eszközökre vonatkozó kiviteli tilalom  

A kínzás során alkalmazható árukra vonatkozó kiviteli tilalom 

Az EU szabályai tiltják minden olyan áru vagy szolgáltatás kereskedelmét, amely 

felhasználható kínzás vagy kivégzéssorán. 

2004 óta olyan kiviteli ellenőrzés működik, amely ellenőrzi és megtiltja azon áruk kivitelét, 

amelyek az emberekkel szembeni rossz bánásmódra használhatók. A legitim rendeltetésű, de 

egyúttal az emberi jogok megsértésére is alkalmas cikkekhez, például az orvosi anyagokhoz 

engedélyezés szükséges. 

A szabályok tiltják továbbá a kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmódra szolgáló azon 

felszerelések – például a villamosszékek vagy az automatikus fecskendőrendszerek – 

forgalmazását és szállítását, amelyek a halálbüntetés végrehajtásán és a kínzáson kívül más 

célokra nem használhatók. 

A kémkedésre használható technológia szabályozása  

Az emberi jogok megsértésére használható cikkek kereskedelmére vonatkozó kiviteli 

ellenőrzés 

Az EU szabályokat hozott annak biztosítására, hogy az Európában eredetileg polgári felhasználásra 

előállított termékeket és technológiákat ne lehessen az emberi jogok megsértésére felhasználni. 

A kettős felhasználású cikkek olyan áruk, szoftverek és technológiák, amelyek eredeti 

rendeltetésük mellett visszaélésszerűen is használhatók. Ilyen egyéb felhasználás lehet például a 

fegyverzetfejlesztés, terrorcselekmények elkövetése, az emberek utáni kémkedés vagy a 

számítógépes rendszerekbe való beszivárgás, a számítógépekbe való betörlés vagy a 

mobiltelefonok lehallgatása. 

Folyamatban van a szabályok aktualizálása, amely szigorítja a kettős felhasználású termékek 

kivitelének, brókertevékenységének, tranzitjának és transzferének ellenőrzését, és figyelembe 

veszi a technológiai fejlődést. A kivitel ellenőrzését megkönnyíti a kettős felhasználású termékek 

közös uniós jegyzéke. 

A divat ára  

Uniós szabályok a munkavállalók kizsákmányolásának megelőzésére 

A Parlament 2017-ben állásfoglalást fogadott el, amelyben szorgalmazta, hogy fogadjanak el 

olyan uniós szabályokat, amelyek kötelezik a textil- és ruhaipari szállítókat a munkavállalói jogok 

tiszteletben tartására. Olyan rendszert javasolt, amely a kellő gondossággal kapcsolatos 

kötelezettségeken alapul, azaz a kereskedelmi megállapodás megkötése előtt az emberi jogokkal 

kapcsolatos vizsgálatot ír elő. Az Unión kívüli országoknak eleget kell tenniük az uniós normáknak 

ahhoz, hogy fenntartható és etikus textiltermékeket állítsanak elő. A Parlament emellett el kívánja 

https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20170308IPR65672/conflict-minerals-meps-secure-due-diligence-obligations-for-importers
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20170308IPR65672/conflict-minerals-meps-secure-due-diligence-obligations-for-importers
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20160930IPR44536/meps-strengthen-eu-export-ban-on-torture-goods
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/security/20180115STO91701/cyber-technology-preventing-human-rights-abuses
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/security/20180115STO91701/cyber-technology-preventing-human-rights-abuses
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170424IPR72039/textile-imports-meps-push-for-eu-rules-to-curb-worker-exploitation
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170424IPR72039/textile-imports-meps-push-for-eu-rules-to-curb-worker-exploitation


érni, hogy az EU és tagállamai mozdítsák elő aNemzetközi Munkaügyi Szervezet bérekre és 

munkaidőre vonatkozó normáit a partnerországoknál a ruházati ágazatban. 

A gyermekek védelme  

Gyermek- és kényszermunka 

A Parlament egy 2016-os állásfoglalásában szorgalmazta a gyermek- és kényszermunkára 

vonatkozó bizonyítékok nyomon követésére szolgáló módszerek alkalmazását. Ezen intézkedések 

körébe tartozik a gyermekmunkamentes termékek címkézése, kereskedelmi kedvezmények 

megadása azon országoknak, amelyek eleget tesznek bizonyos munkaügyi normáknak, valamint a 

gyermekmunkával előállított termékek importjának tilalma. 

A hatékony nyomon követhetőségi mechanizmus megvalósítása elvezetne az ilyen termékek teljes 

tilalmához. Az állásfoglalás emellett szorgalmazza, hogy a gyermek- és kényszermunka elleni 

küzdelem az emberi jogok nemzetközi kereskedelem útján történő előmozdítása érdekében 

kerüljön be az EU megállapodásainak kereskedelemről és fenntartható fejlődésről szóló fejezeteibe. 

 

 

Brüsszel, 2019. december 5. 

A munkanélküliség csökkentése: uniós politikák közérthetően 

Az Unió célja, hogy 2020-ra a 20 és 64 év közöttiek háromnegyede rendelkezzen 

munkahellyel. Ismerje meg, mit tesz az EU a munkanélküliség csökkentése és a 

szegénység felszámolása érdekében. 

A 2008-as gazdasági és pénzügyi válság súlyosan érintette a világgazdaságot, és valamennyi uniós 

országban a munkanélküliség növekedéséhez vezetett. 

Noha az elmúlt években jelentősen javultak uniós munkaerőpiaci feltételek és a munkavállalók 

jogai, a munkanélküliség elleni küzdelem továbbra is az Unió egyik legfontosabb kihívása marad a 

minőségi munkahelyekre és a szociálisan befogadó Európára irányuló törekvései terén. 

Számos területen történtek erőfeszítések, többek között a fiatalok munkaerőpiacra jutásának 

elősegítése, a tartós munkanélküliség elleni küzdelem, a készségek fejlesztése és a munkavállalók 

Unión belüli mobilitásának megkönnyítése érdekében. 

Az uniós munkanélküliségi ráta 

2013 közepe óta az uniós munkanélküliségi ráta tovább csökkent. 

2019 áprilisában (a 2018-as 7,0%-ról) 6,4%-ra csökkent, ez pedig a legalacsonyabb érték az óta, 

hogy 2000 januárjában elkezdték havonta közzétenni az uniós munkanélküliségi statisztikákat. Az 

euróövezetben a munkanélküliségi ráta 2019 áprilisában a 2018. áprilisi 8,4%-hoz képest 7,6% 

volt. 

Uniós, illetve tagállami hatáskörök 

A foglalkoztatási és szociálpolitika továbbra is elsődlegesen az uniós országok hatáskörébe tartozik. 

Az Unió ugyanakkor kiegészíti és koordinálja a tagállami fellépéseket, és előmozdítja a bevált 

gyakorlatok megosztását. 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 9. cikke értelmében politikái és tevékenységei 

meghatározása és végrehajtása során az Unió figyelembe veszi a foglalkoztatás magas szintjének 

előmozdítására irányuló célkitűzést. 

https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-ban-on-import-of-goods-produced-using-modern-forms-of-slavery
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-ban-on-import-of-goods-produced-using-modern-forms-of-slavery
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/szocialis-ugyek/20170616STO77648
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20190612STO54312/add%20link%20https:/eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.326.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2012:326:TOC#C_2012326EN.01004701


Európai foglalkoztatási stratégia és célok 

Az uniós országok a foglalkoztatási politikára vonatkozóan közös célkitűzéseket és célokat 

határoztak meg a munkanélküliség leküzdése és az Unión belül a munkahelyek számának és 

minőségének növelése érdekében. Ez a politika az európai foglalkoztatási stratégiaként (EFS) is 

ismert. 

Ezen 1997-ben indított foglalkoztatási stratégia az Európa 2020 növekedési stratégia részét képezi, 

amely átfogó képet ad arról, hogy 2020-ra az EU-nak milyen kulcsfontosságú paramétereket kell 

elérnie különböző területeken, például az oktatásban és az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, és 

amely az uniós, nemzeti és regionális szintű tevékenységek referenciakeretéül szolgál. 

A 2020-ra kitűzött célok a következők: a 20–64 év közötti emberek 75%-ának munkahellyel 

kell rendelkeznie, ugyanakkor a 2008-ban szegénység vagy társadalmi kirekesztés kockázatának 

kitett (az Egyesült Királyságon kívüli összes uniós országot magában foglaló) 116,1 millió fős 

arányt 96,2 millió főre kell csökkenteni. 

2017-ben az EU 20 és 64 év közötti lakosságának 72,2%-át foglalkoztatták, ami 2,8 

százalékponttal marad el a 2020-as célkitűzéstől. 

Az Unió területén 2016-ban 118 millió embert fenyegetett a szegénység vagy társadalmi 

kirekesztés veszélye. 

Az Európai Bizottság a stratégiát az európai szemeszter révén követi nyomon és hajtja végre, 

amely a gazdasági és foglalkoztatási politikák uniós szintű koordinációjának éves ciklusa. 

Az európai szociális és foglalkoztatási helyzetet az uniós szemeszter keretében értékelik, 

a foglalkoztatási iránymutatások, illetve a nemzeti foglalkoztatáspolitikákra vonatkozó közös 

prioritások és célok alapján. Az uniós országok előrelépéseinek megkönnyítése érdekében a 

Bizottság országspecifikus ajánlásokat bocsát ki az egyes célok tekintetében elért eredmények 

alapján. 

A finanszírozás módja 

Az Európai Szociális Alap (ESZA) Európa legfontosabb olyan eszköze, amellyel az Unióban élő 

valamennyi személy – munkavállalók, fiatalok és álláskeresők – számára kíván méltányosabb 

munkalehetőségeket biztosítani. 

Az Európai Parlament azt javasolja, hogy az EU növelje a finanszírozást a 2021–2027-es időszakra 

vonatkozó, következő hosszú távú költségvetésében, és összpontosítson elsősorban az oktatásra, a 

foglalkoztatásra és a társadalmi befogadásra. Az alap új – Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) 

néven ismert – változata javítja majd a munka minőségét, az Unió különböző részein megkönnyíti 

az emberek számára a munkakeresést, javítja az oktatást, valamint előmozdítja a társadalmi 

befogadást és az egészséget. 

A foglalkoztatás és a szociális innováció európai programjának (EaSI) célja a foglalkoztatási és 

szociális politikák korszerűsítésének elősegítése, a szociális vállalkozások vagy a mikrovállalkozást 

alapítani kívánó, kiszolgáltatott helyzetű személyek finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása 

és a munkaerő mobilitásának előmozdítása azEURES hálózaton keresztül. Az európai foglalkoztatási 

hálózat azáltal segíti elő a mobilitást, hogy tájékoztatást nyújt a munkáltatóknak és az 

álláskeresőknek, valamint európai szintű adatbázist tart fenn a betölthető állásajánlatokról és 

álláspályázatokról. 

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) azokat a munkavállalókat segíti új munkahely 

találásában vagy saját vállalkozásuk létrehozásában, akik a globalizáció miatt – mivel vállalkozások 

bezárhatnak vagy termelésüket Unión kívüli országokba helyezhetik át – vagy a gazdasági és 

pénzügyi válság nyomán elveszítették munkahelyüket. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=hu&catId=101
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_en
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/8/8d/Europe_2020_headline_indicators,_EU-28,_2008_and_2013%E2%80%9317.PNG
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Europe_2020_indicators_-_executive_summary#The_Europe_2020_strategy
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/economy/20160613STO31998/european-semester-coordinating-economic-policies-between-eu-countries
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32018D1215
https://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=hu
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/szocialis-ugyek/20181129STO20519
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20160223IPR15436/Matching-job-seekers-and-vacancies-across-Europe
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=hu


A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap (FEAD) olyan tagállami 

kezdeményezéseket támogat, amelyek célja, hogy élelmiszert, alapvető anyagi támogatást és 

társadalmi befogadást célzó tevékenységeket biztosítsanak a leginkább rászoruló személyeknek. 

Az ESZA+ aktualizált változata több meglévő alapot és programot egyesítene, például az ESZA-t, 

az EaSI-t, a FEAD-ot, az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést és az Unió egészségügyi 

programját, összevonva azok erőforrásait, és az emberek számára integráltabb és célzottabb 

támogatást biztosítva. 

Az ifjúsági munkanélküliség elleni küzdelem 

Az ifjúsági munkanélküliség elleni küzdelmet célzó uniós intézkedések között szerepel az ifjúsági 

garancia, amelynek révén a tagállamok kötelezettséget vállalnak annak biztosítására, hogy a 

munkahelyük elvesztését vagy a formális tanulás befejezését követő négy hónapon belül 

valamennyi 25 év alatti fiatal kapjon színvonalas állásajánlatot, illetve részesüljön további 

oktatásban, tanulószerződéses gyakorlati képzésben vagy gyakornoki képzésben. Az ifjúsági 

garancia végrehajtását uniós forrásokkal, az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés révén 

támogatják. 

Az Európai Szolidaritási Testület lehetővé teszi a fiatalok számára, hogy önkéntes munkát 

vállaljanak, és a szolidaritással kapcsolatos projektekben vegyenek részt Európa-szerte. „Az első 

EURES-állásod” platform azoknak a 18 és 35 év közötti fiataloknak segít, akik szakmai 

tapasztalatot szeretnének szerezni külföldön, illetve szakmai gyakorlaton vagy tanulószerződéses 

gyakorlati képzésben kívánnak részt venni. 

Megfelelő készségek, megfelelő munka 

Az Unió a készségek elsajátításának előmozdítása és fejlesztése, a képesítések 

összehasonlíthatóbbá tétele, valamint a készség- és álláshely-szükségletekről való tájékoztatás 

révén támogatja az embereket a minőségi munkahelyek megtalálásában és a jobb pályaválasztási 

döntések meghozatalában. 

A 2016-ban indított „Új európai készségfejlesztési program” 10 olyan intézkedést foglal magában, 

amelyek célja a megfelelő képzés és támogatás biztosítása az emberek számára, valamint számos 

létező eszköz, például az Europass európai formátumú önéletrajz felülvizsgálata. 

 

Visszatérés a munkaerőpiacra  

A tartós munkanélküliség mint kihívás 

A tartós szegénység egyik oka a tartós munkanélküliség, amely több mint 12 hónapig tartó 

munkanélküliséget jelent. Ez egyes uniós országokban továbbra is igen magas, és a teljes 

munkanélküliség közel 50%-át teszi ki. 

A tartósan munkanélküli személyek munkaerőpiaci integrációjának javítása érdekében az uniós 

országok ajánlásokatfogadtak el: ösztönzik a tartósan munkanélküli személyek foglalkoztatási 

szolgálat általi nyilvántartásba vételét, az igényeik felmérését célzó mélyreható egyéni értékelést, 

valamint személyre szabott tervet a munkába való visszavezetésük érdekében (munkaerőpiaci 

integrációs megállapodás). Ez valamennyi, legalább 18 hónapja munkanélküli személy számára 

elérhető lenne. 

A munkából való tartós távollét gyakran munkanélküliséghez vezet, és ahhoz, hogy a 

munkavállalók végleg eltűnnek a munkaerőpiacról. A sérülést elszenvedett vagy krónikus 

egészségügyi problémákkal küzdő munkavállalók munkahelyen tartása, illetve oda történő 

visszavezetése érdekében az Európai Parlament 2018-ban egy sor 

kidolgozandó intézkedést fogalmazott meg a tagállamok számára, például a munkahelyek 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=hu
https://ec.europa.eu/health/funding/programme_hu
https://ec.europa.eu/health/funding/programme_hu
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/szocialis-ugyek/20171201STO89305
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=hu
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=hu
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/szocialis-ugyek/20180703STO07134
https://ec.europa.eu/eures/public/hu/your-first-eures-job-js
https://ec.europa.eu/eures/public/hu/your-first-eures-job-js
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=hu
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Unemployment_rate_EU-28_2007-2017,_%25.PNG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0674&from=HU#page=13
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0674&from=HU#page=13
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32016H0220(01)&qid=1456753373365
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/social/20180830STO11344/getting-back-to-work-after-a-long-sickness-or-injury-video


készségfejlesztési programok révén való alkalmazkodóképesebbé tételére, a rugalmas 

munkafeltételek biztosítására és a támogatás (többek között egyéni tanácsadás, pszichológus vagy 

terapeuta) munkavállalók számára való biztosítására vonatkozóan. 

A munkakörülmények javítása az EU-ban  

A munkavállalói mobilitás elősegítése 

Annak megkönnyítése, hogy az emberek valamely másik országban dolgozhassanak, segíthet a 

munkanélküliség kezelésében. Az Unió egy sor közös szabályt vezetett be az Európán belül mozgó 

emberek munkanélküliséghez, betegséghez, anyasághoz/apasághoz, családi ellátásokhoz stb. 

kapcsolódó szociális jogainak védelme érdekében. Amunkavállalók kiküldetésére vonatkozó 

szabályok rögzítik azt az elvet, miszerint ugyanazon munkáért ugyanazon munkahelyen egyforma 

bér jár. 

 

 

Brüsszel, 2019. november 29. 

Az éghajlatváltozás legyen a Parlament első számú feladata, mondják az 

európaiak 

Most először nevezi az állampolgárok legnagyobb része az éghajlatváltozást a Parlament első 

számú prioritásának 

Hat európaiból tíz szerint a fiatalok által indított tüntetések közvetlen hatással vannak a politikára 

 

 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=hu
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/szocialis-ugyek/20171012STO85930
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20191129PHT67736/20191129PHT67736_original.png
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20191129PHT67736/20191129PHT67736_original.png


 

Legyen a környezetvédelem a Parlament legfontosabb dolga, mondják az európaiak  

Az éghajlatváltozás elleni küzdelem a Parlament legfontosabb feladata, és a fiatalok vezette 

klímatüntetéseknek jelentős befolyása van. 

Az európaiak legnagyobb hányada, összesen 32 százaléka gondolja úgy, hogy az éghajlatváltozás 

és a környezet megóvása a legfontosabb ügy azok között, amelyekkel az európai parlamenti 

képviselőknek foglalkozniuk kellene. Tizenegy tagállamban ez a leggyakrabban említett téma, 

különösen Svédországban (62 százalék), Dániában (50 százalék) és Hollandiában (46 százalék). 

Magyarországon 30 százalék vélekedik így. 

Az Eurobarométer felmérésben a legsürgetőbb környezetvédelmi ügyre is rákérdeztek. Az 

európaiak abszolút többsége (52 százaléka) szerint az éghajlatváltozás az, ezt követi a 

levegőszennyezés (35 százalék), a tengerek szennyezése (31 százalék), majd az erdőirtás és a 

növekvő hulladékmennyiség (mindkettő 28 százalék). 

David Sassoli, (S&D, Olaszország) parlamenti elnök, aki hétfőn érkezik Madridba az ENSZ 

éghajlatváltozási konferenciára, elmondta: „Ez a felmérés egyértelműen mutatja, hogy az 

európaiak végre lépéseket várnak az Uniótól az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. A Parlament 

épp tegnap fogadott el Strasbourgban egy állásfoglalást, amely éghajlati és környezeti 

vészhelyzetet hirdet Európában és a világon. Odafigyelünk az európaiak véleményére, és tudjuk: 

nem csak szavakra, de tettekre is szükség van.” 

Az ifjúság által indított tüntetések változást hoznak 

Az elmúlt évben a fiatalok által vezetett tüntetések emberek millióit mozgatták meg az Unióban és 

világszerte. 

Az új Eurobarométer felmérésből kiderül, hogy tízből hat európai gondolja úgy, hogy a fiatalok által 

vezetett tüntetések nemzeti és európai szinten is közvetlen hatással vannak a politikára. 

A legnagyobb arányban az írek (74 százalék), a svédek (71 százalék) és a ciprusiak (70 százalék) 

meggyőződése szerint vezetnek majd a tüntetések politikai lépésekhez uniós szinten. A magyarok 

67 százaléka, míg például a csehek 42 százaléka, a briteknek pedig 47 százaléka vélekedik így. 

 

 

Brüsszel, 2019. november 28. 

A Parlament éghajlatváltozási vészhelyzetet hirdetett 

A Bizottságnak biztosítania kell, hogy minden javaslat a maximum 1,5 Celsius fokos 

hőmérsékletemelkedést szolgálja 

Az Uniónak 2030-ig 55 százalékkal kellene csökkentenie kibocsátását ahhoz, hogy 2050-re 

klímasemleges legyen 

A hajózástól a repülésig, mindenhol csökkenteni kell a globális kibocsátást 

Az EP éghajlati vészhelyzetet hirdetett: a képviselők gyors, ambíciózus lépéseket kérnek az 

éghajlatváltozás hatásainak mérséklésére © EP  

Éghajlatsemlegesség 2050-re: az Európai Uniónak emellett kellene elköteleznie magát az ENSZ-

konferencián, mondja a Parlament. 

https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/


A Parlament a december 2-én és 3-án Madridban megrendezendő, huszonötödik ENSZ 

éghajlatváltozási konferencia (COP25) előtt Európában és világszerte éghajlat- és környezeti 

vészhelyzetet bejelentő állásfoglalást fogadott el csütörtökön. A képviselők a Bizottságtól azt 

várják, hogy annak minden jogalkotási és költségvetési javaslata összhangban álljon a legfeljebb 

másfél Celsius fokos globális felmelegedés céljával. 

Egy másik állásfoglalásban a Parlament arra sürgeti az Uniót, hogy az ENSZ éghajlatváltozási 

konferencia számára nyújson be a  lehető leghamarabb, de legkésőbbb 2050-ig megvalósuló 

éghajlatsemlegesség elérésére alkalmas stratégiát. A képviselők az új Európai Bizottság elnökét, 

Ursula von der Leyent is kérik, hogy az Európai Zöld „New Deal" tartalmazza a 2030-ig elérendő 55 

százalékos kibocsátáscsökkenés célértékét. 

Meredekebben csökkentse kibocsátását a légiközlekedés és a hajózás 

A képviselők szerint a légiközlekedés és hajózás jelenlegi kibocsátáscsökkentési céljai a 

szükségesnél kevésbé ambíciózusak. Minden országnak bele kell számolnia nemzeti tervébe a 

nemzetközi légiközlekedésből és hajózásból eredő kibocsátást, teszik hozzá. A Bizottságnak a 

hajózási ágazatot is az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá kell vonniuk, vélik a 

képviselők. 

Nagyobb támogatás az éghajlatváltozás elleni fellépéshez 

Az uniós tagországoknak minimum kétszeresére kellene emelniük a nemzetközi Zöld Éghajlati 

Alaphoz való hozzájárulásukat, mondja a Parlament. Saját büdzséjükön és az uniós költségvetésen 

keresztül az uniós országok biztosítják az éghajlatváltozás elleni küzdelem állami finanszírozásának 

oroszlánrészét,  az uniós költségvetésnek pedig teljesítenie kell nemzetközi 

kötelezettségvállalásait. A képviselők megjegyzik: a fejlett országok felajánlásai nem érik el a 

2020-tól évenként ígért 100 milliárd dollárt. 

A képviselők végül felszólítják a tagállamokat, hogy 2020-ig sürgősen vezessék ki a fosszilis 

tüzelőanyagoknak adott összes közvetlen és közvetett támogatást. 

Pascal Calfin (RE, Franciaország) 

„Az Európai Parlament ambíciózus álláspontot fogadott el a madridi éghajlatkonferencia előtt. Az 

éghajlat- és környezeti vészhelyzet tudatában elengedhetetlen, hogy 2030-ig 55 százalékkal 

csökkentsük az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. A Bizottságnak is egyértelmű és jókor 

érkező üzenetet küldtünk egy pár héttel a Zöld New Dealről szóló bejelentése előtt " - mondta a 

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság francia elnöke a hétfői vita 

során. 

Az éghajlat- és környezeti válsághelyzetet bejelentő állásfoglalást 429 szavazattal, 225 

ellenszavazat és 19 tartózkodás mellett fogadták el. A Parlament a COP25-állásfoglalást 430 

szavazattal, 190 ellenszavazat és 34 tartózkodás mellett fogadta el. 

Több ország, önkormányzat és tudós jelentette már ki, hogy a Föld eljutott az éghajlati vészhelyzet 

állapotába. 

Az Európai Bizottság már javasolta a nettó zéró kibocsátási cél elérését 2050-re, de a tagállamok 

állam- és kormányfőit tömörítő Európai Tanács nem támogatta a javaslatot, mivel Magyarország, 

Lengyelország és Csehország az ellen szavazott. 

 

 

Brüsszel, 2019. november 26. 

Magyar jelentéstevő leplezte le az ukrán batman-csirkét 

https://www.europarl.europa.eu/meps/hu/96711/PASCAL_CANFIN/home
https://climateemergencydeclaration.org/climate-emergency-declarations-cover-15-million-citizens/
https://ec.europa.eu/clima/news/commission-calls-climate-neutral-europe-2050_hu


Az olcsó ukrán csirkemell importja előtt zárja be a kiskaput az a Győri Enikő, fideszes képviselő 

által készített jelentés, amit kedden szavazott meg az Európai Parlament plenárisa. Egy ukrán 

vágási trükknek köszönhetően 2018-ban 55 ezer tonna „batman-csirke” jutott be a vámszabályok 

kijátszásával az Európai Unióba. 

Az EU-ukrán átfogó szabadkereskedelmi megállapodás módosítására szavazott kedden az Európai 

Parlament, amikor elfogadta a fideszes Győri Enikő jelentését egy, az olcsó ukrán csirkemell 

tömeges importálására alkalmas joghézag bezárásáról.  

A képviselők 444 igen szavazattal, 128 ellenvoks és 74 tartózkodás mellett fogadták el a Győri-

jelentést, ami Ukrajnát a jó együttműködés érdekében a teljes kereskedelmi megállapodás 

tiszteletben tartására kéri.  

A baromfihúsra vonatkozó új előírás szerint a csonttal és csont nélkül érkező csirkemell ezentúl 

egyazon vámkontingensbe tartozik, és mindkét húsfajta importja hozzáadódik az Ukrajnából az 

Unióba vámmentesen behozható baromfihús-mennyiséghez. Ha az ukrán export elérte a 

vámmentes mennyiség határát, onnantól kezdve a további kivitelért vámot kell fizetnie az ukrán 

exportőrnek. 

A 2016-os uniós-ukrán kereskedelmi szerződés módosítására azért volt szükség, mert egy ukrán 

termelő egy, a szerződésben maradt kiskapu kihasználásával nagy mennyiségű csirkemellet 

exportált az Unióba vámmentesen.  

Miként arra a magyar jelentéstevő rámutat, a 2016-os EU-Ukrajna szabadkereskedelmi 

megállapodás értelmében az ukrán csirkemellfilé kizárólag szigorú mennyiségi korlátok közt léphet 

vámmentesen az uniós piacra. A megállapodás azonban magában foglal két további vámsort, mely 

alá a „nem hagyományos vágású” csirkehús tartozik. Ez korábban elenyésző mennyiségben jutott 

be az uniós piacra, ezért a szabadkereskedelmi tárgyalások során nem állapítottak meg rá 

vámtételt és mennyiségi korlátozást.  

Győri Enikő szerint az ukrán üzletemberek által alkalmazott innovatív vágási módszer „batman-

csirkeként” híresült el az uniós zsargonban: a mellrészen a szárnyaknál meghagyott csontdarabka 

miatt a megállapodás értelmében a hús már nem csirkemellfilének számított, hanem a „nem 

hagyományos vágási mód” besorolás alá került. Ennek köszönhetően az így vágott baromfihús 

korlátozás nélkül juthatott az uniós piacra, ahol aztán egyszerűen lecsippentették a felesleges 

csontdarabot, és már mellfiléként értékesítették. Míg 2016-ban 3700 tonna batman-csirke jutott be 

az Unióba, 2018-ban ez az érték már elérte az 55 ezer tonnát. 

Az ukrán kormány már jóváhagyta a megállapodás módosítását, a jogszabálytervezet a Rada, az 

ukrán parlament ratifikációjára vár. 

 

 

Brüsszel, 2019. november 22. 

Óriási csalódás lehet Kelet-Európának a klímaalap 

Tizennyolc uniós tagállam 50 régiója, benne egy magyar között kellene felosztani azt a szerény 

pénzügyi alapot, ami a dekarbonizáció túlzott terheit lesz hivatott mérsékelni az EU-n belül. A 

Bizottság az új zöld megállapodásról szóló közleménnyel együtt december 11-én tervezi bemutatni 

a Méltányos Átállást szolgáló Alapra vonatkozó javaslatát, aminek tervezete a Politico birtokába 

jutott. 

Az Európai Bizottság december 11-én készül bemutatni két nagy jelentőségű klímajavaslatot. Az 

egyik az új zöldmegállapodásról szóló közlemény, míg a másik egy, a szén kivezetésének pénzügyi 

és társadalmi terheit mérsékelni kívánó alap létrehozására vonatkozó javaslat.  



A Politico megszerezte és ismertette a Méltányos Átállást szolgáló Alap (angolul Just Transition 

Fund) október 31-i keltezésű tervezetét, amiből kiderül, hogy az Európai Bizottság széles körben 

kíván hozzáférést biztosítani és nem csak a szegényebb közép- és kelet-európai országokból a 

jelenség által érintett európai régióknak az új forrásokhoz.  

A Politico által ismertetett tervezet értelmében 18 uniós tagállam nagyjából félszáz régiója lenne a 

kritériumok alapján jogosult az alapból járó források igénybevételére. Ebből 10 lengyelországban, 8 

Németországban, 6 Spanyolországban, 5 Görögországban, 4 Olaszországban, 2-2 Bulgáriában, 

Csehországban, Romániában és Szlovákiában, 1-1 Belgiumban, Horvátországban, Cipruson, 

Észtországban, Magyarországon (a Mátrai erőmű lignittüzelésű) Hollandiában, Portugáliában, 

Szlovéniában és a Franciaországhoz tartozó indiai-óceáni szigeten, Réunion szigetén található.  

A szövegtervezet három kritériumot említ az alaphoz való hozzáféréshez: a szén- és 

lignitbányászatban a foglalkoztatás szintje, a szénintenzitás (X-szer) nagyobb az EU átlagánál ( a 

konkrét szám még hiányzik), és a tőzegtermelés X-szerese az uniós átlagnak. Ha a 3-ik kritériumot 

is figyelembe veszik, akkor Írország és Finnország is jogosult lenne a forrásokhoz.  

A rendelkezésre álló pénzügyi keret 35 milliárd euró lenne, vagyis ez nem változott a terv BruxInfo 

által is ismertetett (https://www.bruxinfo.hu/cikk/20191007-fajdalomdijkent-funkcionalhat-az-uj-

unios-klimaalap) augusztus végió verziójához képest.  

Ami a részleteket illeti, 5 milliárd eurót az MFF-re vonatkozó javaslatban már a kohéziós politikára 

szánt forrásokból csoportosítanának át (vagyis részben a közép- és kelet-európaiak már így is 

csökkenő felzárkóztatási forrásainak a terhére). További 5 milliárd eurót más költségvetési 

fejezetből csippentenének le, vagy tagállami pluszbefizetésen alapulna, azaz új pénz lenne. A 

Bizottság további 5 milliárd eurót szeretne tagállami társfinanszarozásból.  

Az uniós költségvetésből 500 millió euró segítségével 1,5 milliárd eurós EIB garanciát hoznának 

létre, amivel pénzügyi konstrukció formájában körülbelül 20 milliárd euró magántőkét vonnának 

be.  

Ahogy a Politico is megjegyzi, az alap mérete, annak finanszírozási és elosztási módja is jóval 

elmarad a közép- és kelet-európaiak várakozásaitól, akik eredetileg csak egy ilyen pénzügyi 

csomag fejében lennének készek ráállni az Unió klímaambícióinak ugrásszerű növeléséhez 2050-

ig.  

Különösen Lengyelországnak lehet elégtelen a felajánlandó összeg, amely egy tanulmányban közel 

900 milliárd euróra becsülte a lengyel gazdaság teljes szénmentesítésének a költségeit. Ehhez 

képest ez a javaslat csak morzsának tűnik.  

Az egyes országokra jutó támogatások összegét a Bizottság számolná ki a kritériumok alapján és 

utalná át a tagállamoknak, amelyek maguk dönthetnének konkrét felhasználásukról.  

 

 

Brüsszel, 2019. november 15. 

Az Európai Befektetési Bank 2021-ig leállítja a fosszilis energiahordozók 

kitermelésének támogatását 

Két éven belül az összes olaj-, gáz- és kőszénkitermelést támogató projektjét le fogja állítani az 

Európai Beruházási Bank - ezt a pénzintézet alelnöke jelentette be a csütörtöki testületi ülés után. 

Az Európai Bizottság új elnöke, Ursula von der Leyen nemrég hirdette meg az úgynevezett zöld 

irányvonalat, amely az egész unió költségvetésére hatással lesz. A Beruházási Bank ugyanakkor 

arra figyelmeztet, hogy nem szabad munkahelyek ezreit feláldozni egy távoli cél érdekében. 



- Nagyon fontos, hogy miként oldjuk meg az átmenetet. Mert nem csak a klímavédő fiatalok, 

hanem a sárga mellényesek is tüntetnek. Ha nem óvjuk meg az emberek életszínvonalát és 

munkahelyét, fel fognak lázadni. Sokan dolgoznak szénbányákban, vagy rengeteg károsanyagot 

kibocsátó gyáraknál, rájuk is gondolnunk kell és más munkalehetőséget kínálnunk számukra. 

Senkit sem hagyhatunk hátra - magyarázta a pénzintézet klímaszakértője, Nancy Saich. 

A cégek számára a környezetbarát termelés milliárdos pluszköltségekkel járhat, így az EU-nak is 

növelnie kell a támogatásokat, ha ösztönözni akarja az átállást. 

- Egyrészt persze fontos, hogy új törvényekkel szabályozzák, hogy mit kell tenni, másrészt viszont 

támogatni kell az innovációt, mert különben nem fog bekövetkezni a változás. Erre jó példa az 

energia. Eddig fosszilis energiahordozókat használtunk, most pedig már mindenki a megújulókról 

beszél. De csak akkor lehet sikeres a szél, vagy vízenergia, ha a politika kitart a mostani 

irányvonalak mellett - mutatott rá Bertrand Camus, egy szennyvíz- és szemétfeldolgozással 

foglalkozó francia vállalat vezérigazgatója. 

A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint az európaiak 93%-a égető problémának tartja a 

klímaváltozást. 

 

 

Luxemburg, 2019. november 13. 

Zöldforradalomra készül hitelezésében az EIB 

2026-ig a jelenlegi 28-ról 50 százalékra kívánja növelni az éghajlatváltozással összefüggő 

hitelkihelyezéseinek részarányát az Európai Beruházási Bank, amelyet jelenlegi elnöke, a német 

Werner Hoyer már „zöld banknak” tekint. Az EIB kormányzó tanácsa csütörtökön ül össze újra 

annak eldöntésére, hogy a pénzintézet finanszírozzon-e 2021 után földgáz és más fosszilis 

üzemanyagokkal kapcsolatos projekteket. 

Az októberi kudarc után csütörtökön újra összeül az Európai Beruházási Bank tulajdonosok (EU-

tagállamok) képviselőiből álló kormányzótanácsa, hogy egy rendkívül nagy jelentőségű kérdésben 

döntsön: a világ legnagyobb befektetési bankja 2021 után is nyújtson-e fosszilis tüzelőanyagokhoz, 

így a földgázhoz is kapcsolható kölcsönöket.  

„A fosszilis tüzelőanyagok kiiktatása elkerülhetetlen” – szögezte le hétfőn Luxembourgban brüsszeli 

tudósítók előtt Werner Hoyer, a pénzintézet elnöke. A téma a pénzügyminiszteri tanács múlt heti 

ülésén is napirenden volt, és bár a róla szóló vita nem nyúlt hosszúra, Hoyer „bátorító jeleket 

látott. „A kérdés a következő: egyetértünk-e abban, hogy hátat kell fordítanunk a fosszilis 

tüzelőanyagoknak?” – mutatott rá a bank elnöke.  

Az EIB tőkéjét összedobó tagállamok azonban végletesen megosztottak a kérdésben. Miközben az 

északiak és a franciák minél előbb elzárnák az uniós pénzcsapot a fosszilis energiahordozók előtt, 

Németország, Olaszország és a szénről való átállás által leginkább érintett Lengyelország rövid 

távon ellenzik azt.  

Az asztalon levő legradikálisabb megoldás, hogy a luxembourgi székhelyű intézmény 2020 végétől 

nem nyújtana többé hiteleket fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatos projektekhez. Ebbe az új 

földgázvezetékek és más, az uniós ellátásbiztonság szempontjából kulcsfontosságú stratégiai 

beruházások is beletartoznának.  

Egy ennél megengedőbb verzió csak a gáztözelésű erőművek finanszírozását állítaná le, 2021 

végéig ugyanakkor még lehetőséget adna a földgáz belső piacon való áramlásához szükséges 

határkeresztező kapacitások és gázvezetékek finanszírozására. Ezt a határidőt azonban a lengyelek 

és mások túlságosan is rövidnek tartják, ezért megfigyelők szerint nem lenne meglepő, ha 

csütörtökön sem sikerülne dülőre jutni a bank jövőbeni hitelezési politikájáról.  



A pénzintézet illetékesei szerint az EIB az elmúlt években 13,4 milliárd eurót fektetett be 

kedvezményes hitelek formájában fosszilis tüzelőanyagokkal összefüggő beruházásokba.  

Ursula von der Leyen, megválasztott bizottsági elnök júliuso parlamenti beszédében és azóta is 

több ízben céljának nevezte az EIB zöld bankká való átalakítását, aminek az új Bizottság első 100 

napjában bemutatandó „új zöld megállapodás” végrehajtásában szánna kulsfontosságú szerepet. 

Elnöke szerint az EIB ugyanakkor már jelenleg is zöld banknak számít, hiszen a világon az elsők 

között vett fel a portfóliójába zöld kötvényeket, és a következő években dinamikusan növelni 

kívánja az éghajlatváltozás hatásainak enyhítését szolgáló tőkekihelyezéseit.  

Az EIB terve, hogy a jelenlegi 28 százalékos szintről 2026-ig 50 százalékra növelje a teljes 

hitelkihelyezésen belül az éghajlatváltozással kapcsolatos projektek arányát. A párizsi 

klímaegyezménnyel összhangban és az uniós klímacélok eléréséhez a bank első embere szerint 

2021 és 2030 között 1100 milliárd euró befektetésére lenne szükség. Mivel a beruházási bank 

maximum egyharmaddal járulhat hozzá a beruházások költségeihez, tíz év alatt minden évben 33 

milliárd euró kölcsön nyújtásával számol.  

Werner Hoyer ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy a katowicei bányászból nem lesz rövid idő 

leforgása alatt zöld vállalkozó. Ezért kiemelten fontos feladatnak tartja azoknak az elsősorban 

szénfüggő régióknak a támogatását, amelyekre az energetikai átállás legnagyobb terhei hárulnak 

majd.  

A politikai megfontolások mellett az EIB hozzáállását az is döntő mértékben befolyásolja, hogy 

megfeleljen a részvényeseknek a bank jövedelmező működéséhez fűződő elvárásainak. „Ha most 

egy újonnan épülő széntüzelésű erőmű költségeibe szállnánk be, akkor figyelembe kell venni, hogy 

mi lesz azzal 15 év múlva. Vélhetően ezek veszítenének értékükből, így banki szempontból teljesen 

felelőtlen beruházás volna” – mutat rá az EU beruházási bankjának vezetője.  

Werner Hoyer ugyanakkor óva inti a tagállamokat attól, hogy a klímaprogramok forgatagban 

újranyissák a vitát az atomenergiáról. „Ez egy annyira mérgező téma a tagállamok között, hogy 

mindenkit lebeszélnék arról, hogy hozzányúljon. Úgyse lesz többség egyik álláspont mellett sem” – 

mondta. 

 

 

Brüsszel, 2019. november 9. 

Eddig nem gyűrűzött be a globális lassulás a magyar gazdaságba 

Az építőipari fellendülésnek és az autógyártás magához térésének köszönhetően a magyar 

gazdaság eddig sikeresen ellenállt a világgazdasági növekedés lassulásának. A kiugró GDP 

adatokat a következő két évben mérsékelt, valamivel 3 százalék alatti növekedés váltja fel – 

jósolja csütörtökön közzétett őszi makrogazdasági előrejelzésében az Európai Bizottság. 

Még nyári előrejelzésénél is valamivel magasabb gazdasági növekedést lát 2019-ben az Európai 

Bizottság (a GDP 4,4% helyett 4,6%-ot) csütörtökön közzétett őszi makrogazdasági prognózisa, 

amely az építőipar és az autógyártás valamelyest hanyatló bővülésével összhangban mérsékelt, 

GDP-arányosan 2,8 százalékos gazdasági növekedést jósol Magyarországon 2020-ban és 2021-

ben. 

A csütörtökön közzétett adatok figyelemreméltó megállapítása, hogy a magyar gazdaság ideiglenes 

hazai tényezőknek köszönhetően mostanáig sikeresen ellenállt a lassuló világgazdaság negatív 

hatásainak. A Bizottság meglátásai szerint ebben egyrészt a hazai építőipari fellendülés, másrészt 

az autóipar új gépkocsimodellek kibocsátására visszavezethető „feltámadása” játszott meghatározó 

szerepet.  



Ezzel párhuzamosan a háztartások fogyasztását tovább gyarapította a bővülő foglalkoztatás és a 

reálbérek emelkedése.  

Brüsszel arra számít, hogy az építőipar és az autógyártás által a GDP-növekedésnek nyújtott 

támogatás év vége felé kifullad és ezért a növekedés a 2019-es 4,6 százalékról 2020-ra és 2021-re 

egyaránt 2,8 százalékra mérséklődik. Ez utóbbi adat megfelel a Bizottság legutóbbi, júliusban 

közzétett előrejelzésének. A dokumentum megjegyzi, hogy az építőipari termelés bővülése már 

augusztusban a korábbi kétszámjegyről 5,9 százalékra csökkent, a megrendelések pedig egész 

évben csökkenő pályára álltak.  

A háztartások fogyasztása fokozatosan eshet vissza a friss prognózis szerint. A munkaerőpiac 

feszítettsége oldódhat, ahogy a lassuló GDP-növekedés korlátozni fogja a munkaerő iránti 

keresletet és korátok közé szorítja a reáljövedelem további növekedését. A családoknak és az 

otthonteremtéshez nyújtott növekvő mértékű támogatások ugyanakkor ösztönzik a háztartások 

beruházásait.  

A beruházási ráta nagyon magas szintről vált át süllyedőbe az előrejelzés szerint. A 

közberuházások 2020-ban várhatóan mérséklődnek majd, miután az uniós források lehívása 2019-

ben tetőzött. A magánberuházások ezzel szemben tovább bővülhetnek a már a megvalósulás 

fázisában lévő ingatlanprojektek véglegesítésével.  

A magyar exportot 2020-ban előreláthatóan lassuló bővülés jellemzi majd a fő kereskedelmi 

partnerek gazdaságában bekövetkezett lassulás miatt. Az új gyártási kapacitások ugyanakkor 

növelhetik a magyar exportőrök piaci részesedését, főleg 2021-ben.  

A prognózis arra is kitér, hogy a forint leértékelése eddig csökkentette az erőteljes bérkiáramlás 

versenyképességi költségeit. Az import a hazai kereslet csökkenése miatt lassulni fog. Ennek az 

lehet az eredménye, hogy a folyó fizetési mérleg hiánya csökkenni fog a következő két évben. 

A Bizottság most, a jelenlegi helyzetből kiindulva úgy látja, hogy az előrejelzését esetlegesen rontó 

kockázatok meglehetősen szerények.  

Az infláció a Bizottság meglátása szerint 2019 nyarán tetőzött a mérséklődő üzemanyagárak és a 

kedvező bázishatások miatt. Az árucikkek csökkenő árai hozzájárulhatnak a 2019-es 3,4 

százalékos harmonizált fogyasztóiár-index infláció 2020-ra és 2021-re 3,1, illetve 3 százalékra való 

mérséklődéséhez.  

Brüsszel az idei évre a GDP 1,8 százalékára becsüli az államháztartás hiányát Magyarországon. A 

dokumentum aláhúzza, hogy kedvező makrogazdasági körülmények következtében továbbra is 

bőséges adóbevételekre lehet számítani. Az uniós források lehívása is várhatóan növekedni fog 

2018-hoz képest és a folyó többéves pénzügyi keret alatt elérheti a csúcsot is. A Bizottság szerint a 

deficitcsökkentéshez hozzájáruló egyetlen tényező a teljes aktuális kiadások GDP-arányában 

történő mérsékelt növekedése.  

A Bizottság szakértői 2020-ban GDP-arányosan 1 százalékos államháztartási hiányra számítanak, 

ami 2021-re változatlan politikai forgatókönyv mellett 0,8 százalék alá mehet.  

Ami 2020-at illeti, az uniós transzferekből származó bevételek a GDP 0,5 százalékával 

csökkenhetnek, miközben az adóbevételek növekedési trendje folytatódni fog, jóllehet 2019-hez 

viszonyítva mérsékeltebb tempóban. Brüsszel várakozásai szerint a központi kiadások növekedése 

mérsékelt ütemű marad, ami további hozzájárulást jelenthet az államháztartási hiány 

csökkenéséhez.  

A dokumentum kiemeli, hogy a költségvetés strukturális egyenlegének romlása 2018-ban tetőzött 

3,8 százalékos szinten, és a következő két évben várhatóan 2,5, illetve 1,5 százalékpontos javulás 

következik be.  



Az államadósság GDP-hez viszonyított aránya a stabil növekedés hatására folyamatosan és 

fokozatosan csökken, és a 2018-ban megállapított 70% fölötti értékről 2021 végére a GDP 64,4 

százalékára süllyedhet, ami azt jelenti, hogy soha nem volt még ennyire közel a 60 százalékos 

álomhatár, amit az uniós szabályok előírnak. 2019-re 68,2, míg jövőre 66,7 százalékos 

államadósságot prognosztizál az Európai Bizottság. 

 

 

Brüsszel, 2019. november 8. 

Óriási változásokat hoz az 5G  

A „negyedik ipari forradalom” olyan technológiák kombinációját használja, amelyek elmossák a 

határt a fizikai és a digitális világok között. Hamarosan összekapcsolt tárgyak milliárdjai hoznak 

majd létre adatokat, amelyekkel növelhető a termelékenység és javítani lehet az életminőséget.  

Ezért a telekommunikációs ágazat, a vállalkozások és a kormányok világszerte terveket dolgoznak 

ki az 5G fejlesztésére. Rendkívül gyors kapcsolódása révén lehetővé válik a mesterséges 

intelligencia és a Dolgok Internetének kiépítése. Európa számára kulcsfontosságú, hogy az 

innováció élvonalában maradjon. Miként lehetséges ez? Együttműködéssel.  

Több ágazat (technológia, ipar, energia és egészségügy) európai vezetői gyűltek össze Párizsban a 

Huawei Európai Innovációs Napján és az Eco-Connect-eseményeken, hogy együtt találják meg a 

módját, miként gyorsítsák a kontinens digitalizációját.  

Abraham Liu, Huawei: 

“A Huawei több mint 20 éve működik Európában. Megoldásainkkal segítjük az Európai Információs 

Autópálya kiépítését a következő generációk számára, hogy vezető szerepük legyen a negyedik 

ipari forradalomban. Csak a 2018-as évben a Huawei több mint 12,8 milliárd euróval járult hozzá 

az európai GDP-hez, és 169 000 munkahelyet teremtettünk az EU-ban.” 

Ugyanakkor az EU és néhány uniós tagállam, például Németország aggódik amiatt, hogy biztonsági 

kockázatot jelent 5G-n dolgozni nem uniós, államilag támogatott cégekkel. Úgy vélik, ez 

sebezhetőbbé teheti Európát a kibertámadásokkal szemben, és függővé a külföldi beszállítóktól. 

Európa nemrég ajánlásokat fogalmazott meg, hogy biztonságosabbá tegyék az 5G hálózatot. 

Az egyik német telekom-szolgáltató vezetője fontosnak tartja, hogy lépést tartsanak az 

innovációval. 

Marcus Grubusch, Tempton Industrial Solutions: 

“A Huaweinek van jelenleg vezető technológiája, a többiek talán 18-24 hónappal mögötte járnak. 

Kíváncsi vagyok arra, hogy az ajánlás mögött politikai okok rejlenek-e, hiszen a Huawei már most 

is szállít felszerelést a 3G-hez és a 4G-hez.” 

Josianne Cutajar, EP-képvisleő 

“Amikor Európa szabályoz, azt nem lenne szabad korlátozásként tekinteni, hanem mint lehetőséget 

a jobb sztenderdekhez. Mindemellett ez nem jelenti azt, hogy nem működhetünk együtt külföldi 

partnerekkel, mert ez azzal járna, hogy elszigetelődhetünk”. 

A Huawei úgy véli, szakértelme kulcsfontosságú ahhoz, hogy Európa olyan új lehetőségeket 

ragadjon meg, mint a mesterséges intelligencia.  

Jiang Tao, alelnök, Intelligent Computing, Huawei 



“100 millió eurót fogunk befektetni, hogy mesterséges intelligencia-rendszert építsünk ki. Ez a 

Huawei Atlasz 900, a legerősebb mesterségesintelligencia-klaszter a világon. Ha az eget kémleljük, 

nagyjából 200 ezer csillagot látunk, és a tudósoknak most 74 órára van szükségük ahhoz, hogy 

egy kutatást elvégezzenek. Ha az Atlasz 900-at használják, ez csak 10 másodperc." 

A mesterséges intelligencia nemcsak a robotokról, a számítógépekről és az okosgyárakról szól, 

hanem, valós alkalmazásokról is, az emberek mindennapi életében. Hello Alex, mesélj nekünk a 

StorySignról! 

Alex Lee, Huawei: 

“Örömmel. Ez a történet közel áll a szívemhez. Van egy 3 éves lányom, szeretek neki olvasni 

esténként, hogy ezzel is közelebb kerüljünk egymáshoz. 32 millió süket gyermek él a világon, 

szóval nem mindenkinek ugyanolyanok a lehetőségei. A Huawei szorosan együttműködött az 

Aardman Animation stúdióval, hogy létrehozzuk a StorySign-t. Ezt az alkalmazást ingyen le lehet 

tölteni. Úgyhogy egyszerűen megnyitom az applikációt, a könyvhöz teszem, és jelnyelvvé fordítja 

le a szöveget.” 

A Huawei stratégiájának középpontjában az áll, hogy minél többen részesüljenek a digitalizáció 

előnyeiből. A Tech4All nevű projektjével technológiával akarja ellátni az embereket. A Huawei azt 

ígéri, minden felmerülő biztonsági aggályt eloszlat majd. 

Karl Song, alelnök, Global Communications, Huawei 

“A következő öt évben azt szeretnénk, hogy további 500 millió ember kapcsolódjon be ebbe. 

Nagyon fontos a Huawei számára, hogy együttműködjön Európával. Technológiai kérdésként 

tekintünk a kiberbiztonságra. Ésszerűen, tényekre alapozva meg tudjuk oldani ezt a kérdést." 

Európa úgy kezeli az 5G-t, mint kiemelkedő eszközt ahhoz, hogy versenyben maradjon a 

világpiacon, amelynek bevétele 2025-re globálisan várhatóan eléri a 225 milliárd eurót. 

 

 

Brüsszel, 2019. november 6. 

A Tokaji bor is része a friss EU-kínai alkunak 

Első körben 100-100 kurrens európai és kínai termék földrajzi árujelzőjének védelméről kötött 

megállapodást szerdán az EU és Kína. A százas, de négy év múlva újabb 175 termékkel bővülő 

listán egy Hungarikum is szerepel, a Tokaji bor. 

Kína többek között a Tokaji borok hamisítása és nevének kisajátítása ellen is fel fog lépni a 

hatalmas kínai piacon annak a megállapodásnak az értelmében, amelyről szerdán állapodott meg 

az EU és Peking.  

A felek a szerdán lezárult tárgyalásokon megállapodtak  száz európai és száz kínai földrajzi árujelző 

oltalom alá helyezéséről. Brüsszel szerint a mérföldet jelentő megállapodás várhatóan kölcsönös 

kereskedelmi előnyöket biztosít és a jó minőségű termékek iránti kereslet növekedését 

eredményezi majd mindkét oldalon.  

A földrajzi eredetmegjelölések védelméről szóló egyezség várhatóan még 2020 vége előtt hatályba 

lép, miután az Európai Parlament és a Tanács is jóváhagyja a szöveget. A hatálybalépés után négy 

évvel a felek újabb 175-175 uniós és kínai földrajzi árujelzőre kiterjesztik majd az oltalmat.  

A százas listán egyetlen magyar termék szerepel: a Tokaji bor (ez az egyetlen szlovák termék is). 

A védelem többek között francia, spanyol és olasz borokra, a Portóira, a Müncheni Sörre, a görög 



Feta sajtra, a lengyel és a finn vodkára, az ír és a skót whiskyre és a Cheddar sajtra is kiterjed 

majd.  

A kínai termékek közül egyebek mellett a Pixian Dou-Ban (Pihszieni babpép), az Anji Bai Cha (Ancsi 

fehér tea), a Panjin Da Mi (Panjin rizs) és az Anqiu Di Jiang (Ancsiui gyömbér) szerepel az oltalom 

alá kerülő árujelzők listáján. 

Mint a Bizottság rámutat, az uniós agrár-élelmiszeripari export tekintetében Kína a második 

legjelentősebb célország – 2018 szeptembere és 2019 augusztusa között az uniós kivitel értéke 

elérte a 12,8 milliárd eurót. Kína a földrajzi árujelzők oltalma alatt álló termékek uniós exportja 

tekintetében is a második legfontosabb célállomás. A földrajzi oltalmat élvező termékek a 

kereskedelem 9 százalékát teszik ki.  

Az uniós minőségrendszerek célja meghatározott termékek elnevezésének oltalma, a földrajzi 

eredetükhöz vagy hagyományos előállítási módjukhoz kapcsolódó sajátosságaik népszerűsítése 

céljából. Több mint 3 300 – oltalom alatt álló földrajzi jelzésként (OFJ), vagy oltalom alatt álló 

eredetmegjelölésként (OEM) – bejegyzett uniós elnevezés létezik. Emellett további mintegy 1 250 

nem uniós elnevezés élvez oltalmat az EU-n belül, elsősorban a Kínával kötötthöz hasonló kétoldalú 

megállapodásoknak köszönhetően. Az uniós földrajzi árujelzők piaci volumenben mintegy 74,8 

milliárd eurót képviselnek, és együttesen az uniós élelmiszer- és italexport 15,4%-át teszik ki. 

 

 

Brüsszel, 2019. november 6. 

Durván romolhat a magyar nettó pozíció 

Egyetlen tagállamnak sem volt kedvezőbb a nettó költségvetési mérlege az EU-val szemben, mint 

Magyarországnak 2014 és 2018 között, miközben nemzeti össztermékéhez viszonyítva hazánk a 

számottevő veszteségek dacára még mindig a kohéziós források egyik fő kedvezményezettje lenne 

2020 után és a belső piaci integrációból is az egyik legtöbb hasznot húzó tagország – derül ki az 

Európai Bizottság által kedden közzétett adatokból. 

Kevés tagállam számára kifizetődőbb az uniós tagság, mint Magyarországnak. Az Európai Bizottság 

által kedden közzétett adatok azt mutatják, hogy hazánk nettó pozíciója 2014 és 2018 között 4,64 

milliárd euró volt, vagyis az ország EU-költségvetésből származó bevételei ennyivel haladták meg a 

négyéves időszakban a befizetéseit.  

Ennél számszerűen 10,65 milliárd euróval csak a lengyel mérleg volt pozitívabb, míg a nálunk 

papíron kétszer nagyobb népességszámú Románia nettó pozíciója éppen megegyezik a 

magyaréval.  

Ennél is kedvezőbb a kép, ha a nemzeti összjövedelem (GNI) arányában nézzük a nettó 

költségvetési egyenleget, ami 4,02 százalék. Ezt az arányt egyedül Bulgária közelíti meg (a GNI 

3,97%), a többi tagállamnak GNI-arányosan jóval gyengébb a nettó egyenlege az uniós büdzséhez 

képest. 

Még kedvezőbb az EU-tagság mérlege pénzügyi szempontból, ha a belső piaci integráció előnyeit 

megbecsülő bizottsági számításokat vesszük szemügyre. A testület 2018-as árakon éves átlagban 

17,87 milliárd euróra, a magyar GNI 10,79 százalékára becsüli hazánk számára a belső piaci 

integráció előnyeit. Ez GNI-arányosan Csehország, Luxemburg, Málta és Szlovákia után az ötödik 

legmagasabb érték a 28 tagú Európai Unióban.  

Az Európai Bizottság kedden eddig nem nyilvános számok publikálásával szállt be abba a 

számháborúba, amit napokkal ezelőtt a közösségi kassza nettó befizető tagállamai robbantottak ki, 

aránytalannak tartott közteherviselésüket különböző, Brüsszel által is vitatott számításokkal 

alátámasztva.  



Az Európai Bizottság eddig éppen azért tartott vissza a 2020 utáni hétéves keretköltségvetéshez 

kapcsolódó egyenlegszámításokat, mert teljesen félrevezetőnek tartja azt a számos kormány által 

alkalmazott megközelítést, ami tisztán a költségvetés nettó pozíciója (a befizetések és a kifizetések 

egyenlege) alapján viszonyul Brüsszel keretköltségvetésről szóló javaslatához. Ez azonban a 

Bizottság szerint torzít, hiszen az EU-tagság egy sor nem pénzhez köthető előnnyel is jár, ráadásul 

az EU szegényebb tagállamai számára kifizetett felzárkóztatási források egyes számítások szerint 

akár 70 százaléka is a beruházásokat végrehajtó nyugati cégekhez vándorol.  

A testület ugyan ezúttal sem ismertette országokra lebontott számításait a 2021 és 2027 közötti 

keretköltségvetésre előterjesztett javaslatából következő nettó pozíciókról, de több érdekes 

fogódzót is adott ezek felméréséhez. 

A magyar költségvetési befizetés például a Bizottság javaslata alapján 2021 és 2027 között 

átlagosan 1,56 milliárd euró lenne a jelenlegi hétéves időszak 1,04 milliárd eurós átlagához képest 

(mindkét adat 2018-as árakon van kiszámolva). Mindez a nemzeti összjövedelem arányában 0,85 

százalékról (2014 és 2020) 0,98 százalékra történő emelkedést jelentene. A magyar költségvetési 

hozzájárulás a GNI-hoz viszonyítva jelenleg is és a következő hét évben is felülmúlná az uniós 

átlagot.  

Valamennyi tagállam befizetései növekednének egyik időszakról a másikra, aminek a Bizottság 

szerint 60 százalékban az infláció és a GDP-növekedés az oka, a fennmaradó hányadot pedig a brit 

kilépés és az új politikai prioritások megnövekedett finanszírozási igénye indokolná.  

Megállapítható, hogy miközben a magyar befizetés mértéke a hazai GNI 0,85 százalékáról 0,98%-

ra emelkedne a Bizottság javaslata alapján 2020 után, addig a két fő bevételi forrás, a KAP (közös 

agrárpolitika) és a kohéziós politika kifizetései GNI-arányosan számottevően zsugorodni fognak.  

Konkrétan 2014 és 2020 között hazánk a nemzeti összjövedelem 1,50 százalékát kapta 

agrártámogatások formájában, aminél csak Bulgáriának, Romániának, Görögországnak és 

Litvániának jutott több. 2021 és 2027 között viszont az agrárpénzek GNI-hoz viszonyított aránya 

visszamegy 0,93 százalékra a Brüsszel által javasolt vágások miatt.  

A felzárkózási források GNI-hoz viszonyított arányát tekintve 2,75 százalékkal Magyarország 2014 

és 2020 között Európa bajnok volt: egyetlen tagállam sem részesült ilyen mértékű felzárkóztatási 

támogatásban a nemzeti összjövedelméhez képest. A Bizottság javaslatának értelmében azonban 

1,60 százalékra csökkenne 2021 és 2027 között a ráta, igaz Horvátország, Lettország és Litvánia 

után még így is a negyedik helyet foglalnánk el. (Ezek a fenti adatok 2019-es előrejelzésen 

alapulnak).  

Ha figyelembe vesszük, hogy eközben a befizetés nőni fog, akkor az olló eléggé összezárul, a nettó 

magyar pozíció pedig számottevően romlani fog. 

 

 

Brüsszel, 2019. november 5. 

A hashtag újradefiniálja az utazás világát 

Dubaj az 5. legnépszerűbb város az instagramra feltöltött posztok száma alapján. A lenyűgöző 

strandoktól a kiemelkedő építészeten át a világszínvonalú éttermekig bőven akad lehetőség egy jó 

fényképre. Csak idén nyáron 79 millió Dubajhoz kapcsolódó hashtag volt. A közösségi média 

újradefiniálja az utazás világát, mert sokan, különösen a fiatalok már aszerint választják ki az 

úticélt, hogy az hány hashtaget ér meg. 

A legnépszerűbb helyek közt szerepel a dubaji Miracle Garden. Ez a világ legnagyobb virágoskertje. 

72 ezer négyzetméter, több mint 50 millió virággal. 



A Wego egyik vezetője, Mamoun Hmedan elmondta, hogy Dubaj az egyetlen arab város, amely ott 

van a top 5-ben. Ez nagy dolog egy városnak összevetve más jól ismert turisztikai célpontokkal.  

A hashtagek alapján az első város London volt, 118 millió poszttal. A következő Párizs 101 

millióval, majd Nizza és New York, 87, illetve 83 millióval.  

Dubaj belvárosában az instagram-tényező a kétszeresére nő. Itt a Wings of Mexico és a Burdzs 

Kalifa, amely szintén benne van a város öt legkedveltebb instagram helyei között. A világ 

legmagasabb épületének 148. emeletén rengeteg látogató fényképez. Még akár egy-két híres arcot 

is észrevehetünk, aki épp szelfizni készül. A város központjában található Zabeel Parkban van az 

úgynevezett Dubai Frame, egy építészeti mérföldkő. Ez a 150 méter magas, 93 méter széles 

szerkezet úgy van elhelyezve, hogy a látogatók élvezhessék a modern déli és a északi régebbi 

részét Dubajnak. És a nem túl félősek számára van egy üvegpadlóval ellátott terület is. "Hihetetlen 

kilátás nyílik a városra mindkét oldalon - véli egy látogató. - A gyerekek szeretik, játszani akarnak 

az üvegen, úgy érzik, hogy a világ tetején állnak. Brilliáns" - tette hozzá. 

Sarah Hedley Hymers utazási újságíró és influencer. Szerinte egy Instagram-kép egy szociális 

fővárosról szól. Szeretnének valamiféle vágyat bemutatni. Jól kell beállítani, színesnek kell lennie, 

mert a sötét képek nem mutatnak jól az Instagramon. Tehát olyan helyet keresel, ami világos, és 

az emberek úgy érzik, hogy „uhh, bárcsak ott lehetnék én is”. Ez a modernkori képeslap - 

magyarázta. 

A közösségi média újradefiniálja az utazás világát, mert sokan, különösen a fiatalok már a szerint 

választják ki az úticélt, hogy az hány hashtaget ér meg.  

A digitális generáció nemcsak ért a technika világához, hanem függ is tőle - mesélte Sarah. - A 

Wifit oxigénnek tekintik, így minden döntésüket az internet és a közösségi oldalak határozzák meg. 

Nem csak azt, hogy hova utazzanak, hanem hogy mit egyenek stb. Tehát nem meglepő, hogy ők 

nézik az Instagramot. Ugyanakkor az Instagram rendkívül funkcionális is. Sokkal funkcionálisabb, 

mint a nyomtatott sajtó, amit kényelmetlen magukkal vinni, vagy egy olyan honlap, ahol csomó 

egyéb informáicióval kell megküzdeni. Itt a képek viszik a prímet és pár tömör felirat kell csak 

mellé - foglalta össze véleményét az influencer.  

Egy asszony arról mesélt, hogy van közöm hozzá, mert két lányom van, akik Instagramoznak. Én 

személy szerint nem használom, de megértem, hogy együtt kell léteznünk a digitális világgal. Az, 

hogy utazási brossúrákat nézegetünk, már a múlté. Azt hiszem, ez nagyszerű - vélte.  

Dubaj sok mást is kínál az Instagram mellett - mondta egy lány. - Hihetetlen az építészete, az 

ételek, de tagadhatatlan, hogy sokan csak azért jönnek ide, hogy Instagram-képeket készítsenek 

itt - tette hozzá.  

A 33 év alattiak 41% -a részesíti előnyben az Instagramot, amikor úticélt választ. Ez olyan piac, 

amelyet ennek az iparágnak ki kell aknáznia. Mamoun Hmedan szerint olyan helyeket akarnak, 

amiket magukkal tudnak vinni, föltehetik a közösségi oldalakra, megoszthatják a barátaikkal, 

emlékként megőrizhetik őket. Létrehozhatják a saját momentumukat, úgy érzik, hogy ezt ők 

csinálták, és ezt senki más nem teheti meg. Számukra minden digitális. Ez általában igaz az 

idegenforgalom növekvő ágazatára, és a következő 20-30 évben is így lesz - hangsúlyozta. 

Az Instagram az a platform, amely teret ad a hashtag világában élő mai utazóknak. 

 

 

Brüsszel, 2019. november 2. 

A magyar energiaellátást javító projekteket támogat az EU 



Számos magyar vonatkozású energetikai beruházás is szerepel a kiemelt projektek negyedik 

listáján, amit múlt héten hagyott jóvá az Európai Bizottság. Környezetvédő szervezetek a 

klímapolitikai tervek arculcsapásaként értékelték azt, hogy a listán 55, „szennyező” fosszilis 

tüzelőanyagokkal kapcsolatos projekt is szerepel. 

Környezetvédő szervezetek felháborodva reagáltak a kiemelt európai energiaprojektek új, 

csütörtökön elfogadott és közzétett listájára, amely állításuk szerint 55 olyan beruházás 

támogatását javasolja uniós forrásból, amelyek a klímavállalásokkal ellentétes fosszilis 

tüzelőanyagok használatát ösztönzik. 

„Ez a lista az éghajlati szükséghelyzet arculcsapása” – húzta alá a Föld Barátai Európa és az 

Élelmiszer és víz Európa nevű szervezetek közös közleménye.  

Az Európai Bizottság ugyanakkor azt állította, hogy a sorrendben negyedik kiemelt projektlista az 

energiaunió céljai, a fenntarthatóság, a megfizethetőség és az ellátásbiztonság között próbál 

egyensúlyt teremteni.  

„Európa energiaátállása javában zajlik, rekordmennyiségű tiszta és megújuló energia előállításával 

és gyorsan csökkenő árakkal. De Európa energiainfrastruktúrájának ugyanilyen sebességgel 

ugyanabba az irányba kell haladnia, hogy maradéktalanul támogatni tudja ezt az átállást. Ezért 

fókuszál az új lista a kulcsfontosságú villamos energia összekötőkre és az okos hálózatokra”- 

szögezte le Miguel Arias Canete, klíma- és energiapolitikai biztos.  

Az uniós pénzügyi támogatásra most jóváhagyott projektek több int 70 százaléka a Canete által 

említett két területre (villamos energia interkonnektorokra és okos hálózatokra) fókuszál.  

A kiemelt közös érdekű projektek olyan határokon átnyúló infrastrukturális beruházások, 

amelyeknek az uniós tagállamok energiarendszereinek egymással való összekapcsolása a célja.  

A Bizottság szerint a negyedik listára felkerült beruházásokat „nyitott, átlátható és inkluzív 

folyamat” során válogatták ki 18 hónap alatt, és abba az érdekelt fogyasztóvédelmi és 

környezetvédő szervezeteket is bevonták.  

A csütörtökön véglegesített listán – amit most benyújtanak az EP-hez és a Tanácshoz, amelyek két 

hónapon belül emelhetnek kifogást, különben érvényre lép – számos magyar vonatkozású projekt 

is szerepel, amelyek mindegyike a magyar villamos energia és földgázellátás diverzifikálását 

hivatott elősegíteni.  

Az észak-déli villamos energia rendszerek összeköttetésére irányuló projektek között kapott zöld 

jelzést a magyar-szlovák összekötő (Gabcikovo-Gönyű-Velky Dur), illetve Sajóivánka-Rimaszombat 

között.  

A lengyel-szlovák-magyar észak-déli földgáz összeköttetés létrehozásának jegyében pénzügyi 

támogatást kaphat a már meglévő szlovák-magyar összekötő átviteli kapacitásának a fokozása, a 

horvátországi Krk-szigetén épülő LNG-terminál Magyarország felé és azon túl irányuló 

gázvezetékeinek, illetve evakuációs vezetékeinek,, valamint a horvátországi kompresszor-

állomásnak a megépítése.  

A magyar-szlovén-olasz gázösszekötő megépítéséhez nyújtandó támogatás is a listán szerepel 

(Nagykanizsánál és Tornyiszentmiklósnál).  

Fajsúlyosan jelen van a kiemelt projektek között a bolgár-román-magyar-osztrák gázvezeték 

(BRUA) is. Itt a román-magyar határkeresztező összekötő kapacitásának első fázisban 1,75 milliárd 

köbméterre, majd másodikban már 4,4 milliárd köbméterre való fejlesztéséhez járul majd hozzá az 

EU, továbbá a városföldi kompresszor-állomáshoz, és a román-magyar vezetéken a kétirányú 

gázáramlást lehetővé tevő csanádpalotai kompresszor-állomás második szakaszához is.  



Végül a közös magyar-szlovák okos hálózat létrehozását célzó projekthez (Duna InGrid) is jut majd 

pénz a kalapból. 

 

 

Brüsszel, 2019. október 31. 

Kvótaügy 

Nem tett eleget uniós kötelezettségeinek Magyarország, amikor elutasította az ideiglenes 

menekültügyi elosztási rendszert. 

Ezt mondja ki az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoki indítványa, amelyet az ítélet előtt közölnek 

és általában megegyezik a bíróság későbbi határozatával. 

A főtanácsnoki indítványt Eleanor Sharpston jegyzi és Magyarország mellett Lengyelország és a 

Cseh Köztársaság elmarasztalását javasolja. 

A főtanácsnok szerint a Bíróságnak azt kellene megállapítania, hogy azzal, hogy ezen országok 

megtagadták az ideiglenes kvótarendszerben való részvételt, nem tettek eleget az uniós 

kötelezettségeiknek. 

Az ügy 2015-re nyúlik vissza, az Európai Bizottság akkor javasolta, hogy a tagállamok osszanak 

szét összesen 120 ezer Olaszországba, illetve Görögországba érkező menedékkérőt, akik 

jogosultak a nemzetközi védelemre. (Eredetileg a javaslatban Magyarország is szerepelt, 54 ezer 

menedékkérőt telepítettek volna át más tagállamokba.) 

Ezt mindhárom ország megtagadta nemzetbiztonsági, közrendi aggályok miatt. 

A főtanácsnok szerint viszont az uniós jog nem teszi lehetővé a tagállamok számára a 

kötelezettségek figyelmen kívül hagyását. 

"A tagállamoknak a társadalmi és kulturális kohézió megőrzéséhez fűződő jogos érdekeit emellett 

az uniós jog szerinti kötelezettségeik teljesítésének egyoldalú és teljes megtagadásától eltérő, 

kevésbé korlátozó eszközök is hatékonyan megóvhatják" - áll az indítványban. 

A főtanácsnok másodszor elutasította azt érvet is, amely szerint a három alperes tagállamot a 

kérelmek nagy számának feldolgozása kockázatot jelentett, amely mentesítette volna őket az 

elosztási mechanizmusban való részvétel alól. 

A magyar és a szlovák panaszt két éve elutasították 

A magyar kormány 2015 decemberében fordult az Európai Bírósághoz, hogy elérje a menekültek 

elosztásáról szóló javaslat megsemmisítését, amelynek értelmében Magyarországnak 120 ezer 

menedékkérőből 1294-et kellene befogadnia. 

Az Európai Unió Bírósága 2017-ben elutasította az úgynevezett kvótaperben benyújtott keresetet. 

 

 

2019. október 30. 

A Facebook mégis kifizeti a brit bírságot 

Megállapodásra jutott a brit adatvédelmi biztos és a Facebook majdnem két éves vita után. 



Ennek értelmében a Facebook kifizeti az ötszázezer fontos bírságot, amiért nem volt képes 

megvédeni felhasználóit a már megszűnt Cambridge Anatalytica nevű elemzőintézet 

adathalászatától. 

A biztosi hivatal 2017-ben indított vizsgálatot az ügyben, de a 2018 októberében kiszabott 

büntetést a Facebook bíróságon támadta meg. A Cambridge Analytica belebukott ebbe a 

botrányba.  

A bíróság - a Facebook fellebbezése nyomán - arra kötelezte a biztosi hivatalt, hogy mutassa be 

vizsgálati anyagát, amely alapján határozatot hozott. Ez ellen a hivatal fellebbezést nyújtott be, de 

még mielőtt a bírósági procedúra folytatódhatott volna, a felek közölték, hogy megegyeztek. 

A Facebook ugyanakkor sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy nem vizsgáltatta ki jobban azokat a 

panaszokat, amelyeket évekkel ezelőtt kapott a Cambridge Analytica tevékenységével 

kapcsolatban. 

 

 

Brüsszel, 2019. október 29. 

A dezinformáció visszaszorítását célzó gyakorlati kódex egy évvel 

később: az online platformok önértékelő jelentései 

Az Európai Bizottság a mai napon közzé tette a Facebook, a Google, a Microsoft, a Mozilla, a 

Twitter, valamint hét európai szakmai szövetség első éves önértékelő jelentését a dezinformáció 

visszaszorítását célzó gyakorlati kódex alapján. A kódexet aláírók jelentése ismerteti az elmúlt 

nyolc évben a dezinformáció elleni küzdelem terén elért haladást. Az önszabályozó gyakorlati 

kódexet 2018 októberében vezették be és a dezinformációval szembeni cselekvési terv egyik fontos 

pillére. 

Věra Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti 

esélyegyenlőségért felelős biztos, Julian King, a biztonsági unióért felelős biztos, valamint 

Marija Gabriel, a digitális gazdaságért és társadalomért felelős biztos együttes nyilatkozatban 

üdvözölték a jelentéseket: 

„Örömmel vettük a gyakorlati kódex aláírói által a kötelezettségvállalások végrehajtásáról készített 

önértékelő jelentések megjelenését. Különösen nagyra értékeljük az online platformok azon 

kötelezettségvállalását, mely szerint átláthatóbbá válnak a szabályzataik, valamint szorosabb 

együttműködést alakítanak ki a kutatókkal, a tényellenőrzőkkel és a tagállamokkal. Azonban az 

előrehaladás nagyon változó a különböző aláíróknál és a jelentések kevés rálátást biztosítanak az 

elmúlt évben bevezetett önszabályozó intézkedések valódi hatására, valamint a független vizsgálat 

mechanizmusaira. 

A 2019. májusi európai parlamenti választások egyértelműen nem voltak mentesek a 

dezinformációtól, azonban a meghozott intézkedések és a választások előtti havi jelentések 

hozzájárultak a beavatkozásra való lehetőség csökkentéséhez, a szolgáltatások integritásának 

javításához, a dezinformáció gazdasági ösztönzőinek felszámolásához, valamint a politikai és a 

tematikus jellegű reklámok nagyobb átláthatóságának biztosításához. Azonban a nagy léptékű, 

automatizált propaganda és a dezinformáció továbbra is fennáll, és még sok a tennivaló a kódex 

valamennyi területén. Nem hagyhatjuk, hogy ez megszokott jelenséggé váljon. 

Az online platformok és a tényellenőrzők erőfeszítései hozzájárulhatnak a platformok 

szolgáltatásain keresztül vírusszerűen terjedő káros tartalmak visszaszorításához, azonban 

továbbra is sürgősen szükség van arra, hogy az online platformok érdemi együttműködést 

alakítsanak ki megbízható és független szervezetekkel. Az adatokhoz való hozzáférés még mindig 

nem felel meg a független kutatók szükségleteinek. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/660940
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-practice-disinformation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-practice-disinformation
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6647_hu.htm


Végezetül az aláírók jelentős kötelezettségvállalásainak ellenére sajnálattal vettük tudomásul, hogy 

a kódexet további platformok vagy a reklámipar vállalati szereplői egyelőre nem írták alá.” 

Az önértékelő jelentések főbb megállapításai 

A gyakorlati kódex aláírói az átláthatóság javulásáról számoltak be 2018 októberéhez képest. 

Szorosabb a párbeszéd a platformokkal a dezinformáció elleni szabályzatok kapcsán. 

A jelentések előrelépéseket állapítottak meg a Bizottság által január és május között, a 2019-es 

európai parlamenti választások előtti időszakban nyomon követett kötelezettségvállalások terén, 

azonban a fogyasztók és a kutatói közösség erősítése érdekében kitűzött vállalások 

végrehajtásában kisebb mértékű haladásról számoltak be. Az adatszolgáltatás és a keresőeszközök 

továbbra is alkalomszerűek és önkényesek, így nem felelnek meg a kutatók független ellenőrzés 

iránti igényeinek. 

A platformok a célkitűzések végrehajtása érdekében vállalt intézkedései jelentős eltéréseket 

mutatnak. Hasonlóképpen különbség van a tagállamok között a platformok szabályozásainak 

végrehajtásában, az érdekelt felekkel való együttműködésben, valamint a választásokkal szembeni 

érzékenységben. 

 

 

Brüsszel, 2019. október 28. 

Átláthatóság a multicégek adózásában: az EP szerint a tagállamok nem 

tesznek eleget 

Az EP-képviselők olyan szabályok kidolgozását kérik a tagállamoktól, amelyek kötelezik a 

multicégeket, hogy tegyék nyilvánossá profitjuk és befizetett adójuk mértékét. 

Az Európai Bizottság még 2016-ban tett javaslatot a nagyvállalatok adózással kapcsolatos 

információinak nyilvánossá tételére, de az ügy azóta megakadt a Tanácsnál. A Parlament már 2017 

júliusában elfogadta álláspontját a jogszabályjavaslatra vonatkozóan, a folyamat következő 

lépcsője az lenne, hogy tárgyaljon annak részleteiről a Tanáccsal. 

A javaslat a több tagállamban jelen lévő, globálisan 750 millió eurónál nagyobb árbevételű 

vállalkozásokat kötelezné arra, hogy tagállamokra lebontva közzétegyék a profitjukat és az azután 

befizetett adó mennyiségét. 

A cégeket már jelenleg is kötelezik az EU-s szabályok arra, hogy ezeket az információkat 

megosszák a nemzeti adóhatóságokkal. Az EP-képviselők szerint azonban ha a számok nyilvánosak 

lennének, az nagyobb átláthatóságot eredményezne és megakadályozná, hogy az egyik országban 

megszerzett bevétel után egy másik, alacsonyabb adót kiszabó országban adózzanak a cégek. 

Egy október 22-i plenáris vitán Evelyn Regner (szocialista, német) elmondta, hogy gyakran a 

vállalatok nem fizetnek be elegendő adót, nem a valós információt adnak meg az adóbevallás 

során, így elkerülik, hogy magasabb összeget kelljen befizetniük. Szerinte a cégek tartoznak 

annyival az állampolgároknak, hogy bevallják hol mennyi adót fizetnek be. 

 

 

Brüsszel, 2019. október 23. 

Méhek védelme a növényvédő szerektől 

https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20170629IPR78639/a-multiknak-nyilvanossa-kell-tenniuk-hol-mennyi-adot-fizetnek
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0881&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/96998/EVELYN_REGNER/home


A képviselők újabb tervezetet kérnek a Bizottságtól, miután a tagállamok fellazították a méhek 

védelmét célzó szabályzást. 

Az Európai Bizottság eredeti javaslattervezetének a célja az volt, hogy az uniós jogszabályokba 

olvassza az Európai Élelmiszerbiztonsági Felügyelet (EFSA) 2013-asútmutatóját a méhekre 

veszélyes növényvédő szerek visszaszorításáról. Az útmutató elmagyarázta, hogyan kellene 

bevizsgálni a növényvédő szereket ahhoz, hogy az azután alkalmazott szerek ne veszélyeztessék 

sem akut, sem krónikus módon a méheket. A növényvédő szerek csak akkor maradhatnának a 

piacon, ha a vizsgálatokon megfelelnek. 

Azonban több tagállam ellenezte a javaslatot, végül a Bizottság kénytelen volt olyan 

kompromisszumot javasolni, amely csak az akut kitettség ellen védte volna a méheket. 

„Elfogadhatatlan, hogy tagállamok ellenezzék az EFSA méhekre vonatkozó 2013. évi 

útmutatójának maradéktalan végrehajtását" a méhek ügyében, fogalmaz a Parlament a szerdán 

elfogadott állásfoglalásban. „A bizottsági rendelettervezet csak a mézelő méheket érintő akut 

toxicitás tekintetében vezet be módosításokat (...), ugyanakkor nem szól a mézelő méheket érintő 

krónikus toxicitásról, sem pedig a poszméheket és a magányos méheket érintő toxicitásról." A 

tervezet ráadásul „nem a tudományos és műszaki ismeretek legfrissebb fejleményeit tükrözi" és 

„nem változtatná meg a védelem szintjét". 

A képviselők hangsúlyozták: a Bizottságnak nem kellett volna kompromisszumot kötnie, hanem 

élhetett volna teljes hatáskörével, mivel a méhvédelmi kritériumokat kifogásoló 16 tagállam nem 

alkotott minősített többséget. 

A jelentéstevő szerint 

„Nem támogatjuk, hogy erőtlenek legyenek a méhekre veszélyes növényvédő szerek 

alkalmazhatóságára vonatkozó feltételek. Az a kérdés, hogy komolyan gondoljuk-e a környezet 

védelmét. Komolyan gondoljuk-e az élőlények védelmét? Komolyan gondoljuk-e a Green Dealt? Az 

eredmény egyértelmű: az Európai Parlament túlnyomó része nem akarja, hogy a méhek védelmét 

szolgáló jogszabályt felvizezzék. Arra kérjük tehát a Bizottságot, hogy olyan jogszabálytervezetet 

terjesszen be, amely kiszűri a beporzókra legveszélyesebb növényvédő szereket" - mondta a 

környezetvédelmi bizottság elnöke, Pascal Canfin (RE, Franciaország). 

A következő lépések 

A Parlament az állásfoglalást abszolút többséggel: 533 szavazattal, 67 ellenszavazat és száz 

tartózkodás mellett  fogadta el, így nem engedte tovább a bizottsági javaslatot. Az Európai 

Bizottságnak most új javaslatot kell beterjesztenie. 

 

 

Brüsszel, 2019. október 22. 

Az EU 22 új kötelezettségvállalást tesz a tiszta, egészséges és 

biztonságos óceánokért, és elindítja az „Ocean Tracker” elnevezésű 

óceánfigyelő kezdeményezést 

Az Európai Unió 22 új kötelezettségvállalást jelent be az óceánpolitikai irányításának javítása 

érdekében 2019. október 23–24-én Oslóban megrendezendő 2019. évi, „A mi óceánunk” című 

konferencia keretében. Az Unió emellett elindítja az „Ocean Tracker” elnevezésű interaktív 

térképet, amely a kormányok, a vállalkozások és a nem kormányzati szervezetek által tett több 

mint 10 milliárd eurós vállalásokat hivatott nyomon követni. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0395&from=EL
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3295
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0149_HU.html
https://www.europarl.europa.eu/meps/hu/96711/PASCAL_CANFIN/home
https://ourocean2019.no/
https://ec.europa.eu/info/events/our-ocean-2019-2019-oct-23_hu


Karmenu Vella, a környezetpolitikáért, a tengerügyekért és a halászati politikáért felelős biztos 

képviseli majd az EU-t a konferencián, és fokozott fellépést sürget a megfelelőbb óceánpolitikai 

irányítás érdekében: „Az óceánok fenntarthatósága olyan globális kihívás, amelynek kezeléséhez 

átfogó és nemzetközi fellépésre van szükség. Itt az ideje, hogy az óceánpolitikai irányítást 

magasabb szintre emeljük. Ezen új kötelezettségvállalásokkal és az „Ocean Tracker” elnevezésű 

óceánfigyelő kezdeményezés megvalósítása révén az EU megmutatja, hogy vezető szerepet tölt be 

az óceánok fenntarthatósága terén.” 

Neven Mimica, a nemzetközi együttműködésért és a fejlesztésért felelős biztos így nyilatkozott: „Az 

óceánok nemcsak közös jólétünk, hanem jövőnk biztosítékai is. A mi felelősségünk annak 

biztosítása, hogy egészségesek legyenek és világszerte védelemben részesüljenek. Az AKCS-

országokkal való jövőbeli partnerségünk keretében továbbra is nemzetközi hajtóerőként lépünk fel 

a tengeri erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás mellett, miközben előmozdítjuk a kék 

gazdaságot és az emberek életkörülményeinek javítását szolgáló lehetőségeket.” 

Ezek a kötelezettségvállalások érdemi intézkedések az óceánpolitikai irányításának megerősítésére, 

különös tekintettel a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrendre, azon belül is a 14. számú 

fenntartható fejlődési célra: Az óceánok, a tengerek és a tengeri erőforrások megőrzése és 

fenntartható használata a fenntartható fejlődés érdekében. Az EU kötelezettségvállalásai között 

szerepel a műanyagszennyezés elleni küzdelem, a kék gazdaság fenntarthatóbbá tétele, valamint a 

kutatás és a tengerfelügyelet javítása. 

A nyomonkövetési rendszer „Ocean Tracker” – amely maga is egy, az EU által 2017-ben Máltán 

tartott „A mi óceánunk” konferencia alkalmából tett vállalás – biztosítani fogja a 

kötelezettségvállalások irányába tett előrehaladás láthatóságát. 

A maga részéről az EU 77 kötelezettségvállalást tett „A mi óceánunk” konferencia 2014-es 

elindítása óta. Az összes uniós vállalás közel 80%-a már megvalósult vagy közel van a 

megvalósuláshoz, beleértve a tavaly tett bejelentések 50%-át is. 

 22 új kötelezettségvállalás a "Mi óceánunk" konferencia részeként közel 540 millió euró értékben 

Az óceánkutatás támogatása: az EU kutatási és innovációs programja, a „Horizont 2020” 

keretprogram keretében az EU 250 millió eurót szán a fenntartható halászattal, a tengeri 

szennyezés elleni küzdelemmel, a hajózás dekarbonizációjával és a megújuló kék energia 

előmozdításával kapcsolatos ismeretek bővítésére és új technológiák fejlesztésére. 

A tengeri szennyezés elleni küzdelem: az Európai Bizottság a „zöld hajózás” előmozdítása révén 

hozzá fog járulni a tengeri szennyezés elleni küzdelemhez is. Azoknak a hajóknak, amelyek 

csökkentik a hajón keletkező hulladék mennyiségét vagy egyéb, fenntartható módon kezelik a 

hulladékot, erőfeszítéseik fejében alacsonyabb hulladékdíjat kell majd fizetniük, amikor uniós 

kikötőbe érkeznek. 

A kék gazdaság és az innováció fellendítése: az Unió több mint 100 millió eurót szán a fenntartható 

kék gazdaság további fejlesztésének előmozdítására Európa-szerte. Ez magában foglalja a szén-

dioxid-kibocsátás csökkentéséhez, a körforgásos gazdasághoz és az ökoszisztémák megőrzéséhez 

hozzájáruló vállalkozásokba történő beruházásokat is. 

Világméretű összefogás az eredmények elérése érdekében: a fenntartható kék gazdaság és a 

megfelelőbb óceánpolitikai irányítás érdekében tett uniós intézkedések e területek külföldi 

fejlesztésének támogatásával párosulnak. „A mi óceánunk” konferencián az EU új partnerségi 

programot fog aláírni, melynek keretében 40 millió eurót biztosít az afrikai, karibi és csendes-

óceáni (AKCS) országokban a fenntartható halászati és akvakultúra-értékláncok támogatására. 

Az éghajlatváltozás megértése és az ahhoz való alkalmazkodás:az Európai Unió 12,8 millió eurót 

szán a Kopernikusz-program keretében a tengeri jég és a krioszféra klímamegfigyelésére annak 

érdekében, hogy érthetőbbek legyenek az éghajlatváltozásnak az Északi- és a Déli-sarkvidéken 

https://ec.europa.eu/sustainable-development/goal14_en
https://ec.europa.eu/sustainable-development/goal14_en
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5869_hu.htm


tapasztalható hatásai. Az Unió emellett 9,9 millió eurót különít el a biológiai sokféleségre, az 

éghajlatváltozásra és a rezilienciára vonatkozó együttes csendes-óceáni kezdeményezésre, amelyet 

Franciaország indított el annak érdekében, hogy erősítse 19 csendes-óceáni állam és terület azon 

képességét, hogy alkalmazkodjanak az éghajlatváltozás és más stressztényezők hatásaihoz, 

továbbá hogy védelmezzék és növeljék a biológiai sokféleséget. 

 

 

Brüsszel, 2019. október 17. 

A 2020-as uniós büdzsében a klímaváltozás megfékezése a prioritás 

  A jövő évi EU-s büdzsében kiemelt helyet kap a klímakrízis kezelése. Monika Hohlmeier 

költségvetésért felelő EP-képviselőt kérdeztük a részletekről. 

Melyek a 2020-ra vonatkozó költségvetési javaslat legfőbb elemei? 

 

A Parlament legfőbb prioritása az, hogy foglalkoznunk kell az éghajlatváltozás kérdésével, és ezzel 

párhuzamosan új munkahelyeket kell létrehoznunk és tennünk kell egy versenyképes gazdaságért. 

 

Jelenleg nem tudtuk megvalósítani azt az uniós célt, hogy a 2014–2020-as időszakban a kiadások 

20%-át éghajlatváltozással kapcsolatos kérdésekre fordítsuk. Ennek egyik oka, hogy 2014-ben 

viszonylag alacsonyak voltak az éghajlatpolitikával kapcsolatos kiadások, amelyeket nem tudunk 

most pótolni. Viszont egyértelművé szeretnénk tenni, hogy a Parlament a jövő évi költségvetésével 

jelentős mértékben hozzájárul az innovációhoz, a kutatáshoz és az új, zöld technológiák 

fejlesztéséhez. 

 

A klímakrízissel kapcsolatos kutatásokhoz digitális eszközeinkre és azok fejlesztésére is költenünk 

kell. A digitalizáció nemcsak az EU éghajlati célkitűzéseihez járul hozzá, hanem lehetővé teszi 

például a súlyos betegségekkel kapcsolatos kutatások, vagy a mezőgazdasági eszközök 

fejlesztését. Támogatni akarjuk azokat az egyetemeket és kutatóintézeteket, amelyek ezeket a 

területeken dolgoznak és együttműködnek az iparág más szereplőivel. 

 

A klímakrízis elleni fellépés és a környezetvédelem most, a közös agrárpolitika és a vidékfejlesztés 

időszakában is prioritás marad, amelyben a sikeres LIFE+ program segít. 

Nagyon fontos a fejlesztési politikára fordított összeg, amelynek segítségével tovább akarjuk 

csökkenteni a szegénységet, de olyan kérdésekkel is foglalkozunk, mint például a műanyagmentes 

óceánok és a hulladékkezelés. 

  

A költségvetés tervezése számos eszközt kínál nekünk a klímaváltozás elleni harcban. Például 

támogathatjuk a megújuló energiaforrások használatát azokban az országokban, ahol ezek 

segíthetnek a fenntartható energia elterjedésében, és az energiahiány kezelésében. 

 

2 milliárd euróval növelné meg az összeget, amelyet a Bizottság eredetileg a klímaváltozásra akart 

fordítani a 2020-as kiadásokban. Ez elegendő lesz az említett 20%-os cél eléréséhez? 

 

Ezt a célt már nem fogjuk tudni elérni, mert 2014-ben a kiadások kevesebb mint 14%-át 

fordítottuk az éghajlattal kapcsolatos kérdésekre, ezt nem tudtuk kompenzálni az ezt követő hat 

évben, a jelenlegi hosszú távú költségvetés keretében. Ennek ellenére a 2020-ra tervezett 

költségvetés kapcsán a javaslatomban egyértelmű a 20%-os cél meghaladása. Úgy gondoljuk, 

hogy a fiatal generációnak valóban joga van azt mondani nekünk a klímakrízisről: „Cselekedjenek, 

méghozzá gyorsan, és ne csak beszéljenek arról hogy mit lehetne tenni”. 

 

A sikeres ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (YEI) pénzügyi támogatását is növelni akarjuk. A 

https://www.facebook.com/share.php?u=https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/economy/20191010STO64045/hohlmeier-a-2020-as-unios-budzseben-a-klimavaltozas-megfekezese-a-prioritas


fiatalok munkanélküliségi rátája csökken, és ez a program hozzájárul ahhoz, hogy állást találjanak. 

Szeretnénk növelni az Erasmus+ program költségkeretét is, hogy minél több fiatalnak legyen 

lehetősége külföldön tanulni. 

 

A Tanács egyet fog érteni abban, hogy az éghajlatpolitika és a fiatalok munkanélkülisége prioritást 

élvez? 

 

Úgy gondolom, hogy biztosan megnyerjük a Tanács támogatását. Elég speciális kihívással nézünk 

szembe, mert ez az utolsó év az EU jelenlegi hosszú távú költségvetésében. Néhány nettó befizető 

ország csökkenteni akarja a költségvetést, míg más tagállamok több pénzt fordítanának a 

kohézióra, vagy a mezőgazdaság támogatására. 

 

Ugyanakkor itt a brexit kérdése, és nem tudjuk, mi fog történni október 31. után. Én még hiszek 

abban, hogy zökkenőmentes lesz a brexit. Ha nem így lenne, az mintegy 11 milliárd eurónyi 

kiadást jelentene az EU számára a jelenlegi hosszú távú költségvetésből, és ezt minden áron el kell 

kerülnünk. 

 

Hogyan hatna pontosan a megállapodás nélküli brexit az EU költségvetésére? 

 

Felkészültünk erre az esetre. Az Egyesült Királyság nem gyakorolhat nyomást rajtunk. Ha 

megállapodás nélkül lépnek ki, ehhez igazítjuk a költségvetést. De már most látszik, hogy az 

Egyesült Királyságban a kutatóintézetek azért küzdenek, hogy továbbra is együtt tudjanak dolgozni 

az EU-val a projektjeiken. Úgy gondolom, hogy a végén az Egyesült Királyság számos programba 

be fog kapcsolódni, például a biztonság és a mezőgazdaság területén. Számos olyan terület van, 

ahol szeretnék folytatni az együttműködést az Unióval, így a pénz ugyanúgy visszaáramlik az E-s 

büdzsébe, mint Norvégia, Svájc, Liechtenstein és más harmadik országok esetében. Az EP 

egyértelművé tette, hogy az Egyesült Királyság nem válogathat kedvére a programok között, 

hiszen egy tagország nem hagyhatja el úgy az Uniót hogy végül jobb helyzetbe kerül, mint 

tagországként. 

 

 

Brüsszel, 2019. október 9. 

A tagállamok jelentést tesznek közzé az 5G hálózatok biztonságának 

összehangolt uniós kockázatértékeléséről 

A tagállamok ma az Európai Bizottság és az Európai Kiberbiztonsági Ügynökség 

támogatásával jelentést tettek közzé az ötödik generációs (5G) hálózatok összehangolt uniós 

kiberbiztonsági kockázatértékeléséről. Ez a jelentős lépés a 2019 márciusában elfogadott 

azon európai bizottsági ajánlás végrehajtásának része, amelynek célja, hogy Unió-szerte biztosítsa 

az 5G hálózatok magas szintű kiberbiztonságát. 

A jövőben az 5G hálózatok fogják alkotni társadalmunk és gazdaságunk gerincét. Ezek a hálózatok 

több milliárd, egymással összekapcsolt tárgyra és rendszerre kiterjednek, többek között olyan 

kritikus fontosságú ágazatokban, mint az energiaipar, a közlekedés, a bankszektor és az 

egészségügy, továbbá érintik a bizalmas információkat továbbító ipari vezérlő- és az azokat 

támogató biztonsági rendszereket is. Az 5G hálózatok biztonságának és ellenálló képességének 

biztosítása ezért alapvető fontosságú. 

Az összehangolt uniós kockázatértékelésből levont főbb következtetések. 

az 5G technológia jelentős innovációi (amelyek számos konkrét biztonsági fejlesztést is fognak 

eredményezni), mindenekelőtt 5G hálózatokra épülő különösen fontos szoftverek, illetve a 

szolgáltatások és alkalmazások széles skálája terén; 

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=62132
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=62132
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1832_hu.htm


a beszállítók szerepe az 5G hálózatok kiépítésében és üzemeltetésében, valamint az egyéni 

beszállítóktól való függés mértéke. 

Konkrétan az 5G hálózatok kiépítése várhatóan a következő hatásokkal jár: 

a támadásoknak való fokozottabb kitettség és további potenciális belépési pontok a támadók 

számára: mivel az 5G hálózatok egyre inkább szoftvereken alapulnak, nőni fognak a nagyobb 

biztonsági résekkel kapcsolatos, például a beszállítók gyenge szoftverfejlesztési folyamataiból 

eredő kockázatok. Ez megkönnyítené a támadók számára a termékekbe a hátsó kapukon történő, 

rosszindulatú bejutást, ugyanakkor megnehezíteni a támadók észlelését; 

az 5G hálózatok architektúrájának új jellemzői és a hálózatok új funkciói miatt bizonyos hálózati 

berendezések vagy funkciók – mint például a bázisállomások vagy a hálózatok kulcsfontosságú 

műszaki felügyeleti funkciói – egyre sebezhetőbbé válnak; 

a mobilhálózat-üzemeltetők beszállítóktól való függéséhezkapcsolódó kockázatoknak növekedése. 

Ennek következtében a támadók által kihasználható támadási útvonalak száma, valamint az ilyen 

támadások következményeinek potenciális súlyossága is nőni fog. A különböző potenciális támadók 

közül a nem uniós államok és az állam által támogatott támadók tekinthetők a 

legveszélyesebbeknek, amelyek nagy valószínűséggel 5G hálózatokat céloznak meg; 

a támadásokkal szembeni fokozott kitettség összefüggésében különös jelentősége lesz az egyes 

beszállítók kockázati profiljának, amely alapján leszűrhető, hogy mekkora annak a valószínűsége, 

hogy a beszállítót egy nem uniós ország befolyásolja; 

a beszállítóktól való nagyobb függőségből eredő fokozott kockázatok: az egyetlen szolgáltatótól 

való nagy mértékű függőség növeli a potenciális ellátási zavar veszélyét, amely például egy 

kereskedelmi fennakadásból és annak következményeiből adódik. A nagy függőség súlyosbítja 

továbbá a gyengeség vagy sebezhetőség potenciális hatását, valamint annak a támadók általi 

kihasználhatóságát, különösen abban az esetben, ha olyan szállítót érint, amely magas szintű 

kockázatot jelent; 

a hálózatok rendelkezésre állását és integritását érintő fenyegetések komoly biztonsági 

problémákat fognak jelenteni: mivel az 5G hálózatok várhatóan számos nélkülözhetetlen IT-

alkalmazás gerincét fogják képezni, a bizalmas adatkezelés és a magánélet védelme mellett e 

hálózatok integritása és rendelkezésre állása fogja felvetni a legnagyobb nemzetbiztonsági 

aggályokat, uniós szempontból pedig ezek lesznek a legnagyobb biztonsági kihívások. 

Ezek a kihívások együtt egy új biztonsági paradigmát alkotnak, amely miatt szükségessé válik az 

ágazatra és annak ökoszisztémájára alkalmazandó jelenlegi szakpolitikai és biztonsági keret 

újraértékelése, a tagállamok számára pedig létfontosságú lesz, hogy meghozzák a szükséges 

kockázatcsökkentő intézkedéseket. 

Az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség által felmért fenyegetettségi helyzet: a tagállamok 

jelentésének kiegészítése céljából az Európai Kiberbiztonsági Ügynökség most véglegesíti az 5G 

hálózatok konkrét fenyegetési helyzetét feltérképező áttekintését, amelyben részletesebben kitér a 

jelentés bizonyos technikai vonatkozásaira. 

Következő lépések 

Az együttműködési csoportnak 2019. december 31-ig el kell fogadnia a feltárt kiberbiztonsági 

kockázatok nemzeti és uniós szinten történő kezelésére szolgáló kockázatcsökkentő intézkedések 

készletét. 

2020. október 1-jéig a tagállamoknak a Bizottsággal együttműködve értékelniük kell az ajánlás 

hatásait annak megállapítása érdekében, hogy szükség van-e további intézkedésekre. Az 

értékelésnek figyelembe kell vennie az összehangolt európai uniós kockázatértékelés eredményét 

és az intézkedések hatékonyságát. 

https://www.enisa.europa.eu/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/nis-cooperation-group


 

 

Brüsszel, 2019. október 6. 

Kárpótolhatná Kelet-Európát az új klímaalap 

Akár a kohéziós források csökkenéséért is kárpótolhatná a közép- és kelet-európaiakat a következő 

hétéves keretköltségvetésről folyó tárgyalásokon az a pénzügyi alap, ami a klíma- és energetikai 

átálláson segítené át az intenzív szénkibocsátású iparral rendelkező országokat és régiókat. Az 

Európai Bizottság már javában tervez, és a hét évre nagyjából 35 milliárd eurós alappal számol. 

Az Európai Bizottság előzetes becslései szerint 35 milliárd euró kerülhetne abba a pénzügyi alapba, 

amit a klíma- és energiakorszak-váltás anyagi és humán terheivel küszködő európai régiók 

számára hoznának létre a következő hétéves keretköltségvetésben. 

Az úgynevezett „Méltányos átállást szolgáló alap” (angol rövidítése JTF) a Bizottság háttéranyaga 

szerint „azokra a régiókra és szektorokra kell, hogy fókuszáljon, amelyeket leginkább érintenek a 

kihívások”. A nekik folyósítandó támogatást a szénintenzív tevékenységektől eltávolító akciókhoz, 

például széntüzelésű erőművek bezárásához és/vagy a munkahelyét elvesztő munkaerő 

átképzéséhez kötnék. 

A pénzügyi alap létrehozását különösen időszerűvé teszi az, hogy az EU részben társadalmi 

nyomásra fel kívánja gyorsítani a CO2-kibocsátás csökkentését és 2050-re klímasemleges 

gazdaságot szeretne létrehozni. Ám, mint ahogy az új pénzügyi eszköz különböző opcióit mérlegelő 

bizottsági dokumentum is rámutat, 12 tagállam 41 régiójában még mindig 240 ezren foglalkoznak 

szénnel összefüggő tevékenységgel, 8 millió európai munkavállaló pedig karbonintenzív iparban 

dolgozik. Mindez kétsebességes éghajlat kialakulásának a kockázatát vetíti előre – figyelmeztet az 

Európai Bizottság. 

A bevezetőben említett 35 milliárd euró két forrásból állhatna elő. Brüsszel kiindulópontként számol 

azzal a közel 5 milliárd euróval, amivel az EP javasolta kiegészíteni a Bizottság 2018 májusi 

költségvetési (MFF) javaslatát. Ezt az egyik opció szerint 5 milliárd eurónak a két fő strukturális 

alapból (ERFA és ESZA+) való átcsoportosításával 10 milliárdra növelnék, további 5 milliárd eurót 

pedig a nemzeti társfinanszírozás teremtene elő. Ezzel párhuzamosan a Juncker-tervből létrejövő 

InvestEU beruházási program alatt egy külön pénzügyi terméket hoznának létre a méltányos 

átmenetre úgy, hogy 1,5 milliárd euró uniós garanciával a tőkepiacról 20 milliárd eurót 

mozgósítanának. Így akár 35 milliárd eurót is elérhetné az az összeg, amit a jogosult régiók 2021 

és 2027 között az átállásra felhasználhatnának. 

A támogatásokra való jogosultság kritériumai között lehetne a regionális ipari termelés 

kibocsátásának intenzitása, az érintett szektorokban a foglalkoztatás, vagy az átalakítások miatt 

potenciálisan megszűnő munkahelyek száma. 

A Bizottság nem feltétlenül tartaná szükségesnek az MFF-re vonatkozó javaslatának a módosítását, 

feltéve, hogy az új pénzügyi eszköz miatt nem kellene megemelni a kiadási felső határokat. Az új 

eszközre még 2019 folyamán elő kellene terjeszteni a javaslatot a hátéranyag szerzői szerint. 

 

 

Brüsszel, 2019. szeptember 25. 

Év végéig van idő a 2030-as klímavállalások korrigálására 

Az energiaügyi miniszterek keddi ülésén több ország is készséget jelzett arra, hogy az év végéig 

úgy módosítja nemzeti energia- és klímapolitikai terveit, hogy azok megfeleljenek a nagyobb 



elvárásoknak. Az Európai Bizottság szerint különösen az energiahatékonyság terén nagy az 

elmaradás a 2030-as céloktól.  

Az Európai Bizottság energiaunióért felelős alelnöke kedden figyelmeztetett, hogy az EU egészének 

ambiciózusabb energiahatékonysági terveket kell elfogadniuk az év végéig hátralevő időben, ha 

meg akarnak felelni a blokk 2030-ra vonatkozó, jogszabályba is foglalt céljainak.  

Az energiaügyi tanács keddi ülésén Maros Sefcovic szerint számos tagállam jelezte, hogy kész 

ambiciózusabb célokat bevállalni a 2030-as időszakra vonatkozó nemzeti energia- és klímapolitikai 

tervekben, amelyeket év végéig kellene módosítaniuk a tagállamoknak. 

„Elégedettséggel tölt el, hogy számos tagállam kész növelni a nemzeti ambícióit, hogy kollektíven 

elérhessük a 2030-as energiacélokat. Nagyon pozitív vitát folytattunk, és remélem, hogy ez 

segíteni fogja a tagállamokat, amikor az év vége előtt véglegesítik a terveiket” - közölte az ülést 

követő sajtótájékoztatón Katri Kulmuni, finn gazdasági miniszter.  

Az Európai Bizottság a nyári szünet előtt értékelte a kormányok által benyújtott terveket, 

amelyeknek együttesen 2030-ig legalább 32,5 százalékos energiamegtakarítást kellene elérniük az 

uniós szinten rögzített céloknak megfelelően.  

A testület a tervek áttanulmányozása után arra a következtetésre jutott, hogy megújuló 

energiaforrások részarányának növelésében és az energiahatékonyság terén sem elegendőek a 

nemzeti stratégiai energia-és klímatervekben rögzített vállalások. Ezért júniusban közzétett első 

értékelésében az ambíciószint együttes növelésére sürgette a tagállamokat, köztük Magyarországot 

is. (https://www.bruxinfo.hu/cikk/20190619-nagyobb-klimavallalasokra-surgeti-bizottsag-

magyarorszagot ) 

Maros Sefcovic emlékeztetett rá, hogy a megújuló energiaforrások terén összességében 1,6 

százalékponttal van lemaradva az EU a közös céltól, ami véleménye szerint viszonylag könnyen 

kezelhető. Ennél sokkal nagyobb az elmaradás az energiahatékonysági céloktól: a primer 

energiafogyasztásnál 6,2, a végleges energiafelhasználás terén pedig 6 százalékpont a távolság a 

közösen rögzített céltól. 

A biztos hozzátette, hogy az év hátralevő részében intenzíven együttműködnek majd a 

tagállamokkal a szakadék áthidalása érdekében.  

Ami a Magyarországhoz intézett ajánlásokat illeti, a Bizottság szerint a megújuló energia 

részesedésének 2030-ra kitűzött 20 százalékos célértékét legalább 23%-ra kell növelni, 

Magyarország hozzájárulásaként a megújuló energiára vonatkozó 2030-as uniós célkitűzéshez. 

A Bizottság szerint jelentősen növelni kell mind a végső, mind a primerenergia-fogyasztás 

csökkentése terén 2030-ig kitűzött célokat, figyelembe véve azt, hogy fokozni kell az 

erőfeszítéseket az Unió 2030-as energiahatékonysági célkitűzésének elérése érdekében. 

Ambiciózusabb szakpolitikákat és intézkedéseket kell előterjeszteni, amelyek révén 2030-ig további 

energiamegtakarítás érhető el.  

A miniszterek az energiaszektornak a klímasemlegesség 2050-re való eléréséhez való 

hozzájárulását is megvitatták. Emlékezetes, hogy a 2050-es célt egyelőre 24 tagállam vállalja 

magáénak, négy kormány – a magyar, a lengyel, az észt és a cseh – azonban még bizonyos 

feltételekhez, így az átállás terheinek pontos felméréséhez és pénzügyi kompenzációs eszközök 

meglétéhez köti beleegyezését, ami szükséges lenne ahhoz, hogy az EU egységesen be tudja 

jelenteni 2020-ban az ENSZ-nél a klímasemlegességi cél elérésének előrehozását 2050-re (az 

ENSZ éghajlatváltozással foglalkozó szakértői testülete szerint globálisan ennek 2067 körül kellene 

megvalósulnia).  

 

 



Brüsszel, 2019. szeptember 25. 

Nem vágták zöld indexre a földgázt és az atomot 

A finn elnökség kompromisszumos javaslatára szerdán a Tanács Németország, Ausztria és 

Luxemburg ellenében elfogadta közös álláspontját a taxonómia rendeletről, ami a környezetileg 

fenntartható gazdasági tevékenységek pozitív listázása révén terelné a pénzügyi szektort a 

zöldfinanszírozás felé.  

Az atomenergiával rendelkező, illetve a széntüzelésű erőművek lecserélésére készülő tagállamok 

sikereként a közös tanácsi álláspont mégsem zárná ki az atomenergiával kapcsolatos 

tevékenységet és a földgáz-tüzelésű erőművek létesítését célzó beruházásokat sem a környezeti 

szempontból fenntartható tevékenységek köréből.  

A rendelet tanács által jóváhagyott tervezete akkor kész környezetileg fenntartható beruházásnak 

tekinteni a földgáz-tüzelésű erőművek építését, ha azok szenes erőművek kiváltását célozzák, 

ahogy az a következő években Lengyelországban ipari méretekben várható. Új földgázvezetékek 

építése azonban úgy tűnik nem fér bele ebbe a kategóriába, mert nem felel meg annak a 

feltételnek, hogy szilárd, fosszilis tüzelőanyagot váltanak vele fel.  

A rendelet-tervezet összesen 67 gazdasági tevékenységet vizsgál a mezőgazdaságtól kezdve az 

energián át, az informatikai-távközlési, a közlekedési, a hulladékkezelési és a vízgazdálkodási 

szektorig, amelyek az ipari kibocsátás 90 százalékát fedik le.  

Az Európai Bizottság által májusban javasolt pozitív listát a környezetileg fenntarthatónak minősülő 

gazdasági tevékenységekre azért, hogy az ilyen tevékenységek finanszírozása felé mozduljon el 

idővel a pénzügyi szektor. A bankok és a befektetői alapok a jövőben is finanszírozhatnának 

környezetileg nem fenntarthatónak minősülő beruházásokat, de ha zöldfinanszírozású termékeket 

is akarnak tartani a porfóliójukban, akkor kötelezően alkalmazniuk kellene a taxonómia rendelet 

rendelkezéseit, ideértve a pozitív listát.  

Franciaországgal az élen elsősorban közép- és kelet-európai országok a tanácsi jogalkotásban 

módosító indítványokkal elérték, hogy az atomenergia és a földgáz-beruházások ne minősüljenek 

explicite környezetileg nem fenntartható tevékenységnek. Különben – mutattak rá – az EU 

dekarbonizációs céljai kerülnek veszélybe azzal, hogy a pénzügyi szektort egyre kevésbé vonzzák 

majd a széntüzelésű erőművek gáztüzelésűvel való kiváltására irányuló beruházások 

finanszírozása.  

Az Európai Parlament saját olvasatában kategorikusan kizárta az atomenergiát, a földgázt és a 

szént a környezetileg fenntartható energiaforrások köréből, minden olyan tevékenységet kizárva, 

ami „nem megújuló hulladékot termel”. Ez hosszas és kemény alkufolyamatot vetít elő a rendelet 

végleges szövegéről a Tanács és a Parlament között.  

„A soron következő tárgyalásokon minden tőlünk telhetőt megteszünk a fenntartható tőkepiacok 

hitelességének a megmentéséért és a környezetileg ártalmas tevékenységek zöld pénzügyi 

termékeken keresztül történő finanszírozásának a kizárásáért” - szögezte le nyilatkozatában Sven 

Giegold, az európai zöldek témafelelőse.  

 

 

Brüsszel, 2019. szeptember 24. 

Megkezdődött a „kalapozás” a 2030-as klímacélok elérésére 

Az energiaügyi miniszterek keddi ülésén több ország is készséget jelzett arra, hogy az év 

végéig úgy módosítja nemzeti energia- és klímapolitikai terveit, hogy azok megfeleljenek 

a nagyobb elvárásoknak. Az Európai Bizottság szerint különösen az energiahatékonyság 

terén nagy az elmaradás a 2030-as céloktól.  



Az Európai Bizottság energiaunióért felelős alelnöke kedden figyelmeztetett, hogy az EU egészének 

ambiciózusabb energiahatékonysági terveket kell elfogadniuk az év végéig hátralevő időben, ha 

meg akarnak felelni a blokk 2030-ra vonatkozó, jogszabályba is foglalt céljainak.  

Az energiaügyi tanács keddi ülésén Maros Sefcovic szerint számos tagállam jelezte, hogy kész 

ambiciózusabb célokat bevállalni a 2030-as időszakra vonatkozó nemzeti energia- és klímapolitikai 

tervekben, amelyeket év végéig kellene módosítaniuk a tagállamoknak. 

„Elégedettséggel tölt el, hogy számos tagállam kész növelni a nemzeti ambícióit, hogy kollektíven 

elérhessük a 2030-as energiacélokat. Nagyon pozitív vitát folytattunk, és remélem, hogy ez 

segíteni fogja a tagállamokat, amikor az év vége előtt véglegesítik a terveiket” - közölte az ülést 

követő sajtótájékoztatón Katri Kulmuni, finn gazdasági miniszter.  

Az Európai Bizottság a nyári szünet előtt értékelte a kormányok által benyújtott terveket, 

amelyeknek együttesen 2030-ig legalább 32,5 százalékos energiamegtakarítást kellene elérniük az 

uniós szinten rögzített céloknak megfelelően.  

A testület a tervek áttanulmányozása után arra a következtetésre jutott, hogy megújuló 

energiaforrások részarányának növelésében és az energiahatékonyság terén sem elegendőek a 

nemzeti stratégiai energia-és klímatervekben rögzített vállalások. Ezért júniusban közzétett első 

értékelésében az ambíciószint együttes növelésére sürgette a tagállamokat, köztük Magyarországot 

is. (https://www.bruxinfo.hu/cikk/20190619-nagyobb-klimavallalasokra-surgeti-bizottsag-

magyarorszagot ) 

Maros Sefcovic emlékeztetett rá, hogy a megújuló energiaforrások terén összességében 1,6 

százalékponttal van lemaradva az EU a közös céltól, ami véleménye szerint viszonylag könnyen 

kezelhető. Ennél sokkal nagyobb az elmaradás az energiahatékonysági céloktól: a primer 

energiafogyasztásnál 6,2, a végleges energiafelhasználás terén pedig 6 százalékpont a távolság a 

közösen rögzített céltól. 

A biztos hozzátette, hogy az év hátralevő részében intenzíven együttműködnek majd a 

tagállamokkal a szakadék áthidalása érdekében.  

Ami a Magyarországhoz intézett ajánlásokat illeti, a Bizottság szerint a megújuló energia 

részesedésének 2030-ra kitűzött 20 százalékos célértékét legalább 23%-ra kell növelni, 

Magyarország hozzájárulásaként a megújuló energiára vonatkozó 2030-as uniós célkitűzéshez. 

A Bizottság szerint jelentősen növelni kell mind a végső, mind a primerenergia-fogyasztás 

csökkentése terén 2030-ig kitűzött célokat, figyelembe véve azt, hogy fokozni kell az 

erőfeszítéseket az Unió 2030-as energiahatékonysági célkitűzésének elérése érdekében. 

Ambiciózusabb szakpolitikákat és intézkedéseket kell előterjeszteni, amelyek révén 2030-ig további 

energiamegtakarítás érhető el.  

A miniszterek az energiaszektornak a klímasemlegesség 2050-re való eléréséhez való 

hozzájárulását is megvitatták. Emlékezetes, hogy a 2050-es célt egyelőre 24 tagállam vállalja 

magáénak, négy kormány – a magyar, a lengyel, az észt és a cseh – azonban még bizonyos 

feltételekhez, így az átállás terheinek pontos felméréséhez és pénzügyi kompenzációs eszközök 

meglétéhez köti beleegyezését, ami szükséges lenne ahhoz, hogy az EU egységesen be tudja 

jelenteni 2020-ban az ENSZ-nél a klímasemlegességi cél elérésének előrehozását 2050-re (az 

ENSZ éghajlatváltozással foglalkozó szakértői testülete szerint globálisan ennek 2067 körül kellene 

megvalósulnia).  

A mostani találkozón még egyik kimaradó ország sem mondott igent, ami megfigyelők szerint nem 

is meglepetés, tekintettel arra, hogy az ún. igazságos átállást szolgáló pénzügyi alap (ami a 

következő pénzügyi keret része lesz) részletei még kidolgozás alatt állnak.  
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Várják már a magyarokat a 2050-es klubban 

Az EU klíma- és energiapolitikai biztosa reméli, hogy az év végéig Magyarország és másik 

három uniós tagállam is csatlakozik a többi uniós partnerhez annak a célnak a 

jóváhagyásával, miszerint az EU 2050-re a világ első klímasemleges gazdaságává váljék. 

Az EU a küszöbönálló ENSZ-klímacsúcson egy nemzetközi pénzügyi platform 

létrehozásáról készül bejelentést tenni.  

Rövid szünet után ismét napirendre kerültek az EU klímavédelmet célzó erőfeszítései, amikor 

szerdán az energiauniós bizottsági alelnök és a klíma- és energiapolitikai biztos bemutatták az 

ENSZ szeptember 23-án, New York-ban kezdődő újabb éghajlatváltozásról szóló csúcstalálkozója 

elé időzített közleményt.  

Maros Sefcovic és Miguel Arias Canete szerint Európa magát kihúzva vesz részt az eseményen, 

amit az ENSZ főtitkára hívott össze a párizsi klímaegyezményen tett vállalások aprópénzre váltása 

érdekében. Az EU üzenete, hogy nem csak a 2020-as kibocsátás-csökkentési célokat fogja 

túlszárnyalni a blokk, és a dolgok jelenlegi állása szerint 40 helyett 45%-ot faraghat az 

üvegházhatást okozó gázok kibocsátásából az 1990-es szinthez képest, de immár a világon 

egyedüliként jó úton halad afelé, hogy minden tagállama felvállalja a klímasemlegesség elérését 

2050-re.  

Mint arra Canete biztos rámutatott, Európa a klímasemlegesség évszázad közepére való elérésével 

évekkel megelőzné az éghajlatváltozással foglalkozó nemzetközi szakértői csoport ajánlásait, 

amelyek globális szinten 2060 és 2067 közé teszik a klímasemlegesség megvalósulását a bolygó 

túlélése érdekében.  

Canete szerint az Európai Tanács júniusi ülése kitárta az ajtót a 2050-es klímasemlegességi cél 

előtt, amikor 24 tagállam közösen beállt a cél mögé. A klíma- és energiapolitikai biztos reméli, 

hogy az évből hátralevő három hónapban a négy kimaradó, Magyarország, Lengyelország, 

Csehország és Észtország is beáll majd a sorba. „A négy tagállam jobban meg akarta érteni a 

helyzetet, míg tíz kormány az átmenetet elősegíteni hivatott pénzügyi alap előkészületeit sürgette 

meg” - jelentette ki a spanyol nemzetiségű biztos.  

A Bizottság tagjai emlékeztettek rá, hogy a pénzügyi alap – amely Ursula von der Leyen 

megválasztott bizottsági elnök terveiben is szerepel – a következő többéves keretköltségvetésen 

belül jöhet létre (az EP kezdeményezésére) és az alacsony kibocsátású gazdaságra való átállás 

terheit lesz hivatott megkönnyíteni a leginkább érintett országok és társadalmi rétegek számára.  

A Bizottság azt szeretné, ha 2021 és 2027 között az uniós büdzsé minimum 25 százalékát 

klímapolitikai célokra fordítsák.  

Canete arra is felhívta a figyelmet, hogy az EU nem csupán jogszabályokba foglalta a párizsi 

klímavállalásokat, de különböző felülvizsgálati záradékok beiktatásával megteremtette a 

lehetőséget a klímaambíciók növelésére, illetve ezek Bizottság által történő kezdeményezésére.  

Maros Sefcovic, az energiaunióért felelős alelnök és kollégája azt is hangsúlyozták, hogy a New 

York-i klímacsúcson – amelyen Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke képviseli majd az Uniót – 

egy nemzetközi pénzügyi platform felállítását jelentik majd be, amelynek célja a párizsi klímacélok 

teljesítéséhez szükséges finanszírozási feltételek megteremtése köz-és magánpénzekből. 
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Nehéz a búcsú a fosszilis üzemanyagoktól 

Egy környezetvédők által készített jelentés amiatt bírálja az EU tagállamait, mert az 

elvárásokkal ellentétben egyikük sem ismertette a fosszilis üzemanyagok kivezetésére 

vonatkozó terveit, mi több öt uniós tagország 2030-ig új szubvenciók bevezetését 

irányozza elő.  

Vezető környezet- és klímavédelmi szervezetek a 28 uniós tagállam átfogó energia- és 

klímastratégiájának áttanulmányozása során arra a következtetésre jutottak, hogy az Európai 

Bizottságnak benyújtott dokumentumokban egyetlen ország sem adott tájékoztatást a fosszilis 

üzemanyagoknak nyújtott állami támogatásokról, miként arról sem, miként tervezik azok 

kivezetését.  

A Föld Barátai, az Éghajlat Cselekvési Hálózat (CAN) és a Tengerentúli Fejlesztési Intézet (ODI) 

szakértői átnyálazták mind a 28 uniós tagállam Brüsszelben benyújtott nemzeti energetikai és 

klímapolitikai stratégiáját és az elvárásokkal ellentétben nagy űrt találtak a fosszilis üzemanyagok 

szubvencióit illetően.  

Miközben a tagállamok többsége a jelek szerint – a környezetvédők szerint 2009-ben tett 

ígéretüket megszegve – egyáltalán nem tervezi a fosszilis üzemanyagok kivezetését, öt uniós 

tagállam – Nagy-Britannia, Németország, Lengyelország, Görögország és Szlovénia – 2030-ig 

egyenesen új állami támogatások bevezetését tervezi.  

Görögország például a dízel vízmelegítők gáztüzelésű bojlerekkel való helyettesítését kívánja 

szubvencionálni, Lengyelország pedig a föld alatti gáztárolását és az LNG-gáz közlekedésben való 

felhasználását szeretné állami forrásokkal ösztönözni.  

A jelentés arra is kitér, hogy hat tagállam, köztük Magyarország (Bulgária, Dánia, Franciaország, 

Hollandia és Nagy-Britannia) saját állítása szerint egyáltalán nem támogatja adófizetők pénzéből a 

fosszilis üzemanyagokat. „Mindezt annak dacára – mutat rá a jelentés – hogy az Európai Bizottság 

korábban úgy találta, hogy kivétel nélkül valamennyi tagállam nyújt valamilyen szubvenciót. Nagy-

Britannia esetében ennek összegét évente 12 milliárd euróra becsülik, főleg különféle 

adókedvezmények és költségvetési transzferek formájában.  

Megfigyelők arra is felhívják a figyelmet, hogy számos országban bújtatott módon támogatják a 

szénhidrogéneket, például a dízel-üzemanyagok csökkentett adóján keresztül.  

„A G20-ak részeként európai kormányok még 2009-ben arra vállaltak kötelezettséget, hogy véget 

vetnek a fosszilis üzemanyagok szubvencionálásának. Tíz év elteltével a világ egy súlyos éghajlati 

válság kellős közepén van, s uniós kormányok továbbra is azokba a fosszilis üzemanyagokba öntik 

az adófizetők pénzét, amelyek a klímaváltozás első számú okozói” - vélekedett Laurie van der 

Burg, a Föld barátai Hollandia nevű szervezet klíma- és energiakutatója.  
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137 milliárd eurót buktak a tagállamok az áfakiesés miatt 

Az uniós tagállamok összesen 137 és fél milliárd euró áfabevételtől estek el 2017-ben – 

derül ki egy, az Európai Bizottság által közzétett tanulmányból. Magyarországon 14 

százalékra, azaz 585 milliárd forintra becsülik az áfakiesés mértékét.  

Az Európai Bizottság által múlt héten közzétett tanulmányból kiderül, hogy az uniós tagállamok 

2017-ben összesen 137 milliárd euró áfabevételtől estek el.  



Az áfakiesés (azaz a várt áfabevétel és a ténylegesen beszedett áfa különbözete) az elmúlt 

években némileg csökkent ugyan, de még mindig tetemes. Ez Brüsszel szerint azt jelzi, hogy az 

uniós áfaszabályokat teljeskörűen meg kell reformálni – ahogy azt a Bizottság már 2017-ben is 

javasolta –, a tagállamoknak pedig szorosabban együtt kell működniük egymással annak 

érdekében, hogy az áfacsalást visszaszorítsák, és az áfaszabályozást a jogszerű üzleti és 

kereskedelmi tevékenységek szolgálatába állítsák.  

„Az áfarés csökkentése 2017-ben többek között a kedvező gazdasági környezetnek és egyes rövid 

távú uniós intézkedéseknek volt köszönhető. Ahhoz azonban, hogy jelentősebb előrelépést érjünk 

el és megszüntessük az adókijátszást, az áfarendszert mélyrehatóan meg kell reformálni. A 

végleges, vállalkozásbarát áfarendszerre irányuló javaslataink továbbra is napirenden vannak. A 

tagállamok nem engedhetik meg maguknak, hogy ölbe tett kézzel várjanak, miközben a 

körhintacsalás és a rendszer következetlenségei miatt milliárdokat veszítenek” - nyilatkozta Pierre 

Moscovici, a gazdasági és pénzügyekért, valamint az adó- és vámügyért felelős biztos. 

Mint arra a Bizottság rámutat, az áfarés annak a fokmérője, mennyire hatékonyak az 

áfabefizetésre és az adószabályoknak való megfelelésre vonatkozó intézkedések az egyes 

tagállamokban, hiszen képet ad az adócsalás, az adókijátszás, az adókikerülés, a csőd, a 

fizetésképtelenség, valamint a számítási hibák okozta adóbevétel-kiesés mértékéről. 

2017-ben az áfarés Romániában volt a legnagyobb, ahol a várt áfabevétel 36%-a nem folyt be az 

államkasszába. Romániát Görögország (34%) és Litvánia (25%) követte a sorban.  

Az áfakiesés Svédországban, Luxemburgban és Cipruson volt a legkisebb: ezek az országok 

tervezett áfabevételüknek mindössze 1%-ától estek el. Magyarországon az áfarés mértéke 2017-

ben 14% (585,15 milliárd forint) volt. 

Uniós szinten az áfahiány 2017-ben az összes uniós áfabevétel 11,2%-át, míg 2016-ban a 12,2%-

át tette ki. Az áfabevétel-kiesés immár az ötödik éve mutat csökkenő tendenciát az EU-ban.  

Az egyes tagállamok teljesítménye ugyanakkor továbbra is jelentősen eltér egymástól. Az 

áfabevétel-kiesés mértéke három tagállamban – Görögországban (2,6%), Litvániában (1,9%) és 

Németországban (0,2%) – nőtt, a többi 25-ben viszont csökkent. Utóbbiak közé tartozik 

Magyarország is, ahol 2016-hoz képest egy százalékpontos, a 2013-as áfaréshez (21%) képest 

pedig összesen 7 százalékpontos csökkenés tapasztalható - mutat rá közleményében a testület.  
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Várhatóan visszaesik a növény- és állattenyésztés Európában 

Várhatóan visszaesik a növény- és állattenyésztés Európában. Sőt az is elképzelhető, hogy esetleg 

be kell szüntetni Európa déli és mediterrán térségének egy részén. Mindennek az oka a 

klímaváltozás és annak negatív hatásai - erre figyelmeztet az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 

(EEA) jelentése. 

Az Európai Unió mezőgazdasági ágazata összességében elveszítheti bevétele mintegy 16% -át 

2050-re. Az éghajlati hatások gyengébb terméshez és magasabb termelési költségekhez vezetnek. 

Mindez hatással van Európában az árakra, a termékek mennyiségére és minőségére egyaránt. 

A mezőgazdasági földek az Unió teljes földterületének mintegy 40% -át teszik ki. A 

mezőgazdasághoz és az élelmezéshez kapcsolódó iparágak és szolgáltatás több mint 44 millió 

munkahelyet biztosít az EU-ban. A szektor 22 millió embert foglalkoztat közvetlenül. 



A mezőgazdasági szektornak döntő szerepe van az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 

csökkentésében is. A szektor egymagában az ilyen típusú gázok mintegy 10%-ért felelős az 

Európai Unión belül. 
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OLAF-jelentés magyar „leg”-ekkel 

Az uniós kifizetések EU-n belül messze legnagyobb arányának, közel 4 százalékának a 

visszafizettetését javasolta az uniós kasszába az OLAF 2014 és 2018 között 

Magyarország esetében – derül ki többek között az EU Csalás Elleni Hivatalának 2018-as 

jelentéséből, amit kedden mutattak be a sajtónak Brüsszelben.  

Az EU Csalás Elleni Hivatala (OLAF) 2014 és 2018 között a hazánknak folyósított fejlesztési és 

mezőgazdasági támogatások vizsgálata során 52 esetben bukkant olyan szabálytalanságokra, 

amelyek pénzügyi korrekcióra (lényegében a támogatások visszafizetésére) vonatkozó ajánlásokat 

vontak maguk után. A szabálytalanul felhasznált és ezért visszakövetelt pénzek az időszak alatt 

hazánknak folyósított kifizetések 3,84 százalékát tették ki. Többek között ez derül ki az OLAF éves 

jelentéséből, amit kedden mutattak be a sajtónak Brüsszelben.  

A 3,84 százalékos arány messze a legmagasabb érték az EU-ban: a második legnagyobb szám 

Szlovákia esetében jött ki, a kifizetések 2,29 százalékával. A harmadik helyen messze leszakadva a 

spanyolok következnek 0,43 százalékkal. A pénzügyi korrekcióra vonatkozó ajánlással végződő 

vizsgálatok számát illetően Románia a listavezető 66 dossziéval, ám ez „csak” a kifizetések 0,40 

százalékát érintette az adott időszakban. 

Mindez nem jelenti azt, hogy az országnak ténylegesen is vissza kellett fizetnie az uniós kasszába a 

szóban forgó összeget. Az OLAF csak ajánlásokat tehet, a végső összegről az Európai Bizottság 

jelen esetben regionális politikai főigazgatósága állapodik meg az érintett tagállammal. 

Magyarország egy másik statisztikában is az élen áll, ami a tavaly évben az OLAF által lezárt ügyek 

és a szervezet által javasolt pénzügyi korrekciók számát illeti. A Csalás elleni Hivatal 2018-ban 9 

magyar vonatkozású vizsgálatot zárt le az uniós források felhasználását illetően, amelyek közül 7 

ért véget pénzügyi korrekcióra (visszafizettetésre) vonatkozó javaslattal. Görögország és 

Lengyelország esetében 8-8 vizsgálatot zárt le az uniós pénzek tisztasága felett őrködő szervezet.  

Az OLAF nyomozásokért felelős igazgatója a kiugró magyar adatok ellenére sem látja 

bizonyítottnak azt, hogy hazánkban rendszerszintű problémák lennének az uniós alapok 

felhasználásánál. „Nem vonnék ilyen elhamarkodott következtetést csak azért, mert bizonyos idő 

alatt több eset volt” - tette hozzá magyar újságírók érdeklődésére Ernesto Bianchi.  

Egy másik ugyancsak lényeges OLAF-statisztika szempontjából ugyanakkor Magyarország nem lóg 

ki a sorból, sőt inkább a jobban teljesítők közé tartozik. Miközben uniós szinten az OLAF által 

kiásott és bizonyítékokkal is alátámasztott korrupciós és csalási ügyeknek mindössze a 36 

százalékában jut el vádemelésig az ügy, addig Magyarországon 2012 és 2018 vége között 20 

igazságszolgáltatási procedúra közül 9 végződött vádemeléssel, ami 45 százalékos arányt jelent.  

Az OLAF éves jelentésében közzé tett statisztikák mindazonáltal nem mennek a részletekbe, így 

például nem derül ki belőlük, hogy konkrétan milyen ügyekről van szó.  

Ville Itala, az EU Csalás elleni Hivatalának vezetője elárulta, hogy jövő évben esedékes 

magyarországi látogatásán személyesen szeretné tisztázni, hogy mi állhat a nagyszámú vizsgálat 

hátterében. Hozzátette, hogy „javítani szeretné a magyarországi helyzetet, ami az OLAF 

javaslatainak a követését illeti”.  



„Fontos, hogy a számok mögé lássunk. Hiszen a számok nem mindig mondják el a teljes igazságot. 

Ezért utazok Magyarországra. Szeretnék igazságszolgáltatási és bűnüldözési vezetőkkel is beszélni 

arról, mi lehet a háttérben. És ha vannak problémák, közösen kellene megoldást találnunk erre” - 

nyilatkozta az OLAF vezetője.  

 

 

2019. augusztus 27. 

Félmilliárd dolláros bírságot kapott a Johnson and Johnson az 

ópiátválság gerjesztéséért 

Több mint 570 millió dolláros kártérítés megfizetésére kötelezte a Johnson and Johnson vállalatot 

egy amerikai bíróság. A gyógyszergyártó céget Oklahoma állam fogta perbe azzal a váddal, hogy 

reklámjaikban cinikus módon csodaszerként mutatták be függőséget okozó, ópiumalapú 

fájdalomcsillapítóikat, hatezer ember halálát okozva az elmúlt két évtizedben. A cég fellebbez a 

döntés ellen. 

„Csalódottak vagyunk, nem értünk egyet a bírói döntéssel. Véleményünk szerint ez egy hibás 

ítélet. Erős jogalapunk van a fellebbezésre, és élni is fogunk vele" - nyilatkozta a Johnson and 

Johnson ügyvédje, Sabrina Strong. 

Bár az állam 17 milliárd dollárra perelte a vállalatot, Oklahoma főügyésze így is győzelemként 

értékelte a bíróság döntését: 

„A Johnson and Johnson végre felelni fog ezrek haláláért és függőségéért, ami az ő tevékenységük 

következménye. Bebizonyítottuk, hogy a Johnson and Johnson kapzsi, és több milliárd dollárt érő 

márkanevét emberek fájdalma és szenvedése árán építette fel." 

Az elmúlt évtizedekben több százezer ember halálát okozták az ópiáttartalmú gyógyszerek az 

Egyesült Államokban. Az ötven év alattiak között ma a túladagolás a vezető halálok, nagyjából 

kétezer-ötszáz per folyik a gyógyszergyártók ellen. 

 

 

Brüsszel, 2019. augusztus 21. 

Új zöld program, klímasemlegesség az uniós horizonton 

Az első félévben ismét felizzott a vita az EU-n belül az Unió klímavédelmi ambícióiról, 

illetve a változtatások tempójáról, amikor az Európai Tanács júniusi ülésén négy közép- 

és kelet-európai ország nem járult hozzá ahhoz, hogy az EU mint blokk kötelezettséget 

vállaljon a klímasemlegesség 2050-re történő elérésére.  

Az előttünk álló félévben fokozódni fog a nyomás ennek érdekében, de az egyenlet része lesz a 

következő keretköltségvetésről folyó tárgyalás is. Közben az Európai Bizottság megválasztott 

elnöke is ambiciózus zöld program mellett tett hitet hivatali idejének első 100 napjában.  

Kissé felforrósodott a légkör az EU-ban az Európai Tanács június végi ülése előtt és közvetlenül 

utána, amikor három visegrádi ország, továbbá Észtország megakadályozta az egyhangú döntést a 

klímasemlegesség 2050-re történő eléréséről uniós szinten. A magyarokra, a csehekre, a 

lengyelekre és az észtekre bírálatok özöne zúdult főleg a környezetvédők és néhány tagállam 

részéről, ám a kedélyek lecsillapodásával a többség belátta, hogy ha drámáról lehet beszélni, az 

inkább a klímaérzékenység EU-n belüli villámgyors növekedésének volt betudható. 



Amíg ugyanis márciusban még a kormányok többsége vonakodott elfogadni a valószínűleg 

számottevő utólagos jogalkotási munkálatokat maga után vonó célkitűzést a klímasemlegesség 

évszázad feléig történő megvalósulására, részben a híreknek, de még inkább a zöld mozgalom EP-

választásokon elért sikerének köszönhetően júniusra jelentős változás állt be a közhangulatban.  

A klímasemlegesség annyit tesz, hogy az EU tagállamai az évszázad közepére csak annyi szén-

dioxidot bocsáthatnának ki, amennyit különböző intézkedésekkel (például erdők telepítésével) el 

tudnának nyelni. A párizsi klímaegyezmény céljainak (maximum 1,5 Celsius fokos hőmérséklet-

emelkedés ipari forradalom előtti szinthez képest) teljesítésének az Európai Bizottság és mások 

szerint előfeltétele a klímasemlegesség évszázad felére való elérése.  

Az európai klímaambíciók nem először ugrásszerű emelésével kapcsolatos anyagi költségek egekbe 

szökésétől tartó közép-európaiak azonban előbb egy végiggondolt tervet szeretnének látni a terhek 

enyhítéséről, mielőtt beadnák a derekukat. Ezt az igényüket, ahogy arra a lengyel és a magyar 

miniszterelnök is félreérthetetlenül célzott, leginkább a következő keretköltségvetésről kötendő 

megállapodásban látják megvalósíthatónak leginkább egy különleges pénzügyi alap révén.  

Ennek az igénynek mintegy elébe menve, Ursula von der Leyen, megválasztása előtti parlamenti 

beszédében ígéretet is tett egy nagyszabású zöld programra a november 1-jén hivatalba lépő új 

Európai Bizottság első 100 napjában, aminek része lesz egy ilyen pénzügyi alap is. 

A csúcson az első számú ellenzőnek számító lengyeleknek nyújtott magyar támogatást jól értesült 

források részben a Varsó melletti politikai kiállással, részben pedig azzal magyarázták, hogy 

Budapesten még pontosan ki kell számolni, milyen plusz költségekkel és lépésekkel járna a 

klímasemlegességi cél elérése 2050-ben. 

A közép-európaiak szerint egy ilyen becsvágyó célkitűzés kikötése előtt előbb ki kellene számolni a 

költségeket. Ellenkező esetben csak bemondásnak és kevéssé hitelesnek tűnhet egy ilyen vállalás. 

Példaként említik azt a hat uniós tagállamot (köztük Luxemburgot, Spanyolországot és Ausztriát), 

amelyek még a 2020-as kibocsátási céljaikat sem lesznek képesek elérni, de már a 

klímasemlegesség mellett teszik kardoskodnak.  

Az Európai Tanács által június 20-án elfogadott, kissé körülményes szöveg egyébként felkéri a 

Tanácsot és a Bizottságot, hogy haladjon előre a feltételek, az ösztönzők és egy megfelelő keret 

kialakításával, ami lehetővé tenné a klímasemleges EU-ba való átmenetet a párizsi 

klímamegállapodással összhangban (ezen a helyen eredetileg a 2050-es időpont szerepelt), „ami 

megőrizné az európai versenyképességét, igazságos és szociálisan kiegyensúlyozott, figyelembe 

veszi a tagállamok nemzeti sajátosságait és ahhoz való jogát, hogy az energiamérlegükről maguk 

dönthessenek, miközben a 2030-as csökkentési célok eléréséhez szükséges, már közösen rögzített 

intézkedésekre építenek”.  

Miközben elsősorban a zöldek részéről nagyon negatív visszhangja volt a V3-ak elzárkózásának, a 

nagyobb tagállamok nem reagálták túl a történteket.  

Angela Merkel, német kancellár szerint kár, hogy nem jött össze a konszenzus, de szerinte így is 

„sokkal nagyobb arányú lett a többség, mint amire eredetileg számítottunk”, vagy amit a korábbi – 

például márciusi – egyeztetések alapján várni lehetett. A 2050-es cél kimondása szerinte fontos 

dolog, amit meg kell tenni, és bizakodóan utalt arra hogy szeptemberben „az ENSZ közgyűlés 

margóján” soron kívüli csúcsot tartanak majd a kérdésről.  

„Szívesebben láttam volna az egyhangúságot” - kommentálta a 2 órás vita végén kialakult 

helyzetet a francia köztársasági elnök, aki igyekezett kisebbíteni a dolog horderejét. Először is 

rámutatott, hogy miközben márciusban mindössze négy tagállam, majd májusban Nagyszebenben 

12 támogatta a klímasemlegesség 2050-re történő elérésének deklarálását, addig mostanra 24 

országra nőtt a támogatók tábora. A 24 tagállam szavai szerint elutasította a szöveg felvizezését.  



Emmanuel Macron a kollektív célkitűzést megakadályozó országokról is megértéssel szólt, és úgy 

vélte, hogy a négy tagállamnak kicsivel több időre lesz szüksége annak elfogadására.  

A finn elnökség bízik a gyors megállapodásban  

Az EU soros elnökségét a második félévben irányító Antti Rinna finn miniszterelnök azon lesz, hogy 

meggyőzze a négy (szerinte csak három) uniós tagállamot a 2050-es klímasemlegességi cél 

elfogadásáról, amit év végéig szeretne kivasalni a soros finn elnökség. A finnek egyébként jó 

példával elöljárva az elnökségi repi ajándékokra szánt fél millió eurót a diplomáciai repülőutak 

CO2-kibocsátásának közömbösítésére kívánják fordítani. 

Helsinkiben bíznak abban, hogy a 2050-es klímasemlegességi cél felvállalását a júniusi EU-csúcson 

elutasító tagállamok a következő hetekben-hónapokban megváltoztatják az álláspontjukat. Erre jó 

esélyt lát Antti Rinna finn miniszterelnök, aki június végén a rezidenciáján fogadott brüsszeli 

tudósítókat.  

Rinna úgy látja, hogy a közös 2050-es klímasemlegességi célkitűzésre legutóbb nemet mondó 

három országnak (Magyarország, Lengyelország és Csehország) nem általában a klímapolitikával 

van baja, hanem előbb tisztában akarnak lenni az intézkedés költségvonzataival, mielőtt beadnák a 

derekukat.  

„Nem tudom, pontosan mit akarnak, erről majd beszélni kell velük” - tette hozzá a finn 

miniszterelnök, akinek országa nehéz időszakban veszi át az EU ügyeinek irányítását. (Rinna 

hangsúlyozta, hogy ő csak három országról tud, miközben korábban Észtországot is az ellenkezők 

közé sorolták. Ő azonban azt mondta, hogy bár észt kollégája jelzett nehézséget, de a tervet 

alapvetően támogatta).  

Hasonló szellemben nyilatkozott a finn környezetvédelmi és klímaügyi miniszter is, aki szerint nem 

arról van szó, hogy a szóban forgó országok nem értenének egyet a céllal, de „vannak bizonyos 

aggodalmaik”. „Szerintem megtaláljuk annak a módját, hogy valahogy segítsünk nekik” - jelentette 

ki Krista Mikkonen.  

A finn miniszterek, így Katri Kulmuni gazdasági tárcavezető nagyon eltökéltnek látszanak a 2050-

es klímasemlegességi cél mellett. A mindössze 31 esztendős gazdasági miniszter – akinek 

tárcájához tartozik az energiapolitika is – úgy véli, hogy az EU birtokában van a cél eléréséhez 

szükséges technológiáknak és az európai ipar hosszú távon csak profitálni tud az átállásból.  

Finnország már 2035-ben zéró nettó széndioxid kibocsátást akar elérni, de mint a miniszter is 

elismerte, ez egyelőre csak terv, és még nem tudják, hogyan, milyen menetrend alapján fogják 

teljesíteni azt. Az újságírók hiába kérdeztek rá a részletekre, az illetékes finn tárcavezetők az 

általános szlogeneken kívül nagyon kevés konkrétummal szolgáltak. 

A klímasemlegesség hosszú távú stratégiája 

 „Tiszta bolygót mindenkinek” címmel tette közé tavaly novemberben hosszú távú stratégiai 

vízióját az Európai Bizottság, amely a világon elsőként klímasemleges gazdaságként képzeli el 

2050-ig az Európai Uniót.  

A hosszú távú stratégia nem jogalkotási kezdeményezés volt, hanem egy részletes elemzéssel és 

különféle forgatókönyvekkel alátámasztott terv arról, hogyan lesz képes az Unió a 2015-ös párizsi 

klímamegállapodásban foglaltak végrehajtására úgy, hogy teljesen új, fosszilis energiahordozóktól 

 mentes alapokra helyezze a gazdaságát.  

Az EU a Bizottság érvelése szerint már az elmúlt években bizonyította, hogy képes leválasztani az 

üvegházhatást okozó gázok kibocsátását a gazdasági növekedéstől: miközben 1990 és 2017 között 

22 százalékkal csökkent a széndioxid kibocsátása, a GDP ez idő alatt 58 százalékkal nőtt.  



Brüsszel a stratégiai dokumentumban egyelőre nem tett javaslatot a 2030-as klíma- és 

energiacélok módosítására (bár ez sokak szerint csak idő kérdése). A papír irányt kíván mutatni a 

jövőbe, azt állítva, hogy jó célzott és megfelelő mennyíségű technológiai beruházásokkal és a 

polgárok szerepvállalásának erősítésével lehetőség nyílik az átállásra úgy, hogy az társadalmilag 

igazságos legyen és közben javítsa a gazdasági versenyképességet.  

A klímasemleges gazdaság megvalósítása a stratégia szerint a következő hét stratégiai területen 

igényel együttes fellépést: energiahatékonyság; megújuló energiaforrások használata; tiszta, 

biztonságos és összekapcsolt mobilitás; versenyképes ipar és körforgásos gazdaság; infrastruktúra 

és összeköttetések; biogazdaság és természetes szénelnyelők; szén-dioxid-leválasztás és -tárolás 

a fennmaradó kibocsátások kezelése érdekében.  

„A klímasemleges gazdaságra való áttérés 2050-ig technológiai, gazdasági és társadalmi 

értelemben egyaránt lehetséges, de mély társadalmi és gazdasági átalakulást követel meg egy 

generáció alatt” - húzza alá a stratégiai dokumentum.  

A Bizottság az anyag elkészítése során különböző forgatókönyveket vizsgált meg 2050-ig 80 

százalékos kibocsátás-csökkentéssel (1990-hez képest) kezdve a nettó nulla üvegházhatású 

gázkibocsátásig bezárólag, szem előtt tartva azt a párizsi megállapodásban rögzített célt, ami 

szerint a globális hőmérsékletemelkedést lehetőség szerint 1,5 Celsius fokon kell tartani az 

iparosodás előtti időkhöz képest.  

A gazdaság nettó zéró kibocsátásához a Bizottság becslései szerint az EU-nak a GDP 2,8 százalékát 

(évente 520-575 milliárd eurót) kellene befektetnie a jelenlegi GDP arányosan 2 százalék helyett. 

Ez a számítás nem tartalmazza a járműpark megújításának a költségeit. Brüsszel szerint az átállás 

a GDP 2 százalékának megfelelő hasznot hozhat 2050-ig dinamikusabb növekedés és 

munkahelyteremtés formájában.  

A következő Európai Bizottság klímapolitikájának sarokpontjai 

Ursula von der Leyen, akit július közepén választott meg a minimálisan szükségesnél mindössze 

kilenccel több szavazattal az Európai Parlament az Európai Bizottság következő elnökének, 

programbeszédében világossá tette, hogy az éghajlatváltozás elleni küzdelmet tekinti majd ötéves 

mandátuma első számú kihívásának, és ennek érdekében a radikális lépésektől sem riadna vissza.  

„Azt szeretném, ha Európa lenne az első klímasemleges kontinens a Földön” - szögezte le. A 2030-

ra elérendő 40 százalékos kibocsátáscsökkentés viszont nem elég, „tovább kell mennünk”. 

Kétlépcsős megközelítést  javasol e cél eléréséhez, ami magába foglalná az 50, vagy akár 55 

százalékos kibocsátáscsökkentést is.  

Von der Leyen terve, hogy mandátumának első száz napjában egy „új zöld dealt” helyezzen az 

asztalra Európa számára, aminek része lenne egy, a 2050-es vállalást jogi formába öntő 

jogszabályi javaslat, és az Európai Beruházási Bank „klímabankká” történő részleges átalakítása. A 

cél – tette hozzá -, hogy a következő évtizedben 1 billió euró értékű beruházás folyjon a zöld 

gazdaságba.  

Leszögezte, hogy a kibocsátásnak árat kell szabni, mégpedig olyant, ami valamennyiünk 

magatartását megváltoztatja. Az ipar költözése (szénszivárgás) megelőzésére karbonadó 

(importvám) bevezetését fogja javasolni az EU határain.  

Az átállás költségeit egy külön erre a célra létrehozandó pénzügyi alappal biztosítaná, hogy a 

leginkább érintettek szükségleteit is figyelembe vegyék.  

Brüsszel ambícióinak fokozására buzdítja Budapestet 

A megújuló energiaforrások részarányának növelésében és az energiahatékonyság terén sem 

elegendőek a nemzeti stratégiai energia-és klímatervekben rögzített vállalások, ezért az Európai 

Bizottság júniusban közzétett első értékelésében az ambíciószint együttes növelésére sürgette a 

tagállamokat, köztük Magyarországot is.  



Ha kevéssel is, de elmaradnak a 2030-ig érvényes uniós szintű kibocsátáscsökkentési és 

klímacélkitűzésektől a tagállamok által benyújtott és a Bizottság által kiértékelt nemzeti stratégiai 

energia- és klímatervek – állapította meg a testület, amely ennek fényében az év hátralevő 

részében szükségesnek tartja az együttes ambíciószint növelését.  

Az Európai Bizottság június közepén mutatta be azoknak az integrált nemzeti terveknek az első 

értékelését, amelyekben a tagállamok azt vázolták fel, hogy 2021 és 2030 között miként, milyen 

politikai lépésekkel és az ezeket alátámasztó beruházásokkal kívánják elérni a 2030-ig EU-szinten 

rögzített megújuló és energiahatékonysági célokat.  

Mint arra a Maros Sefcovic, energiunióért felelős alelnökkel közösen tartott sajtóértekezletén Miguel 

Arias Canete, klíma- és energetikai biztos felhívta a figyelmet, a 27 uniós tagállam tervei 

összeadódva a megújuló energiaforrások részarányának 30-31 százalékra való növeléséhez 

elegendők uniós szinten, ami 1-2 százalékkal alatta marad a 32 százalékos célnak.  

Ami a megújuló energiaforrásokat illeti, az eltérés elérheti a 1,6 százalékpontot is. Az 

energiahatékonyság esetében az eltérés 6,2 százalékpont (a primerenergia-fogyasztás 

tekintetében), illetve 6 százalékpont (a végső energiafogyasztás tekintetében) is lehet. Uniós 

szinten 32,5 százalékos célt rögzítettek az energiahatékonyságra 2030-as határidővel.  

Brüsszel az év hátralevő részében azon lesz, hogy meggyőzze a tagállamokat, emeljék az 

ambíciószintet annak érdekében, hogy az EU eleget tudjon tenni a párizsi klímakonferencián tett 

vállalásainak. Miguel Arias Canete ugyanakkor hozzátette, hogy ha minden szakpolitikai döntést 

maradéktalanul megvalósítanának, 2030-ra 40 százalékos helyett 45 százalékos kibocsátás-

csökkentést érne el az EU az 1990-es szinthez képest. Ez a spanyol biztos szerint teljesen 

összeegyeztethető az ENSZ éghajlatváltozással foglalkozó szakértői testületének (IPCC) 

iránymutatásaival.  

És ezzel az EU-nak esélye lenne a klímasemleges (zéró nettó szénkibocsátású) gazdaság elérésére 

2050-ben, ahogy azt néhány hónappal ezelőtt egy közleményben az Európai Bizottság 

szorgalmazta.  

A biztosok aláhúzták, hogy egyetlen ország sem tett le tökéletes és hiánytalan tervet az asztalra, 

ám a műveletnek éppen az a célja, hogy intenzív párbeszéd révén az év hátralevő részében 

kiküszöböljék az esetleges hiányosságokat.  

A Bizottság ezért egy sor ajánlást fogalmazott meg valamennyi kormány számára, amelyeket az 

energiaunióra vonatkozó jogszabályok értelmében a tagállamoknak kellően figyelembe kell 

venniük, ellenkező esetben nyilvánosan meg kell indokolniuk, hogy miért nem így járnak el. A 

tagállamoknak az év végéig be kell vonniuk a nyilvánosságot a végleges tervek elkészítésébe. 

A Bizottság Magyarországnak tett ajánlásai  

Ami a Magyarországhoz intézett ajánlásokat illeti, a Bizottság szerint a megújuló energia 

részesedésének 2030-ra kitűzött 20 százalékos célértékét legalább 23%-ra kell növelni, 

Magyarország hozzájárulásaként a megújuló energiára vonatkozó 2030-as uniós célkitűzéshez, az 

(EU) 2018/1999 rendelet II. mellékletében szereplő képletnek megfelelően. 

A fűtési és hűtési ágazatban a célok szintjét növelni kell az (EU) 2018/2001 irányelv 23. cikkében 

foglalt indikatív cél elérése érdekében, és meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek 

révén teljesülni fog a tervben meghatározott közlekedési cél.  

Részletesebben ki kellene fejteni azon egyedi intézkedéseket, amelyek biztosítják a biomassza-

ellátás és -felhasználás fenntarthatóságát az energiaágazatban, tekintettel a biomassza jelentős 

részarányára a magyar energiafelhasználásban.  

A Bizottság szerint jelentősen növelni kell mind a végső, mind a primerenergia-fogyasztás 

csökkentése terén 2030-ig kitűzött célokat, figyelembe véve azt, hogy fokozni kell az 

erőfeszítéseket az Unió 2030-as energiahatékonysági célkitűzésének elérése érdekében. 



Ambiciózusabb szakpolitikákat és intézkedéseket kell előterjeszteni, amelyek révén 2030-ig további 

energiamegtakarítás érhető el. 

Magyarországnak részletesebben ki kellene dolgoznia a dekarbonizáció, az energiabiztonság és a 

belső piaci dimenziók közötti szinergiákat, az „első az energiahatékonyság” elvét tartva szem előtt, 

kifejtve, hogy az energiahatékonyság miként járul hozzá a versenyképes karbonszegény gazdaság 

nemzeti céljainak költséghatékony megvalósításához.  

Meg kell határozni a diverzifikációra és az energiafüggőség csökkentésére irányuló 

energiabiztonsági célkitűzéseket támogató intézkedéseket, beleértve a rugalmassági 

intézkedéseket, valamint a nukleáris anyagok és tüzelőanyagok hosszú távú ellátását biztosító 

stratégiát, különös tekintettel az atomenergia-termelési kapacitás bővítésére. 

Jobban részletezni kell a piaci integrációval kapcsolatos előremutató célkitűzéseket és célszámokat, 

illetve be kell mutatni az ezek elérését szolgáló megfelelő szakpolitikákat és intézkedéseket. 

Emellett lehetővé kell tenni a hálózatüzemeltetők számára, hogy indokolt és ténylegesen felmerült 

költségeiket visszaigényelhessék, illetve hozzáférést kell biztosítani számukra a szabályozási 

döntések hatékony jogi felülvizsgálatához. Ki kell domborítani továbbá a teljes mértékben piaci 

alapú árak felé vezető stratégiát és ütemtervet.  

Jobban számszerűsíteni kell a mostantól 2030-ig elérendő, az energiaunióhoz konkrétan 

kapcsolódó nemzeti célkitűzéseket és finanszírozási célokat a kutatás, az innováció és a 

versenyképesség terén.  

Folytatni kell a szomszédos tagállamokkal a konzultációt és a regionális együttműködést a közép- 

és délkelet-európai földgáz-összeköttetésekkel foglalkozó magas szintű munkacsoport, valamint a 

Csehországot, Magyarországot, Lengyelországot és Szlovákiát összefogó Visegrádi Csoport 

keretében. 

Fel kel sorolni valamennyi energetikai támogatást, ideértve különösen a fosszilis tüzelőanyagok 

támogatását, valamint az utóbbiak fokozatos kivezetésére irányuló létező és tervezett 

intézkedéseket.  

Jobban be kell építeni a tervbe az igazságos és méltányos átmenettel kapcsolatos szempontokat, 

Jobban ki kell dolgozni az energiaszegénység problémáinak kezelésére vonatkozó koncepciót, 

többek között külön elemzést készítve az energiaszegénységről, az (EU) 2018/1999 rendelet 

előírásainak megfelelően. 

 

 

2019. augusztus 15. 

Ingyen hitel? Annál is jobb: a bank évi 0,5%-os kamatot fizet! 

Egy dán bank – a világon elsőként – negatív kamattal kínál hitelt az ingatlanvásárlóknak. A 

terhelés évi -0,5%. 

Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a hitelező fizet ügyfelének azért, hogy a pénzét elköltsék. Vagy 

még egyszerűben: a hitel lejártáig kevesebbet kell törleszteni a felvett hitel összegénél. Látszólag.  

A Jyske Bank – Dánia harmadik legnagyobb legnagyobb pénzintézete – kínál 10 éves hitelt évi -

0,5%-os kamattal, míg egy másik dán bank, a Nordea rövidesen 20 éves kölcsönt tervez felkínálni 

0%, illetve 30 éves hitelt 0,5%-os kamattal. 

A Jyske Bank kétkedő ügyfeleit a honlapján biztosítja arról, hogy „Igen, jól látta!” 

https://www.jyskebank.dk/bolig/nyheder/realkredit-med-negativ-rente


A gyakorlat persze más. A Jyske becslése szerint ha valaki 250 ezer dán koronás (nagyjából 10,6 

millió forintos) ingatlanhitelt vesz fel, akkor 10 év elteltével 269 127 DKK-t (11,4 millió forintot) 

kell összesen visszafizetnie. A kamat ugyan negatív, de bank marad – megtalálja számítását – és 

költségeket, illetve díjakat számol fel a hitelre. 

A viszonylag kis összegű hitel másik hátránya, hogy segítségével egy komolyabb ingatlan még nem 

vásárolható meg, így inkább hitelkiegészítőként használható. 

Németországban például már személyi kölcsön is felvehető negatív előjelű kamattal. 

Noha ezek a banki ajánlatok csábítónak tűnnek, hosszú távon nem sok jóval kecsegtetnek. 

Elemzők szerint az alacsony kamatozású környezet csapás a bank jövedelmezőségére. Ez arra 

készteti őket, hogy nagyobb kockázatot vállaljanak a pénzügyi piacon, illetve hogy korlátozzák 

hitelezési tevékenységüket. 

Svájcban viszont már ott tartanak, hogy a betétesek nemhogy kamatot nem kapnak, hanem 

tőkéjüket még meg is sarcolják a bankok. Kivételes esetben persze. Az UBS nemrég arról 

tájékoztatta tehetősebb ügyfeleit, hogy novembertől a fél millió eurónál nagyobb összegű betétre 

évi 0,6%-os költséget számolnak fel. 

 

 

2019. augusztus 12. 

Az egyszer használatos termékeket gyártó német cégeknek is fizetniük 

kell majd a hulladékkezelésért 

Az eldobható, egyszer használatos termékek gyártóit is bevonják a köztisztaság finanszírozásába 

Németországban - közölte a környezetvédelmi miniszter hétfőn. 

"Ez azt jelenti, hogy fizetniük kell ezeknek a termékeknek a begyűjtéséért, hozzá kell járulniuk a 

szeméttárolók felállításának és az újrafeldolgozásnak a költségeihez is" - mondta a politikus berlini 

tájékoztatóján. 

A miniszter kifejtette: mivel a gyorséttermek által használt csomagolások, az elvihető italok papír-

és műanyagpoharai és a nejlonszatyrok, vagyis az egyszer használatos termékek számos városban 

"szemétáradatot" okoznak, a hulladék eltakarítását és kezelését pedig az adófizetők finanszírozzák, 

igazságos, ha a gyártók is hozzájárulnak ennek költségeihez. Az erről szóló jogszabály legkésőbb 

2022-re készül el. Alapja az egyszer használatos műanyagokról szóló európai uniós irányelv, 

amelyet az idén tavasszal fogadtak el. 

A német környezetvédelmi minisztérium a műanyagzacskók használatával szemben is fellép. Már 

dolgoznak azon a jogszabályon, amely teljesen betiltaná az áruházi nejlonszatyrok forgalmazását. 

 

 

Brüsszel, 2019. augusztus 7. 

Jogállamisági dosszié az első hét hónapban 

Minden korábbinál többször téma volt - és immár egyre több tagállam vonatkozásában konkrétan 

is - az úgynevezett jogállamisági kérdés 2019 első hét hónapjában, ami jelentős részt a májusi 

európai választásokat megelőző kampánynak is volt betudható. Mindeközben, leszámítva az 

eljárásban e ponthoz elért európai bírósági (lengyel és magyar) ügyeket, érdemben voltaképpen 

http://en.finance.sia-partners.com/negative-interest-rates
https://www.theguardian.com/business/2019/aug/06/raking-it-in-ubs-to-start-charging-super-rich-clients-for-cash-deposits
https://www.theguardian.com/business/2019/aug/06/raking-it-in-ubs-to-start-charging-super-rich-clients-for-cash-deposits


kevés új fejlemény történt e kérdéskörben a nyári szünetig. Az alábbiakban áttekintjük a hét hónap 

jogállamisági történéseinek teljes körét. 

„Jogállamiság” kapcsán alapvetően a következő területeken került sor vitákra, bejelentésekre. 

Egyrészt, magát az egyelőre csak európai bizottsági keretek között létező „jogállamisági 

mechanizmust” igyekezték a félév során is részben bizottsági, részben európai parlamenti oldalról 

erősíteni, amit helyenként kiegészítettek bizonyos tagállami kezdeményezések is (ld. majd a belga-

német felvetést a közösségi pénzek kifizetések és a leendő kedvezményezett országbeli 

igazságügyi rendszerek állapota közötti összekapcsolásra). 

Ezek mellett merült fel újra és újra a 7. cikk szerinti eljárás állása Lengyelország és Magyarország 

esetében: a kérdést elsősorban az Európai Parlament igyekezte folyamatosan napirenden tartani, 

de minimum elnökségi és bizottsági tájékoztatás formájában vissza-visszatértek rá a tagállami EU-

ügyi tárcavezetők szokásos havi tanácsülésén is. A félév során újdonságként és ráadásként merült 

fel a romániai jogállamisági helyzet firtatása, amit részben bizottsági, részben parlamenti részről 

forszíroztak. 

Végül még két terepe volt a jogállamiági ügyek vitatásának: részint egyes korábbi dossziék az 

Európai Bíróságon időközben eljutottak a tárgyalás, a főtanácsnoki indítvány, vagy az ítélethozatal 

szakaszába. 

Részint pedig külön speciális politikai frontvonal nyílt, midőn az Európai Néppártban a magyar, az 

Európai Szocialisták Pártjánál pedig a román kormánypárt tagságát – eltérő formában – 

felfüggesztették. 

Mint látszik, a kérdés tehát a hét hónap során sok fórumon, sok féle formában felmerült és 

figyelmet keltett, de érdemi fejleményt mindez alig takart. A 7. cikk szerinti – Lengyelország és 

Magyarország ellen indított – eljárások már tavaly megkezdődtek, és az idei első fél évben nem 

léptek újabb érdemi fázisba. Újabb hasonló eljárás elindítására más ország ellen nem került sor. Ha 

az általános ügyek tanács foglalkozott is a lengyel és magyar jogállamisági helyzet kérdésével, ez 

egyik alkalommal sem vezetett semmilyen tanácsi állásfoglalás, vagy döntés elfogadásához, 

(igazából Magyarország esetében eddig még a formális „meghallgatás” fázisához sem jutottak el, a 

tervek szerint erre majd először a szeptemberi első tanácsülésen kerítenek sor).  Az EP plenárisa, 

valamint az EP állampolgári jogi, bel- és igazságügyi szakbizottsága ugyan folytatott vitákat és 

meghallgatásokat a tárgykörben, de joghatállyal bíró új döntést, vagy kezdeményezést ezeken sem 

hoztak. Ami pedig a –mandátumának immár végén járó – Európai Bizottságot illeti, a brüsszeli 

testület a félév során egy jogállamisági „társadalmi konzultávióval”, valamint júliusban egy új 

tervezettel állt elő, aminek érdemi kezelése minden bizonnyal a novemberben hivatalba lépő új 

Bizottságra vár majd. 

Az egyetlen vonatkozás, ahol konkrét döntés született, az Európai Bíróság néhány – jogállamisági 

kérdéskörhöz tartozó magyar és lengyel – ügyben hozott állásfoglalása volt a félév során. 

Az alábbiakban, immár kronológiában haladva, a mindezek kapcsán adódott fontosabb féléves 

fejleményeket idézzük fel. 

A „jogállamisági ügyek filmje” 2019 első felében 

Január 

A hónap közepén a második szakaszba léptette az Európai Bizottság az ún. „Stop Soros” törvény 

ügyében indított kötelezettségszegési eljárást. A testület azzal indokolta lépését, hogy a magyar 

hatóságok úgymond nem adtak elfogadható magyarázatot arra, miért nyilvánítanak 

bűncselekménnyé menedékjog iránti és a tartózkodási kérelmeket segítő tevékenységeket és miért 

szűkítik tovább a menedékjog kérelmezésének a jogát. 



Az Európai Bizottság ezek után úgy határozott, hogy indoklással ellátott vélemény kiküldésével a 

második szakaszba lépteti az ún. „Stop Soros” törvény elején még 2018. július 19-én indított 

kötelezettségszegési eljárást. 

A Bizottság szerint a magyar szabályozás azáltal, hogy kriminalizálja a menedékjog és tartózkodási 

engedély kérelmezéséhez való segítségnyújtást, korlátozza a menedékkérők azon jogát, hogy 

kapcsolatba lépjenek a releváns nemzeti, nemzetközi és nem kormányzati szervezetekkel és 

segítséget kérjenek tőlük. 

A jogszabály – mutat rá továbbá közleményében a testület - az uniós polgárok szabad mozgáshoz 

való jogának gyakorlását is indokolatlanul korlátozza azzal, hogy megakadályozza, hogy az érintett 

jogszabályok alapján büntetőeljárás alá vont személyek megközelítsék a magyar határokon 

kialakított tranzitzónákat. A szankciók az ideiglenes elzárástól az egyéves börtönbüntetésig és az 

országból való kiutasításig terjednek. 

A menedékjog iránti kérelmek elfogadhatatlanságára vonatkozó további, az uniós jogban nem 

szereplő indok bevezetése a Bizottság pedig szerint sérti a menekültügyi eljárásokról szóló uniós 

irányelvet. Továbbá jóllehet az uniós jog lehetővé teszi elfogadhatatlanságra vonatkozó új indokok 

bevezetését a „biztonságos harmadik országnak” és az „első menedék országának” a fogalmai 

alapján, a magyar jogszabály és a menedékjogra vonatkozó alkotmánymódosítás a kvalifikációs 

irányelvvel (2011/95/EU irányelv) és az Európai Unió Alapjogi Chartájával összeegyeztethetetlen 

módon korlátozza a menedékjogot – vélte a bizottsági indoklás. 

Pár nappal később, a jogállamisági eljárások kérdésével foglalkozva, az Európai Parlament 

plenárisa az eddigi megfigyelő helyett beleszólási jogot - lényegében a Tanáccsal azonos 

jogköröket - követelt magának abban a folyamatban, amely rendszerszintű jogállamisági 

problémák esetén a tagállamoknak folyósított uniós kifizetések felfüggesztéséhez vezethet 2020 

után. A téma két parlamenti jelentéstevője, a spanyol szocialista párti Erder Gordiazabal Rubial és 

a finn néppárti Petri Sarvamaa azzal érvelt, hogy az EP a Tanáccsal egyenrangú költségvetési 

hatóság, márpedig a Bizottság javaslata a pénzügyi rendeleten alapul. 

A parlamenti jelentés emellett síkra száll amellett is, hogy a Bizottság egy független szakértői panel 

ajánlásai alapján állapítsa meg, hogy egy országban az igazságszolgáltatás függetlenségének 

hiánya miatt valóban fennállnak-e a beavatkozás feltételei. 

Számos képviselő kétségének adott hangot, hogy valóban objektív kritériumok alapján meg lehet-e 

majd ezt állapítani. A vitában felszólaló egyetlen magyar hozzászóló, a fideszes Deutsch Tamás 

hiányolta, hogy a jelentés nem írta le szerinte a leendő mechanizmus pontos működését. „Ez a 

jogállammal szembe megy, ezért nem tudjuk támogatni” – hangsúlyozta a magyar néppárti 

képviselő. 

A hónap végén az Európai Parlament újabb plenáris vitát szentelt a „magyarországi jogállamisági 

helyzetnek”, valamint az EP által 2018-ban formális kezdeményezett 7. cikk szerinti eljárás 

állásának. Ez utóbbi kapcsán több képviselő is eljárás tényleges megkezdését sürgette, ám a 

román soros EU-elnökség még csak ígéretet sem tett arra, hogy a közeljövőben napirendre tűzi az 

első hivatalos meghallgatást, csupán beérte annak ismételgetésével, hogy Bukarest figyelembe 

veszi a vitán hallottakat és „alaposan elemzi a helyzetet”. 

Bár a magyar kormány nem vett részt közvetlen képviselővel a vitában, a kormánypárti EP-

képviselők közül azonban többen is felszólaltak a vitán, közülük Deutsch Tamás egyenesen az 

Európai Néppárt vezérszónokaként. 

A zöld frakció kezdeményezésre megtartott plenáris vitát elvileg a tavaly szeptemberben 

megszavazott Sargentini-jelentés óta eltelt időben történtek számba vételének szentelték. A 

holland zöldpárti jelentéstevő úgy vélekedett, hogy Magyarországon a helyzet rosszabbodott a 

szeptemberi szavazás óta. Sorolta, hogy ősz óta „a CEU-nak el kell költöznie, büntetik a 

hajléktalanságot, új közigazgatási bíróságokat hoztak létre az igazságügy-miniszter alá rendelve, 



az otthon elítélt macedón kormányfőnek menedékjogot adtak, több mint 400 kormányközeli 

médiumot egyetlen központilag ellenőrzött konglomerátumba szerveztek versenyhatósági elbírálás 

nélkül, és elfogadták a rabszolgatörvényt”. 

A vitában ugyancsak felszólaló Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke is 

sajnálkozásának adott hangot amiatt, hogy az EP eddig nem kapott elég lehetőséget a Tanácstól, 

noha az eljárást indoklással ellátott javaslat formájában ő kezdeményezte. 

  

Timmermans hosszasan sorolta, milyen ügyekben folytat jogi vitát a Bizottság kötelezettségszegési 

eljárás keretében a kormánnyal. A holland biztos azt is elmondta, hogy a Bizottság több magyar 

törvényt is vizsgál, mert az a gyanú merült fel, hogy nem mindenben felelnek meg az uniós 

jognak. Ezek között említette a közigazgatási bíróságokat, a kormányközeli médiakonglomerátum 

médiahatósági vizsgálat alól való kivonását és a túlóratörvényt is (a munkaidős irányelv fényében). 

Deutsch Tamás az EP balliberális többsége által a magyar emberek ellen intézett támadásnak 

nevezte a plenáris vitát. Gál Kinga (ugyancsak Fidesz) pedig úgy vélte, hogy azét hurcolják meg 

újra és újra Magyarországot, mert nem akar beállni a bevándorláspártiak sorába. 

A néppárti Ingeborg Grassle, aki az EP költségvetési ellenőrzési bizottság elnöke, aggasztónak 

nevezte az európai pénzek sorsát, és azon a véleményen volt, hogy a magyar kormány csak 

keveset tesz a korrupció és a csalási ügyek ellen. Ő is sürgette a Tanácsot, hogy kezdődjön meg az 

érdemi eljárás. 

Február 

Februárban kezdődött a magyar kormány új plakátkampánya – az EU-ügyekben való állampolgári 

tájékozódás jogát hangoztatva -, amelynek előtrébe állított figurái Jean-Claude Juncker bizottsági 

elnök és Soros György voltak. A reklámkampány alapvetően az EU és Brüsszel migrációs politikáját 

ostorozta, azt írva a számlájára, hogy gyengíteni kívánja az európai határok védelmét és 

humanitárius vízumok kibocsátásával kívánja megkönnyíteni a bevándorlók betelepítését. 

A kampányra született EU-intézményi és helyenként tagállami reakciók többnyire viharosak voltak. 

Az Európai Bizottság szóvivője útján utasította vissza az állításokat. „A magyar kormány által 

bejelentett kampány minden képzeleten túltesz, sokkoló, hogy egy ilyen nevetséges összeesküvés-

elmélet ekkora teret nyert a közgondolkodásban” - szögezte le Margaritisz Szkinasz, a testület első 

számú szóvivője. 

Frans Timmermans, a Bizottság első alelnöke az éppen esedékes általános ügyek tanácsa margóján 

reagált az ügyre. A holland politikus úgy vélte, hogy az új magyar kampány úgymond “akár rossz 

vicc is lehetne, ha nem lenne ilyen komoly a dolog”. Timmermans szerint a plakátkampány, 

amelynek „állításai köszönőviszonyban sincsenek a valósággal” a “Monty Pythont idézik”. Egyúttal ő 

is sorra cáfolni igyekezett az állításokat, így azt, hogy akár az EU-nak, akár a Bizottságnak 

bármilyen hatásköre lenne humanitárius vízumok kibocsátásában. Egy másik állításra reagálva 

hangsúlyozta, hogy „a Bizottság szemben a mondottakkal, úgymond éjt nappallá téve küzdött az 

elmúlt években az európai külső határok megerősítéséért”. Végezetül azt is megjegyezte, hogy 

egyetlen uniós intézmény, így a Bizottság vezetője sem érdemli meg, hogy bármelyik tagállam így 

bánjon vele”. 

Twitteres üzenetben reagált az esetre Joseph Daul, az Európai Néppárt elnöke is, hangsúlyozva, 

hogy „határozottan elítéli” a kampányt „Juncker bizottsági elnök lejáratását”. „A kampány által tett 

állítások megtévesztőek, hamisak és nem tényeken alapulnak” – tette hozzá. 

A téma akkora feltűnést keltett, hogy bár az általános ügyek tanácsa ülésén elvben éppen a 

lengyel és a magyar 7. cikk szerinti eljárás kérdése is lett volna a téma, ám tudósítások szerint 

végül erről esett a legkevésbé szó. Mindkét esetben csak „véleménycserére” került sor – bármilyen 

formális konklúzió nélkül -, miközben az is szóba került, hogy milyen állandó mechanizmussal 



kövessék nyomon a tagállamok jogállami teljesítményét a jövőben. Érdemi állásfoglalás erről sem 

született. 

Március 

Részben e folyamat is vezetett el oda, hogy márciusban az Európai Néppárt politikai közgyűlése 

napirendre tűzte a magyar kormánypárt tagságának a kérdését. A döntés végül dodonai lett: 190 

igen és 3 nem voks mellett megszavazták az EPP elnökségének azt a javaslatát, ami voltaképpen 

tudomásul vette magának a magyar tagpártnak ez irányú döntését, hogy a Fidesz azonnali 

hatállyal függesztette a párttagságát, és tudomásul vette, hogy ennek visszaállítását egy értékelő 

jelentéstől tették függővé, amit három korábbi vezető politikus készít majd el a következő 

hónapokban. 

A döntést háromórás vita előzte meg, amelynek során a magyar kormánypárt elnöke elutasította 

az elnökség által előterjesztett szöveget, és csak azt követően adta be a derekát, hogy Manfred 

Weber kompromisszumos javaslatára a határozatot úgy módosították, hogy a Fidesz függeszti fel a 

tagságát. 

„Az EPP elnöksége és a Fidesz közös egyetértésének értelmében a Fidesz felfüggeszti a tagságát a 

Néppártban az értékelő jelentés elkészültéig” - olvasható a kompromisszumként bemutatott 

szövegben. 

Miközben Manfred Weber rövid sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy az EPP függesztette fel a 

Fidesz tagságát, Orbán Viktor sajtótájékoztatóján tagadta, hogy felfüggesztésről lenne szó. „Minket 

nem lehet sem kizárni, sem felfüggeszteni. Amíg elkészül a jelentés, mi egyoldalúan felfüggesztjük 

a jogaink gyakorlását. Közös döntést hoztunk, amit mi magunk is megszavaztunk” - hangsúlyozta 

a magyar miniszterelnök. 

Hozzátette: a szerdai vita során végig ott volt a jobb kezében a Fidesz kilépéséről szóló hivatalos 

levél arra az esetre, ha úgy alakulnak a dolgok, ahogy azt szerinte a párt balliberális szárnya 

óhajtotta. „Úgy láttam, hogy az EPP többsége ezt nem akarja” - szögezte le. 

A magyar tagpárt kizárását vagy felfüggesztését eredetileg 14 tagpárt kezdeményezte, főleg, de 

nem kizárólag az északi tagállamokból és a Benelux országok közül. 

A határozat alapvető feltételként szabta meg a Fidesz számára Manfred Weber, az EPP 

csúcsjelöltjének három március 5-én támasztott feltételét a magyarok Néppártban maradása elé. 

Ezek: a Juncker ellen folyó „álhír” kampány azonnali leállítása, és a hasonló támadásoktól való 

tartózkodása a jövőben, és a CEU körül függőben lévő jogi kérdések tisztázása. 

Az értékelés elkészítésével megbízott testület tagjai, Herman Van Rompuy, korábbi európai tanácsi 

elnök, Wolfgang Schüssel, egykori osztrák kancellár és Hans-Gert Pöttering, az Európai Parlament 

exelnöke lettek. A politikai gyűlés nem szabott határidőt a Bölcseknek a jelentés elkészítésére, de 

várakozások szerint az alapos munka több hónapot vesz majd igénybe. 

A magyar kormányfő kérdésre válaszolva közölte, hogy nem tart a jogállami vizsgálattól, és 

jelezte, hogy arra számít, hogy a Bölcsek jelentése után az egész jogállami vádaskodást sutba 

lehet majd dobni. Úgy vélte, hogy Magyarország a jogállami elvek betartását illetően megállja az 

összehasonlítást a nyugat-európai tagországokkal. 

A magyar miniszterelnök egyúttal bejelentette, hogy a magyar fél is felállít egy háromtagú 

testületet Novák Katalin, Varga Judit és Szájer József részvételével. A miniszterelnök úgy vélte, 

hogy jó döntést hoztak, mert megőrizték az Európai Néppárt egységét. Úgy vélekedett, hogy a vita 

lényegében nem is a Fideszről, hanem az Európai Néppárt jövőjéről szól és fog szólni ezután is. A 

történteket az EPP balliberális szárnya által tett kísérletnek minősítette, aminek célja a politikailag 

színes párt keresztény-konzervatív részének a kizárása volt. 



Ugyancsak márciusi fejlemény volt az a belga-német európai ügyi miniszteri kezdeményezés, hogy 

alakítsanak ki egy olyan új mechanizmust, amelynek keretében a Tanács független nemzetközi 

intézmények véleménye alapján, bizottsági javaslatra időről-időre áttekintené a jogállamiság 

helyzetét valamennyi uniós tagállamban. 

„A Tanácsnak nem csak költségvetési ügyekben kell kezébe ragadnia a marsallbotot, de akkor is, 

ha az Unió alapértékeiről van szó” - szögezte le a felvetés kapcsán a belga külügyminiszterrel 

tartott közös sajtótájékoztatón Michael Roth, német Európa-ügyi államtitkár. 

A tanácsi jogállami vizsgálat, vagy nyomon követés ötlete eredetileg a belga Didier Reynderstől 

származik, aki három éve javasolta először, hogy a Tanács – amely jelenleg csak általános 

jogállami párbeszédet tart időről-időre konkrét tagállami ügyek megvitatása nélkül – hozzon létre 

egy, az alapértékek érvényesülését a tagállamokban folyamatosan figyelemmel kísérő és az 

esetlegesen felmerülő problémákra is reflektáló mechanizmust. 

A belga külügyminiszter az uniós költségvetési szabályokhoz hasonló jogállamisági rendszert 

képzelt el, lehetőség szerint a közösségi módszer talaján és az uniós intézmények bevonásával. Az 

új tanácsi jogállami vizsgálat tehát nem önmagában létezne, hanem szerves részévé válna egy, a 

jogállamisági problémák kiküszöbölésére hivatott uniós rendszernek. 

A javasolt új mechanizmus – amit Reynders és Roth elképzelése szerint – a második félévben 

esedékes finn soros EU-elnökség alatt dolgoznának ki végső formájában – ilyenformán már egy 

korábbi szakaszban lehetővé tenné a Tanács bekapcsolódását a folyamatba. 

Reynders elképzelése szerint a jogállami és emberi jogi kérdésekre szakosodott nemzetközi és 

uniós szervezetek, mint a bécsi központú alapjogi ügynökség, az Európa Tanács keretein belül 

működő Velencei Bizottság és az ENSZ szakvéleménye jelentené a folyamat kiindulópontját, 

amelyre reagálva az Európai Bizottság ajánlásai kerülnének periodikusan a Tanács (az Általános 

Ügyek Tanácsának) asztalára. Ha a beazonosított hiányosságokat a szóban forgó tagország nem 

küszöbölné ki meghatározott időn belül, akkor jöhetne a 7-ik cikk szerinti eljárás kezdeményezése. 

Az Európai Parlament már két éve elfogadott egy jelentést, ami rendszeres nyomon követési 

folyamat keretében az összes uniós tagállamot mérlegre tenné a jogállamiság szempontjából. 

A kezdeményezők világossá tették, hogy szerződésmódosítás nélkül, a jelenlegi uniós szerződéses 

keretek között hoznák létre az új eszközt. „Nem duplikálná a már meglévő mechanizmusokat, csak 

kiegészítené a 7-ik cikk szerinti eljárást” - közölte Michael Roth, aki szerint ugyanakkor nem lenne 

közvetlen jogi kapcsolat a javasolt tagállami jogállamisági vizsgálat és a 7-ik cikk szerinti eljárás 

között. 

Roth arra is célzott, hogy a tagállami jogállamisági vizsgálat „az uniós büdzsé és a jogállam közötti 

kapcsot is szorosabbra fűzheti”, célozva ezzel arra a javaslatra, ami a következő többéves 

keretköltségvetés keretében egyfajta politikai feltételként a jogállami elvek érvényesülésétől tenné 

függővé az uniós kifizetéseket. 

Április 

Áprilisban ismét napirendre tűzte az általános ügyek (EU-tárcavezetők) tanácsa a lengyelországi és 

a magyarországi jogállamisági helyzet kérdését, de változatlanul minden érdemi következmény 

nélkül. A magyarországi jogállamisági kérdés ötödik alkalommal volt téma a tanácsülésen, de 

továbbra sem formális vita, vagy meghallgatás, hanem EU-elnökségi „helyzetértékelés” 

formájában. 

A román elnökség és az európai bizottság helyzetértékelése után több tagállam tárcavezetője is 

hozzászólt, de értesülések szerint csak egy kisebbség próbált meg döntést elérni arról, hogy a 

Magyarországgal szembeni eljárást újabb szakaszba léptessék, megkezdve a magyar kormány 

formális „meghallgatását”. A nem túl hosszú eszmecserét a témáról végül minden újabb döntés 

nélkül zárták le. 



Sajátos incidense volt a fordulónak, hogy a soros román EU-elnökség végül engedett az Európai 

Parlament részéről hosszú ideje megnyilvánuló nyomásnak, és kész volt a tanácsülés margóján egy 

egyeztetésre meghívni a magyar és lengyel dossziék európai parlamenti jelentéstevőit. Erre 

egyébként a Tanács nem kötelezhető, formálisan nem lévén szerződésben biztosított joga az 

Európai Parlamentnek arra, hogy részt vegyen EU-tanácsi munkában. 

A meghívott képviselők – Judith Sargentini is köztük volt - azonban nem mentek el, arra 

hivatkozva, hogy a felkérés túl későn jutott el hozzájuk, és már nem tudnak változtatni 

elfoglaltságukon. A parlament képviselők távol maradása helyenként gúnyos megjegyzéseket 

váltott ki a tagállami delegációk körében. Maguk az érintettek azzal magyarázták, hogy – mint 

maga Sargentini is – további témáknak jelentéstevői, és az ugyanazon napra eső EP szakbizottsági 

felszólalásuk már nem volt nélkülözhető Brüsszelben. 

Varga Judit, a Miniszterelnökség európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkára a luxembourgi 

ülés után a magyar sajtónak nyilatkozva kifejtette: az egész eljárás szerinte a „bevándorlás párti 

európai parlamenti többség nyomásgyakorlásának az eszköze” óhajt lenni, de láthatóan 

sikertelenül, amit az is bizonyít, nincs semmilyen haladás az ügyben. Sargentini és társai Varga 

szerint “egyre frusztráltabban” viszonyulnak az egész eljáráshoz és a magyar jogállamisági 

kérdéshez. 

Az államtitkár egyúttal hangsúlyozta, hogy “Magyarország mindig is elkötelezett volt az Európai 

Unió iránt”, és a kormány továbbra is kész “partner lenni egy tisztességes eljárásban”. 

Néhány nappal később, április közepén exponálódott először immár politikai döntések szintjén a 

román jogállamisági helyzet kérdése. Ekkor ugyanis, sokak várakozásának és az ismétlődő néppárti 

követeléseknek megfelelve, az európai balközép pártokat tömörítő Európai Szocialista Párt úgy 

döntött, hogy „befagyasztja” a pártcsoportban résztvevő román szociáldemokrata párt (PSD) 

működését. 

A román kormánypárt helyzete igazából ekkor már hónapok óta politikai nyilatkozatok témája volt. 

Ezek többnyire úgy vélték, hogy egyes megítélések szerint jogállamisági szempontból legalább 

annyi megkérdőjelezhető intézkedés jellemzi az utóbbi hónapokban (években) a román belpolitikát, 

mint ugyanezen vélemények szerint a magyart és a lengyelt. És ha már az Európai Néppárt 

elszánta magát arra, hogy napirendre tűzze a Fidesz szerepét az egyesek által megkérdőjelezett 

magyar jogállamisági helyzet kapcsán, akkor úgymond több, mint ideje volna ugyanezt a 

szocialista oldalnak is megtennie a jelenleg hazájában kormányon lévő román tagpárttal. 

A románok mindenekelőtt az elhíresült „korrupció-amnesztia” döntés, valamint a bíróságok 

helyzetében bekövetkező jogszabályi változások kerültek a támadások középpontjába. A román 

kormánypárt hevesen tiltakozott a döntés miatt, nyilatkozatban hangsúlyozva, hogy effajta – 

szerintük – „tévedések és vádaskodások” legfeljebb az ellenzék soraiból hangozhatnak el, de nem 

saját pártcsaládjuk köréből. 

A hónap során akadt konkrétabb fejlemény bizonyos, folyamatban lévő lengyelországi – 

jogállamisági rendszer megítélését is érintő – intézkedések kapcsán. A hónap közepén a 

luxembourgi Európai Bíróság főtanácsnoka véleményében úgy vélte, hogy EU-jogot sért a már 

hivatalba lévő lengyel Legfelső Bíróság tagjainak előrehozott nyugdíjaztatása az Európai Bíróság 

főtanácsnokának formális véleménye szerint. 

Jevgenyij Tancsev főtanácsnok úgy vélte, hogy a bírók elmozdíthatatlanságának és az 

igazságszolgáltatás függetlenségének elvét sértette a tavaly áprilisi varsói törvény, amely azonnali 

hatállyal 70-ről 65 évre vitte le a nyugdíj korhatárt a Legfelső Bíróság tagjainál, és ezzel a 72 fős 

testület közel harmadát (27 főt) lemondásra kényszerített. 

A főtanácsnok elfogadhatatlannak minősítette a törvény azon kiegészítő intézkedését is, amelyik 

elvben lehetőséget ad a nyugdíjtörvény kivédésére azok számára, akik felmentést kérnek a lengyel 

államfőnél ez alól, és akiknek a mentesítést az elnök megadja. Tancsev szerint ugyanis ezzel 



szintén a bírói testület függetlensége sérül, olyannyira, hogy a főtanácsnok ezt „különösen 

aggodalmat keltőnek” minősítette. Így ugyanis a bírói pártatlanságot kikezdő körülménnyé válik 

valamely testületi tag munkában maradásának elnöki döntéstől való függősége. Ez utóbbi Tancsev 

szerint kimeríti a „külső beavatkozás és nyomásgyakorlás” tényét a lengyel Legfelső Bíróság 

munkájában. 

Végül, még mindig az áprilisi „jogállamisági” fejlemények közé tartozott, hogy – igazából még a 

hónap elején – az Európai Bizottság nyilvános konzultációt hirdetett meg a meglévő uniós jogállami 

eszközrendszer javításáról és hatékonyabbá tételéről, a beérkező reakcióktól függővé téve azt, 

hogy milyen új javaslatokat terjeszt majd elő a jelenlegi rendszer továbbfejlesztésére (ld. még 

alább a végül júliusban közzé tett bizottsági anyagról írtakat). 

 „Az elmúlt évek tapasztalata, és a téma körül folyó kiterjedt párbeszéd világosan rámutatott arra, 

hogy szükség van az EU képességeinek javítására a jogállamot fenyegető komoly kihívások 

megválaszolása érdekében” - indokolta a testület, miért indította útjára a konzultációt. 

„Az EU egészének működése a jogállam helyzetén alapul a tagállamokban. Ha egy országban 

problémák vannak, az az EU egésze számára problémát jelent” - szögezte le sajtóértekezletén 

Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke. 

A Bizottság kérdései alapvetően három lehetséges cselekvési területet érintettek. Az első a 

jogállami elvek és sztenderdek, valamint a joggyakorlat előmozdítása tagállami szinten. A 

tulajdonképpeni cél itt a jogállami kultúra előmozdítása a tagállamokban. A Bizottság szerint 

például a tagállamokban nyilvános vitát lehetne folytatni a Velencei Bizottság és a korrupcióellenes 

kormányközi szervezet, a GRECO által tett ajánlásokról. 

A második „pillér” a korai megelőzést célozta olyan akciókon keresztül, amelyek hozzájárulnak az 

egységes megközelítéshez a jogállami elvek gyakorlati alkalmazásában. 

A harmadik „terület” a testreszabott válaszlépésekkel foglalkozott. A jogállamisági kihívások 

szerteágazó jellege miatt Brüsszel szerint sokféle hatékony válaszlépésre van szükség. A Bizottság 

például a jogállamisággal kapcsolatos kötelezettségszegési eljárások révén biztosítja az uniós jog 

megfelelő alkalmazását. De, másféle megközelítések is megfelelőek lehetnek az olyan konkrét 

szakpolitikai területeken, mint például az Unió pénzügyi érdekeinek a védelméről szóló bizottsági 

javaslat. 

Ezenkívül a Bizottság úgy vélte, hogy meg lehetne vizsgálni a meglévő jogállamisági keret 

finomhangolásának a lehetőségét, többek között az Európai Parlament és a Tanács korai 

tájékoztatása és az ezen intézményektől kapott támogatás révén, valamint a párbeszéd 

időtartamára vonatkozó egyértelmű határidőket illetően (ez részben utalás arra, hogy a 

jogállamisági keret alá eddig bevont egyetlen tagállam, Lengyelország sokáig hallani sem akart a 

párbeszédről Brüsszellel). 

A közlemény szőrmentén a jelenleg Magyarországgal és Lengyelországgal szemben folyó 7-ik cikk 

szerinti eljárás tanulságaira is kitért, megjegyezve, hogy az eddigi tapasztalatok „rávilágítanak a 

további mérlegelés szükségességére arról, hogyan lehetne hatékonyabban lefolytatni az eljárást”. 

Május 

Májusban ismét Románia került e tárgykörben előtérbe, azt követően a román törvényhozás 

véglegesített több kérdésesnek tekintett jogalkotást. Válaszul Frans Timmermans, az Európai 

Bizottság alapjogi kérdésekért is felelős első elnökhelyettese részletes levélben óvta a román 

kormányt a „korrupciós törvények” végrehajtásától és az igazságszolgáltatási rendszer 

függetlenségének csorbításától, ellenkező esetre a 7. cikk szerinti eljárás „haladéktalan” 

kezdeményezését helyezve kilátásba. 



A holland bizottsági elnökhelyettes azzal vádolta a román kormányt, hogy a parlament két háza 

által jóváhagyott új törvények „lényegében büntetlenséget biztosíthatnak” jogállamisági 

kritériumokban ütköző (így például korrupciós) cselekedetek elkövetői számára. 

Az említett törvényváltoztatás egyebek között bizonyos, korábban korrupciónak minősített eseteket 

mentesítene e megjelölés alól, és amnesztiát tenne lehetővé több elítélt, magas rangú politikai 

vezetőnek. Timmermans szerint ez a fejlemény „visszalépés” a korrupció elleni romániai 

küzdelemben és általában az ország jogállamisági állapotának megítélésében. 

Az elnökhelyettes kifogásolta, hogy a brüsszeli testület által már korábban beazonosított, és a 

román kormány figyelmébe ajánlott visszásságokat nem orvosolták, és a törvény lényegében 

változtatás nélkül került elfogadásra. Amennyiben a kormány ennek végrehajtásába is belekezd, az 

Európai Bizottság „késedelem nélkül” intézkedéseket fog tenni a kilátásba helyezett jogállamisági 

mechanizmusok, így konkrétan is a 7. cikk szerinti eljárás kezdeményezésére – jelezte levelében 

Frans Timmermans. 

Timmermans korábban a román kormány és a román parlament felé címzett figyelmeztetéseiben 

csak általánosságokban beszélt várható brüsszeli retorziókról az új törvény beélesítése esetén, ami 

azonban elvben többféle választ is jelenthetett, sima kötelezettségszegési eljárástól, a kizárólag 

bizottsági hatáskörbe tartozó „jogállamisági mechanizmus beélesítésén át, a „nukleáris opciónak” 

tekintett 7. cikk szerint eljárás tagországoknál történő kezdeményezéséig. Mostani levele volt az 

első alkalom, amikor formálisan is értésre adta, hogy Románia az utóbbira számíthat, ha kitartanak 

a törvénymódosítás mellett. 

Június 

Júniusban több vonatkozásban is újabb fejleményekre került sor jogállamisági kérdéskörben. Így 

mindenekelőtt a luxembourgi Európai Bíróság tett közzé néhány napon újabb főtanácsnoki 

indítványt, majd pár nappal később immár ítéletet is a lengyelországi igazságügyi reformok 

különböző vetületeiről. 

Először, június 21-én Jevgenyij Tancsev főtanácsnok - aki áprilisban a lengyel legfelsőbb bírósági 

törvény kapcsán, elfogadhatatlannak minősítve a legfelsőbb bírók korai nyugdíjazását - ezúttal a 

teljes, 2017 júliusi lengyel bírósági nyugdíjazási törvényt véleményezte, amely a rendes bíróságok 

bíráinak, az ügyészeknek a nyugdíjazásával is. 

Tancsev ezúttal is úgy fogalmazott – a lengyel bíróságok teljes rendszerére kiterjesztő módon -, 

hogy 2017. évi törvény nem felel meg a bírák elmozdíthatatlanságával és függetlenségével 

kapcsolatos biztosítékoknak. A főtanácsnok megállapítása szerint az ú törvény egyszerre ruházza 

át a bírák szolgálati viszonyának meghosszabbításáról való határozathozatalt a végrehajtó hatalom 

egy tagjára, nevezetesen egy miniszterre, és szállítja le a bírák nyugdíjkorhatárát. E 

jogszabálycsomag Tancsev szerint nem egyeztethető össze az Emberi Jogok Európai Bíróságának 

ítélkezési gyakorlatában védett pártatlanság elemével. 

  

A női és a férfi bírák eltérő nyugdíjkorhatára Tancsev szerint sértik a nemi diszkrimináció tilalmát. 

Indítványában Tancsev főtanácsnok aláhúzta, hogy a nemek szerint eltérő nyugdíjkorhatár 

megállapítása sérti az uniós jogot, és elutasította a lengyel kormány azon érveit, amelyek szerint 

az intézkedés pozitív diszkriminációnak minősül, mondván, ezek pont nem az egyenlőség 

előmozdításának irányába hatnak. 

Öt nappal később ugyancsak a luxembourgi bíróság meghozta első ítéletét is a lengyel 

intézkedések egyik részeleme – a lengyel legfelsőbb bíróság tagjainak idő előtti nyugdíjazása – 

kapcsán. A luxembourgi taláros testület az intézkedést egyértelműen az EU-joggal ellentétesnek 

minősítette, és elfogadhatatlannak ítélte azt a gyakorlatot is, hogy fellebbezésre a lengyel államfő 

adhat ez alól felmentést. 



A luxembourgi érvelés teljes egészében megismételte a korábbi főtanácsnoki véleményt: úgymond 

„nem igazolható … az intézkedésnek az e bíróságon már hivatalban lévő bírákra való alkalmazása”, 

mivel az „sérti a bírák elmozdíthatatlanságának elvét, amely a függetlenségük szerves részét 

képezi.” A luxembourgi taláros testület szerint egyúttal úgy vélte, hogy „azon feltételek és eljárási 

szabályok, amelyeket a lengyel legfelsőbb bíróságról szóló új törvény előír” a rendes 

nyugdíjkorhatáron túli esetleges meghosszabbítás vonatkozásában, „kétségeket ébreszt az érintett 

bírák befolyásolhatatlanságát, és semlegességét illetően.” 

Mindezek kapcsán fogalmazott úgy néhány órával később az Európai Bizottság kapcsolódó 

közleménye, hogy bár a tagállami bíróságok munkájának szervezése tagállami hatáskörbe tartozik, 

ám az utóbbi gyakorlásakor a tagállam köteles követni az európai uniós jog előírásait. „Minden 

tagállami bíróság egyúttal európai bíróság is, amikor EU-jogot alkalmaz” – mutatott a brüsszeli 

testület nyilatkozata, amely határozottan üdvözölte a luxembourgi döntést. 

Mindebből egyértelművé vált, hogy miközben a lengyel kormány és a lengyel parlamenti többség 

korábban úgy ítélte meg, hogy a bírák elmozdíthatatlanságának alapvetését esetükben felülírhatja 

a szerintük kommunista múltból még „rendszerben ragadt” régi bírók eltávolításának 

elsődlegessége, az EU-jogrend egységét védő luxembourgi vélemény azonban változatlanul az 

alapelvek valamennyi tagállamban történő egységes alkalmazását tekintette meghatározónak. Ezt 

egyébként indoklásában is kiemelte, midőn külön kitért annak fontosságára, hogy a tagállamok 

teljes bizalommal lehessenek egymás igazságszolgáltatása iránt. 

A lengyel kormány egyébként tavaly az Európai Bíróság utasítására felfüggesztette a törvény 

alkalmazását, és lehetőséget adott az előrehozott nyugdíjra kényszerített bíráknak, hogy folytassák 

tevékenységüket, ezt azonban hangsúlyozottan „ideiglenes jelleggel”, az Európai Bíróság döntéséig 

kívánták eredetileg csak érvényben hagyni. 

Közben általában is téma volt ismét a „jogállamisági kérdés”, midőn a féléves soros EU-elnökség 

átvételére készülő finn kormány feje, Antti Rinna a hónap végén brüsszeli újságírókkal találkozva 

jelezte, hogy Helsinki - az éghajlatváltozás elleni küzdelem fokozása mellett a- jogállamiság 

kérdését kívánja féléves soros EU-elnökségének középpontjába helyezni. Rinna hangsúlyozta, hogy 

a soros elnökség nagy hangsúlyt fektet majd a jogállamiság ügyének előmozdítására, és 

konkrétumok nélkül azt mondta, hogy a Budapesttel és Varsóval szemben folyó 7-ik cikk szerinti 

eljárást is elő kívánja mozdítani a finn félévben. A finn miniszterelnök egyúttal úgymond 

„egyértelmű összefüggést” látott a jogállami elvek tiszteletben tartása és az uniós kifizetések 

között. „Nettó befizető ország kormányfőjeként nem tudom, hogyan magyaráznám meg itthon, 

hogy pénzt adunk olyan országoknak, amelyek nem tartják tiszteletben a jogállami elveket” - 

szögezte le. 

Július 

A hónap közepén az Európai Bizottság ismét lépett a jogállamisági történetben, midőn közzétette 

az áprilisban meghirdetett „társadalmi konzultáció eredményeire is támaszkodó” javaslatát a 

jelenlegi jogállamisági mechanizmusok általánosabbá tételére és kiszélesítésére. E szerint a 

testület – Franst Timmermans előterjesztése szerint - évenkénti jogállamisági felülvizsgálati ciklus 

bevezetését javasolta, amelynek részeként valamennyi tagállamról éves jogállamisági jelentés 

készülne. A több „lábon” álló kezdeményezés részeként emellett évenkénti rendszeres konferenciák 

rendezésével a „jogállamisági kultúra” európai uniós erősítését céloznák, másfelől pedig a 

jogállamisági normák megsértői ellen a számonkérési és szankcionálási eszközök kiegészítését is 

napirendre tűznék. 

Az éves jelentések elkészítése a tagállami hatóságokkal való információcserén, valamint 

nemzetközi megfigyelő szervezetek – mint az Európa Tanács – értékelésein, EU-ügynökségek és 

helyi civil szervezetek beszámolóin alapulna. Amely tagállamnál problémát vagy „visszalépést” 

regisztrálna az éves jelentés, ott „fokoznák” a megfigyelést és a folyamatkövetést. 



Szintén jelentős részt civil szervezetek, akadémiai intézmények bevonásával tartanák azokat az 

éves konferenciákat, amelyek célja a jogállamiság jelentőségének a társadalmi tudatosítása lenne. 

Timmermansnak már másnap módja nyílt arra, hogy az új bizottsági javaslatot részletesen 

ismertesse az EU-ügyi tárcavezető brüsszeli tanácsülésén is. Varga Judit igazságügyi, és európai 

uniós ügyekért felelős miniszter, aki az ülésen a magyar delegációt vezette, a találkozó után tartott 

sajtóértekezletén elmondta, hogy a kérdés mostani érintése csupán tájékozódást szolgált, és az 

Általános Ügyek Tanácsa szeptemberi ülésén várható róla először érdemi vita. 

A magyar álláspont mindenesetre a brüsszeli kezdeményezés kapcsán miniszter szerint az, hogy a 

már létező eszközök mellé fölösleges újabb mechanizmus, különösen olyan, amelynek amúgy sincs 

szerződéses alapja, viszont veszélyes és kártékony politikai fegyverré válhat a jövőben. 

Nehezményezte egyúttal, hogy a leköszönő Bizottság áll elő ilyen javaslattal, ahelyett, hogy 

megvárnák az új testület hivatalba lépését. 

Varga egyúttal utalt arra, hogy napokban Angela Merkel német kancellár is úgy fogalmazott, hogy 

újabb mechanizmusok kreálása helyett a meglévő eszközök hatékonyabb kihasználására kellene 

összpontosítani. 

Önmagában a jogállamiság védelmének a fontosságát egyébként a mostani brüsszeli ülésen a 

tanácskozást vezető soros finn elnökség nevében Tytti Tuppurainen finn európai ügyi miniszter 

külön is hangsúlyozta, és megismételte, hogy ez a kérdéskör a „finn félév “négy prioritásának 

egyike. Ennek jegyében Helsinki arra törekszik majd, hogy a különböző, már létező, vagy esetleg 

formálódó mechanizmusokat – mint amilyen az EU-tanácsi évenkénti „tematikus“ jogállamisági 

tanácskozása – összehangolja és valamilyen közös platformra hozva növelje hatékonyságukat – 

tette hozzá. 

Magyar vonatkozású július ”jogállamisági” fejlemény volt végül, hogy pár nappal a nyári szünet 

előtt az Európai Bizottság bejelentette, hogy az Európai Bíróság elé vitte a Magyarországon „Stop 

Soros“-kén számontartott jogszabályi intézkedés azon kitételét, amely bizonyos körülmények 

között bűncselekménynek nyilvánít menedékjogi kérelemhez nyújtott segítséget, illetve ami szűkíti 

a kérelmezési jogalapot. A brüsszeli testület azzal indokolta lépését, hogy egyfelől a menedékkérők 

segítésének kvázi kriminalizálásal a Bizottság szerint szűkítik a menedékért folyamodók azon 

lehetőségeit, hogy nemzetközi és nemzeti kormányzati szervezetekkel kommunikáljanak, másfelől 

a magyar törvénykezés úgymond indokolatlanul beszűkíti a menedékjogi irányi kérelem lehetséges 

jogalapját. 

A vonatkozó magyar törvény értelmében nem kérhet menedékjogot az, aki nem közvetlenül 

háborús környezetből érkezik, illetve aki olyan országból lép magyar területre, ahol nem üldözik őt. 

Bizottsági azzal érvelt, hogy az utóbbi jogszabály szerinte a gyakorlatban azt jelenti, hogy 

Magyarország lényegében csak a szomszédos országokból lehet kész menedékjogot adni valakinek, 

de annak is csak akkor, ha az érintett szomszédos ország – például háború kirobbanása miatt – 

megszűnik harmadik biztonságos ország lenni, illetve, ha itt üldözésnek lenne kitéve a 

menedékkérő. 

A brüsszeli testület emellett két új kötelezettségszegési eljárást is bejelentett Magyarországi ellen. 

Az egyikben úgynevezett felszólító levelet küldtek Budapestre, magyarázatot kérve arra, hogy a 

magyarországi szerbiai határ mentén létesített tranzitzónában visszatérésre kötelezett – és addig is 

őrizet alatt álló – személyeknek miért tagadják meg az élelmezését. A Bizottság szerint az a 

hatósági fellépés ellentétes az úgynevezett visszatartási irányelvben foglaltaknak. 

A másik eljárás egy olyan konkrét ügy kapcsán merült fel, amelyben a panaszt tevő kifogásolta, 

hogy miközben huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezik Magyarországon, a magyar 

hatóságok megtagadták tőle az állatorvosi szakma gyakorlását. A Bizottság itt is felszólító levéllel 

fordult a magyar hatósághoz. 



A Bizottság egy hónapos határidőt adott a magyar félnek válaszadásra, amennyiben ennek nem 

tesz eleget, vagy a kapott választ Brüsszelben nem tekintik kielégítőnek, az ügyeket - úgynevezett 

indoklással ellátott vélemény kiküldésével – még a nyár folyamán újabb szakaszba léptethetik. 

Végezetül egy immár az őszi „szezonkezdéshez” átvivő – magyar vonatkozású – bejelentés is 

elhangzott, midőn Tytti Tuppurainen finn európai ügyi miniszter, még a hónap közepén tartott 

általános ügyi tanácsülésen közölte, hogy a szeptemberi tanácsülésen az Európai Parlament által 

Magyarország ellen kezdeményezett 7. cikk szerinti eljárást követve formális „meghallgatást“ 

tartanak majd, amelynek keretében a magyar delegációnak egy órája lesz a magyar álláspont 

ismertetésére, majd ezt követően kérdésekre felelhet. 

Bár az Európai Parlament erőteljesen lobbizott annak érdekében, képviselője jelen lehessen a 

meghallgatáson, a tanácsi jogi szolgálat ezt kizárta, ezért a vonatkozó parlamenti álláspontot is 

majd a soros elnökség fogja ismertetni a résztvevőkkel. 

 

 

Brüsszel, 2019. augusztus 15. 

A Parlament küzdelme a nemek közötti egyenlőségért az EU-ban 

Ismerje meg, hogy az EU és az Európai Parlament hogyan küzd a nők jogaiért, valamint a nemek 

közötti egyenlőség javításáért a munkahelyeken, a politikában és más területeken. 

Mit tesz az EU az egyenlőtlenségek leküzdése érdekében? 

Az Európai Unió a kezdetektől fogva a „nemek közötti egyenlőség érvényesítésének” elvét követte 

a nemek közötti egyenlőségért folytatott küzdelemben és a szociális Európa előmozdításában. 

 

„[...] a Tanács az Európai Parlament egyetértését követően, különleges jogalkotási eljárás 

keretében, egyhangúlag megfelelő intézkedéseket tehet a nemen, faji vagy etnikai származáson, 

valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló 

megkülönböztetés leküzdésére.” 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 19. cikke. 

 Az EU jogszabályokat fogadott el, eszmecseréket folytat, ajánlásokat és bevált gyakorlatokat 

dolgoz ki, továbbá finanszírozást biztosít a tagállamok által végrehajtott intézkedésekhez. A nemek 

közötti egyenlőséggel kapcsolatos uniós politika fogalmi kereteit az Európai Bíróság ítéletei 

alakították ki. Az Európai Parlament rendszeresen saját kezdeményezésű jelentéseket fogad el a 

nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos kérdésekről, és további erőfeszítésekre szólít fel a nemek 

közötti egyenlőség javítása érdekében. 

Az Európai Parlament mindig is nagyon aktív volt a férfiak és nők közötti egyenlőség megvalósítása 

terén, és egy állandó bizottsága foglalkozik a nők jogaival és a nemek közötti egyenlőséggel. A 

Parlament minden évben megemlékezik a nemzetközi nőnapról (március 8.), és rendezvények 

szervezésével hívja fel a figyelmet a problémára. 

Nemek közötti egyenlőség a munkahelyeken 

2019-ben az EU új szabályokat fogadott el a családi és ápolási szabadságra, valamint az 

alkalmazkodóképesebb munkafeltételekre vonatkozóan, hogy jobban ösztönözze az apákat a 

családi jellegű szabadságok igénybe vételére és a nők foglalkoztatási arányának növelésére. 

Uniós jogszabályok a nemek közötti egyenlőségről a munkahelyeken: 

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu/sheet/59/equality-between-men-and-women
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/szocialis-ugyek/20170616STO77648
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E019:HU:HTML
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E019:HU:HTML
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E019:HU:HTML
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E019:HU:HTML
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E019:HU:HTML
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E019:HU:HTML
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628272/EPRS_BRI(2018)628272_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/social/20170203STO61042/gender-equality-time-to-close-the-gap
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/social/20170203STO61042/gender-equality-time-to-close-the-gap
https://www.europarl.europa.eu/committees/hu/femm/home.html
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/szocialis-ugyek/20180706STO07413


foglalkoztatásra vonatkozó szabályok (egyenlő díjazás, szociális biztonság, munkakörülmények, 

zaklatás stb.) 

önfoglalkoztatásra vonatkozó szabályok 

anyasági, apasági és szülői szabadsághoz való jogok 

A Parlament emellett konkrét intézkedéseket is sürget a nemek közötti bérszakadék csökkentése 

érdekében, amely az Unióban 2017-ben átlagosan 16% volt, valamint 

a nyugdíjkülönbség mérséklésére, amelynek uniós átlaga 2017-ben35,7% volt. Arra is felszólított, 

hogy hozzanak intézkedéseket a női szegénység leküzdésére, mivel a nők nagyobb valószínűséggel 

élnek szegénységben, mint a férfiak. 

 

A nemek közötti szakadék felszámolása Európában 

Európában a digitális ágazaton belül nagyok a nemek közötti különbségek, mivel a nők körében 

kisebb a valószínűsége, hogy ilyen irányú tanulmányokat folytatnak, és alulreprezentáltak a 

munkaerőpiacon. Egy 2018-ban elfogadott állásfoglalásában az Európai Parlament felszólította az 

uniós tagállamokat, hogy hozzanak intézkedéseket a nők ikt-ágazatokba történő teljes körű 

integrációjának biztosítása érdekében, mozdítsák elő az ikt, valamint a természettudományok, a 

technológia, a műszaki tudományok és a matematika területén az oktatást és a képzést. 

„Minden tagállamnak biztosítani kell annak az elvnek az alkalmazását, hogy a férfiak és a nők 

egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért egyenlő díjazást kapjanak.” 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 157. cikke 

 A nőkkel szembeni erőszak megakadályozása 

Az EU különböző módokon küzd a nőkkel szembeni erőszak ellen. A Parlament többször is kérte, 

hogy az EU dolgozzon ki stratégiát e szakpolitika megerősítésére. El kívánja továbbá érni, hogy az 

EU csatlakozzon az Európa Tanács Isztambuli Egyezményéhez, és azt minden tagállam ratifikálja. 

A Parlament felhívta a figyelmet arra is, hogy fel kell lépni az erőszak konkrét formái ellen, ideértve 

a szexuális zaklatást, az emberkereskedelmet, a kényszerprostitúciót, a női nemi szervek 

megcsonkítását, az internetes zaklatást és az online erőszakot is. 

2014-ben az Európai Parlament a gondolatszabadságért járó Szaharov-díjat dr Denis 

Mukwege kongói nőgyógyásznak ítélte oda, aki életét a Kongói Demokratikus 

Köztársaságban csoportosan elkövetett nemi erőszak és brutális szexuális erőszak többezer 

áldozata megsegítésének, valamint a nők méltósága, az igazság és a béke érdekében folytatott 

küzdelemnek szentelte. 

A migrációs politikától az uniós kereskedelemig 

A Parlament többször is felhívta a Bizottságot, hogy erősítse többek között a kereskedelmi, 

fejlesztési, mezőgazdasági, foglalkoztatási és migrációs szakpolitikái, valamint a nemek közötti 

egyenlőség közötti összhangot. 

Egy 2016-ban elfogadott állásfoglalásban az EP a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó, az egész 

Unióra kiterjedő iránymutatások kidolgozására szólított fel a migrációs és menekültügyi politika 

szélesebb körű reformjának részeként. 

Egy 2018-ban elfogadott jelentésben az európai parlamenti képviselők a nemek közötti 

egyenlőséget fokozottabban figyelembe vevő megközelítést szorgalmaztak az éghajlatváltozással 

kapcsolatos szakpolitika terén, és intézkedéseket sürgettek a nők szerepének erősítése és a 

legkiszolgáltatottabbak védelme érdekében. 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/gender-pay-gap-situation-eu_en
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics#Gender_pay_gap_levels_vary_significantly_across_EU
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/szocialis-ugyek/20170609STO77059
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/annual_report_ge_2019_en_1.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20160418STO23760/maria-arena-female-poverty-is-the-result-of-a-lifetime-of-discrimination
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20180301STO98927/nemek-kozotti-egyenloseg-a-digitalis-korban-tobb-not-az-ikt-szektorba
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0102_HU.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX%3A12008E157
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX%3A12008E157
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX%3A12008E157
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2018)630297
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/szocialis-ugyek/20180911STO13151
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20171012STO85932/mintegy-16-ezren-esnek-emberkereskedok-aldozataul-az-eu-ban
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)577950
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20180122STO92230/a-noi-nemi-szervek-megcsonkitasa-mintegy-felmillio-not-erint-europaban
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20180122STO92230/a-noi-nemi-szervek-megcsonkitasa-mintegy-felmillio-not-erint-europaban
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0329_HU.html
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20160425STO24559/interview-mit-terry-reintke-uber-geschlechtsspezifische-gewalt-im-online-umfeld
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/denis-mukwege
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/denis-mukwege
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/denis-mukwege/20141124STO80018
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0073_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0073_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0005_HU.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180112IPR91643/climate-change-mitigating-the-impact-on-women
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180112IPR91643/climate-change-mitigating-the-impact-on-women


Egy 2018-ben elfogadott állásfoglalás szerint valamennyi uniós kereskedelmi 

megállapodásnak kötelező és végrehajtható rendelkezéseket kell tartalmaznia az emberi jogok 

tiszteletben tartásának biztosítása érdekében, ideértve a nemek közötti egyenlőséget is. 

Nők a politikában 

Az Európai Parlament több alkalommal is kérte, hogy figyeljenek oda a nemek közötti 

egyenlőségre a politikában, valamennyi szinten előmozdítva a nők egyenlő részvételét a 

döntéshozatali folyamatokban. 

Egy 2019 januárjában elfogadott jelentésben a Parlament felszólította az európai politikai pártokat, 

hogy a kilencedik parlamenti ciklusban biztosítsák mind a nők, mind a férfiak részvételét az Európai 

Parlamentet irányító szervekmunkájában. A hivatalosan 2019 júliusában megalakult új Európai 

Parlamentben minden eddiginél több nő van, akik az európai parlamenti képviselők 41%-át teszik 

ki, szemben az előző parlamenti ciklus végi 36,5%-kal. 

 

 

Brüsszel, 2019. július 25. 

A közegészség javítása: az uniós intézkedések közérthetően 

Az EU számos területre – például az élelmiszerekre, a betegségekre, a tiszta levegőre és másra – 

vonatkozó finanszírozás és jogszabályok révén járul hozzá a közegészség javításához. 

Miért van szükség uniós szintű egészségügyi politikára? 

Az egészségügyi ellátás és a társadalombiztosítás megszervezése és megvalósítása elsősorban a 

nemzeti kormányok feladata. Az EU szerepe a tagállamok kiegészítése és támogatása az európaiak 

egészségének javításában, az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentésében, és egy szociálisabb 

Európa felé való elmozdulásban. 

A munkaerőpiaci fejlemények, valamint a személyek és áruk szabad mozgása a belső piacon belül 

megköveteli a közegészségügyi kérdések koordinálását. Az EU közegészségügyi politikája segített 

az országoknak abban, hogy egyesítsék erőforrásaikat, és így kezeljék az olyan közös kihívásokat, 

mint például az antimikrobiális rezisztencia, a megelőzhető krónikus betegségek, valamint a 

népesség elöregedése. 

Az EU ajánlásokat bocsát ki, emellett jogszabályokkal és normákkal rendelkezik az emberek 

védelme érdekében az egészségügyi termékek és szolgáltatások (például gyógyszerek, 

orvostechnikai eszközök, e-egészségügy), illetve a betegek (a határon átnyúló egészségügyi 

ellátásra vonatkozó betegjogok szabályozása) tekintetében. 

Az EU egészségügyi programja 

A munkát az EU egészségügyi programja finanszírozza, amely ösztönzi az együttműködést, és 

elősegíti azokat a stratégiákat, amelyekkel az EU gondoskodni kíván az egészégmegőrzésről és a 

színvonalas egészségügyi ellátásról. 

A jelenlegi egészségügyi program a 2014–2020 közötti időszakra szól, a költségvetése 450 millió 

EUR. A céljai a következők: 

az egészséges életmód előmozdítása 

az uniós polgárok védelme a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szemben 

a színvonalas és megbízható egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés elősegítése 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0066_HU.html
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/globalisation/20161014STO47381
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/globalisation/20161014STO47381
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/iwd2019/20190226STO28803
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/iwd2019/20190226STO28803
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0010_HU.pdf?redirect
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/iwd2019/20190226STO28804
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/iwd2019/20190226STO28804
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20190705STO56305/fakti-un-skaitli-eiropas-parlamenta-jaunais-sasaukums
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/iwd2019/20190226STO28804
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/szocialis-ugyek/20170616STO77648
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/szocialis-ugyek/20170616STO77648
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu/sheet/49/public-health
https://ec.europa.eu/health/funding/programme_hu
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/programme/docs/factsheet_healthprogramme2014_2020_en.pdf


a fenntartható egészségügyi rendszerek kiépítéséhez való hozzájárulás 

 

Az egészséghez kapcsolódó támogatások az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) részét képezik 

majd a következő hosszú távú, 2021–2027 közötti uniós költségvetésben. 

Az egészségügy területén a „Horizont 2020” kutatási program, az EU kohéziós politikája és 

az Európai Stratégiai Beruházási Alap is nyújt finanszírozást. 

Uniós ügynökségek 

Ezek a szakosodott uniós ügynökségek az egészségmegőrzés, illetve az egészségesebb és 

biztonságosabb munkahelyek biztosításán munkálkodnak. 

Európai Környezetvédelmi Ügynökség   

Gyógyszerek és orvostechnikai eszközök 

Az EU az Európai Gyógyszerügynökség, a nemzeti szabályozók és az Európai Bizottság közötti 

partnerségen, azeurópai gyógyszerszabályozási hálózaton keresztül szabályozza 

a gyógyszerek engedélyezését és besorolását. Az engedélyezett termékek biztonságosságát a 

forgalomba hozatal után is nyomon követik. 

Különleges szabályok vonatkoznak a gyermekek, a ritka betegségek, a fejlett terápiás 

készítmények és a klinikai vizsgálatok számára készült gyógyszerekre. Az EU a hamisított 

gyógyszerek elleni küzdelemre és a gyógyszerek kereskedelme ellenőrzésének biztosítására is 

rendelkezik szabályokkal. 

A tudományos fejlődéssel való haladás, a biztonság javítása és a jobb átláthatóság biztosítása 

érdekében az európai képviselők 2017-ben új szabályokat fogadtak el az orvostechnikai eszközökre 

és az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökre, köztük a szívbillentyűkre és laboratóriumi 

berendezésekre vonatkozóan. 

Mivel jelentősen eltérnek a gyógyászati kannabisz használatára vonatkozó szabályok az uniós 

országok között, a Parlament egy EU-szintű megközelítésre és megfelelően finanszírozott 

tudományos kutatásra hívott fel 2019-ben. 

Egészségügyi ellátás külföldön 

Az európai egészségbiztosítási kártya biztosítja, hogy az Unióban élő személyek ideiglenes 

tartózkodásuk – külföldi üzleti út, nyaralás vagy tanulás – során minden uniós tagállamban, 

Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában és Svájcban hozzáférjenek az orvosilag szükséges, állami 

egészségügyi ellátáshoz. A szükséges egészségügyi ellátást az adott országban biztosított 

emberekkel azonos feltételekkel és költségekkel (egyes országokban ingyenes) kell nyújtani. 

Az egészség előmozdítása és a betegségek kezelése 

Az EU az egészség előmozdításán és olyan betegségek megelőzésén dolgozik, mint a rák, a 

mentális és a ritka betegségek, emellett az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi 

Központon (ECDC) keresztül információkat nyújt. 

A dohányzás csaknem 700 000 ember halálát okozza minden évben az EU-ban. A fiatalok 

szemében a dohánytermékek vonzerejének csökkentését célzó frissített 

uniós dohányirányelv 2016-ban lépett életbe. A dohányzásmentes környezetről szóló 2009-es 

tanácsi ajánlás felhívja az uniós országokat, hogy a közterületeken és a munkahelyeken védjék 

meg az embereket a dohányfüstnek való kitettségtől. 

https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/szocialis-ugyek/20181129STO20519
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-demographic-change-and-wellbeing
https://ec.europa.eu/health/funding/structural_funds_hu
https://ec.europa.eu/health/funding/investment_plan_hu
https://www.eea.europa.eu/
https://www.ema.europa.eu/en/about-us/how-we-work/european-medicines-regulatory-network
https://www.ema.europa.eu/en/about-us/how-we-work/european-medicines-regulatory-network
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu/sheet/50/medicines-and-medical-devices
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20190207STO25316/medical-cannabis-meps-call-for-research-and-eu-wide-rules
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20170705STO79036/european-health-insurance-card-keeping-you-safe-abroad
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=hu
https://ecdc.europa.eu/en/home
https://ecdc.europa.eu/en/home
https://ec.europa.eu/health/tobacco/overview_hu
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/dohanytermekek


Körülbelül 30 millió európai szenved ritka és összetett betegségben. A diagnózis és a gyógymód 

támogatására az EU 2017-ben létrehozta az európai referenciahálózatot. A 24 meglévő virtuális 

hálózat összegyűjti az egyes témákon, például a betegbiztonságon vagy az antimikrobiális 

rezisztencia megelőzésén a különböző országokban dolgozó szakembereket. 

Az antimikrobiális rezisztencia (AMR) az antibiotikumok túlzott használatának, a gyógyszerek nem 

megfelelő megsemmisítésének vagy az új alapanyagok fejlesztésének hiánya következtében 

növekedőben van, és évente mintegy 33 000 halálesetet okoz az EU-ban. Az antimikrobiális 

rezisztencia elleni 2017-es uniós cselekvési terv célja a tudatosság és a jobb higiénia előmozdítása, 

valamint a kutatás ösztönzése. Az állatgyógyászati készítményekrőlszóló új rendeletet 2018-ban 

fogadták el a gazdaságokban használt antibiotikumok csökkentése és annak érdekében, hogy az 

antibiotikumokkal szembeni ellenállás ne terjedjen át az állatokról az emberekre. 

Az elégtelen átoltottság miatt számos uniós ország szembesül védőoltással megelőzhető 

betegségek, például kanyaró járványaival. Egy 2018-ban elfogadott állásfoglalásban az európai 

parlamenti képviselők a tagállamok között a védőoltások rendjének jobb összehangolására, az 

oltások előállítása során nagyobb átláthatóságra, valamint az árak csökkentése érdekében közös 

közbeszerzésekre szólítottak fel. 

Tisztább levegő, tisztább víz 

Európában az idő előtti elhalálozást okozó legfőbb környezeti tényező a rossz levegőminőség. Az 

EU az 1970-es évek eleje óta lép fel a káros anyagok kibocsátásának ellenőrzése céljából. 2016-

ban új irányelvet fogadtak el, amely szigorúbb nemzeti kibocsátási határértékeket állapított meg 

a legfontosabb légszennyező anyagokra, például a nitrogén-oxidokra vonatkozóan, hogy 2005-höz 

képest a felére csökkenjen azok egészségre gyakorolt hatása. 

A víz-keretirányelv az EU vizeit védi, és kiterjed minden talaj- és felszíni vízre, köztük a folyókra, 

tavakra és a parti tengervízre. 

Az uniós országok a fürdővíz-minőségi irányelven keresztül követik nyomon 

a fürdővizek baktériumtartalmát. Az EU azivóvíz-irányelvet is frissíti az ivóvíz minőségének és 

hozzáférhetőségének további javítása, valamint a palackozott víz fogyasztása által okozott hulladék 

csökkentése érdekében. 

Biztonságos élelmiszerek 

Az EU szabályokkal biztosítja az élelmiszer-termelési és -forgalmazási folyamat minden 

szakaszának magas szintű biztonságát. 2017-ben szigorították a teljes élelmiszerlánc során a 

hivatalos ellenőrzéseket. 

Különleges higiéniai szabályok vonatkoznak: 

az állati eredetű élelmiszerekre 

az élelmiszer szennyezettségére (a szennyezőanyagok, például nitrátok, nehézfémek vagy dioxinok 

felső határértékeinek megállapítása) 

(a mikroorganizmusokból vagy új elsődleges molekulaszerkezettel rendelkező) új élelmiszerekre 

az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokra (például csomagolóanyagok és evőeszközök). 

Az EU szigorú jogi kerettel rendelkezik az élelmiszerekben és a takarmányokban 

használt, géntechnológiával módosított szervezetek (GMO) termesztésére és forgalmazására 

vonatkozóan. Az Európai Parlament különösen odafigyel a lehetséges egészségügyi kockázatokra, 

és ellenezte az új genetikailag módosított növények, például a szójababok engedélyezésére 

vonatkozó terveket. 

https://ec.europa.eu/health/ern_hu
https://ecdc.europa.eu/en/news-events/33000-people-die-every-year-due-infections-antibiotic-resistant-bacteria
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20180615STO05929/superbugs-meps-ideas-to-fight-antimicrobial-resistance
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/szocialis-ugyek/20181018STO16580
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20180316STO99921/vaccines-meps-concerned-about-drop-in-eu-vaccination-rates
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20161118STO51775/cleaner-air-meps-vote-on-tougher-emission-limits-for-key-air-pollutants
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/info/intro_en.htm
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20170705STO79030/splish-splash-swimming-safely-in-european-waters-this-summer
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/szocialis-ugyek/20181011STO15887
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu/sheet/51/food-safety
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20170310STO66150/from-farm-to-fork-strengthening-food-checks-in-europe
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20170310STO66150/from-farm-to-fork-strengthening-food-checks-in-europe


Az európai parlamenti képviselők 2019-ben jelentést fogadtak el a peszticidek fenntartható 

használatának javításáról, és támogatták a különbizottság átláthatóbb engedélyezési eljárásokat 

ösztönző jelentését. 

Mivel a fogyasztók több bioélelmiszert vásárolnak, az EU 2018-ban frissítette 

a biogazdálkodásra vonatkozó szabályait a szigorúbb ellenőrzések és a szennyezés megelőzése 

érdekében. 

Egészséges munkahelyek 

Az uniós jogszabályok egészségvédelmi és biztonsági minimumkövetelményeket állapítanak meg a 

munkahelyi védelemre, de lehetővé teszik azt is, hogy a tagállamok szigorúbb előírásokat 

vezessenek be. Egyedi rendelkezések vonatkoznak az eszközök használatára, a várandós és fiatal 

munkavállalók védelmére, valamint a zajnak vagy különleges, például rákkeltő vagy 

mutagén anyagoknak való kitettségre. 

Az idősödő európai munkavállalók és a növekvő nyugdíjkorhatár kihívást jelentenek az 

egészségügyi rendszer számára. Az európai parlamenti képviselők 2018-ban intézkedéseket 

fogadtak el a sérült vagy krónikus betegségben szenvedő munkavállalók megtartására és 

munkahelyi integrációjára. Ennek részeként készségfejlesztő programok révén alkalmazkodóbbá 

teszik a munkahelyeket, rugalmas munkakörülményeket biztosítanak, és támogatást, köztük 

coaching lehetőséget és pszichológushoz vagy terapeutához való hozzáférést nyújtanak a 

munkavállalók részére 

Befogadó társadalom 

A fogyatékossággal élő személyek teljes mértékű társadalmi részvételének biztosítása érdekében a 

Parlament 2019-ben elfogadta az európai akadálymentesítési irányelvet. Az új szabályok célja a 

mindennapi termékek és kulcsszolgáltatások – például okostelefonok, számítógépek, e-könyvek, 

jegyautomaták, utasfelvételi és bankautomaták – akadálymentességének biztosítása az idős és a 

fogyatékossággal élő személyek számára EU-szerte. 

 

 

Brüsszel, 2019. július 16. 

Nagy zöld programmal kezdené elnökségét von der Leyen 

A személyében elszánt ellenféllel találják majd szembe magukat azok, akik megpróbálják 

meggyengíteni és megsemmisíteni az európai értékeket – szögezte le kedd reggeli 

programbeszédében az EP-ben Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökjelöltje. Von der 

Leyen elnökségének első száz napjára egy új zöld dealt ígért, indokolt esetben kész a Brexit 

további halasztására, síkra szállt egy uniós szintű jogállami mechanizmus létrehozásáért és egy 

újfajta tehermegosztásért a migráció kezelésében.  

Még a neki előzetesen piros lapot felmutató európai zöldek is lelkes tapssal honorálták az Európai 

Bizottság következő elnökének jelölt Ursula von der Leyen programbeszédét kedd délelőtt az 

Európai Parlamentben.  

A jelenlegi német védelmi miniszter valamivel több mint félórás, számos kezdeményezést bejelentő 

beszédében figyelmeztetett, hogy vele gyűlik majd meg a baja azoknak, bárkik is legyenek, akik 

megpróbálják aláásni vagy szétzúzni az európai értékeket.  

Néhány perccel korábban közölte, hogy nem fog kompromisszumot kötni a jogállam tiszteletben 

tartásának kérdésében, és minden, a Bizottság rendelkezésére álló eszközt latba kíván vetni ennek 

érdekében. Támogatásáról biztosította egy, az EU egészére kiterjedő jogállamisági mechanizmus 

https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20190117STO23722/pesticides-in-food-what-is-the-european-parliament-doing-to-help
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20190117STO23722/pesticides-in-food-what-is-the-european-parliament-doing-to-help
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20180404STO00909/the-eu-s-organic-food-market-facts-and-rules-infographic
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu/sheet/56/health-and-safety-at-work
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/szocialis-ugyek/20171023STO86602/rakkelto-anyagok-jobban-vedene-a-karos-hatasuknak-kitett-munkavallalokat-az-ep
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/szocialis-ugyek/20171023STO86602/rakkelto-anyagok-jobban-vedene-a-karos-hatasuknak-kitett-munkavallalokat-az-ep
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/social/20180830STO11344/getting-back-to-work-after-a-long-sickness-or-injury-video
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/social/20180830STO11344/getting-back-to-work-after-a-long-sickness-or-injury-video
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20190227STO28989/accessibility-making-products-and-services-in-the-eu-easier-to-use


létrehozását, ami – nyomatékosította – kiegészítené, nem pedig helyettesítené a már létező 

mechanizmusokat.  

A kor kihívásairól – globalizáció, digitális átállás, klímaváltozás – szólva emlékeztetett rá, hogy a 

világon számos eltérő válasz született ezekre a tekintélyelvű rendszerek előretörésétől kezdve a 

gazdasági protekcionizmusig. Ő ezzel szemben a multilateralizmusban és a tisztességes 

kereskedelemben hisz, egyszóval Európának a saját útját kellene járnia.  

Ehhez azonban nélkülözhetetlennek tartja, hogy Európa „újrafelfedezze” az egységét. „Ha 

egységesek vagyunk belülről, annál nehezebb lesz megosztani bennünket kívülről” - mondta.  

Beszédének felépítése és üzenetei is világossá tették, hogy az éghajlatváltozás elleni küzdelmet 

tekintené ötéves mandátuma első számú kihívásának, és ennek érdekében a radikális lépésektől 

sem riadna vissza.  

„Azt szeretném, ha Európa lenne az első klímasemleges kontinens a Földön” - szögezte le. A 2030-

ra elérendő 40 százakékos kibocsátáscsökkentés viszont nem elég, „tovább kell mennünk”. 

Kétlépcsős megközelítést  javasol e cél eléréséhez, ami magába foglalná az 50, vagy akár 55 

százalékos kibocsátáscsökkentést is.  

Von der Leyen terve, hogy mandátumának első száz napjában egy „új zöld dealt” helyezzen az 

asztalra Európa számára, aminek része lenne egy, a 2050-es vállalást jogi formába öntő 

jogszabályi javaslat, és az Európai Beruházási Bank „klímabankká” történő részleges átalakítása. A 

cél – tette hozzá -, hogy a következő évtizedben 1 billió euró értékű beruházás folyjon a zöld 

gazdaságba.  

Leszögezte, hogy a kibocsátásnak árat kell szabni, mégpedig olyant, ami valamennyiünk 

magatartását megváltoztatja. Az ipar költözése (szénszivárgás) megelőzésére karbonadó 

(importvám) bevezetését fogja javasolni az EU határain.  

Az átállás költségeit egy külön erre a célra létrehozandó pénzügyi alappal biztosítaná, hogy a 

leginkább érintettek szükségleteit is figyelembe vegyék.  

A sikernek azonban az erős gazdaság az alapja és az, hogy az európai gazdaság gerincét adó kis- 

és közepes méretű vállalkozások az EU egészében hozzáférhessenek hitelekhez. Ezért azon lesz, 

hogy minél előbb kiteljesítsék a tőkepiaci uniót. A stabilitási és növekedési paktum alkalmazásában 

is kész valamennyi, a jogszabály által megengedett rugalmasságot biztosítani a beruházásokhoz.  

Beszédében nagy hangsúlyt helyezett a szociális igazságosságra, fontosnak nevezve azt, hogy az 

európai szociális modelt kibékítsék a gazdaság érdekeivel. „A gazdaság az, ami az emberek 

érdekeit kell, hogy szolgálja és nem fordítva” - jegyezte meg.  

A tisztességes adózás mellett fog állni, és azon lesz, hogy a digitális multinacionális vállalatok 

kivegyék részüket az adóterhek viseléséből. Lényegesnek nevezte annak a biztosítását, hogy 

minden teljes munkaidőben dolgozó személy minimálbért kapjon, ami elegendő a tisztességes 

megélhetéshez.  

Elkötelezte magát egy európai munkanélküli biztosítási rendszer létrehozása mellett is, ami a külső 

aszimmetrikus gazdasági sokkhatások idején nyújtana segítséget a tagállamokban. Az ún, ifjúsági 

garancia ügyét is a szívén fogja viselni és támogatásáról biztosította az Erasmus + program 

forrásainak megnövelését sürgető parlamenti álláspontot. Ezen túlmenően a gyermekgaranciát is 

szorgalmazta annak biztosítására, hogy minden gyermeknek hozzáférése legyen az egészségügyi 

ellátáshoz és a színvonalas oktatáshoz. Cselekvési tervet ígért az európai szociális pillér 

végrehajtására is.  

Közölte, hogy biztosítani fogja a nemek közötti egyenlőséget a biztosi testületben, és nem fog 

habozni új nevet kérni a kormányoktól, ha nem fognak női biztosjelöltet (is) javasolni.  



Az elnökjelölt határozottan fel kívánja karolni a nők elleni erőszak témáját, és azt javasolja, hogy 

az EU csatlakozzon az ezzel a kérdéssel foglalkozó Isztambuli Egyezményhez.  

Emlékeztetett rá, hogy az elmúlt öt évben több mint 70 ezer ember lelte halálát a hullámsírban 

Európa felé igyekezve. Von der Leyen jogi és erkölcsi kötelességnek nevezte az emberéletek 

megmentését a tengeren. Fontosnak nevezte egyúttal az illegális bevándorlás csökkentését és az 

embercsempészek elleni fellépést, de a menedékhez való jog biztosítását és kiállt a legális 

humanitárius folyosók létesítése mellett az ENSZ-szel való együttműködésben.  

Bejelentette, hogy egy új paktumot fog javasolni a közös menekültügyi reformra és újra szeretné 

indítani a megfeneklett vitát a dublini rendszer reformjáról. A reform központi elemének a 

megerősített parti és határőrségnek kell lennie. Felszólított arra, hogy a Frontex állományának 10 

ezer főre való növelését 2027 helyett hozzák előre 2024-re.  

Szükségesnek nevezte a szolidaritást és azt, hogy ahhoz mindenki hozzájáruljon. A 

tehermegosztás egy új formájáról tett említést, azonban nem bocsátkozott részletekbe.  

Határozottan kiállt amellett, hogy a külpolitika és a külkapcsolatok nagyobb szegmensében 

térjenek át a minősített többségi szavazásra, mert Európa gyakran nagyon lassan és erélytelenül 

reagál a külső eseményekre.  

A teremben jelen lévő Brexit-párti képviselők hangos morajlása mellett közölte, készen áll a brit 

kilépési határidő további meghosszabbítására, ha ez indokolt.  

Azt szeretné, ha az európai polgárok jobban hallathatnák szavukat az EU ügyeiben, aminek 

érdekében támogatásáról biztosította egy, az EU jövőjével foglalkozó európai konferencia 

összehívását 2020 és 2022 között.  

Von der Leyen azt is beígérte, hogy dolgozni fog a csúcsjelölti rendszer láthatóbbá tételén, és 

annak kiegészítésén egy transznacionális listával a következő európai választások előtt. A 

Parlament kedvében járva közölte, hogy támogatja a képviselő-testület jogszabály-

kezdeményezési jogát. És amennyiben az EP a jövőben jogalkotás kezdeményezését illetően 

többségi álláspontot tud elfogadni, akkor a Bizottság a körülményektől függően kész lesz 

jogszabályi javaslatokat előterjeszteni.  

Éljen soká Európa! - ezekkel a szavakkal fejezte be beszédét az elnökjelölt. 

 

 

Brüsszel, 2019. július 10. 

Von der Leyen a klímasemlegesség és a minimálbér mellett 

Megfelelő parlamenti többség mellett kész lesz bizottsági elnökként felkarolni a csúcsjelölti 

rendszert, a 2030-as klímacélokat nem tartja eléggé ambiciózusnak és küzdeni fog azért, hogy 

minden tagállamban bevezessék a minimálbért – közölte első politikai megnyilvánulásában Ursula 

von der Leyen, az Európai Bizottság elnökjelöltje, miután szerda délután az EP-ben részt vett az 

elnökök konferenciáján.  

Első politikai üzeneteket tartalmazó nyilatkozatában az Európai Bizottság elnökjelöltje hitet tett a 

klímasemlegesség 2050-re történő elérése mellett, síkra szállt a minimálbér bevezetéséért minden 

tagállamban és készséget mutatott arra, hogy ha kell, jogszabályi kezdeményezéssel is életben 

tartsa a csúcsjelölti rendszert a következő európai választás előtt.  

Ursula von der Leyen szerda délután azt követően tett sajtónyilatkozatot (kérdések feltevésére 

nem volt lehetőség), hogy eszmecserét folytatott az EP vezetésével és a pártcsoportok elnökeivel.  



A Merkel-kormányban különböző minisztériumokat vezető politikus előbb franciául közölte, hogy 

„szívben és meggyőződéssel is” európainak tartja magát. Majd angolra átváltva felsorolta, hogy 

milyen kérdésekben kötelezte el magát az Európai Parlament vezetősége felé.  

Először is hangsúlyozta, hogy élére kíván állni annak a vitának, ami a csúcsjelölti rendszerről szól. 

Amennyiben – folytatta – az EP a jövőben bármikor abszolút többséggel elfogad egy saját 

kezdeményezésű, de jogszabályt sürgető jelentést a csúcsjelölti rendszer továbbfejlesztéséről, 

akkor ő azt a biztosi testület napirendjére fogja tűzni, amely döntést hozhat arról, hogy jogszabályt 

avagy politikai vitát kezdeményez a kérdésről. 

Második pontként Ursula von der Leyen látványosan elkötelezte magát az ambiciózus klímapolitika 

mellett (mintegy tükrözve az EP többségének akaratát). „Gyorsan cselekedni kell és 

ambiciózusabbnak kell lennünk a 2030-as klímacélokat illetően, mert a 2050-es klímasemlegesség 

elérése nem lehet alku tárgya” - szögezte le, hozzátéve, hogy a széndioxidnak árat kell szabni.  

A bizottsági elnökjelöltnek meggyőződése, hogy össze lehet békíteni a „klímalelkiismeretet a 

virágzó gazdasággal”. Mint mondta, tisztában van azzal, hogy a kis- és közepes méretű 

vállalkozások jelentik az európai gazdaság gerincét, miként azzal is, hogy nem minden tagállam 

indul azonos startvonalról a vitában. Éppen ezért szükségesnek nevezte egy energia tranzíciós alap 

felállítását a terhek enyhítése és kiegyenlítése érdekében.  

Azt is hangsúlyozta, hogy minden embernek meg kell tudnia élni a fizetéséből. Ezért harcolni fog 

azért, hogy valamennyi uniós tagállam bevezesse a minimálbért – közölte. Hozzátette, hogy a 

szociális program más elemeiről is konzultált az EP vezetésével.  

Kiemelte, hogy a következő 5 évben egy erős és egységes Unión kíván dolgozni, mert a világ – 

szerinte – több Európáért és nagyobb európai szerepvállalásért kiált.  

Ursula von der Leyen rövid nyilatkozatában nem tett említést a jogállamiság kérdéséről, amit pedig 

az EP-ben több frakció is támogatása egyik előfeltételének tekint.  

A bizottsági elnökjelölt szerdán előbb a szocialista, majd a liberális frakciónál tett látogatást, és a 

napot az elnökök konferenciájának beiktatása után a zöldekkel zárta.  

Dacian Ciolos, a liberálisok (Renew Europe) frakcióvezetője a megbeszélés után közölte, hogy a 

bizottsági elnökjelöltnek szavát vették arra, hogy fáradozni fog egy olyan új jogállamisági 

mechanizmus létrehozásán, ami valamennyi tagállamot egyformán kezel és ami világos 

szankciókat helyez kilátásba a jogállami elvek megsértése esetén. 

„A beszélgetés nagyon pozitív ls nagyon hasznos volt, ami számos dolgot tisztázott. De, a 

támogatásunk ezzel még nem tekinthető elintézettnek” - figyelmeztetett Ciolos, aki hozzátette, 

hogy Ursula von der Leyen jövő hét eleji plenáris programbeszédének fényében dönt majd a frakció 

arról, hogy megszavazza-e jövő szerdán vagy sem.  

 

 

Brüsszel, 2019. július 5. 

Kidobott kenyérből sör - így működik a körkörös gazdaság 

Sört főznek a kidobásra ítélt kenyérből egy brüsszeli főzdében. 

A cég az úgynevezett körkörös gazdaság elvét próbálja megvalósítani, amelynek lényege a felesleg 

csökkentése illetve felhasználása. Itt évente 10 tonna kenyeret hasznosítanak újra. Már holland és 

angol sörfőzdék is követik ezt a példát, így versenyhelyzet kezd kialakulni. 



Az EU egyik nagy gazdasági projektje a körkörös gazdaság segítése. Az Európában előállított 

élelmiszer 20 százaléka megy a kukába. Ez pedig elfogadhatatlan gazdasági és társadalmi károkat 

okoz. 

"Az élelmiszer-pazarlása elleni harc háromszorosan hoz hasznot. Győznek a fogyasztók, mert 

kevesebbet költenek. Megtakarítást jelent nekik az élelmiszereknél. Győznek a gazdák és a 

termelők is. És végül győz a természet, hiszen kevésbé terheljük" - mondta az Európai Bizottság 

szóvivője. 

Az Európai Bizottság tervei szerint 2030-ig felére csökkentenék az élelmiszer-pazarlást. 

Ehhez a vásárlók és a kereskedelmi láncok együttműködésére valamint jobb szabályozásra van 

szükség. 

 

 

Brüsszel, 2019. július 4. 

A főtanácsnok szerint nem sért jogot a magyar kiskeradó 

Julianna Kokott, az Európai Bíróság főtanácsnoka úgy véli, hogy a bolti kiskereskedelmi 

árbevételre kivetett magyarországi különadó összhangban van az uniós joggal. A 

főtanácsnok gyakorlatilag minden pontban a magyar kormánynak ad igazat a Tesco által 

kezdeményezett ügyben.  

A főtanácsnok indítványában azt javasolja az Európai Bíróságnak, hogy utasítsa el a Tesco-Global 

Áruházak keresetét, mert a bolti kiskereskedelmi árbevételre kivetett magyarországi különadó 

összhangban van az uniós joggal.  

A bolti kiskereskedelmi árbevételre kivetett különadó bevezetése révén nem áll fenn a 

vállalkozások letelepedése szabadságának közvetett korlátozása sem és nem biztosít az állami 

támogatásokra vonatkozó uniós szabályokkal össze nem egyeztethető szelektív előnyt az 

alacsonyabb árbevételű vállalkozások számára a magasabb árbevételű vállalkozásokat sújtva.  

A főtanácsnok azt is megállapítja, hogy a bolti kiskereskedelmi árbevételre kivetett különadó mint 

árbevétel-alapú közvetlen adó nem forgalmiadó-jellegű, így nem ütközik a héairányelvbe.  

A főtanácsnoki indítvány emlékeztet, a 2008-ban kezdődött pénzügyi-gazdasági válságra válaszul 

Magyarország ún. ágazati különadókat vezetett be, amelyek célja az egyre nehezebben 

egyensúlyban tartható államháztartás helyzetének stabilizálása volt.  

Az ügyet a külföldi tulajdonban álló és Magyarországon bolti kiskereskedelmi tevékenységet nem 

vállalatcsoportba tartozó, kapcsolt vállalkozások formájában, hanem egy belföldi székhelyű 

gazdasági társaság az országban szétszórt telephelyei útján folytató Tesco azért kezdeményezte, 

mert egyrészről az ő általa választott működési formára nem terjed ki a korábbi Hervis ügyben 

hozott ítélet hatálya, másrészről viszont úgy véli, hogy a hátrányos megkülönböztetés a franchise 

rendszerben működő magyar cégekhez képest vele szemben is fennáll, tekintettel arra, hogy ő is 

köteles a telephelyei által termelt bevételek összeadására és az erősen progresszív adómérték 

alkalmazására (a magyar piacon egyébként a Lidl és a Penny Market is hasonló helyzetben voltak).  

A különadó mértéke az adóalap 500 millió forintot meg nem haladó része után 0%, az adóalap 500 

millió forintot meghaladó, de 30 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,1%, az adóalap 30 

milliárd forintot meghaladó, de 100 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,4%, az adóalap 

100 milliárd forintot meghaladó része után 2,5%. 

A főtanácsnok megállapította, hogy a jelen ügyben vitatott különadóhoz kapcsolódó progresszív 

adókulcs jellegéből adódóan a nagyobb árbevételű vállalkozások magasabb átlagos adókulcs alá 



tartoznak, mint a kisebb árbevételű vállalkozások, ami által a vállalkozások e két csoportja eltérő 

bánásmód alá esik.  

A főtanácsnok szerint ugyanakkor mindez nem jár a külföldi vállalkozások nyílt vagy közvetlen 

hátrányos megkülönböztetésével, mivel a különadó kivetési szabályai nem tesznek különbséget a 

vállalkozás székhelye vagy származása szerint.  

Julianna Kokott úgy látja, hogy különösen a Tesco esetében nem volt akadálya annak, hogy 

szervezeti felépítését a megváltozott adózási körülményekhez igazítsa, valamint hogy telephelyeit 

franchise modellben működtesse, továbbá nyitva állt előtte a több ellenőrzött jogi személyen 

keresztül működő szervezet létrehozásának lehetősége is.  

Márpedig a főtanácsnok szerint ily módon a Tesco kivonhatta volna magát az összeszámítási 

szabály alkalmazása alól, csökkentetve ezáltal a tekintetében alkalmazandó átlagos adómértéket 

is.  

Másrészről a főtanácsnok szerint a jelen ügyben vitatott magyarországi adójogszabály nem annyira 

a külföldi vállalkozások, mint inkább a nemzetközi szinten határokon árnyúló tevékenységet 

folytató és ennek keretében az elért nyereség lehető legkisebb mértékű adóztatásának 

biztosítására törekvő multinacionális vállalkozások ellen irányul. Márpedig az elért nyereségük 

tekintetében nemzetközi adóoptimalizálást végző vállalkozások vonatkozásában egy árbevétel-

alapú progresszív adó alkalmazása a főtanácsnok szerint nem valósít meg az adóztatáshoz való 

joggal való visszaélést.  

 

 

Brüsszel, 2019. július 1. 

A finn elnökség a környezetvédelmre helyezi a legnagyobb hangsúlyt 

Finnország az éghajlatváltozás elleni küzdelmet helyezte a július 1-jén kezdődő EU elnökségi 

napirendjének élére. Az északi ország a következő félévben az üvegházhatású gázok 

kibocsátásának csökkentésére irányuló projektek finanszírozását 500 ezer euróval támogatja. A 

2050-ig megvalósuló karbonsemlegességgel szembeni ellenállás leküzdése lesz a nemrég 

megválasztott Antti Rinne miniszterelnök egyik legnagyobb feladata. 

"A kormányzati programunk első szava: éghajlatváltozás. Azért szerepel ott ez a szó, mert nem 

kockáztathatjuk a civilizáció jövőjét, ha az éghajlatváltozásról van szó" - mondta tíz nappal ezelőtt 

a frissen megválasztott finn miniszterelnök, Antti Rinne. 

Ennek egyik eszköze az EU 2021 és 2027 közötti költségvetésében található, a tárgyalásokat a 

finnek várhatóan legkésőbb decemberig lezárják. Az ötlet az, hogy az alapok egynegyedét a 

környezetvédelmi politikákra használják fel. 

 

 

2019. június 28. 

"Klíma-apartheid" jön 

Az alapvető emberi jogokat emészti fel elsőként a klímaváltozás - állapítja meg az ENSZ 

egy friss jelentése hozzátéve, hogy ez a szegény országok lakosságának legnehezebb 

helyzetben lévő csoportjait érinti leginkább. A világszervezet azt vizsgálta, hogy milyen 

mértékben érvényesülnek az emberi jogok a mélyszegénységben élők körében. 



A kutatást vezető különmegbízott, Philip Alstom úgy fogalmaz, hogy egyfajta "klíma-apartheid" 

van kialakulóban, vagyis a tendencia az, hogy a gazdagoknak van menekülési útvonaluk a 

szélsőséges időjárás, a természeti katasztrófák és az ezekkel társuló társadalmi konfliktusok elől, 

míg a szegények kénytelenek elszenvedni mindezt. 

Az adatok azt mutatják, hogy a klímaváltozás következményeinek háromnegyede a fejlődő 

országokat sújtja, miközben az ott élők egészen minimális szerepet játszanak a légkör 

felmelegedéséért leginkább felelős szén-dioxid-kibocsátásban. Alstom is hangsúlyozza, amit a 

tavaly ősszel felbukkant svéd klímaharcos, a gimnazista Greta Thumberg a politikai és gazdasági 

elit fejére olvas, hogy a légszennyezés 50 százalékáról a Föld lakosságának leggazdagabb tíz 

százaléka tehet. 

Thunberg klímavédelmi diákmozgalma nagy hatással van a nemzetközi diplomáciára, de a vezető 

hatalmak politikai stratégiájának következményeit nem tudja ellensúlyozni. Az ENSZ-jelentés 

rendkívül kritikus a politikusokkal, a segélyszervezetekkel, még saját tevékenységével szemben is, 

és cselekvésre szólítja fel mindazokat, akiknek tényleges befolyásuk van a világ uralkodó 

trendjeire. 

A klímaváltozás egyre súlyosabb éhínségeket és százmilliók túlélését kockáztató vízhiányt okoz, 

ezek nyomában pedig fegyveres konfliktusok, helyi és térségi háborúk járnak. Mindezek elől a 

szegénységben élők nagyobb részének a Földközi-tengeren át sincs menekvése. 

 

 

Brüsszel, 2019. június 24. 

Nem árulnak rosszabb minőségű élelmiszert Kelet-Európában 

Bizonyítékot talált az eddigi legkiterjedtebb uniós felmérés a kettős élelmiszerminőség 

problémájára, arra azonban nem, hogy a jelenség földrajzi alapon, keleti-nyugati választóvonalak 

mentén létezne.  

Egy hétfőn közzétett tanulmány az uniós piacon forgalomban lévő, ugyanolyan márkájú 

élelmiszertermékek nagyjából egyharmadának összetételében talált eltéréseket. Az Európai 

Bizottság házi kutatóintézete, a Közös Kutatási Központ (JRC) első ízben hasonlította össze a 

különböző tagállamokban (összesen 19-ben) forgalomban lévő élelmiszereket azonos módszertan 

alapján.  

A több mint 1400 fajta termékre kiterjedő vizsgálat az élelmiszerek 9 százalékának összetételében 

mutatott ki különbségeket a teljesen egyforma csomagolás és címke ellenére. A vizsgált 

élelmiszerek további 22 százalékának annak ellenére hasonló volt a csomagolása, hogy az 

összetételük különböző volt. „A vizsgált termékek durván egyharmadánál eltérések vannak, ennek 

nem szabadna előfordulnia” - vélekedtek EU-források.  

Miközben az első ízben egyforma módszertannal végzett felmérések bizonyítékot találtak a kettős 

élelmiszerminőség létezésére, arra ugyanakkor nem, hogy a Közép- és Kelet-Európában piacra 

dobott élelmiszerek szisztematikusan gyengébb minőségűek lennének.  

„Az eredmények vegyesek: miközben örömömre szolgál, hogy a kutatóink nem találtak 

bizonyítékot a kelet-nyugati választóvonalakra az élelmiszerek összetételében, nyugtalanítónak 

tartom, hogy a vizsgált termékek egyharmadánál a hasonló címkézés ellenére eltérések voltak az 

összetevőkben” - nyilatkozta Navracsics Tibor, aki hivatalból felügyeli a Bizottság belső 

kutatóintézetét.  

Mint bizottsági források rámutattak, az eredetileg Közép-Európa által jelzett problémáról kiderült, 

hogy jóllehet egyes régiókban az átlagosnál sűrűbb az előfordulás, valójában az EU egészét érintő 

anomáliáról van szó.  



A Kinder Pingvin esetében a termék tejkrém tartalma 21 százalék volt Bulgáriában, Csehországban, 

Horvátországban, Magyarországon és Olaszországban, miközben Németországban, Dániában, a 

balti államokban és Szlovéniában 24 százalék.  

A Milka csoki kekszek csokitartalma 29 százalék volt a bolgároknál, a horvátoknál és a 

lengyeleknél, míg a franciáknál, a németeknél és a magyaroknál 31 százalék.  

A Philadelphia fokhagymás sajtkrémnek 20 százalék zsírtartalmat mértek Dániában, Hollandiában 

és Lettországban, 11 százalékot Spanyolországban és Franciaországban, és csak 10 százalékot 

Görögországban.  

A Dániában piacra dobott Heineken sör alkoholtartalma 4,6 százalék, mindenhol máshol 5 százalék. 

A kereskedők részben a helyi fogyasztóvédelmi törvényekben meghatározott eltérő (zsír és cukor) 

értékekkel, részben pedig a helyi fogyasztói szokásokkal magyarázták az eltéréseket. Az Európai 

Bizottság szerint miközben az előző érv méltányolható, addig a második esetben sokkal kevésbé 

egyértelmű a helyzet.  

Jean-Claude Juncker, az EB elnöke mindenesetre korábban tűrhetetlennek nevezte, hogy az EU 

belső piacán első és másodrangú állampolgárok legyenek.  

„Nem lesz kettős mérce az európai egységes piacon. A kettős minőséget szankcionáló új 

jogszabályokkal és a hazai fogyasztóvédelmi szervek hatásköreinek megerősítésével rendelkezésre 

állnak azok az eszközök, amelyekkel véget vethetünk ennek a gyakorlatnak” - szögezte le Vera 

Jourová, az EU fogyasztóvédelmi biztosa. 

 

 

Brüsszel, 2019. június 21. 

Közép-európai vétó a 2050-es klímasemlegességre 

Néhány közép-európai ország ellenállása miatt nem sikerült az Európai Tanácsnak 

egyhangú döntésre jutnia a klímasemlegesség 2050-re történő eléréséről. A 2050-es 

céldátum végül csak egy lábjegyzet formájában jelent meg az EU-csúcs 

zárókövetkeztetéseiben.  

Egyhangúság hiányában EU28-as szinten nem született megállapodás a csütörtöki csúcstalálkozón 

a klímasemlegesség 2050-re történő eléréséről. A 2050-es céldátum ehelyett mindössze egy 

lábjegyzetben jelent meg a szövegben, hangsúlyozva, hogy „a tagállamok nagy többsége számára 

a klímasemlegességet meg kell valósítani 2050-ben".  

Az állam- és kormányfők elé került szövegtervezetben még szerepelt a 2050-es időpont, ám végül 

Lengyelország és néhány más tagállam ellenkezése miatt nem lett a zárókövetkeztetés része.  

A klímasemlegesség annyit tesz, hogy az EU tagállamai az évszázad közepére csak annyi szén-

dioxidot bocsáthatnának ki, amennyit különböző intézkedésekkel (például erdők telepítésével) el 

tudnának nyelni. A párizsi klímaegyezmény céljainak (maximum 1,5 Celsius fokos hőmérséklet-

emelkedés ipari forradalom előtti szinthez képest) teljesítése az Európai Bizottság és mások szerint 

előfeltételezné a klímasemlegesség elérését.  

Bár a csúcs előtt a tagállamok döntő többsége kész volt az ambiciózus célt elfogadni, végül hírek 

szerint Lengyelország, Csehország, Magyarország és Észtország ellenállásán meghiúsult a kísérlet 

ennek politikai szintű deklarálására.  

„Szégyen, hogy a tagállamok vezetői még a 2050-es klímasemlegességi célban sem tudtak 

megállapodni. Az emberek nap mint nap szenvednek a klímaválság következményeitől, a 



szárazságtól, az árvizektől és más éghajlati katasztrófáktól” - szögezte le Ska Keller, az európai 

zöldek EP-frakciójának társelnöke. 

A Klímacselekvési Hálózat (CAN) felelőtlennek nevezte az ambiciózusabb célok kitűzésének 

elmulasztását. A szervezet szerint az EU-nak ahhoz, hogy biztonságos szinten maradjon a 

hőmérséklet, legkésőbb 2040-re nettó zéró kibocsátást (más néven klímasemlegességet) kellene 

elérnie és 2030-ra 65 százalékkal kellene csökkentenie az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 

az 1990-es szinthez képest.  

Mateusz Morawiecki, lengyel miniszterelnök azt nyilatkozta a csúcsot megelőzően, hogy Varsó csak 

abban az esetben egyezne bele a klímacélok szigorításába, ha elegendő kompenzációt kapna 

cserébe. „Előbb nagyon konkrét feltételeket akarunk a potenciális kiegyenlítő mechanizmusokról. A 

tisztességes és felelős energiaátállásról szóló megfogalmazás nem elég nekünk” - tette hozzá.  

Lengyelországban a villamos áram egy jelentős részét még mindig széntüzelésű erőművek állítják 

elő, amelyek bezárásának és átalakításának magas költségeire hivatkozva Varsó vonakodik a 

kibocsátás-csökkentési menetrend felgyorsításától.  

Az Európai Tanács által elfogadott szöveg felkéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy haladjon előre a 

feltételek, az ösztönzők és egy megfelelő keret kialakításával, ami lehetővé tenné a klímasemleges 

EU-ba való átmenetet a párizsi klímamegállapodással összhangban (ezen a helyen eredetileg a 

2050-es időpont szerepelt), „ami megőrizné az európai versenyképességét, igazságos és 

szociálisan kiegyensúlyozott, figyelembe veszi a tagállamok nemzeti sajátosságait és ahhoz való 

jogát, hogy az energiamérlegükről maguk dönthessenek, miközben a 2030-as csökkentési célok 

eléréséhez szükséges, már közösen rögzített intézkedésekre építenek”. 

 

 

Brüsszel, 2019. június 12. 

Az EU intézkedései a klímaváltozás megfékezésre 

A globális felmelegedés megfékezése 

Az átlaghőmérséklet az ipari forradalom óta emelkedik, a 2008–2017 közötti időszak az eddig mért 

legmelegebb évtized volt. A valaha mért tizenhét legmelegebb év közül tizenhat 2000 utáni. 

A Kopernikusz Klímaváltozás-figyelő szolgálat adatai szerint a 2008-as év a valaha mért három 

legmelegebb év egyikevolt Európában. A változást pedig javarészt az üvegházhatású gázok 

kibocsátásának emelkedése és az emberi tevékenységek okozzák. 

Bolygónkon az átlaghőmérséklet 0,85ºC-kal magasabb, mint a 19. század végén. A szakértők 

szerint az iparosodás előtti időkhöz viszonyított 2°C-os hőmérséklet-növekedés az a határérték, 

amely felett sokkal magasabb a kockázata, hogy a Földön veszélyes és potenciálisan katasztrofális 

környezeti változások történnek. 

Ezért a világ vezetői egyetértenek abban, hogy a legfőbb cél a 2°C-os hőmérséklet-növekedés 

elkerülése. 

A számok 

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség adatai szerint az EU a harmadik legnagyobb szén-dioxid-

kibocsátó a világon Kína és az Egyesült Államok után. Az üvegházhatású gázok 78%-a az 

energiaiparból származik Európában (2015.). 

A károsanyag-kibocsátás csökkentése európai szinten együttműködve sokkal hatékonyabb, a 

klímaváltozás káros hatásai pedig az összes tagállamot érintik, még akkor is ha nem azonos 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/global-and-european-temperature-8/assessment
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/global-and-european-temperature-8/assessment
https://climate.copernicus.eu/
https://climate.copernicus.eu/sites/default/files/2019-04/Brochure_Final_Interactive_1.pdf
https://climate.copernicus.eu/sites/default/files/2019-04/Brochure_Final_Interactive_1.pdf


módon. Míg a Mediterrán térségben nagyobb szárazság és kánikula várható, addig a kontinens 

belső területein a folyók áradása és erdőtüzek várhatóak. 

Az EU vezetői ezért már 2008-ban elkötelezték magukat amellett, hogy az 1990-es szinthez képest 

20%-kal csökkentik az üvegházhatású gázok kibocsátását 2020-ra. A legutóbbi adatok szerint az 

EU jó úton halad a klímacélok elérésében, 2015-re a kibocsátás 22%-kal csökkent. 

További statisztikákat és trendeket ide kattintva lehet találni. 

Hogyan éri el az EU a kibocsátás csökkentését? 

Az Unió kulcsszerepet játszik a globális felmelegedés megfékezésében, fontos szereplője 

a klímaváltozásról szóló ENSZ-tárgyalásoknak A párizsi klímamegállapodás részeként 2014-ben az 

EU még tovább lépett és azt az ambiciózus célt tűzte ki maga elé, hogy 2030-ra 40%-kal csökkenti 

a károsanyag-kibocsátást az Unióban az 1990-es adatokhoz képest. 

A károsanyag-kibocsátás csökkentése 

Az iparban keletkező üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez az Unió létrehozta 

a kibocsátás-kereskedelmi rendszerét (ETS). A többi szektorra vonatkozóan pedig kötelező nemzeti 

kibocsátási küszöbökethatározott meg a tagállamok számára (figyelembe véve a GDP-t). Emellett 

az EU az erdők szén-dioxidot semlegesítő képességét is használja a klímaváltozás elleni harcban. 

Az EU kibocsátást csökkentő konkrét intézkedéseiről ide kattintva lehet többet olvasni. 

Az energiaszektor kérdése 

A klímaváltozás elleni fellépés fontos része az EU tiszta energia programja, amelyet 2018-ban 

fogadott el a Parlament. A cél, hogy növelje a megújuló energiák arányát az ágazatban, és 

lehetővé tegye a háztartások számára, hogy saját maguk termeljenek és tároljanak megújulókból 

származó villamosenergiát. 

Emellett az EU külön figyelmet fordít az épületek energiahatékonyságának növelésére.  

Az EU tiszta energiát támogató intézkedéseiről ide kattintva lehet többet megtudni. 

Az uniós vezetők megegyeztek, hogy a 2014–2020 közötti időszakra tervezett büdzsé legalább 

20%-át a klímaváltozással kapcsolatos projektekre fogják fordítani, ebből 3,4 milliárd eurót csak a 

LIFE környezetvédelmi akcióprogramra. 

 

 

Brüsszel, 2019. június 11. 

A globalizáció kínálta lehetőségek: főbb adatok és trendek Európában 

Az EU azért dolgozik, hogy a tagállamok hatékonyan kiaknázzák a globalizáció kínálta 

lehetőségeket. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat a témában. 

Az EU célja, hogy a tagállamok nevében közösen lépjen fel a nemzetközi színtéren, és kihasználja a 

globalizáció nyújtotta lehetőségeket, csökkentse annak esetleg negatív hatásait. 

A nemzetközi kereskedelem fellendítése 

Az EU világszerte mintegy 80 ország elsődleges kereskedelmi partnere, ami annak is betudható, 

hogy a tagállamok nevében fellépve számos megállapodást köt és együttműködést hoz létre. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/biogeog_regions/continental/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/biogeog_regions/continental/index_en.htm
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http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/klimamegallapodas-2016/20180305STO99003/az-uveghazhatasu-gazok-kibocsatasanak-csokkentese-az-eu-celjai-es-intezkedesei
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/energiaunio/20180109STO91387/tiszta-energiaval-lep-fel-az-eu-a-klimavaltozas-ellen
https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_en
https://ec.europa.eu/easme/en/life
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/globalisation/20170505STO73507
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/globalisation/20170505STO73507
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/globalisation/20190528STO53303


Ezeknek köszönhetően a nemzetközi kereskedelem egyik legfontosabb szereplője  lett, az USA és 

Kína után. Globális szinten az összes export 15%-át az Unió adja. 

A kereskedelemből és a szolgáltatásokból származó export 1160 milliárd euróról mintegy 2900 

milliárd euróra nőtt 200 és 2018 között az EU-ban, és ez a tendencia egyre erősödik. 2017 és 2018 

között az uniós export Dél-Koreába 12%-kal, Kolumbiába 10%-kal, Kanadába pedig mintegy 7%-

kal nőtt. 

A munkaerőpiac 

2017-ben több mint 36 millió, vagyis minden hetedik munkahely az uniós exportnak köszönhetően 

jött létre. 

Egy példa: az uniós export Franciaországban 2018-ban mintegy 2,8 millió munkahely létrejöttét 

támogatta, ami az összes állás 12%-át jelenti az országban. A munkahelyek kétharmada 

szolgáltatásokhoz kapcsolódott. Az ilyen típusú állások többsége jól fizetett, átlagosan 12%-kal 

magasabb fizetést biztosítanak, mint más állások. 

Miért jó ez nekünk? 

A legnagyobb előnye számunkra az importból származik, a kereskedelmi megállapodásoknak 

köszönhetően ugyanis az importáló cégek alacsonyabb adót, vagy vámot fizetnek. A növekvő 

versennyel együtt ez pedig nagyobb választékot és alacsonyabb árakat eredményez a ruhától 

kezdve az okostelefonokon át a különböző szoftverekig és szolgáltatásokig. 

Kereskedelem a tagállamok között 

Az EU-n belüli egységes piac Európa egyik legfőbb vívmánya, és a globalizálódó világban az egyik 

leghatékonyabb eszköz a gazdaság megerősítésére. 

A személyek, az áruk, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása új lehetőségeket teremt mind a 

munkavállalók, mind a vállalkozások, mind a fogyasztók számára. Ez a belső piac mintegy 500 

millió európait és 13 billió eurónyi GDP-t foglal magában, és a becslések szerint 2,8 millió 

munkahely megteremtéséhez járult hozzá. 

 

 

Brüsszel, 2019. június 5. 

Hosszú ajánláslista a magyar kormánynak 

A korrupció ellenes keret és az igazságszolgáltatás függetlenségének megerősítését, az 

oktatás és a betegellátás színvonalának javítását, a kutatásra és az innovációra fordított 

befektetések növelését és a költségvetési szabályok maradéktalan betartását kéri 

többek között az Európai Bizottság szerdán elfogadott országspecifikus ajánlásaiban a 

magyar kormánytól.  

Az idei európai szemeszter keretében is jelentős számú országspecifikus ajánlást intézett 

Magyarországhoz szerdán az Európai Bizottság. A költségvetésre és a gazdaságpolitikára vonatkozó 

ajánlások a tagállami (tanácsi) elfogadás után válnak hivatalossá és elviekben egyfajta iránytűként 

kellene, hogy szolgáljanak a kormány(ok) számára a következő egy évben.  

Brüsszel a márciusi országjelentés (https://www.bruxinfo.hu/cikk/20190227-termelekenyseg-

javitasa-magyar-gazdasag-nagy-kihivasa) és az arra válaszul április végéig benyújtott nemzeti 

reform- és konvergenciaprogram alapján 2019-ben számszerűen 18 országspecifikus ajánlással 

fordul a magyar kormányhoz, amelyek az államháztartás és az adózás, a bank- és pénzügyi 

http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/economy/20180703STO07132/az-eu-szerepe-a-nemzetkozi-kereskedelmi-szinteren-infografika
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/WDN-20180827-1
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6567_en.htm
https://www.bruxinfo.hu/cikk/20190227-termelekenyseg-javitasa-magyar-gazdasag-nagy-kihivasa
https://www.bruxinfo.hu/cikk/20190227-termelekenyseg-javitasa-magyar-gazdasag-nagy-kihivasa


szektor, a munkaerőpiac, oktatás és szociális politikák, a strukturális reformok és a közigazgatás, 

valamint az üzleti környezet kategóriájába esnek.  

Az idei ajánlások szinte teljesen lefedik a múlt éviekét, ami a Bizottságnak arról a korábban már 

kifejtett véleményéről tanúskodik, hogy hazánkban csak nagyon korlátozott mértékben veszik 

figyelembe ezeket.  

A testület négy fő pontba foglalta az ajánlásait. Az első a költségvetési szabályok maradéktalan 

betartására inti a kormányt, sorrendben már a harmadik alkalommal felszólítva az ún. jelentős 

eltérési eljárás korrigálására.  

A Bizottság egy évvel ezelőtt indította el az eljárást, azon az alapon, hogy az ország megítélése 

szerint aggasztó mértékben eltért középtávú költségvetési céljaitól, amit az államháztartás 

strukturális hiányának arányában állapítanak meg.  

A testület – amely most újabb ajánlásokkal fordult e  tekintetben a pénzügyminiszteri Tanácshoz – 

október 15-ig adott határidőt a kormánynak a korrekcióra, illetve még azelőtt a korrekciós 

intézkedések lejelentésére.  

A Bizottság mostani javaslatának értelmében az országnak idén a GDP 1 százalékával egyenértékű 

szerkezeti kiigazítást kell végrehajtania (éves szinten), 2020-ban pedig a GDP 0,75 százalékának 

megfelelő erőfeszítést várnak el Budapesttől.  

A költségvetés szerkezeti hiánya alatt az egyszeri intézkedésektől megtisztított deficitet értik, azt, 

ami hosszú távon javítja az államháztartás egyensúlyát. A jelentős eltérési eljárás nem azonos a 

túlzott mértékű hiány miatt elindított eljárással, az előbbi a stabilitási és növekedési paktum (uniós 

költségvetési kódex) preventív, utóbbi viszont már a korrekciós ágát jelenti. És az első a nem 

eurózóna tagok számára nem is jár szankciókkal.  

Az országspecifikus ajánlások második pontja a legsebezhetőbb társadalmi csoportok munkaerő-

piaci integrációjának folytatását (különöse tekintettel a készségek fejlesztésére), a megfelelő 

szociális támogatások és a munkanélküli segélyek rendszerének javítását kéri a kormánytól. 

Elvárás még az oktatás színvonalának javítása a hátrányos helyzetű csoportok és mindenekelőtt a 

romák minőségi mainstream oktatásban való részvételének növelésével. A Bizottság továbbá az 

egészségügy javítására ösztönzi Budapestet a megelőzést szolgáló egészségügyi intézkedések 

támogatása és a betegellátás révén.  

A harmadik pontban a Bizottság azokra a területekre helyezi a hangsúlyt, amelyeknek megítélése 

szerint elsőbbséget kellene élvezniük a kormány gazdaságfejlesztési beruházásaiban. Ezek: a 

kutatás és innováció, az alacsony szénkibocsátású energia és közlekedés, a hulladékinfrastruktúra, 

az energia- és forráshatékonyság, mindez a regionális fejlettségbeli különbségek 

figyelembevételével. A közbeszerzések terén a verseny erősítése is az ajánlások része.  

Az ajánlások negyedik pontjában a Bizottság a korrupció-ellenes keret megerősítésére helyezi a 

hangsúlyt, ideértve az ügyészségi erőfeszítések és a közérdekű információkhoz való hozzáférés 

javítását, valamint a bírói függetlenség megerősítését. A testület szerint Magyarországnak 

hatékony szociális párbeszéden és más érintettek bevonása, továbbá rendszeres és megfelelő 

hatásvizsgálatok elvégzésén keresztül kellene javítania a döntéshozatal minőségét és 

átláthatóságát.  

Az adórendszer egyszerűsítésének folytatását is szorgalmazza Brüsszel, mégpedig úgy, hogy 

ellenállóbbá tegyék az adórendszert egyes multinacionális cégek agresszív adótervezési 

gyakorlataival szemben. Végül, de nem utolsó sorban ismételten felhívják a kormány figyelmét a 

verseny javítására és a szabályozói kiszámíthatóságra a szolgáltatási szektorban. 

 

 



Brüsszel, 2019. május 27. 

Európai választások: az elmúlt 20 év legmagasabb részvételi aránya 

A 2019-es európai választások részvételi aránya rendkívül magas volt. Most itt az idő, 

hogy véglegesítsék a képviselőcsoportokat és eldöntsék, ki lesz a Bizottság következő 

elnöke. 

 

 

 

Az európai választások eredményeinek becsült adatai május 29-én, 12:53-kor 

Részvételi arány 

Idén az uniós választók több mint 50 százaléka adta le a voksát, ezzel elérve az elmúlt 20 év 

legmagasabb részvételi arányát. Ráadásul az 1979-es választások óta idén először emelkedett a 

szavazáson résztvevők aránya. 

A részvételi arány 21 országban növekedett, 7 országban több mint 10 százalékkal. A legnagyobb 

növekedés a spanyoloknál történt, több mint 20 százalékkal. 

Még több adat elérhető az európai választásokat folyamatosan követő élő közvetítésünkből, 

amelyet erre a linkre kattintva olvashatnak. 

A 2019-es európai választások kiemelkedő pillanatai 

Eredmények 

Az eddigi adatok alapján az alábbi országokból vannak végleges adataink: Horvátország, Ciprus, 

Csehország, Finnország, Franciaország, Németország és Szlovákia. Írországra és az Egyesült 

Királyságra vonatkozóan nemzeti becslések érhetőek el, a többi országra pedig becsült adatok. Ez 

azt jelenti, hogy a fenti képen látható becsült eredmények még mindig változhatnak. 

További adatokért látogassanak el a választási eredményeket bemutató honlapunkra, amelyet 

folyamatosan frissítünk az elérhető adatok alapján. 

Képviselőcsoportok 

A választások után az újonnan megválasztott EP-képviselőknek el kell dönteniük, a Parlament 

melyik képviselőcsoportjához akarnak csatlakozni, esetleg újat akarnak-e formálni. Ezekhez a 

képviselőcsoportokhoz különböző országok képviselői tartoznak, akik ugyanazokat a politikai 

elveket vallják. 

A képviselőcsoportoknak számos előnye van, például nagyobb befolyásuk van és több időt kapnak 

felszólalni egy-egy vita során, ugyanakkor meg kell felelniük bizonyos követelményeknek, például 

http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20190529PHT53427/20190529PHT53427_original.png
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20190529PHT53427/20190529PHT53427_original.png
https://www.europai-valasztasok.eu/hirek
https://valasztasi-eredmenyek.eu/


annak, hogy legalább 25 képviselőből kell állniuk, akik legalább hét különböző országból 

származnak. 

Pártvonalak között: Politikai pártok 

Csúcsjelöltek 

Az európai politikai pártok az európai választások előtt csúcsjelölteket indítottak az Európai 

Bizottság elnöki pozíciójának betöltésére. A Parlament azt a csúcsjelöltet választja meg az Európai 

Bizottság elnökévé, akit a Tanács jelöl, és aki a Parlament többségi támogatottságát is élvezi. 

A csúcsjelölteket másképpen, a német kifejezéssel élve „spitzenkandidaten”-nek nevezzük. Ezt a 

rendszert először 2014-ben használták, így választották meg Jean-Claude Junckert az Európai 

Bizottság elnökének. 

A választási eredmények fényében a csúcsjelöltek ezután megpróbálnak többséget elérni a 

Parlamentben. Eközben az uniós vezetők május 28-án, kedden csúcstalálkozót tartanak 

Brüsszelben, ahol megvitatják az európai választások eredményeit. Továbbá kezdetét veszi a 

jelölési folyamat a Bizottság új elnökének pozíciójáért, ahogy más uniós intézmények vezetői 

székeiért is. A Tanács várhatóan júniusra választja ki jelöltjeit. 

 

 

Brüsszel, 2019. május 23. 

Hogyan dolgozik az EU a munkavállalók jogainak erősítéséért? 

Az EU azért dolgozik Európa-szerte, hogy minél jobban megerősítse a munkavállalók 

jogait és megfelelő munkakörülményeket biztosítson mindenkinek. 

Az EU számos, a foglalkoztatást érintő intézkedést hozott már annak érdekében, hogy biztosítsa 

Európa-szerte a szociális védelmet. Ezek többek között lefektetik a minimum követelményeket a 

munkakörülményekre vonatkozóan, érintik például a munkaidő hosszát, a részmunkaidős állásokat, 

vagy a munkavállalók azon jogát, hogy minden munkájukat érintő fontos információhoz hozzá kell 

férniük. Ezek Európa szociális dimenziójának egyik legfontosabb elemévé váltak. 

Az olyan partnerek, mint a szakszervezetek, vagy a munkavállalók egyéb szervezetei fontos 

szerepet játszanak mindennek a formálásában. Az ún. „szociális párbeszéd” megbeszéléseken és 

egyeztetéseken keresztül lehetőséget biztosít arra, hogy a tárgyalófelek egy-egy speciális 

kérdésben megegyezésre jussanak. 

A munkavállalók jogai és az új típusú munkák 

A munkaidő hosszára vonatkozóan az EU olyan minumimfeltételeket állapított meg, amelyek 

minden tagországban alkalmazhatóak. Ennek megfelelően minden munkavállalónak egyéni jogokat 

biztosítanak, az egy héten ledolgozott órák száma maximum 48 óra lehet, egy évben legalább 4 

hét fizetett szabadsággal, az éjszakai műszakokban pihenőidővel. 

Az elmúlt években nagyon sokat változott a munkaerőpiac az új technológiáknak és a 

digitalizációnak köszönhetően, ezzel pedig minden sokkal rugalmasabb lett és új típusú 

munkahelyek születtek, több ideiglenes pozícióval és nem hagyományos állásokkal. 

Hogy az EU így is meg tudja védeni a munkavállalók jogait, különösen azokét, akik a 

legkiszolgáltatottabb helyzetben vannak, a Parlament 2019-ben a munkakörülményekre vonatkozó 

új minimumfeltételeket fogadott el. Ez többek között kiterjed a próbaidő hosszára, amit hat 

hónapban maximalizáltak, a kötelező tréningekre, amit ingyenessé tettek és megtiltotta a korlátozó 

szerződéseket. Az új szabályoknak megfelelően az új munkavállalók egy héttel a munkába állásuk 

után meg kell, hogy kapják az összes fontos információt arról, hogy mi a feladatuk és melyek a 

kötelezettségeik. 

https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/szocialis-ugyek/20170616STO77648
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu/sheet/58/social-dialogue
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=hu&intPageId=205
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/szocialis-ugyek/20181018STO16583
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/szocialis-ugyek/20181018STO16583
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/szocialis-ugyek/20190404STO35070


Az EU azt is szeretné elérni, hogy a munkavállalók jobban részt vehessenek a vállalatok 

döntéshozatalában, így lefektették a munkavállalók tájékoztatáshoz és konzultációhoz való jogára 

vonatkozó általános szabályokat is. Továbbá azt is megjegyzik a szabályok, hogy a munkavállalók 

tömeges elbocsátása esetén a munkáltatónak kötelessége a szakszervezettel tárgyalnia. 

Nemzetközi szinten a munkavállalókat az Európai Üzemi Tanácsok képviselik. Ezeken keresztül a 

cégek vezetésének informálnia kell a munkavállalókat a jelentősebb, őket is érintő uniós 

döntésekről. 

A munkavállalók EU-n belüli mozgástere 

A társadalombiztosítási jogosultság tagországok közötti koordinációjának köszönhetően az 

európaiak akkor is megkapják a nekik járó egészségügyi és szociális ellátást, ha elköltöznek egy 

másik tagállamba. Ennek megfelelően a betegszabadság, az anyasági/apasági szabadság ugyanúgy 

kijár mindenhol, a munkanélküliségi és egyéb hasonló támogatásokról pedig jelenleg is zajlanak a 

tárgyalások. 

2019-ben az EP elfogadta az Európai Munkaügyi Hivatal felállításáról szóló terveket is. Az uniós 

ügynökség 2023-tól működik majd, és abban segíti a tagállamokat és az Európai Bizottságot, hogy 

egyszerűbben tudják adaptálni az uniós szabályokat a foglalkoztatásra és a társadalombiztosítási 

rendszerek koordinációjára vonatkozóan. 

A vállalatok kiküldetésre küldhetik munkavállalóikat, ezért az EU ezeknek a munkavállalóknak is 

biztosítani kívánja a jogait. 2018-ban fogadtak el erre vonatkozó szabályokat, amelyek ugyanannyi 

munkáért ugyanannyi fizetést biztosítanak a kiküldetésben lévő dolgozóknak, mintha az eredeti 

munkahelyükön dolgoznának. 

A munkanélküliség elleni küzdelem elősegítése és a munkaerő-piaci kereslet és kínálat jobb 

párosítása érdekében a Parlament 2016-ban elfogadta a foglalkoztatási szolgálatok európai 

hálózatát (EURES) átalakító rendeletet, létrehozva az álláskeresők és állásajánlatok uniós szintű 

adatbázisát. 

 

Jobb munkalehetőségek teremtése az EU-ban 

A munkavállalók biztonsága és egészsége 

Az Unió a munkahelyi egészségvédelem és biztonság érdekében szabályokat fogadott el, ezzel is 

segítve és kiegészítve a tagállamokban érvényes törvényeket. 

A munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző 

intézkedések bevezetéséről szóló irányelv általános szabályokat fektet le az egészségvédelmi és 

biztonsági követelményekre vonatkozóan. Ezek érvényesek mind a privát, mind a közszférában és 

meghatározza a munkáltatók és munkavállalók kötelezettségeit. Emellett speciális szabályokat 

állapít meg a veszélyes anyagokkal való érintkezés esetére, és akkor, ha a munkavállalók speciális 

kategóriába tartoznak (például terhes nők vagy fiatal dolgozók), ha különleges feladataik vannak 

(kézi tehermozgatás) vagy különleges munkahelyeik (halászhajók). 

A Parlament arra vonatkozóan is elfogadott egy irányelvet, hogy még tovább csökkentsék a 

daganatos megbetegedéseket kiváltó rákkeltő anyagokat a munkahelyeken. Ennek értelmében 

különböző vegyszereknél állapítanak meg határértékeket, például olyanoknál, amelyeket 

laboratóriumokban, az elektronikában, temetéskor, felújítások során, az egészségügyben, a 

műanyagok gyártásakor és az újrahasznosító szektorokban használnak. 

A tagállamok ennél szigorúbb határértékeket is megállapíthatnak, amikor elfogadják és 

alkalmazzák az uniós szabályokat. 

Az elöregedő munkaerővel és a magasabb nyugdíjkorhatárral együtt az egészségügyi problémák is 

megsokasodtak. 2018-ban ezért az EP elfogadta az arra vonatkozó intézkedéseket, amelyek 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu/sheet/57/workers-right-to-information-consultation-and-participation
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu/sheet/55/social-security-cover-in-other-eu-member-states
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20687&langId=en
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/szocialis-ugyek/20171012STO85930
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20160223IPR15436/matching-job-seekers-and-vacancies-across-europe
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20160223IPR15436/matching-job-seekers-and-vacancies-across-europe
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu/sheet/56/health-and-safety-at-work
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A01989L0391-20081211
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/szocialis-ugyek/20171023STO86602


elősegítik a munkavállalók visszatérését egy-egy hosszabb betegség után, illetve a krónikus beteg 

vagy fogyatékkal élő személyek visszailleszkedését a munkahelyekre. 

 

A gyógyuló emberek visszasegítése a munkaerőpiacra 

A munka és a magánélet egyensúlya és a nemek közötti egyenlőség 

A Parlament mindig is határozottan kiállt a férfiak és nők közötti egyenlőség és amellett, hogy a 

nemek közötti egyenlőség az élet minden területén megvalósuljon. 

A több egyenlő lehetőség biztosítása érdekében az EP 2019-ben új szabályokat fogadott el, 

amelyek célja, hogy segítsék a kisgyerekes szülőket, valamint a családtagjaikat gondozókat 

a munka és a családi élet sikeresebb összehangolásában. Ennek értelmében legalább 10 munkanap 

apasági szabadság jár, minimum 4 hónapos egyéni szülői szabadság, amelyből 2 hónap nem 

átruházható és fizetett, és évente 5 munkanap gondozói szabadság azok számára, akik súlyosan 

beteg vagy gondozásra szoruló családtagot látnak el. 

A várandós anyák jogait a várandós munkavállalókról szóló irányelv foglalja össze, amely szerint 

legalább 14 hét anyasági szabadság jár mindenkinek, és két hét kötelező szabadság a szülés előtt 

és/vagy után. 

A Parlament tovább folyamatosan harcol a nemek közötti bérszakadék ellen és a férfiak és 

nők nyugdíjkülönbségénekcsökkentéséért. Emellett számos intézkedést tett a megfélemlítés és 

a szexuális zaklatás ellen is. 

 

 

Brüsszel, 2019. május 23. 

Terrorizmus elleni küzdelem: az EU intézkedéseinek magyarázata  

 A terrorizmus megfékezéséhez szükség van a finanszírozás és a radikalizáció 

megszüntetésére és a határok ellenőrzésére. Tudjon meg többet arról, hogyan küzd az 

EU a terrorizmus ellen. 

Az EU terrorizmus elleni fellépése 

A biztonság kérdése nagy aggodalommal tölti el az európaiakat, 77 százalékuk , ahogy 

a magyaroknak is, azt szeretné, ha az EU többet tenne a terrorizmus elleni küzdelemben. 

Az EU szigorúbb határellenőrzést vezetett be a támadások megakadályozása érdekében, valamint 

növelte a tagállamok közti rendőrségi és bírósági együttműködést. Így hatékonyabban léphet fel a 

terrorizmus finanszírozása, a szervezett bűnözés és a radikalizálódás ellen, illetve gyorsabban 

kézre kerítheti a gyanúsítottakat.  

Az EU-s határellenőrzés javítása 

A schengeni térség biztosítása érdekében 2017 áprilisától szisztematikus ellenőrzéseket 

vezettek be az Európai Unió külső határainál. Ennek értelmében minden EU-ba beutazó és azt 

elhagyó iratait ellenőrzik, és összevetik az elveszett és ellopott iratokat nyilvántartó közös 

adatbázissal. 

A nem uniós polgárok schengeni mozgását egy elektronikus ki- és beléptetési rendszerrel 

követik, ezzel egyrészt könnyebb kiszűrni az úti okmányokkal kapcsolatos bűncselekményeket és 

csalásokat, másrészt a pecsétes rendszer lecserélésével gyorsabb és hatékonyabb lesz a 

határellenőrzés. Erről 2017 novemberében egyezett meg a Parlament az EU minisztereivel, a 

rendszert pedig 2020-ig minden uniós országban be kell majd vezetni. 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/social/20180830STO11344/getting-back-to-work-after-a-long-sickness-or-injury-video
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu/sheet/59/equality-between-men-and-women
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/szocialis-ugyek/20180706STO07413
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635586/EPRS_ATA(2019)635586_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/social/20170203STO61042/gender-equality-time-to-close-the-gap
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/szocialis-ugyek/20170609STO77059
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/szocialis-ugyek/20180911STO13151
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20180912STO13338/survey-people-want-eu-to-focus-on-terrorism-unemployment-environment
https://www.europarl.europa.eu/infographic/eurobarometer/2018/index_hu.html#terrorism
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/rendorsegi-egyuttmukodes
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20170210IPR61804/stopping-foreign-fighters-at-eu-external-borders
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20170210IPR61804/stopping-foreign-fighters-at-eu-external-borders
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/security/20171023STO86604/schengen-modern-hatarregisztracios-rendszert-vezetne-be-az-eu-video
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/security/20171023STO86604/schengen-modern-hatarregisztracios-rendszert-vezetne-be-az-eu-video


2018 júliusában a Parlament zöld utat adott az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer 

(ETIAS)bevezetéséhez is. 2021-től a nem vízumköteles utazóknak is előzetes engedélyhez kötik a 

belépést az EU-ba. Az ellenőrzési rendszer célja, hogy kiszűrje azokat, akik biztonsági kockázatot 

jelentenek az EU számára. 

Hatékonyabb határellenőrzés 

Schengen 

Annak érdekében, hogy megakadályozzák a terroristák szabad mozgását az EU-n belül, számos 

ország bevezette azideiglenes határellenőrzést. A Parlament azonban úgy gondolja, hogy ezek a 

határellenőrzések veszélyeztetik aschengeni rendszert, ezért azt szeretnék, ha ez csak a legutolsó 

megoldás lenne. 

A külső határok megerősítése 

Az EP javaslata szerint 2027-ig 10 ezer főre növelik az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség 

tisztségviselőinek számát, ezzel is biztosítva Európa 13 ezer kilométernyi szárazföldi és 66 ezer 

kilométernyi tengeri külső határait. 

Az új tisztségviselők egy-egy uniós tagország kérésére biztosítják a határvédelmet és a migráció 

kezelését, valamint a határokon átívelő bűncselekmények felderítésében is segítenek. 

10 000 tisztviselő az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek 

A külföldi terrorista harcosok megállítása 

2015 óta megnövekedett a vallási indíttatású terrortámadások száma az EU-ban és nagyjából 

ötezer olyan személy van, akik feltételezhetően szíriai és iraki területekre utaztak az EU-ból, hogy 

ott terrorista csoportokhoz csatlakozzanak. 

Az EU 2017-ben elfogadta, hogy minden tagállamban kriminalizálják a terrorista 

előkészületeket is. A jövőben büntetni fogják a külföldi terrorista csoporthoz történő kiutazást, a 

toborzást, a kiképzésben való részvételt, a terrorizmus népszerűsítését és pénzelését is. A külső 

határokon bevezetett szigorúbb ellenőrzéssel együtt hatékonyabban kezelhetik a külföldi harcosok 

jelenségét. 

2015 óta a külföldi terrorista harcosok száma jelentősen csökkent. Az Europol szerint ugyanis 

ahogy az Iszlám Állam gyengül, a követők úgy igyekeznek inkább magányos terrorcselekményeket 

végrehajtani abban az országban, ahonnan származnak, mint hogy elutazzanak az ún. kalifátusba. 

Utasadat-nyilvántartás (PNR) 

Legkésőbb idén májustól azok a légitársaságok, amelyek harmadik országból is indítanak járatokat 

Európába, kötelesek átadni az utasok adatait a nemzeti hatóságoknak. Az utasadat-nyilvántartás 

(PNR) az utas nevét, az utazás időpontját, útvonalát, illetve a fizetés módját is tartalmazza, de az 

adatok kizárólag a terrorizmus, illetve az embercsempészet és ehhez hasonló súlyos 

bűncselekmények elleni fellépéshez használhatók. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos tárgyalások több mint öt évet vettek igénybe, az Európai Parlament 

ragaszkodott a személyes adatok szigorú védelméhez, és ahhoz, hogy a PNR-adatgyűjtés során ne 

lehessen olyan érzékeny adatokat felfedni az emberekről, mint etnikai hovatartozás, vallási vagy 

politikai nézet, egészség vagy szexuális irányultság. Az adatokat öt évig őrzik meg, de bizonyos 

személyes adatokat, például az utas nevét hat hónap után törölni kell. 

További információ az utasadat-nyilvántartásról itt érhető el. 

Érkezési oldalon: a légi utasok adatainak megosztása 

Hatékonyabb információcsere a terrorizmus megfékezésére 

A bűnözők és terroristák gyakran különböző személyazonosságot használnak a határellenőrzés és a 

hatóságok kijátszásához. Ezek az esetek is rámutatnak az érintett hatóságok, a rendőrségek, 

bíróságok és titkosszolgálatok közti hatékony információcsere fontosságára. 

https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/security/20180628STO06868/security-screening-travellers-before-they-arrive-in-the-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/security/20180628STO06868/security-screening-travellers-before-they-arrive-in-the-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/security/20181116STO19210/schengen-suspension-how-long-should-internal-border-checks-last
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20180525STO04311/schengen-what-issues-affect-the-border-free-zone
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/biztonsag/20190404STO35073
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/security/20180703STO07125
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2018-tesat-2018
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20170210IPR61803/terrorellenes-intezkedesek-a-kulfoldi-harcosok-es-maganyos-elkovetok-ellen
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20170210IPR61803/terrorellenes-intezkedesek-a-kulfoldi-harcosok-es-maganyos-elkovetok-ellen
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20160407IPR21775/az-ep-tamogatja-az-utas-adatok-felhasznalasara-vonatkozo-unios-iranyelvet
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/hu/document.html?reference=EPRS_ATA%282016%29580886
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/hu/document.html?reference=EPRS_ATA%282016%29580886
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/utasadat-nyilvantartas-pnr


2018-ban a Parlament elfogadta azokat az új szabályokat, amelyek a belső határvédelmet és 

biztonságot hivatottak megerősítésíteni 30 európai országban. A Schengeni Információs 

Rendszer (SIS) adatbázisának megerősítése azért is fontos, mert így az unió hatékonyabban tud 

majd fellépni a terrorizmussal, a határokon átnyúló bűnözéssel és a szabálytalan határátkelésekkel 

szemben. 

Az új rendszer várhatóan 2023 után lép működésbe. 

Az EU bűnüldöző hatósága, az Europol a nemzeti rendőrségek közti információcserét segíti. 2016 

májusában aParlament megegyezett az Europol hatáskörének kibővítéséről, hogy hatékonyabban 

léphessen fel a terrorizmus ellen és szakosított egységeket állítsanak fel, például az Európai 

Terrorellenes Központot. 

A pénzcsapok elzárása 

A terroristák megállításának egyik leghatékonyabb eszköze az, ha elvágják a pénzügyi forrásaikat 

és így ellehetetlenítik a logisztikát. 

Ennek érdekében 2018-ban az Európai Parlament frissítette a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozásának megelőzéséről szóló irányelvét. Ezáltal átláthatóbbak lesznek a cégek tulajdoni 

viszonyai. Új szabályokat állapít meg továbbá a digitális fizetőeszközökkel és a névtelenül 

vásárolható előre fizetett (prepaid) bankkártyákkal kapcsolatban is. 

A pénzmosás az EU valamennyi tagállamában bűncselekménynek számít, az ehhez kapcsolódó 

fogalmak meghatározása, és a kiszabható szankciók azonban eltérőek. Az EP új szabályai azonban 

összehangolják a pénzmosással kapcsolatos bűncselekmények (például a kiberbűnözés) és 

szankciók meghatározását, ezzel megszüntetve a határokon átnyúló igazságügyi és rendőrségi 

együttműködés mostani akadályait. 

Az Európai Unióban a bűnözők által bonyolított üzletek forgalma körülbelül 110 milliárd euró 

évente, a bűncselekményből származó becsült jövedelem 98,9%-át azonban nem kobozzák el, és 

az továbbra is a bűnözők rendelkezésére áll. Ez ellen lép fel az EU a 2018 októberében elfogadott 

szabályokkal, amelyek kimondják, hogy meg kell erősíteni a nemzeti hatóságok szerepét, valamint 

szorosabb határidőket kell meghatározni arra, hogy a hatóságok kommunikáljanak egymással és 

döntést hozzanak egy másik országból érkező kérés végrehajtásáról. 

Ezek a szabályok 2020-tól lépnek életbe. 

Terrorizmus elleni harc: a pénzcsapok elzárása 

A lőfegyverek szabályainak felülvizsgálata 

Az Európai Unió mindent megtesz annak érdekében, hogy a legveszélyesebb fegyverek ne 

kerülhessenek illetéktelen kezekbe. A lőfegyverekre vonatkozó irányelv frissítése még egy lépést 

tett az élessé alakítható fegyverek betiltása felé. Ilyeneket használtak a terroristák például a 

2015-ös párizsi támadások során. Habár léteznek kivételek (múzeumok, vadászat, stb.), a 

tagállami hatóságoknak garantálniuk kell, hogy ilyen fegyverek nem kerülnek illetéktelen kezekbe. 

Az EU-ban történt terrortámadások túlnyomó többségében házi készítésű bombákat használtak. 

A 2019 áprilisábanelfogadott szabályok ezért azt szigorítják, hogy kik és hogyan juthatnak hozzá a 

robbanószerek elkészítéséhez szükséges hozzávalókhoz. 

A radikalizáció megelőzése 

Mivel a terroristák és a szélsőségesek gyakran használják az internetet arra, hogy terjesszék a 

propagandát, ezért a Parlament azt szeretné elérni, hogy az online terrorista tartalmakat egy órán 

belül el kellene távolítani az olyan nagy platformokról, mint a Facebook vagy a YouTube, miután 

azok az illetékes nemzeti hatóságtól kézhez kapták az eltávolítási végzést. 

A Parlament 2017 júliusában bizottságot hozott létre, amely 2017 szeptemberében meg is kezdte a 

munkáját, hogy értékelje a terrorizmus elleni lépéseket. A jelentés felszólítja a tagállamokat, hogy 

https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/security/20181011STO15882/security-improving-the-schengen-information-system
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/security/20181011STO15882/security-improving-the-schengen-information-system
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190410IPR37589/improving-data-exchange-between-eu-information-systems
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/rendorsegi-egyuttmukodes/20160509STO26397/parlament-boviteni-kell-az-europol-hataskoret-a-terrorizmus-elleni-fellepesben
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/security/20180404STO00913/plenary-vote-stricter-eu-rules-on-money-laundering-and-terrorism-financing
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/security/20180404STO00913/plenary-vote-stricter-eu-rules-on-money-laundering-and-terrorism-financing
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/security/20180906STO12171/new-rules-to-tackle-terrorism-and-criminal-financing
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/security/20180927STO14535/criminal-proceeds-making-it-easier-to-freeze-and-confiscate-across-the-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/security/20180927STO14535/criminal-proceeds-making-it-easier-to-freeze-and-confiscate-across-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607272/EPRS_BRI%282017%29607272_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20170308IPR65677/parliament-approves-revised-eu-gun-law-to-close-security-loopholes
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/security/20190222STO28408/terrorism-stricter-eu-rules-to-prevent-home-made-bombs
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20190410IPR37571/terrorist-content-online-should-be-removed-within-one-hour-says-ep
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20190410IPR37571/terrorist-content-online-should-be-removed-within-one-hour-says-ep
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/security/20181122STO19808/terrorism-meps-propose-new-measure-to-tackle-the-threat


fektessenek be a legfrissebb infokommunikációs technológiákba, amelyek lehetővé teszik az 

adatbázisok megfelelő ellenőrzését, hangsúlyozzák a biometrikus adatok használatát és az 

adatbázisok átjárhatóságának fontosságát. A radikalizáció legfőbb forrásai a közösségi média, 

könyvek, az audiovizuális média, a börtönök és a gyűlöletkeltő személyek. A jelentés ezért 

felszólítja az érintett cégeket, hogy az online terrorista tartalmakat töröljék és jelentsék azokat 

rendszeresen. 

Az Európában történt terrorcselekmények nagy részét olyan európai polgárok követték el, akik 

Európában születtek és anélkül radikalizálódtak, hogy elhagyták volna a kontinenst. A Parlament 

szerint ezért sürgős a közös tagállami fellépés a radikalizálódás megelőzése céljából és 

intézkedéseket kell bevezetni a börtönökben, vagy online terjedő radikalizáció ellen. 

Hogyan lehet megelőzni a radikalizációt? 

Mit tehet az EU? 

Az uniós szint biztosítja a legmagasabb fokú koordinációt és együttműködést a tagállamok 

között, habár a bűnözés elleni harc és a biztonság fenntartása elsősorban a tagállamok saját 

kompetenciája. 

Az EP-képviselők a tagállamok minisztereivel egyeztetnek a terrorizmus elleni fellépést segítő 

jogszabályokról. A Parlament egyik fő feladata, hogy ügyel az emberi jogok és a személyes 

adatok védelméhez való jog betartatására, ami főként a bűncselekmények elleni fellépés szigorú 

szabályai kapcán fontosak. 

Európa biztonsága az uniós intézmények közös prioritása. Az EU terrorizmus elleni stratégiája 4 fő 

pillérre épül: megelőzés, védekezés, üldözés, reagálás. Az Európai Bizottság az új intézkedéseket 

az EU 2015-2020 közötti időszakra vonatkozó védelmi stratégiája keretében hozza meg, amelynek 

célja, hogy erősítse az együttműködést a tagállamok között a terrorizmus, a szervezett 

bűncselekmények és a kiberbűnözés elleni fellépésben. 

Az EU továbbá azon is folyamatosan dolgozik, hogy fokozza a külső biztonságot a harmadik 

országokkal való együttműködésen keresztül. 

 
 
Brüsszel, 2019. május 1. 

A 2019-es európai választások menetrendje 

Mi következik a választás után? 

Május 23-26. között az európaiak arról szavaznak, hogy ki legyen az a 751 képviselő, aki a 

következő öt évben az érdekeiket képviseli. Ezek a képviselők aztán megválasztják a következő 

Európai Bizottság elnökét és jóvá hagyják az egész Bizottság összetételét. 

Az európai politikai pártok csúcsjelölteket választottak, akik az új Európai Bizottság elnöki 

posztjáért indulnak. Az európai választások után, az eredményeket figyelembe véve, az uniós 

vezetők javaslatot tesznek a Bizottság elnökének személyére. Ez olyan személy nem lehet, aki nem 

vett részt a csúcsjelölti folyamatban. Az EP júliusban választja meg az új elnököt. 

Ezek után a tagállamok biztosokat javasolnak, szorosan együttműködve a Bizottság új elnökével. 

A biztosjelölteket a javasolt portfóliókért felelős parlamenti szakbizottságok hallgatják meg, mielőtt 

a képviselők a plenáris ülésen elfogadják a teljes új Bizottságot. 

Az új Európai Bizottság november 1-én lép hivatalba. 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/security/20151016STO98139/rachida-dati-a-radikalizaciorol-europai-valaszt-kell-adnunk-a-fenyegetesre
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20151120IPR03612/az-ep-unios-strategiat-var-a-fiatal-europaiak-radikalizalodasanak-megfekezesere
http://www.consilium.europa.eu/hu/policies/fight-against-terrorism/
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-security
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635561/EPRS_BRI(2019)635561_EN.pdf
https://www.szavaznifogok.eu/
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/elections-press-kit/2/lead-candidates
https://www.europarl.europa.eu/committees/hu/home.html


 
 

 



Brüsszel, 2019. április 28. 

Fokozódó nyomás alatt Európában a bírói függetlenség 

A magyar közvélemény 42-43 százaléka inkább jó véleménnyel van az 

igazságszolgáltatás függetlenségéhez, miközben a cégek és vállalkozások között többen 

vannak az elégedetlenek a válaszadók közül.  

Az Európai Bizottság közzétette a 2019-évi igazságügyi eredménytáblát, ami Brüsszel szerint arról 

a közvélekedésről tanúskodik, hogy az EU-ban egyre nagyobb kihívást jelent a bírói függetlenség 

biztosítása.  

Az Európai Bizottság idén már 57 mutatót tükröző ábra alapján helyezte mérlegre a tagállamok 

igazságügyi és igazságszolgáltatási rendszerének működését, a korábbiakhoz hasonlóan három fő 

szempontra, a hatékonyságra, a minőségre és a függetlenségre fókuszálva.  

A Bizottság miközben az igazságszolgáltatási rendszerek hatékonysága és minősége tekintetében 

viszonylagos javulást lát az évek során, addig az eredménytábla arra is rámutat, hogy a polgárok 

és a üzleti vállalkozások véleménye szerint egyre nagyobb kihívást jelent a bírói függetlenség 

biztosítása.  

„A 2019. évi uniós igazságügyi eredménytábla olyan időszakban lát napvilágot, amikor Európa 

egyes részein a jogállamiságot egyre súlyosabb kihívások veszélyeztetik. Örömmel látom, hogy 

számos ország tovább tökéletesíti igazságszolgáltatási rendszerét. Sajnálatos módon azonban 

néhány másik országban tapasztaltak megfordítják a kedvező tendenciákat. Még mindig túl sok 

olyan uniós polgár van, aki szerint hazájában nem független az igazságszolgáltatás, és akinek túl 

sokáig kell várnia arra, hogy pont kerüljön peres ügye végére” - közölte Vera Jourová, a 

jogérvényesülésért, a fogyasztóvédelemért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős uniós 

biztos.  

Miközben az igazságszolgáltatás hatékonyságát és minőségét objektív mutatók és adatok 

figyelembevételével hasonlítja össze az eredménytábla, addig a függetlenséget a lakosság és a 

cégek szubjektív érzékeléséről készült két felmérés (az egyik a Világgazdasági Fórumé, a másik az 

Eurobarométer) alapján méri. Megállapítható, hogy tavaly 2016-2017-hez képest az üzleti 

vállalkozások a tagállamok háromötödénél rosszabbnak látták az igazságszolgáltatás 

függetlenségét. A legtöbben a kormányzati és a politikusi beavatkozást és nyomásgyakorlást 

nevezték meg a rosszabbodó tendencia fő okaként. 

A Világgazdasági Fórum 2017-es évre vonatkozó felmérése a bírói függetlenség céges percepciója 

alapján a 25-ik helyre tette Magyarországot, csupán Lengyelországban, Szlovákiában és 

Horvátországban érzékelve rosszabbnak a helyzetet.  

Az Eurobarométer felmérése különbséget mutat a tekintetben, ahogy a hazai közvélemény és az 

üzleti vállalkozások érzéklik az igazságszolgáltatás függetlenségét. A lakosság körében 5 százalék 

nagyon jónak, nagyjából 37 százalék meglehetősen pozitívnak ítéli a helyzetet (összesen 42%), 

míg 34 százalékuk eléggé rossznak, vagy nagyon rossznak. A megkérdezettek nagyjából 24 

százalékának nincs véleménye.  

A cégek körében a többi tagállamhoz képest Horvátország után hazánkban látják a legkevesebben 

nagyon jónak, vagy meglehetősen jónak az igazságszolgáltatás függetlenségét (mindösszesen 

18%). Ezzel szemben 31 százalék negatív véleményt formált, a megkérdezettek több mint 50 

százalékának pedig nem volt véleménye.  

Mindkét kategóriában a kormányzat és a politikusok beavatkozását és nyomásgyakorlását jelölték 

meg a negatív percepció elsődleges okaként. Ezt követi a gazdasági érdekcsoportok és más 

partikuláris érdekek nyomásgyakorlása, és végül a bírák elégtelen státusza.  



Ha a függetlenség érzékelésének tekintetében Magyarország a sereghajtók közé tartozik, akkor az 

igazságügyi és igazságszolgáltatási rendszer hatékonysága és gyakran minősége terén is hazánk 

gyakran az európai élmezőnyben vagy a középmezőnyben foglal helyet. 

Az első fokú bírósági eljárások például átlagban csak négy tagállamban vesznek hosszabb időt 

igénybe mint nálunk (Dánia, Észtország, Litvánia és Ausztria). Minden fokot figyelembe véve a 13-

ik leggyorsabban működő a magyar igazságszolgáltatás. A közigazgatási ügyek esetében a hazai 

rendszer a 4-ik leghatékonyabbnak bizonyult az EU-ban.  

A100 főre eső első fokon függőben lévő ügyek száma nálunk az ötödik legalacsonyabb az EU-ban. 

A le nem zárult közigazgatási ügyek száma pedig az egész Unióban csak Luxemburgban 

alacsonyabb. A hazai rendszer az elektronikus kommunikáció és a szabadalmi ügyek terén is jól 

teljesít, ezzel szemben jóval gyengébb a mérleg a pénzmosással összefüggő ügyek időtartamát 

illetően, ahol a magyar teljesítmény a 22-ik helyre volt elég.  

Az igazságszolgáltatás minőségét illető mutatók tekintetében már vegyesebb az összkép. A 

hozzáférés kritériumát vizsgálva az online információk terén a 14-ik a magyar helyezés, és a 

követeléshez képest viszonylag magas, 20 százalékos a perköltség, ami az ügyek elindításához 

szükséges (ez a 19-ik legmagasabb).  

Ezzel szemben jól állunk (5-ik hely) a periratok online benyújtását és a bírósági ítéletek 

elérhetőségét (4-ik hely) illetően. Az állami forrásokból fejenként 50 euró jut az igazságszolgáltatás 

költségeire, ami a 23-ik legmagasabb összeg (igaz mindez euróban, nem vásárlóerő-paritáson 

mérve). A bruttó hazai termék (GDP) arányában ugyanakkor Magyarország fordítja 0,4%-kal a 

hatodik legtöbb pénzt az igazságszolgáltatás működésére. 

Százezer lakosra 28 bíró jut hazánkban, ami az 5-ik legmagasabb szám az EU-ban. A 100 ezer 

lakosra jutó 110 jogász viszont a 16-ik legmagasabb szám. Az adatokból az is kiderül, hogy a 

magyar bírók kapnak a legnagyobb arányban európai uniós tréninget és felkészítést (2-ik 

legmagasabb mutató). A legfelső bírósági döntések minőségét javítani hivatott sztenderdek 

(ítéletek magyarázata, időkeretek és elmaradások) tekintetében a 17-ik helyre futotta, de például 

az ítéletekre adott határidők szempontjából a magyar igazságszolgáltatást az ötödik helyre tette a 

2019-ik évi eredménytábla.  

 

 

Brüsszel, 2019. április 26. 

Vestagerék a magyar "médiamammut" nyomában 

Panaszos bejelentésre vizsgálódik az Európai Bizottság, hogy a magyar kormányközeli 

médiakonglomerátum létrehozásának van-e állami támogatási vonzata – árulta el az 

Európai Unió versenyjogi biztosa.  

Margrethe Vestager, akit sokan a liberálisok tulajdonképpeni bizottsági elnökjelöltjének tartanak, 

bevallottan nem föderalista, miközben támogatja a nemzeti vétójog szűkítését munkaerőpiaci és 

szociális, adózási és külpolitikai kérdésekben.  

A folyamat túl korai szakaszban van ahhoz, hogy bármiről is beszámolhatna Vestager.  

Az európai liberálisok hétfős „Európa team”-jének tagja (a liberálisok formálisan nem állítottak 

csúcsjelöltet az európai választásokra) brüsszeli irodájában nyilatkozott több európai lap, köztük a 

BruxInfó tudósítójának, és ebben a szerepében a szavazók mozgósítását tekinti a legfontosabb 

feladatának a május végi EP-választások előtt.  

Vestager – akit több felmérés is a Juncker-bizottság messze legkompetensebb és legnépszerűbb 

tagjának hozott ki – önmagát nem sorolja a bizottsági elnöki poszt várományosai közé, jóllehet, 



sokak meggyőződése, hogy valójában ő a liberálisok jelöltje. A dán nemzetiségű politikus, 

hazájának korábbi pénzügyminisztere ugyanakkor nyíltan beszél arról, hogy a következő Európai 

Bizottságban is szívesen vállalna szerepet, de sorsa a május-júniusi dániai parlamenti 

választásokon győztes kormány kezében lesz.  

Arra a kérdésre, hogy miben más az EU öt évvel ezelőtti hivatalba lépéséhez képest, azonnal a 

jogállamiság és a sajtószabadság törékenyebb helyzetét említi. „Ha pillantást vetünk a 

médiakoncentráció mértékére egyes tagállamokban, illetve arra a szomorú tényre, hogy Európában 

újságírók estek gyilkosság áldozatául, akkor nem túl rózsás a helyzet” - mondja.  

Az uniós versenypolitika őre, aki néhol nagy tapsot aratott, máshol éles kritikákat váltott ki  az 

amerikai digitális multikkal szembeni határozott fellépése miatt, elismeri, hogy a 

médiakoncentráció elleni fellépés a tagállamok dolga, a Bizottságnak legfeljebb indokolt esetekben, 

az állami támogatási szabályok érintettsége esetén lehet hozzászólása a dologhoz. Ennek 

apropóján jegyezte meg azt, hogy a felügyelete alá tartozó szolgálatoknak nem kerülte el a 

figyelmét az az intézkedés, amely – versenyhatósági kontroll mellőzésével – több mint 400 hazai 

médiumot egyetlen nagy cégbe olvasztott be.  

A dán liberális – aki május 1-jén Budapesten is megfordul a hétfős team tagjának számító 

momentumos Cseh Katalin oldalán – úgy véli, hogy ha Orbán Viktor és a lengyel kormány nem 

ment volna túl messzire a jogállamiságtól elkanyarodó úton, akkor nem indultak volna eljárások az 

Európai Bíróságon. Vestager szerint valaki ne lehet fél lábbal benn és kívül az EU-ban, csak „teljes 

tagság” van , és az nem járja, hogy egyesek csak a nekik tetsző dolgokat akarják kiszemezgetni az 

uniós tagságból. A politikus ezért az uniós kifizetések és a jogállami normák összekapcsolásával is 

egyetért, de hozzáteszi, hogy az ilyen -féle szankciós mechanizmusok nem lehetnek úgy 

megkomponálva, hogy csak a források nettó kedvezményezetteit sújtsák.  

A dán versenypolitikai biztos szerint országa a jó példa rá, hogy a többsebességes Európa már 

régóta adottság. Fontosnak tartja, hogy az EU tagjainak közös ambícióik legyenek, és azok, akik 

gyorsabban akarnak előrehaladni, azok ezt megtehessék.  

Ami a küszöbönálló EP-választásokat illeti, Vestager úgy látja, hogy a hagyományos Európa-párti 

erőknek a kezében van a marsallbot, és elegendően széles működő többséget lesznek képesek 

felvonultatni, ellensúlyozandó a populista erők előretörését.  

 

 

Brüsszel, 2019. április 18. 

A Parlament jóváhagyta az új teherautók széndioxid-kibocsátási szintjeit 

30 százalékos kibocsátáscsökkentési cél az új nehézgépjárművel számára 2030-ig. 

A közúti közlekedésből származó kibocsátások 25 százalékáért a teherautók és kamionok a 

felelősek 

Az Unióban közlekedő teherautók és kamionok széndioxid-kibocsátását korlátozó jogszabályról 

döntött a Parlament csütörtökön. 

A szabály értelmében 2030-ra 30 százalékkal csökkenteni kell az új nehézgépjárművek, azaz 

teherautók és kamionok széndioxid-kibocsátását. Köztes célnak 2025-re 15 százalékos csökkentést 

ír elő a jogszabály. 

A teherautók gyártóinak biztosítani kell, hogy 2025-re új eladásaik legalább két százaléka zéró, 

vagy alacsony kibocsátású új járművekből származzon. Erre azért van szükség, mert a közúti 

közlekedésből származó széndioxid-kibocsátás mértéke fokozatosan nő, amelynek negyedéért a 

nehézgépjárművek felelnek. 



Az Európai Bizottságnak a Párizsi megállapodással összhangban 2022-ig kell megállapítania a 2030 

utáni célértékeket. 

Bas Eickhout holland zöldpárti jelentéstevő szerint 

„Nagy siker, hogy most első ízben az Unió fellép a nehézgépjárművek széndioxid-kibocsátása ellen. 

A rendelet segít majd csökkenteni a közutak légszennyezettségét és javítja a levegőminőséget. A 

tiszta teherautók jövőjét az innováció határozza majd meg. A jogszabálynak ezért a változtatásra 

és a technológiai fejlődésre kell ösztönözni az iparágat.” 

A következő lépések 

A szakminiszterekből álló Tanácsnak hivatalosan is el kell fogadnia a jogszabályt, amely ezt 

követően lép életbe. 

Háttér 

A közúti közlekedésből származó széndioxid-kibocsátás 27 százalékáért, és az Unió összes 

üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 5 százalékáért a nehézgépjárművek felelnek (2016-os adat). 

1990 óta a nehézgépjárművek kibocsátása 25 százalékkal emelkedett, legfőképpen a közúti 

szállítás terjedése miatt. Ha az új jogszabályt nem hajtják végre és tartatják be, akkor a kibocsátás 

mértéke tovább emelkedik. 

 

 

Brüsszel, 2019. április 17. 

9,2 milliárd eurónyi támogatás az Unió digitális programjainak 

 Szuperszámítógépek, mesterséges intelligencia, kiberbiztonság és digitális készségek: 

az EP az uniós digitális programok 2021-2027-es időszakra vonatkozó támogatásáról 

döntött. 

A Digitális Európa program egy új, 9,2 milliárd eurónyi költségvetéssel rendelkező támogatási 

program, amelynek célja, hogy minden európai számára biztosítsa azokat a készségeket és 

infrastruktúrákat, amelyekre szükségük van ahhoz, hogy megfeleljenek a különböző digitális 

kihívásoknak, legyen szó az üzleti vagy a magánéletről. 

A program egy nagyobb stratégia része, amely a digitális egységes piac technológiai lehetőségeit 

kívánja továbbfejleszteni. Azok ugyanis évente 4 millió munkahellyel és 415 milliárd euróval 

járulnak hozzá az EU-s gazdasághoz, ráadásul növelik az Unió nemzetközi versenyképességét. 

„Európa technológiai szektora sok éven keresztül elmaradt az olyan országok mögött, mint az 

Egyesült Államok vagy Kína. Megoldást kell kínálnunk arra a szakadékra, ami a legújabb 

technológiákra való egyre növekvő igény és az Európában jelenleg elérhető kínálat között tátong”, 

mondta el Angelika Mlinar (liberális, osztrák) jelentéstevő. 

A program támogatja például a kis- és középvállalkozásokat és a közigazgatási intézményeket 

abban, hogy fejlettebb technológiákat használjanak. A program kiemelt területei közé tartoznak 

továbbá a szuperszámítógépek, a mesterséges intelligencia vagy a kiberbiztonság. 

A Digitális Európa program 5 kiemelt területe 

Szuper-számítástechnika, 2,7 milliárd euró 

Mesterséges intelligencia, 2,5 milliárd euró 

Kiberbiztonság és bizalom, 2 milliárd euró 

http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/96725/BAS_EICKHOUT/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/125026/ANGELIKA_MLINAR/home
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20180615STO05926/eu-plans-to-close-the-gap-in-high-performance-computing
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/security/20190307STO30713/meps-work-to-boost-europe-s-cyber-security-infographic


Korszerű digitális készségek, 700 millió euró 

A digitális technikák széles körű használatának biztosítása a gazdaságban és a társadalomban, 1,3 

milliárd euró 

„Európa mindenképpen kitűnik, ha kutatásról és fejlesztésről van szó. Az üzleti életben azonban, 

különösen a kis- és középvállalkozások még mindig nehezen férnek hozzá az új technológiai 

megoldásokhoz - tette hozzá Angelika Mlinar. - A Digitális Európa programot azért hoztuk létre, 

hogy segítsen ezen változtatni. Jó úton haladunk, Európa jövőjének szempontjából az egyik 

legígéretesebb és legszükségesebb programot sikerült életre hívni.” 

 

 

Brüsszel, 2019. április 13. 

Kérdőjelek az energiauniós projekt sikere körül 

Győzelmi jelentést tett közzé múlt héten az Európai Bizottság az energiauniós projekt 

megvalósításáról, ám a tények mintha nem egészen igazolnák a sikerpropagandát. 

Miközben az energiauniós jogalkotás valóban lezajlott, addig a kezdetben meghirdetett 

számszerű célok csak hellyel-közzel teljesültek.  

„Az energiaunió helyzetéről szóló negyedik jelentés azt mutatja, hogy a Bizottság teljes mértékben 

megvalósította a mindenki számára elérhető, megfizethető, biztonságos, versenyképes és 

fenntartható energiát biztosító energiaunióra vonatkozó stratégiával kapcsolatos elképzeléseit”. 

Ezzel a magabiztos felütéssel kezdődik az Európai Bizottság sajtónyilatkozata, amit az energiaunió 

végrehajtásáról készült negyedik, és egyúttal utolsó jelentés megjelenésével együtt tettek közzé 

Brüsszelben.  

„Büszkén állok most Önök elé, hogy bemutassam ezt a csomagot, aminek egyetlen üzenete van: 

az energiaunió valósággá vált” - közölte sajtótájékoztatóján Maros Sefcovic, az energiauniós 

projektért felelős bizottsági alelnök, aki néhány napja alulmaradt a szlovák köztársasági elnöki 

székért folyó versenyfutásban. 

Kollégája, a spanyol Miguel Arias Canete pedig hozzátette:”Négy évvel az Európai Tanács 2014 

októberi ülése után elmondhatjuk, hogy megvalósítottuk az energiauniót”.  

Petter Teffert, egy, az Euobservernek dolgozó oknyomozó újságíró azonban terjedelmes cikkében – 

amiben sorra szemügyre veszi a korábban meghatározott kritériumok teljesülését – arra a 

következtetésre jutott, hogy a tények nem egészen felelnek meg a két biztos állításának. 

Először is egy bizottsági szakértő korábbi szavaira hivatkozva emlékeztet rá, hogy az energiaunió 

egy folyamat, amiről az euró bevezetésétől vagy Schengentől eltérően nem lehet egy ponton azt 

mondani, hogy lezárult és készen áll.  

Másfelől a cikk arra is felhívja a figyelmet, hogyan tüntek el idővel, jelentésről-jelentésre a 

Bizottság időközi jelentéseiből azok a referenciák és adatok, amelyek alapján valós képet lehetne 

alkotni az energiauniós célok teljesüléséről.  

Emlékezetes, hogy az energiauniós projekt ötlete kezdetben az energia ellátás biztonságát lett 

volna hivatott javítani elsősorban az orosz gázszállításoktól függő közép- és kelet-európai 

tagállamok számára. Maga az elképzelés Donald Tusk, akkori lengyel miniszterelnöktől származik.  

A Juncker-bizottság az energiaunió fogalmát kiterjesztette és lényegében az EU jövőorientált, 

átfogó energia- és klímapolitikájának programjának szintjére emelte, aminek öt fő pillére van. 

Ezek: energiaellátás biztonsága, szolidaritás és bizalom; egy teljesen integrált európai energiapiac 



létrehozása; az energiafelhasználás csökkenéséhez hozzájáruló energiahatékonyság javítása; a 

gazdaság szénmentesítése; és a kutatás, innováció és versenyképesség. 

A testület az elmúlt öt évben futószalagon dolgozta ki és terjesztette elő a fenti célok elérését 

elősegítő jogszabályi javaslatokat, amelyeket kevés kivétellel a ciklus végéig sikerült elfogadni és 

számos esetben már végre is hajtani. Jogalkotási oldalról tehát valóban megállja a helyét, hogy a 

munka dandárja elkészült.  

Más kérdés, hogy a tartalom is megfelel-e annak, amit annak idején elképzeltek és 23 

referenciamutatóba sűrítettek, de amelyek nagy részéről csak kevés információ áll rendelkezésre.  

A Bizottság két ún, előrehaladási jelentést is közzétett az energiauniós papír kísérőjeként, egyet a 

megújuló energiacélok teljesítésének állásáról, és egy másikat az energiahatékonyságról. 

Az előbbiből kiderül, hogy a 2020-as 20 százalékos megújuló célt már 2014-ben, tehát még a 

Juncker-Bizottság hivatalba lépése és az energiauniós terv előtt teljesítette az EU. A másik 

dokumentum – miként arra az Euobserver cikke rámutat – elismeri, hogy az elmúlt néhány évben 

nem volt olyan mértékű energiamegtakarítás, ami elegendő lenne a gazdasági tevékenység 

növekedésének ellensúlyozására. A jelentés azt is megemlíti, hogy az EU közel áll ahhoz, hogy ne 

teljesítse a 2020-as energiahatékonysági célokat.  

Ami az energiafüggőség csökkentését illeti, az Eurostat legutóbbi adatai szerint 2016-ban az Unió 

energiafüggősége 53,6 százalékon állt (vagyis a gazdaság működéséhez szükséges energiának 

ekkora hányadát szerezte be importból). Ez apró javulás 2015-höz képest (53,9%), de rosszabb 

mint az ezt megelőző éveké és pontosan akkora, mint a 2009-es adat.  

A statisztika azt is elárulja, hogy a 28 tagállamból 16 fokozottabb mértékben rászorult az 

energiaimportra 2016-ban, mint 2014-ben. Ezek közé tartozik Németország, Franciaország, 

Hollandia és Lengyelország is. Ráadásul az importárak növekedése miatt az EU tavaly 33 

százalékkal több pénzt (23 milliárd eurót) fizetett az energia behozataláért, mint egy évvel 

korábban.  

A tagállamok korábbi megállapodásának értelmében, 2020-ig valamennyi országnak a beépített 

villamosenergia kapacitása minimum 10 százalékának megfelelő összekötöttségi szinttel kell 

rendelkeznie a szomszédos országok felé (vagyis képesnek kell lennie az általa megtermelt áram 

legalább 10 százalékát a határai túlsó oldalára szállítani). Az ENTSOE-E (európai rendszerirányítók 

hálózata) szerint 17 tagország már 10 százalék fölé került 2017-ben, de néhány tagállamban a 

részarány újra 10 százalék alá süllyedt. Várakozások szerint Ciprus, Spanyolország, Nagy-Britannia 

és Lengyelország nem lesz képes 2020-ra teljesíteni a célt. 

A tagállamok korábbi megállapodásának értelmében, 2020-ig valamennyi országnak az általa 

elfogyasztott villamos energia legalább 10 százalékát egy vagy több másik tagállamból kellene 

beszereznie. Az ENTSOE-E (európai rendszerirányítók hálózata) szerint 17 tagország már 10 

százalék fölé került 2017-ben, de néhány tagállamban a részarány újra 10 százalék alá süllyedt. 

Várakozások szerint Ciprus, Spanyolország, Nagy-Britannia és Lengyelország nem lesz képes 2020-

ra teljesíteni a célt.  

Az energiaunió egyik „ígérete” volt az energiaárak csökkentése, illetve megfizethetősége volt. Az 

európai villamás energia piacokról szóló negyedéves jelentésből kitűnik – mutat rá az Euobserver a 

cikkében -, hogy bár nem midnenhol, de az általános trend az, hogy az elmúlt három évben drágult 

az áram nagykereskedelmi ára. A 2018 januári átlagosan 42 euró/Megawattóráról kilenc hónap 

alatt 63 euróra ment fel a villamos energia ára. A gázárak ugyanakkor az EU átlagában csökkentek 

az elmúlt három évben, de egyes tagállamokban 2018-ban többet kellett fizetni a földgázért, mint 

2014-ben.  

Valamelyest csökkent ugyanakkor 2014 és az utolsó rendelkezésre álló év, 2016 között a 

lakosságnak a védendő és energiaszegény kategóriába tartozó részaránya. Az energiaunió egyik 



célkitűzése az ilyen háztartások számának a csökkentése volt. Az ezt előmozdító uniós 

intézkedések ugyanakkor csak 2016 novemberében léptek életbe, vagyis nehéz ezt a csökkentést 

az energiaunióhoz kötni.  

Egy másik terület, ahol nem sikerült elérni a kitűzött célokat, a háztartási fogyasztók okosmérővel 

való ellátássa volt. A terv szerint 2020-ban a háztartások 80 százalékának már ilyen 

fogyasztásszabályozóval kellene rendelkeznie. Ehhez képest az ACER (az energiaszabályozó 

hatóságok uniós ügynöksége) szerint 2017 végén mindössze 9 országban sikerült 50 százalék fölé 

felvinni ezt a szintet. Nem egy ország ugyanakkor még a 2020-as elérési célt sem fordította le a 

jog nyelvére.  

Végezetül az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása. 2016-ban a kibocsátás a hivatalos adatok 

szerint 22 százalékkal volt alatta az 1990-es szintnek. A csökkenő trend ugyanakkor 2014-ben 

megszakadt, és az EU összkibocsátása valamelyest emelkedett is a Juncker-bizottság első két 

évében.  

„Az energiaunió az európai egység legjobb kifejezője, ugyanis lehetővé teszi a fokozott 

energiabiztonság és az energetikai átállás közös kezelését, amelyet a nemzeti határokon belül nem 

tudnánk megoldani. Az energetikai átállás nyomasztó kihívásából gazdasági lehetőséget 

teremtettünk az európaiak számára. Ennek érdekében ténylegesen át kellett alakítanunk éghajlat- 

és energiapolitikáinkat: nem elégedtünk meg a kiigazításokkal, hanem rendszerszintű 

változtatásokat vittünk véghez. Erre önmagában egyetlen tagállam sem lett volna képes. 

Jelentésünk bemutatja, hogy az energiaunió intézkedései – egymással ötvözve – hogyan teszik 

lehetővé, hogy a politikánk jobban megfeleljen a jövő kihívásainak. Ma az általunk létrehozott keret 

a jövőorientált technológiák és megoldások felé irányítja a beruházásokat. Új intézkedéseket is 

elindítottunk az ipar számára, mint például az akkumulátorgyártás Európában, biztosítva 

ugyanakkor, hogy az átállás során egyetlen európait se hagyjunk az út szélén. Most minden 

tagállam feladata, hogy kövesse a példát, és gyorsan hozzon az energiát, az éghajlatot, a 

mobilitást és minden más kapcsolódó területet érintő nemzeti intézkedéseket, így Európa az 

évszázad közepére a klímasemlegesség úttörője lesz” - foglalta össze az energiaunió eddigi 

vívmányait Maros Sefcovic, a Bizottság területfelelőse.  

Egy múlt héten közzétett második közlemény az Euratom-Szerződés szerinti döntéshozatali 

folyamat demokratikus elszámoltathatóságának megerősítését szorgalmazza. Az Európai Bizottság 

létre fog hozni egy magas szintű szakértői csoportot az Euratom-Szerződés jelenlegi helyzetének 

értékelésére, annak megvizsgálására, hogy a jelenlegi Szerződés alapján hogyan lehetne javítani 

demokratikus elszámoltathatóságát. 

Ugyanebben a közleményben a Bizottság arra kérte az Európai Parlamentet és a Tanácsot, hogy 

vizsgálják meg, hogy az energia adóztatása miként járulhat hozzá jobban az éghajlat- és 

energiapolitikai célkitűzések megvalósításához, és hogy a minősített többségi szavazás keretében 

történő döntéshozatal irányába történő elmozdulás hogyan tudja elősegíteni a haladást ezen a 

téren. Ez a munka az adózás valamennyi területén a minősített többségi szavazásra való fokozatos 

átállásra kidolgozott bizottsági tervezetre épül, amelyet először januárban tettek közzé. 

 

 

Brüsszel 2019. április 10. 

Új magánnyugdíjtermékek: megbízható és egyszerű alternatíva 

A páneurópai magánnyugdíjtermékek célja, hogy egy egyszerű és megbízható alternatívát 

biztosítson mindenkinek, aki megtakarításon gondolkozik. 



Április 4-én szavazott a Parlament a magánnyugdíjtermékeket érintő szabályokról, amelyek célja, 

hogy a különböző tagországokban elérhető szolgáltatásokkal versenyezve más alternatívát is 

biztosítsanak azoknak, akik nyugdíj megtakarításon gondolkoznak. 

„Teljesítettük, amit megígértünk: egy valódi páneurópai terméket, amely egyszerű, biztonságos és 

jó a fogyasztóknak”, mondta el Sophie in ’t Veld (liberális, holland), jelentéstevő. Hozzátette, ez 

csupán egy kiegészítő termék, semmilyen esetben nem helyettesítheti az állami nyugdíjakat és 

azért fontos, mert hozzájárul Európa szociális dimenziójához. 

Mire jók a magánnyugdíjtermékek? 

A magánnyugdíjtermékek segítenek a megtakarításban. Ezek minden esetben önkéntes alapon 

működnek és csupán kiegészítik az állami nyugdíjat. Nem kötelezőek, viszont újabb bevételi 

forrásként szolgálhatnak a nyugdíj mellé. 

Uniós alternatíva 

Az uniós tagállamokban sokféle magánnyugdíjtermék elérhető, de rendkívül különbözőek, ezért 

fontosak a páneurópai magánnyugdíjtermékek (PEPP), amelyek célja, hogy egy egyszerű és 

megbízható alternatívát biztosítson mindenkinek, átlátható díjazással. 

A termékek azért is hasznosak, mert „hordozhatóak”, ami azt jelenti, hogy attól, hogy valaki egy 

másik uniós tagországban dolgozik, maradhat az eredetileg választott szolgáltatónál, akik pedig így 

egy nagyobb piacon tudják értékesíteni termékeiket. Egy, az Európai Bizottság által 

idézett tanulmány szerint a magánnyugdíjtermékek piacának vagyona 2030-ra a háromszorosára 

növekedhet a páneurópai magánnyugdíjtermékeknek köszönhetően. 

Adókedvezmények 

Az adókedvezményekkel még vonzóbbá tehetnék a magánnyugdíjtermékek megvásárlását a 

szolgáltatók, ezért a képviselők egy, a Tanácsnak küldött külön javaslatban foglalkoznak ezzel. 

Ennek értelmében a tagállamok ugyanazokat az adókedvezményeket állapítanák meg a páneurópai 

termékekre, mint a nemzetiekre, vagy közösen egy egységes uniós adókedvezményben 

egyeznének meg. 

Következő lépések 

Ha a Tanács elfogadja az új szabályokat, az megjelenik az EU Hivatalos Lapjában és 20 nappal 

később életbe lép 12 hónap múlva pedig alkalmazható lesz. 
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Nagyobb védelem a visszaéléseket bejelentőknek 

Nagyobb védelmet biztosítana az EU az informátoroknak, akik az uniós szabályok megsértését 

jelentik, és cselekvésre ösztönözné azokat, akiknek tudomása van további szabálysértésekről. 

A visszaélést bejelentők kulcsfontosságú szerepet játszottak az elmúlt évek adócsalással (pl. Lux 

Leaks és Panama Papers) vagy a személyes adatok visszaélésével (Cambridge Analytica) 

kapcsolatos botrányaiban. Más fontos szabálysértések azonban lehet, hogy rejtve maradtak, az 

emberek ugyanis sokszor félnek attól, hogy ha jelentik azokat, elveszítik az állásukat, vagy egyéb 

hátrány éri őket. 

http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/28266/SOPHIA_IN+'T+VELD_home.html
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/190213-personal-pensions-factsheet_en.pdf


A Parlament ezért április 16-án új szabályokról szavaz, amelyek egységes minimumfeltételeket 

biztosítanának a visszaélést bejelentők védelme érdekében. Jelenleg ugyanis az informátorok 

védelme tagállamoként eltérő és csupán néhány területre terjed ki. 

„Meg kell védenünk azokat, akik Európa érdekében cselekszenek - a visszaélést bejelentőket”, 

mondta Virginie Rozière (szocialista, francia), jelentéstevő. „Hiszen ők bennünket védenek, az 

európai demokráciát és az európai közérdeket.” 

A szabály lényegi elemei 

Az átmeneti intézkedésekről már márciusban megállapodott az EP és a Tanács, ezzel is könnyebbé 

és biztonságosabbá téve a szabálytalanságok bejelentését. 

Ezek számos olyan területre kiterjednek, mint például az adócsalás, pénzmosás, közbeszerzések, a 

termékek és a kereskedelem védelme, környezetvédelem, közegészségügy, fogyasztóvédelem 

vagy adatvédelem. 

Az 50 alkalmazottnál több munkavállalóval dolgozó szervezeteknek (legyen az köz, vagy magán) 

egy belső bejelentő vonalat kellene kiépíteniük, amelyeken keresztül az alkalmazottaknak a cégen 

belül is lehetőségük lenne bejelentést tenni. A nemzeti hatóságoknak szintén létre kellene hoznia 

független csatornákat. Az informátorokat pedig védeni kellene, akár egy cégen belüli, akár a 

nemzeti, vagy uniós csatornákat használják. 

Az irányelv számos esetben lehetőséget biztosítana az informátoroknak a nyilvános bejelentésre is, 

például a médiában. Ezt akkor használhatnák, ha az első bejelentésükre nem érkezik reakció, ha 

közérdeket érintő fenyegetésről van szó, vagy ha fennáll a megtorlás veszélye. 

A bejelentéseket semmilyen formában nem lehetne megtorolni (lefokozás, felfüggesztés, 

elbocsátás, stb.). A védelem pedig azokat is érintené, akik a bejelentők munkáját segítik, például 

az újságírókat. 

A tagállamoknak az informátorok védelme érdekében hozzáférést kellene biztosítaniuk a bejelentő 

csatornákkal kapcsolatos információkhoz, illetve törvényi, pénzügyi és pszichológiai segítséget 

kellene nyújtaniuk nekik. 

A Parlament elkötelezett az informátorok védelmében 

Az EP évek óta támogatja a közös uniós szabályok bevezetését a visszaélést bejelentők védelme 

érdekében, ez különösen nagy hangsúlyt kapott a korábbi adócsalási botrányok kapcsán. Egy 2017 

februári állásfoglalásban a képviselők felszólították a Bizottságot arra, hogy az uniós pénzügyi 

érdekek védelmére készítsenek egy jogszabálytervezetet. 2017 októberében megismételték ezt a 

kérésüket. 
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Nagyobb védelem a szerzői jogoknak az interneten 

Az internetes platformok a jövőben felelősséggel tartoznak majd az oldalukon megjelenő 

tartalmakért és tisztességes tiszteletdíjat kell majd fizetniük az előadóknak, az alkotóknak és az 

újságíróknak az általuk létrehozott művek megjelenítéséért. Az európai fogyasztóvédelmi szervezet 

ugyanakkor úgy véli, hogy a fogyasztók lesznek az interneten érvényes szerzői jogi szabályok első 

számú kárvallottjai.  

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/103845/VIRGINIE_ROZIERE/home
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190311IPR31055/first-eu-wide-protection-for-whistle-blowers-agreed
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/adomegallapitasok
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0022+0+DOC+XML+V0//HU
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0402+0+DOC+XML+V0//HU


Több mint három éve óta tartó jogalkotási munka végére pontot téve az Európai Parlament 

plenáris ülése kedden elfogadta azt a jogszabályt, ami első ízben szabályozza a szerzői jogok 

érvényesülését az interneten.  

A képviselők által megszavazott jelentés az első kísérlet arra, hogy az internetes 

tartalomszolgáltatók is tisztességes árat fizessenek az általuk megjelenített tartalmakért, amelyek 

a szerzői jog alá esnek. Ezzel párhuzamosan a jelentés szerzői állításuk szerint nagy gondot 

fordítottak arra is, hogy a szólásszabadság érdekei ne sérüljenek.  

A képviselők a plenáris ülésen 348 szavazattal, 274 ellenszavazat és 36 tartózkodás mellett 

fogadták el a jogszabályt. Most a tagállamokon a sor, hogy a következő hetekben jóváhagyják a 

Parlament által már elfogadott döntést. A tagállamoknak két évük lesz a jogszabály átültetésére.  

Az irányelv célja, hogy a szerzői jogi törvényekben foglalt jogok és kötelességek az interneten is 

érvényre jussanak. Többek között olyan ismert cégekre lesz hatással, mint a YouTube, a Facebook 

és a Google News. 

Az új jogszabály javítani kívánja az alkotók – például zenészek, előadók vagy forgatókönyvírók -, a 

hírszolgáltatók és az újságírók alkupozícióját, amikor a különböző megosztó platformokon 

megjelenő munkájuk után járó díjazásról tárgyalnak. 

Az irányelv ezt úgy éri el, hogy egyrészt az internetes 

platformok ezentúl közvetlen felelősséggel tartoznak az oldalukon megjelenő tartalmakért, 

másrészt felhatalmazza a hírszolgáltatókat, hogy újságíróik nevében egyszerre több újságcikkre 

vonatkozó megállapodást tárgyalhassanak le a híraggregátorokkal. 

Az irányelv javítani kívánja az alkotók – például zenészek, előadók vagy forgatókönyvírók -, a 

hírszolgáltatók és az újságírók alkupozícióját, amikor a különböző megosztó platformokon 

megjelenő munkájuk után járó díjazásról tárgyalnak.  

Ezentúl ha a szerzői jogok hasznosításáért eredetileg kialkudott díj „aránytalanul" alacsony a 

művekből származó bevételhez képest, akkor a szerzők további javadalmazást kérhetnek attól, 

akivel megállapodtak a jogok használatáról. 

A jelentés másfelől azt is biztosítani kívánja, hogy az internet továbbra is a szólásszabadság terepe 

maradjon.  

Az újságcikk-részletek megosztását kiemelték az irányelv hatálya alól, tehát hírrészletek 

megosztása továbbra sem jelenti majd a hírt kiadó vállalat jogainak megsértését.  

A megállapodás ugyanakkor garanciát tartalmaz arra, hogy a hírgyűjtő oldalak ne élhessenek 

vissza ezzel az engedménnyel. Tehát hírrészlet ugyan továbbra is megjelenhet például a Google 

News listáján vagy a Facebookon, de csak akkor, ha „nagyon rövid". 

Idézés, kritika, recenzió, karikatúra vagy paródia készítésének céljából ezentúl is - sőt, az eddiginél 

nagyobb védelem mellett - fel lehet tölteni védett tartalmakat, így a GIF-ek és mémek továbbra is 

az interneten maradnak és megoszthatók lesznek. 

A jogszabály külön kitér arra, hogy a Wikipediához hasonló, online enciklopédiák nem kereskedelmi 

célú feltöltése és a nyílt forráskódú szoftverplatformok, mint például a GitHub, automatikusan kívül 

esnek az irányelvnek alávetett tartalmak körén. 

Az irányelv megkönnyíti, hogy kutatók a szerzői jogi védelem alatt álló anyagokat is elérhessék 

szöveg- és adatbányászat céljából. Az európai kutatók ezzel egy jelentős versenyhátránytól 

szabadulnak meg. A jelentés leszögezi: oktatás vagy illusztráció céljából felhasznált tartalmakra 

nem vonatkoznak a szerzői jogi korlátozások. 



Végezetül az irányelv a kulturális örökség megőrzése céljából is ingyenesen használhatóvá teszi a 

szerzői jogi védelem alatt álló tartalmakat. A kereskedelmi forgalomba nem kerülő művek abban az 

esetben használhatók, ha nem létezik licencdíjat beszedő közös jogkezelő szervezet. 

„Az irányelv fontos lépés annak a helyzetnek a helyrebillentése felé, amikor is néhány vállalat 

hatalmas bevételre tett szert anélkül, hogy tisztességesen javadalmazott volna több ezer, a kreatív 

iparágban dolgozó embert és újságírót, akiknek a munkájából megél” - jelentette ki a parlamenti 

jelentés német néppárti szerzője.  

Az Európai Fogyasztóvédelmi Szervezet (BEUC) úgy véli, hogy az Európai Parlament tudósok, 

szerzői jogi szervezetek, az ENSZ képviselői és több százezer európai fogyasztó jelzései és aggályai 

ellenére egy „nagyon kiegyensúlyozatlan” szerzői jogi törvényt hozott. „A fogyasztók viselik majd 

ennek a döntésnek a következményeit. Fenntartásaikat hangosan és érthetően kifejtették, de a 

képviselőknél süket fülekre találtak” - vélekedett Monique Goyens, a BEUC főigazgatója.  

 

 

Brüsszel 2019. március 26. 

Közös biztonsági ernyő az EU-ban az 5G kiépítéséhez 

Minden tagállam végezzen legkésőbb június 30-ig biztonsági kockázatelemzést az 5G hálózati 

infrastruktúrákról, ami alapját képezi majd az október 1-jén elkészülő, az Unió egészére kiterjedő 

kockázatelemzésnek. Az Európai Bizottság kedden terjesztette el ajánlásait az 5-ik generációs 

hálózatok és az azzal kapcsolatos biztonsági kihívások EU-szinten történő összehangolt kezeléséről. 

A Huawei üdvözölte az ajánlásokat.  

Alig egy-két nappal az Európai Tanács felhívása után az Európai Bizottság kedden előterjesztette 

ajánlásait egy közös uniós megközelítésre az 5-ik generációs hálózatok biztonságára vonatkozóan.  

Az uniós ernyő kialakítását elsősorban, de nem kizárólag a kínai államhoz és a titkosszolgálatokhoz 

is a feltételezések szerint ezer szállal kötődő kínai távközlési mamut, a Huawei esetleges 

kémkedésével és adathalászásával kapcsolatos félelmek indokolják.  

A Huaweit a biztonsági kockázatok miatt az Egyesült Államokban és egy sor országban tiltólistára 

helyezték. Európában még senki, és a kínai nagyvállalat Magyarországot is ideértve egy sor 

európai országban szerződést írt alá az üzleti partnerekkel (nálunk ez a Deutsche Telekom és a 

Vodafone) az 5G hálózatának kiépítéséről.  

Miként a Bizottság közleményében rámutat, az 5G hálózatok társadalmaink és gazdaságaink 

gerincét alkotják majd a jövőben létesítmények és rendszerek milliárdjait összekötve egymással 

olyan kulcsfontosságú szektorokban, mint az energetika, a közlekedés, a pénzügyi szolgáltatások, 

az egészségügy és kényes információkat hordozó ipari ellenőrző rendszerek.  

A választások és más demokratikus folyamatok is fokozott mértékben támaszkodnak digitális 

infrastruktúrákra és az 5G hálózatokra, ami Brüsszel szerint rámutat arra, mennyire fontos 

érdemben kezelni a rendszerek sebezhető pontjait, különös tekintettel a május végi EP-

választásokra.  

A Bizottság ezért az állam- és kormányfők felszólítására konkrét akciókra tett javaslatot az 5G 

hálózatokkal összefüggő kibernetikai kockázatok felmérésére és a megelőző intézkedések 

fokozására európai szinten. Az ajánlások jogi és politikai eszközök egyvelegéből állnak, amelyek a 

gazdasági, társadalmi és a demokratikus rendszerek megóvását szolgálják. 

Az 5G világméretű elterjedésével összefüggő bevételeket 2025-ig 225 milliárd euróra becsülik, így 

a hálózat Európa egyik adukártyája lehet a globális piaci versenyben – mutat rá közleményében a 

Bizottság.  



A testület hangsúlyozza, hogy az 5G hálózatok sebezhetősége vagy egy tagállam leendő hálózatait 

megcélzó számítógépes támadás az Unió egészére hatással lenne. A magas szintű kiberbiztonság 

érdekében ezért a Bizottság összehangolt intézkedéseket tart szükségesnek tagállami és uniós 

szinten egyaránt.  

A most elfogadott ajánlások értelmében minden tagállamnak június végéig el kellene készítenie az 

5G hálózati infrastruktúrák nemzeti kockázatelemzését, és ennek alapján naprakésszé kellene 

tenniük a hálózati szolgáltatók számára érvényben lévő biztonsági előírásokat, olyan feltételek 

megszabásával, amelyek különösen a rádiófrekvenciákat érintő használati jogok odaítélésekor 

szavatolják a közhálózatok biztonságát.  

A tagállami kockázatelemzéseknek különböző kockázati tényezőket kell majd figyelembe venniük, 

mint a technikai kockázatok és a hálózattulajdonosok és a szolgáltatók magatartásával összefüggő 

kockázatok, ideértve harmadik országok szolgáltatóit is.  

A Bizottság arra is felhívja a figyelmet, hogy a tagállamok nemzetbiztonsági kockázatokra 

hivatkozva kizárhatnak cégeket a piacukról, amennyiben azok nem felelnek meg az adott ország 

által támasztott normáknak és jogi keretnek.  

A tagállami kockázatelemzések eredményeit a fővárosok megosztanák egymással, és a Bizottság 

valamint az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) közreműködésével 2019. 

október 1-ig egy uniós szinten összehangolt kockázatfelmérést készítenének.  

Ennek figyelembevételével aztán a tagállamok olyan veszélycsökkentő intézkedéseket fogadnának 

el, amelyeket aztán nemzeti szinten lehetne alkalmazni. Ilyenek lehetnek az engedélyezési 

követelmények, a tesztek, ellenőrzések és azoknak a termékeknek vagy szállítóknak a 

beazonosítása, amelyek potenciálisan nem biztonságosnak számítanak.  

A nemzeti hatóságok koordinációs csoportja (NIS) állapodna meg a kiberbiztonsági kockázatok 

csökkentését célzó intézkedésekről 2019. december 31-ig. Mihelyt a közelmúltban az EP által 

jóváhagyott kiberbiztonsági törvény a következő hetekben hatályba lép, a Bizottság az ENISA-val 

karöltve egy, az egész EU-ra érvényes engedélyezési keretet fog kidolgozni.  

Az ajánlások értelmében végül 2020 október 1-ig a tagállamoknak a Bizottság segítségével fel 

kellene mérniük az ajánlások teljesülését és hatásait annak megállapítására, hogy szükség van-e 

további lépésekre.  

A Huawei csoport brüsszeli főképviselője Abraham Liu nyilatkozatban üdvözölte a bizottsági 

ajánlások „objektív és arányos megközelítését”. „A Huawei megérti az európai szabályozó 

hatóságok kiberbiztonsággal kapcsolatos aggodalmait. A Huawei a kölcsönös egyetértés alapján 

kész hozzájárulni a kiberbiztonságra vonatkozó európai keretek kidolgozásához. Teljesen 

elkötelezettek vagyunk valamennyi szabályozó hatósággal és partnerrel való együttműködés 

folytatása mellett annak érdekében, hogy sikerre vigyük az 5G európai hálózatának kiépítését” - 

szögezte le a kínai távközlési óriásvállalat brüsszeli főképviselője. 
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Biztonságosabb utak  

Több biztonsági berendezés, kevesebb közúti baleset 

Új szabályokat tervez a Parlament az utak biztonsága és a kevesebb közlekedési baleset 

érdekében. Ennek értelmében az új gépjárműveket számos biztonsági eszközzel kellene majd 

felszerelni. 



Az EU útjai a legbiztonságosabbak a világon, egymillió lakosra 49 halálos közúti baleset jut, míg ez 

a szám világszerte 174. Az EU útjain bekövetkezett halálos balesetek száma ugyan több mint a 

felére csökkent az elmúlt két évtizedben, a legutóbbi adatok szerint azonban ez jelenleg stagnál, 

így további intézkedésekre van szükség az utak és az utasok biztonsága érdekében. 

A március 11-14. közötti strasbourgi plenáris ülésen a Parlament zöld utat adott azoknak az új 

szabályoknak, amelyek kötelezővé tennék a különböző fejlett biztonsági berendezéseket az összes 

új, az EU-s piacon értékesített gépjárműben. A javaslatnak az is célja, hogy ráirányítsa a figyelmet 

a technológiai fejlesztésekre, az olyan társadalmi tendenciákra, mint az elöregedő társadalom, 

vagy a vezetők figyelmét elvonó elektronikus eszközök egyre gyakoribb használata, illetve az egyre 

több kerékpárosra és gyalogosra. 

Mi változna az új szabályoknak köszönhetően? 

Minden új gépjárműben lennie kellene olyan életmentő technológiáknak, mint például: 

Intelligens sebességszabályozó rendszer, amely a gázpedálon keresztüli vibrálással 

figyelmezteti a vezetőt, ha az túllépte a sebességkorlátot. 

A vezető álmosságára és figyelmetlenségére reagáló rendszer, ha az éberség csökkenne. 

A figyelemelvonásra reagáló rendszer, amely figyelmezteti a vezetőt, ha adott forgalmi 

szituációban a vezető figyelme lankad. 

Vészfékjelzés, amely a gépjármű mögött haladókat figyelmezteti villogó fénnyel arra, hogy az 

előttük haladó hirtelen fékezni fog. 

Tolatás-érzékelő rendszer, amely segít elkerülni a tárgyakkal és személyekkel való ütközéseket, 

egy kamera vagy egy monitor segítségével. 

Abroncsnyomás-ellenőrző rendszer, amely akkor figyelmezteti a vezetőt, ha csökken a nyomás 

a kerékben. 

Beépített alkohol szonda, amely arra kötelezi a vezetőt, hogy fújjon bele egy szondába, mielőtt 

beindítja a gépjárművet. 

Baleseti adatrögzítő, amely a releváns információkat gyűjti össze a baleset előtt, közben és után. 

A személygépkocsikban és a könnyű haszongépjárművekben továbbá kötelező lenne a vészfék 

rendszer és a sávelhagyás-jelző rendszer, amelyek a teherautóknál már eddig is kötelezőek voltak. 

A teherautókban és buszokban kötelezőek lennének az olyan berendezések, amelyek abban segítik 

a vezetőt, hogy tükrök és kamerák nélkül is lássa a veszélyeztetett úthasználókat, és azonnal 

riasztaná a sofőrt, ha a kerékpárosok vagy a gyalogosok a gépjármű közelébe kerülnek. 

Ezek a kötelező biztonsági felszerelések abban is segítenék a vezetőket, hogy hozzászokjanak az 

autonóm technikák használatához és így egyre szélesebb körben elfogadják a vezető nélküli 

autókat. 

A szabályokról a Tanáccsal kell tárgyalni, mielőtt azok életbe lépnek. 

Útbiztonság az EU-ban, 2017-ben: tények és adatok 

2001 és 2017 között a halálos közúti balesetek száma 57,5 százalékkal csökkent. 

A közúti balesetek 95 százalékánál az emberi hibát is számításba kell venni. 

A közúti balesetek 46 százalékában az áldozatok a személygépkocsikban utazók. 

https://www.who.int/violence_injury_prevention/road_traffic/en/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0151_EN.html?redirect
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0151_EN.html?redirect
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/knowledge/esave/esafety_measures_known_safety_effects/alcolocks_en
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/knowledge/esave/esafety_measures_known_safety_effects/black_boxes_in_vehicle_data_recorders_en


A másik 46 százaléka az áldozatoknak a veszélyeztetett úthasználók: 21 százalékban a gyalogosok, 

14 százalékban a motorkerékpárosok, 8 százalékban a kerékpárosok és 3 százalékban a 

segédmotorkerékpárosok. 

Az EU-n belül Svédországban, az Egyesült Királyságban és Hollandiában a legbiztonságosabbak az 

utak. 

Az EU-n belül Romániában, Bulgáriában és Horvátországban a legkevésbé biztonságosak az utak. 

Az útbiztonság Magyarországon az uniós átlag alatt van: 2017-ben a közlekedési baleseteknek 

köszönhetően egymillió lakosra 64 halálos áldozat jutott, míg az EU-s átlag 49 volt. 

A halálos kimenetelű közlekedési balesetek 8 százaléka történik autópályákon, 55 százalékuk vidéki 

utakon, 37 százalékuk pedig városi területeken. 

A közlekedési balesetekben áldozatul esett emberek majdnem 14 százaléka 18 és 24 év közötti, 

míg az európai lakosság csupán 8 százaléka tartozik ebbe a korosztályba. 

A demográfiai változásoknak köszönhetően a közúti balesetek idős (65 év feletti) áldozatainak 

aránya a 2010-es 22 százalékról 2017-re 27 százalékra emelkedett. 

A közúti balesetek áldozatainak 76 százaléka férfi, 24 százaléka nő. A 15 év alattiak aránya 2 

százalék. 

 

 

Brüsszel 2019. március 13. 

Európa kiberbiztonságáért dolgozik az EP 

Ma már az EU lakosságának több mint 80 százalékának van internet-hozzáférése, és ez a 

szám egyre csak növekszik. De mi a helyzet a biztonsággal? Ezen dolgozik az EP. 

 

http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20190312PHT31123/20190312PHT31123_original.jpg


 

http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20190312PHT31123/20190312PHT31123_original.jpg


 

Kiberbiztonság 

2020-ra a digitális kapcsolatok nagy része gépek közötti lesz, milliárdnyi olyan eszközzel, 

amelyeket összefoglaló néven a „Dolgok internetének” nevezünk. Ezzel együtt a kibertámadások 

száma is növekszik, ráadásul azok komplexebbek és szofisztikáltabbak is lettek az évek során. 

Egyedül ezekkel a fenyegetésekkel sem a kormányok, sem az iparág nem tudja felvenni a 

küzdelmet, közös fellépésre van szükség. Tudjon meg erről többet infografikánk segítségével. 

Március 12-én, kedden a Parlament a kiberbiztonsági jogszabályról szavazott, amelynek célja, hogy 

hatékonyabban küzdjön a növekvő kibertámadások ellen, hogy megerősítse az Európai Uniós 

Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség szerepét, és létrehozzon egy közös kiberbiztonsági 

tanúsítási rendszert. 

Támogatás, együttműködés, információ 

Az új szabályoknak köszönhetően az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 

több emberi és pénzügyi erőforrást kap majd, a tagállamok közötti kiberbiztonsági együttműködés 

pedig intenzívebbé válik. Szerte Európában szabványosított tanúsítványokat bocsájtanak ki az 

informatikai eszközökre, amely kezdetben önkéntes alapon működik majd. A Bizottságnak 2023-ra 

fel kell mérnie, hogy az önkéntes rendszert kötelezővé kell-e tenni. 

A megfelelő tájékoztatás is segíthet abban, hogy a felhasználók maguk is odafigyeljenek a 

védelmükre, miközben ezeket az eszközöket használják. A legutóbbi Eurobarometer 

felmérés szerint az európaiak 87 százaléka a kibertámadások megnövekedett számára komoly 

problémaként tekint, amely igazi kihívást jelent az EU belső védelmi rendszerének. A legtöbben 

azért is aggódnak, hogy maguk is áldozatokká válnak. Az új szabályoknak köszönhetően a 

felhasználók ajánlásokat kapnak a biztonsági beállításokra, az eszközökök védelmére, és az 

elérhető frissítésekre, illetve azok gyenge pontjaira vonatkozóan. 

 „A 2017-es WannaCry kibertámadás, amely több mint 200 ezer számítógépet fertőzött meg EU 

szerte, megmutatta, hogy szükség van új közös kezdeményezésekre, amelyek segítségével 

növelhetjük a kiberbiztonságot - mondta el Angelika Niebler. - A kiberbiztonsági jogszabállyal 

lefektettük ennek az alapjait. Európa így hamarosan élen járhat a kiberbiztonság megőrzésében.” 

 

 

Brüsszel 2019. március 11. 

A kisebb gazdálkodókat védi az igazságtalan kereskedelmi 

gyakorlatoktól az EP új szabálya 

Az élelmiszer-ellátási lánc legsérülékenyebb szereplői a kisvállalkozók és a gazdálkodók. A 

Parlament a védelmük érdekében új szabályokról szavazott. 

Igazságtalan kereskedelmi gyakorlatok minden szektorban előfordulnak, de különösen 

problematikusak az élelmiszer-ellátási láncnál, mivel a mezőgazdaság szereplői túlzott gazdasági 

nyomásnak vannak kitéve. 

Március 12-én, kedden, a képviselők új uniós irányelvről szavaztak, amelynek célja, hogy 

igazságosabb bánásmódot biztosítson a gazdálkodóknak és a mezőgazdasági kis- és 

középvállalkozóknak. 

Ők ugyanis az élelmiszer-ellátási lánc legsérülékenyebb szereplői, az igazságtalan kereskedelmi 

gyakorlatoknak köszönhetően, amelyet nagyobb partnereik, a szupermarketek vagy más 

kiskereskedők alkalmaznak. A kisebb szolgáltatók sokszor nincsenek megfelelő alkupozícióban a 

https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20190307IPR30694/meps-adopt-cybersecurity-act-and-want-eu-to-counter-it-threat-from-china
https://www.enisa.europa.eu/
https://www.enisa.europa.eu/
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/europeans%E2%80%99-attitudes-towards-cyber-security_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/europeans%E2%80%99-attitudes-towards-cyber-security_en
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190307IPR30742/from-farms-to-supermarkets-meps-approve-new-eu-rules-against-unfair-trading


nagyobb partnerekkel való tárgyalások során, illetve nincsenek más alternatív vásárlóik, így ki 

vannak szolgáltatva a nagyobb kereskedőknek. 

Mik azok az igazságtalan kereskedelmi gyakorlatok? 

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok a vállalkozások közötti olyan gyakorlatok, amelyek 

eltérnek a helyes kereskedelmi magatartástól, és ellentmondanak a jóhiszeműség és tisztesség 

elvének. 

Ezeket általában egyoldalúan alkalmazza az egyik kereskedelmi partner egy másik kereskedelmi 

partnerrel szemben. 

A szerződéses kapcsolatok bármely szintjén előfordulhatnak: a tárgyalások során, a szerződés 

érvényesítése közben vagy a szerződés utáni fázisban is. 

Az igazságtalan kereskedelmi gyakorlatok hatása 

Az igazságtalan kereskedelmi gyakorlatok hatásai lehetnek többek között: 

veszélybe sodorhatják a kisebb élelmiszer-ellátók létét, 

elriaszthatják a kisebb vállalkozókat attól, hogy új termékekbe és technológiákba fektessenek, 

vagy új piacok felé nyissanak, 

a gyengébb üzleti partnerek váratlan kiadásokra, vagy a vártnál kevesebb jövedelemre 

számíthatnak, 

túltermeléshez vezethet és felesleges élelmiszer-hulladék keletkezhet általa. 

Mi változik az új szabályoknak köszönhetően? 

Az új szabályok minimum követelményeket fogalmaznak meg, amelyekkel bizonyos igazságtalan 

kereskedelmi gyakorlatokat igyekeznek megakadályozni. Ez az élelmiszer-ellátási lánc minden 

olyan szereplőjére vonatkozik, amelynek forgalma 350 millió euró alatt van, ideértve a termelőket, 

a szövetkezeteket, vagy a kiskereskedőket. A szabályok az EU-n kívüli ellátókra is vonatkoznak. 

A szabályok tiltják: 

kései fizetéseket a romlandó élelmiszerek esetén, 

utolsó pillanatban történő lemondásokat, 

a szerződések utólagos vagy egyoldalú módosítását, 

arra kötelezni a szállítót, hogy az elpazarolt termékek után is fizessen, 

az írott szerződések visszautasítását. 

Más gyakorlatokat, mint például az el nem adott termékek visszaszállítását a termelőhöz, csak 

akkor engedélyeznek, ha arról mindkét fél előre megegyezett. 

 

88%A válaszadók 88 %-a gondolta úgy, hogy a gazdálkodók szerepének megerősítése az 

élelmiszer-ellátási láncban rendkívül fontos.  

A tagállamoknak ki kell jelölnie egy helyi hatóságot, amely az új szabályok bevezetéséért felel, és 

amely alkalmas arra, hogy a visszaélések esetén nyomozást folytasson le és büntetéseket szabjon 

ki. 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance/eurobarometer_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance/eurobarometer_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance/eurobarometer_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance/eurobarometer_en


Az élelmiszergyártók védelme a tisztességtelen versennyel szemben 

Az élelmiszer-ellátási lánc szereplői az EU-ban 

11 millió gazdaság 

300 ezer feldolgozó 

2,8 millió szállító és kiskereskedő 

500 millió fogyasztó 

 

 

Brüsszel 2019. március 5. 

Még több akadálymentes szolgáltatással küzd az EP a nagyobb 

hozzáférhetőségért 

Az európai hozzáférhetőségi törvény célja, hogy nagyobb hozzáférést biztosítson a 

különféle termékekhez és szolgáltatásokhoz a fogyatékossággal élő személyeknek és az 

idősebb embereknek. 

Az európai hozzáférhetőségi törvény (EEA) célja, hogy megkönnyítse az idős emberek és a 

fogyatékossággal élő személyek mindennapjait, ezzel pedig még igazságosabbá és befogadóbbá 

tegye Európát. Az új szabályokat a Parlament március 13-án szavazta meg. 

Nagyobb hozzáférhetőség a termékekhez és szolgáltatásokhoz 

Az Európai Unióban több mint 80 millió ember él valamilyen fogyatékossággal, és sokuknak adódik 

nehézsége az olyan mindennapi dolgok használatával, mint az okostelefonok, számítógépek, vagy 

e-könyv-olvasók, és nehezen férnek hozzá az olyan fontos szolgáltatásokhoz, mint a 

jegyautomaták, vagy bankautomaták. Az ENSZ fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló 

egyezményének (amelyet az EU 2011-ben ratifikált) értelmében az uniós tagországoknak mindenki 

számára biztosítania kell az egyenlő hozzáférést. Ezért van szükség egy uniós szintű szabályozásra, 

amely az alap termékekhez és szolgáltatásokhoz egységes hozzáférhetőségi feltételeket biztosít. 

Az új törvény abban is segíti a fogyatékossággal élő személyeket és idős embereket, hogy 

másokkal egyenlő módon és aktívan részt tudjanak venni a társadalom életében. A vállalatokat 

pedig arra ösztönzi, hogy nagyobb hangsúlyt fektessenek az akadálymentes termékek és 

szolgáltatások fejlesztésére. 

Az EEA egységes hozzáférhetőségi feltételeket biztosít: 

a jegyautomatákhoz, 

a bankautomatákhoz, 

a számítógépekhez és operációs rendszerekhez, 

az okostelefonokhoz, tabletekhez és TV készülékekhez, 

az audiovizuális média szolgáltatásokhoz és e-könyvekhez, 

az e-kereskedelemhez, 

a személyszállítási szolgáltatások számos eleméhez, 

https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/szocialis-ugyek
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/szocialis-ugyek
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190307IPR30749/more-accessible-products-and-services-for-disabled-and-elderly-people
https://fra.europa.eu/en/theme/people-disabilities
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html


és az elektronikus kommunikációhoz, például a 112-es segélyhívó számhoz. 

A vállalatok és a fogyasztók lehetőségei 

Az egységes uniós szabályozásnak köszönhetően kivédhető lesz az uniós piac széttöredezettsége, a 

vállalatoknak pedig egyszerűbb lesz más uniós tagállamban és az EU-n kívül is értékesíteni az 

akadálymentes termékeiket és szolgáltatásaikat. Ezzel a gazdasági szereplők közötti verseny is 

felélénkülhet, ahogy az akadálymentes termékek és szolgáltatások szabad mozgása is. 

Várhatóan az akadálymentes termékek és szolgáltatások köre is bővül, az áruk pedig csökken 

majd, ezzel pedig hosszú távon az állami költségvetésekre is pozitív hatása lesz a szabályozásnak. 

A mikrovállalkozások (kevesebb, mint 10 alkalmazott; az éves forgalom kevesebb, mint kétmillió 

euró) ugyan kivételt képeznek, a méretüknek és korlátozott erőforrásaiknak köszönhetően, de őket 

is támogatják abban, hogy az új szabályoknak megfelelő akadálymentes termékeket és 

szolgáltatásokat állítsanak elő és forgalmazzanak. A tagállamoknak továbbá útmutatót kell adnia a 

mikro-vállalkozások kezébe, hogy elősegítsék a szabályozás teljesítését. 

 

 

Brüsszel 2019. március 4. 

A képviselők 2021-ben állítanák át utoljára az órát 

A nyári időszámítást általánossá tenni kívánó EU-tagállamokban 2021 március utolsó 

vasárnapján, a téli időszámításhoz ragaszkodó tagországokban pedig 2021 október 

utolsó vasárnapján lenne a végső óraátállítás az EP közlekedési szakbizottságának 

javaslata szerint.  

Ha az EP-képviselőkön múlna, akkor a nyári időszámítás állandóvá tételét preferáló uniós 

tagállamokban 2021 március utolsó vasárnapján állítanák át utoljára az órát, a rendes (téli) 

időszámításhoz ragaszkodó tagállamokban pedig 2021 októberének utolsó vasárnapján.  

A Parlament közlekedési és turisztikai szakbizottsága ilyenformán 23 igen szavazattal, 11 ellenében 

támogatásáról biztosította az Európai Bizottság eredeti javaslatát, azzal a különbséggel, hogy 2019 

helyett csak 2021-ben szűnne meg az óraátállítás. 

A tagállamok ugyanakkor maguk dönthetnének arról, melyik időszámítást választják.   

A képviselők azt szeretnék, ha a tagállamok összehangolnák egymással az új rezsimeket. A 

Bizottságnak pedig az lenne a tiszte, hogy felmérje a tagállami döntéseket annak érdekében, hogy 

az egyik ország átállása a nyári időszámításra, illetve egy másiké a télire, ne okozzon fennakadást 

a belső piac működésében.  

Ha a Bizottság arra a következtetésre jutna, hogy a különböző időszámítások súlyos és folytonos 

fennakadást okoznának az egységes piac működésében, javaslatot terjeszthetne elő az irányelv 

alkalmazási idejének maximum egy évvel történő elhalasztására és benyújthatna egy új 

jogszabályi javaslatot. 

Még a plenárisnak is meg kell szavaznia a tervezetet ahhoz, hogy az EP hivatalos álláspontja 

legyen a Tanáccsal később kezdődő egyeztetéseken. 

A Parlament különböző tudományos tanulmányokra hivatkozva – amelyek az óraátállításnak 

különösen az emberi egészségre gyakorolt negatív hatását taglalták - kezdettől fogva katalizátora 

volt a '70-es évekbeli olajválság hatására bevezetett óraátállítási gyakorlat eltörlésének.  

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6323_hu.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/


A Bizottság 20187 nyarán nyilvános konzultáció keretében kérdezte meg az európaiak véleményét. 

A 4,6 millió beérkezett válasz 84 százaléka az évi kétszeri óraátállítás megszüntetése mellett szállt 

síkra. A Bizottság ezt követően tavaly szeptemberben terjesztette elő hivatalos javaslatát, amit a 

az EP-nél jóval mérsékeltebb lelkesedéssel fogadtak a tagállamok.  

 

 

Brüsszel 2019. február 27. 

A termelékenység javítása a magyar gazdaság nagy kihívása 

Magyarországnak a termelékenység javítására kellene fókuszálnia a következő években, mert a 

foglalkoztatás növelésére épülő gazdasági növekedési modell tartalékai kimerültek – állapítja meg 

az Európai Bizottság éves országjelentése, amit a 2019-es európai szemeszter keretében tettek 

közzé szerdán Brüsszelben.  

Az Európai Bizottság 2019-es országjelentése amellett, hogy kihangsúlyozza a magyar gazdaság 

dinamikus ciklikus fellendülését, egyúttal megkérdőjelezi az eddig bevált növekedési modell 

fenntarthatóságát. A májusban közzéteendő országspecifikus ajánlások várhatóan ezekre a 

kihívásokra összpontosítanak majd, miközben új hangsúlyként megjelölik majd azokat a 

területeket, amelyekre Brüsszel szerint az állami és magánforrásokat koncentrálni kellene. 

A Bizottság megítélése szerint Magyarország mostanáig túlnyomórészt a foglalkoztatás bővítésére 

alapozta gazdasági növekedését, ám – ahogy azt a munkarőhiány is illusztrálja -, ennek a 

modellnek fokozatosan kimerülnek a tartalékai. Ezért a brüsszeli elemzők szerint a 

gazdaságpolitikának egyre inkább a termelékenység javítására kellene fókuszálnia, aminek 

tekintetében hazánk – a testület szerint - az utóbbi tíz évben a régió többi országánál gyengébben 

teljesített.  

„A munkaerő-piaci tartalékok csökkentek és a népesség munkaképes korú része középtávon 

hanyatlani fog. A magasabb termelékenység ezért lényeges ahhoz, hogy az életszínvonal közelebb 

kerüljön az uniós átlaghoz” - állapítja meg a mindent egybevéve 70 oldalas országjelentés.  

Brüsszeli források rámutatnak, hogy a hazai termelékenység elsősorban a szolgáltatások terén 

maradt el az uniós és a régiós átlagtól, miközben a gyártóipar produktivitása – elsősorban a német 

autóipari beruházásoknak köszönhetően – nagyjából az átlagos szinten volt.  

Ahhoz, hogy a helyzet kedvezően változzon, a jelentés szerint a jelenleginél lényegesen több pénzt 

kellene áldozni a kutatásra, az innovációra, az infrastruktúrára és modern munkaerőpiac által 

megkövetelt. Képességekre. Mert jóllehet, a GDP részarányában meglehetősen magas az állami és 

a magánberuházások mértéke, de „ezek összetétele jobban szolgálhatná a termelékenység 

javítását”. Mint a dokumentum rámutat, hazánkban csak nagyon kevés cég folytat innovációs 

tevékenységet, ami tükrözi a vállalkozói kultúra gyengeségeit. „A kutatásra és fejlesztésre fordított 

állami források alacsony szintje pedig kárt okoz a kutatási és innovációs rendszernek”. A Bizottság 

úgy látja, hogy a cégvezetők és a munkavállalók képzettségi szintje nem elegendő az olyan 

hatékony üzleti gyakorlatok elterjedéséhez, mint a digitalizáció.  

A brüsszeli szakértők úgy látják, hogy a hazai árupiacokon fennálló versenykorlátok útjában állnak 

a hatékony és sikeres vállalatok kiválasztódásának, és főleg a kiskereskedelemben és a 

szolgáltatási szektorban megóvják azokat a nem produktív cégeket, amelyek egyébként nem állnák 

meg helyüket a versenyben. Azt is megjegyzik, hogy a kamatokra, a jogdíjakra és az osztalékokra 

kivetett forrásadó hiányából agresszív adótervezési módszereket alkalmazó multinacionális cégek 

profitálnak, igaz – teszi hozzá a jelentés – Magyarország jelenleg az európai és nemzetközi szinten 

elfogadott kezdeményezések végrehajtásával tesz bizonyos lépéseket az ilyen gyakorlatok 

korlátozására. 



A jelentés a politikai döntéshozatal korlátozott átláthatóságát, a szabályozói környezet gyors és 

kiszámíthatatlan változtatásait is bírálja, amelyek szerinte elijesztik a magas hozzáadott értékű 

beruházásokat. „A közbeszerzések kerete javult az elmúlt években, de még mindig nem ösztönzi a 

versenyt és a termelékenységet” - szögezi le a jelentés.  

A Bizottság szerint „a rendelkezésre álló mutatók számottevő korrupciós kockázatokra mutatnak 

rá” és hiányolja a magas szintű korrupciós ügyekkel szembeni határozott ügyészségi fellépést. „Az 

igazságszolgáltatási rendszer hatékonysága növekvő aggodalom tárgya, különös tekintettel az 

igazságszolgáltatás függetlenségére” - jegyzik meg a jelentés szerzői, akik külön is kitérnek arra, 

hogy „a rendes bírósági rendszeren belüli fékek és ellensúlyok tovább gyengültek” a legutolsó 

jelentés publikálása óta.  

A dokumentum megemlíti, hogy a Bizottság jelenleg is tanulmányozza az új közigazgatási bírósági 

rendszert, aminek 2020-as bevezetéséről tavaly decemberben döntött az Országgyűlés. A testület 

mindenekelőtt azt vizsgálja, hogy hatékony biztosítékok vannak-e a bírói függetlenség védelmére, 

ideértve a bírák és a bírósági elnökok kinevezését. A Velencei Bizottság küszöbön álló véleményét 

is figyelembe veszik majd, mielőtt következtetésre jutnának. Arra is felhívják a figyelmet, hogy 

egyre több közigazgatási ügyekre szakosodott bíró érkezik a közigazgatásból.  

„Az ügyészségek hatékony működése továbbra is aggodalom tárgya” - húzza alá a jelentés, amely 

a különböző szakosított szervezetek (például a GRECO) véleményeire hivatkozva hozzáteszi, hogy 

„mindez növeli a politikai befolyásolás potenciálját”.  

A dokumentum arra is rámutat, hogy 2015 és 2017 között minden egyes évben Magyarországhoz 

fordult az egyik legtöbb ajánlással az EU Csalás Elleni hivatala, az OLAF. Azt is elismeri 

ugyanakkor, hogy 2017-ben nőtt a vádemelések száma, bár „még mindig nincsenek jelei a magas 

rangú tisztségviselőket és közvetlen környezetüket érintő korrupciós ügyekkel szembeni határozott 

fellépésnek, amikor komoly gyanú merül fel”.  

A jelentés elégtelennek tartja az államháztartás egyensúlyba hozására irányuló magyar 

erőfeszítéseket. Megemlíti, hogy a költségvetés hiánya a GDP 2 százalékos szintjére emelkedhet, 

és csak mérsékelt javulásra van kilátás a következő egy-két évben. Ezzel kapcsolatban a szakértők 

rámutatnak, hogy a magyar deficit az egyik legmagasabb jelenleg az EU-n belül, miközben az 

államadósság szintje is magas Magyarország fejlettségi szintjéhez képest.  

Az országjelentés a 2018-as országspecifikus ajánlások teljesítésének mérlegét is megvonja. 

Hazánk a tavaly hozzá intézett 14 ajánlás közül a Bizottság megítélése szerint egyiket sem hajtotta 

végre maradéktalanul, illetve lényeges javulást sem ért el. „Bizonyos előrelépést” regisztrált a 

testület négy esetben (adóügyek, aktív munkaerő-piaci intézkedések, munkahelyek teremtése, 

munkát terhelő adók csökkentése). Korlátozott viszont az előrehaladás hat területen (szegénység 

visszaszorítása, oktatás, közigazgatás, polgári bíróságok, korrupció stb.), míg négy esetben 

egyáltalán nem javult Brüsszel megítélse szerint a helyzet. Ezek: a foglalkoztatottak védelmére 

irányuló jogalkotás, a versenyjogi és szabályozói környezet, a piaci verseny a szolgáltatási 

szektorban és az üzleti környezet).  

A mostani jelentés alapján az Európai Bizottság májusban teszi közzé a 2019-es évre vonatkozó 

országspecifikus ajánlásait, amelyeket megvitatásukat követően a pénzügyminiszteri Tanács fog 

júliusban véglegesen elfogadni.  

Az ajánlások végrehajtásának elmulasztását az uniós jog nem szankcionálja, inkább egy politikai 

folyamatról és nyomásgyakorlásról van szó.  

 

 

Brüsszel 2019. február 27. 



A román jelölt az EP favoritja az európai ügyészség élére 

A román korrupcióellenes ügyészség korábbi vezetőjét, Laura Codruta Kövesit támogatja az 

Európai Parlament állampolgári jogi szakbizottsága a 2020 végén felálló Európai Ügyészség élére. A 

Tanács a francia Jean-Francois Bohnernek szavazott bizalmat, így most a két intézménynek dűlőre 

kell jutnia egymás között a leendő európai főügyész személyéről.  

A LIBE-bizottság a három jelölt keddi meghallgatása után szerdán titkos szavazással döntött a 

jelöltről. Codruta Kövesi 26, a francia Jean-Francois Bohnert 22, a német Andreas Ritter 1 

szavazatot kapott.  

Miután a tagállamok előzőleg a francia Jean-Francois Bohnert mellett törtek lándzsát, a két 

intézménynek most közös nevezőre kell jutnia a leendő európai főügyész személyéről, aki a 

működését 2020 végén megkezdő európai ügyészi hivatal vezetője lesz luxembourgi központtal.  

A LIBE és a költségvetés-ellenőrzési bizottság választását március 7-én még az EP elnökök 

konferenciájának is jóvá kell hagynia, ami formalitásnak tűnik csupán.  

A Codruta-Kövesit hivatalából tavaly elmozdító román szocialista kormány élesen ellenezte a 

korábbi különleges ügyész európai megbízatását, megfigyelők szerint nem bocsátva meg neki azt, 

hogy a párt számos korábbi vezetőjét, szenátorát és képviselőjét magas szintű korrupció miatt vád 

alá helyezte és nem egy esetben rács mögé juttatva. Bukarest – amely ebben a félévben tölti be az 

uniós soros elnökség funkcióját – az Európai Bizottsággal is bajuszt akasztott, mivel utóbbi 

Codruta-Kövesi elmozdítását is ideértve az igazságszolgáltatás függetlenségének korlátozásával 

vádolja és emiatt ellenlépésekkel fenyegeti.  

Az ügyésznő a kormány állítása szerint visszaélt hatalmával és a titkosszolgálatokkal jogellenesen 

együttműködve helyezett vád alá politikusokat, bírákat és más hivatalos személyeket. Kövesi 

parlamenti meghallgatásán határozottan cáfolta ezt az állítást, hangsúlyozva, hogy nem 

befolyásolta tevékenységében az illető személyek párthovatartozása.  

 

 

Brüsszel 2019. február 26. 

Európai szemeszter: koordinált gazdaságpolitika az uniós tagállamok 

között 

 Az EU koordinálja és monitorozza a tagállamok gazdaság-, költségvetési és foglalkoztatáspolitikáját 

- ez az a folyamat, amelyet európai szemeszterként ismerünk.  

Európai szemeszter: az uniós országok rendben tartásának eszköze 

Hogyan működik az európai szemeszter? 

Az európai szemeszter minden évben novemberben kezdődik, amikor az Európai Bizottság 

publikálja éves növekedési vizsgálatát. A növekedési előrejelzés alapján elkészítenek egy 

keretrendszert, amelyet az uniós tagállamok a költségvetési tervük értékelésére használhatnak. Az 

erős növekedés több jövedelmet jelent, a gyengébb kevesebbet. 

A szemeszter júniusban ér véget, amikor a nemzeti kormányok elfogadják az éves növekedési 

vizsgálaton alapuló javaslatokat. Ezeket fel kell használniuk, amikor a következő évre vonatkozó 

költségvetést összeállítják. 

Ezalatt a folyamat alatt a Parlament tanácsadói szerepet tölt be. Emellett pedig nyilvános vitákat is 

tartanak, hogy felhívják a figyelmet, bevonják a tagállamok nemzeti képviselőit az Európai 

Parlamenti Hét nevű éves konferenciába, és biztosítsák a javaslatok és döntések 

számonkérhetőségét a Bizottság és a Tanács által. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_hu
https://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/high-level-conferences/european-parliamentary-week.html
https://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/high-level-conferences/european-parliamentary-week.html


Az európai szemeszter menete 

Az Európai Bizottság publikálja az éves növekedési vizsgálatát (november). 

Az Uniós államfők elfogadják az EU gazdasági prioritásait (március). 

Az uniós tagállamok benyújtják a reformjavaslataikat a Bizottságnak (április). 

A Bizottság országspecifikus ajánlásokat dolgoz ki (május). 

Az Európai Tanács jóváhagyja az országspecifikus ajánlásokat (június). 

Az uniós tagállamok felhasználják a következő évi költségvetésük tervezésében ezeket a 

javaslatokat. 

Az Európai Parlament tanácsadói szerepet játszik a folyamatban. 

Hogyan kezdődött? 

A gazdasági és pénzügyi válság, amely 2008-ban kezdődött, megmutatta, milyen gyorsan tud 

terjedni a bizonytalanság és instabilitás egyik országról a másikra, az EU-n belül is. 2010-ben ezért 

az Európai Tanács úgy döntött, létrehozza az európai szemesztert, hogy segítsen a tagállamok 

gazdaságpolitikáját uniós szinten is összehangolni. A strukturális reformok segítettek a stabilitás 

biztosításában, a rendkívül magas államadósság elkerülésében, ahogy a növekedés fellendítésében 

és a munkanélküliség elleni harcban is. Az első európai szemeszterre 2011-ben került sor. 

Habár az európai szemeszterben minden uniós tagállam részt vesz, különös figyelemmel kísérik az 

euróövezet országait. 

 

 

Brüsszel 2019. február 26. 

A halálbüntetés kérdése Európában és a világban 

Az EP február 27-én ad otthont a 7. Halálbüntetés elleni Világkongresszus megnyitójának, ezzel is 

kifejezve, hogy határozottan ellenzi a halálbüntetést.  

 

http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20190214PHT26483/20190214PHT26483_original.jpg


    

http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20190214PHT26483/20190214PHT26483_original.jpg
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20190214PHT26483/20190214PHT26483_original.jpg


 

Halálbüntetés: a legfőbb tudnivalók 

2017-ig 142 ország törölte el a halálbüntetés intézményét törvényileg vagy a gyakorlatban. 56 

országban azonban még mindig használják ezt a büntetési formát. 23 országból jelentettek 

kivégzéseket, több mint 993 alkalommal (kivéve Kínát, ahol valószínűsíthetően több ezer kivégzés 

történt), és több mint húszezer ember van halálsoron. 

A 2017-ben jelentett kivégzések 84 százaléka négy országban történt: Iránban, Szaúd-Arábiában, 

Irakban és Pakisztánban. Kínából viszont nem tudjuk az adatokat, azokat ugyanis államtitokká 

nyilvánították. (Forrás: Amnesty International) 

Ázsiában, az arab országokban és az Egyesült Államokban van egy tábor, akik erősen ellenzik a 

halálbüntetés eltörlését. Az 55 afrikai ország nagyjából négyötödében már eltörölték a 

halálbüntetést vagy moratórium van életben. 

 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/04/death-penalty-facts-and-figures-2017/
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20190214PHT26482/20190214PHT26482_original.jpg


    

Európai Unió: A halálbüntetés eltörlésének ideje az egyes tagállamokban 

Hogyan küzd az EU a halálbüntetés ellen? 

Az Európai Unió a halálbüntetés elleni küzdelem egyik élharcosa. Az Emberi Jogok Európai 

Egyezményével összhangban minden uniós tagállam eltörölte a halálbüntetést. 

Az EU számos módon küzd a halálbüntetés eltörléséért: 

betiltja azon árucikkek kereskedelmét, amelyek kínzásra vagy kivégzésre használhatók 

http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20190214PHT26482/20190214PHT26482_original.jpg
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20190214PHT26482/20190214PHT26482_original.jpg
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2134


olyan kereskedelmi politikát folytat, amely támogatja az emberi jogokat 

támogatja olyan civil szervezetek munkáját, akik olyan országokban ellenőrzik és dokumentálják a 

folyamatokat és hívják fel a figyelmet, ahol a halálbüntetés még mindig érvényben van 

az ENSZ folyamatos megfigyelőjeként minden olyan kezdeményezést és akciót támogat, amelynek 

célja a halálbüntetés megszüntetése 

a Parlament javaslatokat fogad el és vitákat szervez, ezzel is elítélve azt, hogy még mindig vannak 

olyan országok, ahol a halálbüntetés intézménye létezik. Egy 2015-ben elfogadott javaslat elítéli 

azt, hogy a halálbüntetést bizonyos országok arra használják, hogy elhallgattassák az ellenzéket, 

és olyan alapokon ítélnek halálra embereket, mint a vallás, homoszexualitás vagy házasságtörés. 

Fehéroroszország az egyetlen olyan európai ország, ahol még mindig zajlanak kivégzések. 

Oroszországban moratórium van érvényben. 

  

„A halálbüntetés a leginkább előre megfontolt gyilkosság.” Albert Camus 

  

 A Halálbüntetés elleni Világkongresszus (2019. február 26-tól március 1-ig) a világ legnagyobb 

abolicionista (eltörléspárti) eseménye, amelyet az EPCM (Együtt a Halálbüntetés ellen) szervez, és 

amelyen több mint ezer résztvevő képviselteti magát, több mint 140 országból. 

 

 

Brüsszel 2019. február 25. 

Amit érdemes tudni a 2019-es európai választásokról 

 2019. május 23–26. között tartják az európai választásokat, ahol a szavazatával mindenki 

véleményt nyilváníthat arról, milyen legyen az új Parlament. Összefoglaltuk mit érdemes tudni róla. 

Az európai választásokon minden felnőtt uniós polgár dönthet arról, hogy ki képviselje az érdekeit 

a 705 főből álló Európai Parlamentben 2024-ig. 

Bár vannak közös szabályok a szavazás menetére vonatkozóan, egyes lehetőségek – például a 

postai úton vagy külföldről történő szavazás – országonként eltérőek lehetnek. 

Magyarország esetében a konkrét részletekről a Nemzeti Választási Iroda tájékoztat mindenkit. Ha 

ön egy másik uniós országban él, szavazhat külföldről is, erről az adott nagykövetségen tud 

tájékozódni. 

Ezen a honlapon találja meg az összes hasznos információt arról, hogyan szavazhat, mikor van a 

regisztráció határideje, melyek a legújabb fejlemények, hírek és majd itt tekintheti meg az európai 

választások eredményeit is. 

Mi a tét? 

Az európai választásokon leadott szavazatával befolyásolja, hogy merre haladjon Európa a 

következő években, és hogy milyen lépéseket tesz az Unió például a munkahelyekkel, a 

vállalkozásokkal, a biztonsággal, a migrációval és az éghajlatváltozással kapcsolatos kérdésekben. 

Az EP-képviselők nemcsak a jogszabályalkotásban vesznek részt, de felügyelik a többi uniós 

intézmény munkáját is. 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/175
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2018-0515
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2015-0348
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/world/20190212STO25910/a-halalbuntetes-kerdese-europaban-es-a-vilagban&caption=%E2%80%9EA+hal%C3%A1lb%C3%BCntet%C3%A9s+a+legink%C3%A1bb+el%C5%91re+megfontolt+gyilkoss%C3%A1g.%E2%80%9D+Albert+Camus
http://congres.ecpm.org/en/side-events-program/
http://www.ecpm.org/en/
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/hu/be-heard/elections
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20180126STO94114/a-kepviseloi-helyek-elosztasa-a-2019-es-europai-valasztasok-utan
https://www.europai-valasztasok.eu/


A választások eredménye és az új Parlament döntései közvetlen hatással vannak az életére. 

Az Európának köszönhetjük honlapon összegyűjtöttük, hogy milyen fejlesztésekhez járult hozzá az 

EU az egyes régiókban, így Magyarország különböző településein is, illetve hogy mit tesz az EU az 

egészségünk, vagy éppen a biztonságunk érdekében. 

A brexitről szóló népszavazás rávilágított, hogy az EU nem egy visszafordíthatatlan projekt. Habár 

legtöbbünk természetesnek veszi a demokráciát, úgy tűnik, elvi és gyakorlati értelemben is egyre 

inkább veszélyben van. 

Ezért a 2019-es európai választások tájékoztató kampánya, más mint az eddigi kampányok. Egy 

támogatói közösség építésébe kezdtünk, és szeretnénk, ha közösen dolgoznánk azért, hogy minél 

többen részt vegyenek az európai választásokon. Iratkozzon fel a Szavazni fogok kampány 

hírlevelére, és tudjon meg többet a kampányról! 

Mindenkinek van legalább egy jó oka arra, hogy elmenjen szavazni. Ide kattintva megtalálja 

összefoglalónkat arról, hogy miért fontos a szavazás az európai választásokon. 

A Citizens' App nevű alkalmazás letöltésével pedig rengeteg információhoz juthat arról, milyen 

hatással van az EU mindennapi életünkre és milyen programokkal segíti a különböző régiókat. 

 

 

Brüsszel 2019. február 19. 

A kék bolygó jövője: a Parlament konferenciája az óceánokról 

Aggódik, mi lesz az óceánok sorsa? Vegyen részt az EP nemzetközi konferenciáján március 19-én, 

és tudjon meg többet a témáról. 

Nemzetközi konferencia az óceánokról 

Az egészséges óceánok rengeteg élőlénynek adnak otthont, segítenek a klíma szabályozásában, 

táplálékot biztosítanak és mintegy 566 milliárd euróval járulnak hozzá az európai gazdasághoz, 

többek között azzal, hogy nagyjából 3,5 millió embernek biztosítanak munkát. 

Manapság azonban az óceánokra nagy nyomás nehezedik, különösen a túlhalászás, a parti 

eutrofizáció (egy olyan folyamat, amelynek során a szennyvízben lévő foszfor és nitrogén túl nagy 

mennyisége a víz elalgásodásához vezet), a tengeri hulladék és a klímaváltozás miatt. Ezeket 

megfelelően kell kezelni, hogy megvédhessük az óceánok törékeny ökoszisztémáját. 

Március 19-én az Európai Parlament (társzervezésben az Európai Bizottsággal) az óceánok 

jövőjéről tart egy nemzetközi konferenciát, amelynek témái lesznek többek között: 

a globális óceán-politika, 

a fenntartható kék gazdaság, és 

az egészséges és tiszta tengerek és óceánok 2030-ra. 

 

 

2019. február 15. 

Több kutatás és uniós irányelv az orvosi kannabisz használatával 

kapcsolatban 

https://what-europe-does-for-me.eu/hu/home
https://www.szavaznifogok.eu/
https://www.szavaznifogok.eu/
http://www.europarl.europa.eu/because/hu/home.html
http://www.europarl.europa.eu/because/hu/home.html
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20190110STO23104/europe-on-your-smartphone-explore-eu-with-our-mobile-app
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/content/%E2%82%AC566-billion-and-growing-eu-blue-economy-thriving_en
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20181005STO15110/plastic-in-the-ocean-the-facts-effects-and-new-eu-rules


Az orvosi kannabisz használatáról szóló EU-s irányelv kialakításáért és a további kutatások 

megfelelő támogatásáért dolgozik az EP. 

Az orvosi kannabisz használatára vonatkozó szabályozás folyamatosan alakul az EU-n 

belül, néhány tagállam már legalizálta a kannabisz és kannabinoidok néhány formájának orvosi 

célokra történő használatát, vagy változásokat terveznek a szabályozásban. 

Az, hogy mely termékeket engedélyezik és milyen szabályozás keretein belül, elég változatos 

ugyan, azt viszont egyetlen uniós tagállam sem engedélyezte, hogy az orvosi kannabiszt maguk 

termesszék a fogyasztók. 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hivatalos ajánlásában azt javasolta ugyan, hogy a 

kannabidiolt (CBD), mint a kannabisz egyik alkotórészét, nem kellene szabályozás alá vonni, 

mégsincs az orvosi kannabisz használatára vonatkozó egységes, uniós-szintű szabályozás. 

Mi a kannabisz? 

A kannabisz növény több mint 480 alkotórészből áll, többek között több mint százféle 

kannabinoidból. A legismertebb ezek közül a THC (D9-tetrahidrokannabinol) és a kannabidiol 

(CBD). 

A THC a legfőbb pszichoaktív és függőséget okozó elem a kannabiszban; a CBD-nek nincsen bódító 

hatása és nem okoz függőséget sem. 

Az „orvosi kannabisz és kannabinoidok” számos növény-alapú és szintetikusan előállított 

készítményt és terméket jelenthet. 

A legtöbb országban a kannabisz levelekre a „marihuána” mexikói kifejezést használják. A 

beporzatlan növényt hasisnak nevezik. 

Gyógyhatás 

A kannabisznak és kannabinoidoknak számos gyógyhatása lehet, például étvágygerjesztő hatása 

(például az AIDS-hez kötődő súlyveszteség esetén), vagy az olyan betegségek tüneteinek 

csillapításában, mint az elmezavar, epilepszia, asztma, rák vagy Alzheimer-kór. Csillapíthatja 

továbbá a menstruációs görcsöket, és csökkentheti az elhízás vagy a cukorbetegség kialakulásának 

esélyét. További kutatásokra van azonban szükség. 

Február 13-án az EP elfogadott egy állásfoglalást az orvosi kannabisz használatáról. Ebben 

megfogalmazzák, hogy: 

meg kell alkotni az orvosi kannabisz jogi definícióját, világosan elválasztva ezzel a használatát a 

többi használattól, 

további kutatásokra és fejlesztésekre van szükség az orvosi kannabisz használatára vonatkozóan, 

ezeket megfelelően kell támogatni, 

a hatásos kannabisz-alapú gyógyszereket az egészségügyi biztosításnak kellene fedeznie. 

A gyerekek és a sérülékeny csoportok védelme 

A stabil és világos jogi keret pozitív hatással lehet az összetevők minőségére és pontos 

meghatározására, ez pedig biztonságot jelentene az orvosi kannabiszt használó betegek számára. 

Az elővigyázatosság különösen fontos a fiatalok és a terhes nők esetében. 

Az állásfoglalás szerint az uniós-szintű szabályozás a fekete piac visszaszorítását is eredményezné, 

segítene a kábítószerrel való visszaélés kivédésében, és a gyerekek és sérülékeny csoportok 

függőségének csökkentésében. 

http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/10171/20185584_TD0618186ENN_PDF.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190207IPR25221/take-medical-use-of-cannabis-seriously-say-meps


Az egészségügyi szakembereket pedig arra ösztönöznék a szabályok, hogy növeljék a tudásukat az 

orvosi kannabisz használatával kapcsolatban. Ehhez segítséget is nyújtanának, például tréningek 

és a megfelelő szakirodalom biztosításával. 

 

 

Brüsszel 2019. február 14. 

A víz újrahasznosítására ösztönzi a mezőgazdaság szereplőit az EP 

A vízhiány egyre nagyobb probléma szerte Európában. A Parlament ezért a víz újrahasznosítására 

ösztönzi a mezőgazdaság szereplőit, ezzel biztosítva az EU édesvízkészletét. 

A víz újrafelhasználása az EU-ban a vízhiány ellen 

A népsességnövekedés, a városiasodás és a turizmus mind közrejátszik a vízhiány és a szárazság 

kialakulásában, amely egyre jobban sújtja Európa számos területét, különös tekintettel a földközi-

tengeri régióra. A vízkészletek kifogyóban vannak és a klímaváltozás miatt a helyzet egyre inkább 

romlani fog. Egy becslés szerint 2030-ra Európa folyómedreinek fele vízhiánnyal küzdhet majd. 

Az európai édesvízkészlet biztosítása érdekében a képviselők február 12-én a szennyvíz 

újrahasznosításáról szóló javaslatról szavaztak. 

Szigorú szabályok, rendszeres ellenőrzések 

Az új szabályok a tisztított szennyvíz újrafelhasználására biztatják a mezőgazdaság szereplőit, 

például az öntözések során. Erre jelenleg ugyanis az EU-ban évente elhasznált vízmennyiség 

körülbelül felét használjuk. Ha a mezőgazdaságban egyre inkább előtérbe kerülne az 

újrahasznosított víz, az évente öt százalékkal csökkenthetné a friss víz kitermelést. 

A növények és a termés védelme érdekében az új szabályok szigorúan meghatározzák a 

mezőgazdaságban öntözésre használható, kezelt víz minőségi minimumfeltételeit és elrendelik a 

rendszeres ellenőrzéseket, előírják továbbá a szennyvíztisztító telepek számára, hogy legyen 

kockázatkezelési tervük. A szabályozás értelmében a tagállamok hatóságai bocsájtják ki az 

engedélyeket arra vonatkozóan, mely növények öntözésére használhatják a tisztított vizet és 

ellenőrzik, hogy mindenki betartja-e ezeket a szabályokat. 

Az egységes uniós szabályoktól azt várják a képviselők, hogy azok kiegyenlítik majd a 

vízvisszanyerő telepek üzemeltetői és a gazdálkodók közötti egyenlőtlenségeket, és lebontják a 

mezőgazdasági termékek szabad mozgásának akadályait. 

 

 

Brüsszel 2019. február 14. 

Az eurózónába küldött utalások díja: a Parlament megszünteti a 

túlzottan magas banki költségeket 

alacsonyabb lesz az Unión belül euróban történő utalás költsége a nem eurózóna-tagoknak 

védelem a fogyasztóknak a túlzottan magas átváltási díjakkal szemben 

az átutalások során felszámítandó átváltási díj becsült értékéről a bank köteles tájékoztatást adni 

A bankoknak ugyanolyan díjat kell felszámolniuk a külföldi euróutalásra, mint a belföldi utalásra, és 

átláthatóvá kell tenniük az átváltási díjat az új szabályok szerint. 

http://ec.europa.eu/environment/water/pdf/water_reuse_factsheet_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2019-0044&language=EN
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2019-0044&language=EN
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625171/EPRS_BRI(2018)625171_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625171/EPRS_BRI(2018)625171_EN.pdf


A Parlament csütörtökön 532 szavazattal, 22 ellenszavazat és 55 tartózkodás mellett elfogadta az 

eurózónán belül és kívül élő, banki utalást kezdeményező felhasználók közötti különbséget 

felszámoló szabályokat. Míg ugyanis az eurózónán belül élő fogyasztók az egységes eurófizetési 

térség (SEPA) előnyeit élvezik (azaz egységes feltételek mellett utalhatnak pénzt attól függetlenül, 

hogy hazai vagy eurózónán belüli tranzakcióról van szó), az eurózónán kívüli uniós polgárok 

továbbra is magas díjat kénytelenek fizetni, ha eurót szeretnének utalni egy másik tagállamba. 

Az Unión belül külföldre tartó euró-átutalások után felszámolt banki díjnak egy éven belül meg kell 

egyeznie a belföldi, hazai pénznemben történő utalás utáni díjjal (ez az úgynevezett „egységes 

díjak” szabály). Ha a tagállamok szükségesnek látják, akkor kötelezhetik a bankokat, hogy 

ugyanezt a díjat alkalmazzák az Unión belül másik országba irányuló utalásokra és az adott 

országon belül euróban történő utalásra is. 

Átlátható átváltási díjak a kártyás tranzakciókra és a banki átutalásra 

Az új szabályok azt is elérik, hogy a fogyasztóknak ezentúl ne kelljen a bankok által önkényesen 

megállapított, magas átváltási díjat fizetniük. Az ügyfelet ezentúl minden tranzakció alkalmával 

tájékoztatnia kell a banknak arról, hogy mennyi a felszámítandó átváltási díj a helyi pénznemben 

és a számla pénznemében. Az átváltási díjak követhetőbbé tétele érdekében az eladási helyen 

végzett tranzakció, és a bankautomatás pénzfelvét alkalmával ugyanazon az alapon számítják 

majd az átváltási díjat (EKB referencia-kamatláb plusz x százalék, a felárráta legfelsőbb értékét a 

bankok határozzák meg). 

A fogyasztók elektronikus úton: sms-ben, emailben vagy a bank webes felületén értesülnek majd 

az átváltás várható költségéről. Az értesítésekért nem számítható fel díj. 

Banki átutalás esetén a bankoknak az utalás előtt kötelező közölniük az átváltás várható díjának 

összegét. 

 

 

Brüsszel 2019. február 11. 

Az állatok szállítási feltételeinek javításáról szavazott az EP 

A hosszú utak megviselik az állatokat, stresszessé teszik őket és szenvedést okoznak. A képviselők 

ezért szigorúbb szabályozást, nagyobb büntetéseket és rövidebb szállítási időt szeretnének. 

Évente állatok millióit szállítják hosszabb távolságon az EU-ban és a nem uniós országokba 

nemzés, tenyésztés és levágás céljából, vagy különböző versenyekre, illetve a kisállat-

kereskedelem miatt. 2009 és 2015 között 19 százalékkal nőtt az EU-ban szállított állatok száma: 

1252,1 millióról 1492,8 millióra. A sertések, szárnyasok és lovak száma növekedett, a 

szarvasmarhák, juhok és kecskék száma viszont csökkent. Ugyanebben az időszakban az élőállat 

szállítmányok száma az Unión belül évi 400 ezerről nagyjából 430 ezerre növekedett. 

Ugyan vannak olyan uniós szabályok, amelyek a szállított állatok jólétét és biztonságát célozzák 

meg, de az állásfoglalás, amelyet február 14-én szavaztak meg a képviselők, nagyobb 

jogérvényesítést akar a tagállamokban, szankciókat sürget és a szállítási idő csökkentését. 

A szállított állatok jóléte 

A szállítási idő csökkentése 

A hosszú utak (amelyek 8 óránál tovább tartanak, a kezdeti időpontot onnan számítva, amikor a 

szállítmány első állatát terelni kezdik) stresszessé teszik az állatokat, akik szenvednek a kevés 

hely, a változó hőmérséklet, a korlátolt étel és ital hozzáférés, illetve a jármű mozgása miatt. A 

nem megfelelő felszerelés vagy a rossz időjárási viszonyok miatt az állatok megsérülhetnek, vagy 

http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20120214IPR37986/simple-and-efficient-cross-border-payments
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621853/EPRS_STU(2018)621853_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32005R0001
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190121IPR23917/welfare-of-transported-animals-meps-urge-eu-states-to-do-a-better-job
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20190207IPR25224/haszonallatok-szallitasa-jobb-korulmenyeket-kell-teremteni


megbetegedhetnek a szállítás alatt. Az egy plusz problémát jelent, ha nem uniós országba 

szállítják őket, akkor ugyanis még a dokumentumok átvizsgálása miatti hosszú megállókkal is 

számolni kell. 

A képviselők az új szabályozással azt szeretnék elérni, hogy a szállítás ideje olyan rövid legyen, 

amilyen rövid csak lehet, olyan alternatív megoldásokat javasolva, mint az állati eredetű termékek 

szállítása az élőállatok helyett, vagy helyi vágóhidak és húsfeldolgozók létesítése. Emellett az is 

fontos lenne, hogy a szállítás előtt az állatok egészségi állapotát és alkalmasságát megfelelően 

felmérjék. 

Az állatok, amelyeket több mint 8 órán át szállítanak az EU-ban minden évben 

4 millió szarvasmarha 

28 millió sertés 

4 millió juh 

243 millió szárnyas 

150 ezer ló 

Szigorúbb ellenőrzés és nagyobb büntetések 

A képviselők az olyan modern technológiák használatát javasolják, mint a földrajzi helyzet-

meghatározásra alkalmas rendszerek, amelyekkel rögzíteni lehet az út valós idejét. Arra is 

biztatják a tagállamokat, hogy minél több szúrópróbaszerű ellenőrzést végezzenek a 

szabálytalanságok kiszűrése érdekében. Az ellenőrzések száma igen változó az EU tagállamaiban, 

nullától néhány millióig mozog a számuk, a szabálysértések előfordulása pedig nulla és 16,6 

százalék közé tehető. 

A Parlament a rossz gyakorlatok elkerülése érdekében nagyobb büntetéseket is bevezetne, például 

szankciókat olyan uniós tagállamoknak, amelyek nem tartják be pontosan az uniós szabályokat. Az 

azokat megszegő vállalatoknak a nem megfelelő gépjárművek vagy eszközök betiltásával kellene 

szembe nézniük, vagy a szállítási engedélyük megvonásával, illetve az állatok jólétével kapcsolatos 

kötelező tréningeken való részvétellel. 

Nagyobb biztosíték a nem uniós országokban is 

A képviselők kétoldali megegyezéseket kívánnak kötni a nem uniós országokba szállított állatok 

védelmének érdekében, illetve szeretnék elérni, hogy az élőállatok szállítása tilos legyen az olyan 

országokba, ahol a szabályok nem egyeznek az uniós jogszabályokkal. Szeretnék továbbá, ha 

megfelelő pihenőhelyeket biztosítanának, ahol az állatok élelemhez és folyadékhoz juthatnának az 

utazás során. 

Következő lépések 

Az állásfoglalás egy vizsgálóbizottság felállítását javasolja, amely az EU-n belül és a nem uniós 

országokba szállított állatok jólétével kapcsolatos szabályokkal foglalkozna. A bizottságnak a 

következő parlamenti ciklus elejére kellene felállnia. 

 

 

Brüsszel, 2019. február 7. 

A közúti balesetek áldozatainak nagyobb védelméért dolgozik az EU 

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2019-0057&language=EN


A Parlament új intézkedéseivel szeretné minél méltányosabban kártalanítani a közúti balesetek 

áldozatait. 

Habár az EU útjai a legbiztonságosabbak a világon, még így is több mint 25 ezer ember vesztette 

életét és 135 ezer sérült meg súlyosan az utakon 2017-ben. A legtöbb áldozat gyerek, idős ember, 

gyalogos, kerékpáros és motoros volt. 

A közúti balesetek áldozatainak nagyobb védelme érdekében a Parlament február 13-án szavazott 

arról a javaslatról, amely javítana a jelenlegi gépjármű-biztosítási rendszeren. Az új szabályok 

méltányos kártalanítást biztosítanak az áldozatoknak, továbbá ellenzik a biztosítás nélküli autók 

használatát és biztosítják az egyenlő bánásmódot a különböző tagállamokban élő biztosítottaknak. 

A képviselők egy jobb közlekedésbiztonsági szabályozáson is dolgoznak annak érdekében, hogy 

egyre kevesebb baleset legyen az európai utakon. 

Az áldozatok még nagyobb védelme 

Jelenleg egy közúti baleset esetén, ha a kárt okozó gépjármű biztosítója fizetésképtelen, az 

áldozatokat nem biztos, hogy kártalanítani tudják, vagy megkésett kifizetéssel kell számolniuk. Az 

új szabályok értelmében ilyen esetekben a tagállamok felelőssége lenne a kártalanítás. A 

képviselők javasolják továbbá, hogy a kompenzációt legkésőbb hat hónapon belül ki kellene fizetni. 

Az uniós állampolgároknak mindenhol ugyanaz a minimum védelem jár majd. Személyi sérülés 

esetén az áldozatok balesetenként legalább hatmillió eurós biztosítási fedezetre lesznek jogosultak 

az áldozatok számától függetlenül, vagy 1,2 millió euróra áldozatonként. Anyagi kár esetén a 

fedezet minimum összege szintén 1,2 millió euró lesz káreseményenként, az áldozatok számától 

függetlenül. A tagállamok ezeket az összegeket meg is emelhetik. 

Kedvezőbb biztosítási díjak 

Az új szabályozás a biztosító társaságokat arra ösztönzi, hogy a kártörténeti igazolásuk elismerése 

tekintetében a biztosítók a határokon átkelő mobil polgárokat ne részesítsék az adott tagállam 

meglévő lakosaihoz képest eltérő bánásmódban. Ezzel az uniós állampolgárok a legkedvezőbb 

díjakhoz és esetleges kedvezményekhez juthatnak hozzá, attól függetlenül, hogy milyen 

nemzetiségűek és melyik tagállamban tartózkodtak korábban. 

A biztosítás nélküli gépjárművek visszaszorítása 

A biztosítás nélküli gépjárművek problémája egyre nagyobb gondot okoz az EU-n belül, sok millió 

euróba kerül és növeli a fizetendő díjakat. A Parlament javaslata engedélyezné a tagállamoknak 

egy másik tagállamban használt gépjármű biztosításának nem zavaró, határon történő 

ellenőrzésének lehetőségét, például rendszámfelismerő technológia használatával, és ha 

szükséges, büntetéseket szabhatnának ki. 

Mely járművekre vonatkozik majd az új szabályozás? 

A szabály a legtöbb járműre vonatkozik majd, kivéve az olyan kisebb járművekre, mint az 

elektromos kerékpár, segway és elektromos roller, ezek ugyanis kevésbé balesetveszélyesek. A 

motorsport ágazatban érdekelt felek sem tartoznak majd az új szabályozás alá, mert rájuk 

általában is más szabályok vonatkoznak. 

 

 

2019. január 31. 

Az új szabályozás még közelebb hozza a .eu domaint az 

állampolgárokhoz 

https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/vademecum_2018.pdf
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2019-0035&language=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0145(COD)&l=en
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A .eu felső szintű domain a nyolcadik legnagyobb az interneten, 2017-ben több mint 3,8 millió 

regisztrációt rögzítettek. Január 31-én a Parlament új szabályokat fogadott el, ezzel is igazodva az 

örökké változó digitális környezethez. 

Az új szabályok célja, hogy lazítson a .eu domain regisztrációjához szükséges jelenlegi 

alkalmassági kritériumokon. Ezzel még több állampolgár élvezheti ennek az előnyeit, főként a 

fiatalok, de szervezetek, nagyobb cégek, kis- és középvállalatok vagy civil szervezetek is. Ha a 

domain neve rágalmazónak, rasszistának, vagy a közbiztonsággal, közérdekkel ellentétesnek 

bizonyul, be kell zárni. 

Ki kérelmezhet .eu-t? 

európai állampolgárok, tartózkodási helytől függetlenül 

harmadik országbeli állampolgárok, akik valamely uniós tagállamban tartózkodnak, vagy olyan 

harmadik országban, amely tagja az Európai Gazdasági Térségnek (EGT) 

vállalatok, amelyeket valamely uniós tagállamban alapítottak, vagy olyan harmadik országban, 

amely tagja az EGT-nek 

szervezetek, amelyeket valamely uniós tagállamban alapítottak, vagy olyan harmadik országban, 

amely tagja az EGT-nek 

Előnyök 

Az uniós állampolgároknak a .eu domain egy olyan hely lehet a kibertérben, ahol fogyasztói és 

személyiségi jogaikat az európai szabályoknak és irányelveknek megfelelően védik. 

A vállalatoknak a .eu honlapok segítenek megerősíteni jelenlétüket és láthatóságukat az 

interneten, mind az uniós egységes piacon belül, mind a világpiacon. 
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Mit tesz az EU a műanyaghulladék csökkentése érdekében? 

http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20190131PHT24710/20190131PHT24710_original.jpg
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20190131PHT24710/20190131PHT24710_original.jpg
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0394&language=EN


 Az EU csökkenteni kívánja a műanyaghulladékot. A körforgásos gazdaság műanyag stratégiája 

Olcsó és tartós műanyagokat sokszor használunk, de nem szabad elfelejtünk, hogy népszerű 

használatuk valami mást is jelent, még hozzá azt, hogy a műanyaghulladék és tengeri hulladék 

mértéke is egyre növekszik, negatívan befolyásolva a környezetet és az emberek egészségét. 

z Európai Bizottság által javasolt, a műanyaghulladék visszaszorítására vonatkozó javaslatot a 

Parlament 2018 szeptemberében fogadta el, ezzel is folytatva a műanyagszennyezés elleni 

küzdelmet. 

A műanyagok újrahasznosítása 

Az EU-ban évente nagyjából 26 millió tonnányi műanyaghulladék keletkezik. Ennek kevesebb, mint 

30 százalékát hasznosítják újra, egy részét pedig olyan nem uniós országokba szállítják, ahol 

megfelelően tudják kezelni. A maradék szemétlerakókba kerül, elégetik, vagy a természetbe kerül 

ki, például strandokra, erdőkbe, folyókba vagy tengerekbe. 

A műanyaghulladékok csökkentésére vonatkozó uniós stratégia egyik legfőbb célja, hogy 2030-ra 

minden műanyagcsomagolást újra lehessen hasznosítani. Emellett a képviselők azt is szeretnék 

elérni, hogy bizonyos műanyagtermékeknél legyen egy minimum követelmény arra vonatkozólag, 

hogy mennyit kell belőlük újrahasznosítani; ahogy arra is, hogy milyen legyen az újrahasznosított 

műanyagok minősége. 

Mikorműanyagok 

A mikroműanyagok a műanyagok nagyon kicsi részei, amelyek kisebbek 5 milliméternél. Ezeket 

egyre nagyobb mértékben találhatjuk meg a tengerekben, de az ételeinkben és italainkban is jelen 

vannak. 

A képviselők ezért azt szeretnék, ha 2020-ra betiltanák a kozmetikai termékekhez, mosószerekhez 

és takarítószerekhez szándékosan hozzáadott mikroműanyagokat. Emellett szigorúbb szabályokat 

javasolnak az olyan termékekkel kapcsolatban is, mint a textil, gumi, festék vagy cigarettacsikk, 

ezzel is csökkentve a belőlük származó mikroműanyagokat. 

Tudjon meg még többet arról, honnan származnak a mikroműanyagok és milyen hatással lehetnek 

ránk és a környezetünkre. 

Egyszer használatos műanyagok 

Az uniós döntéshozók arról is megállapodtak 2018 decemberében, hogy betiltanak bizonyos 

egyszer használatos műanyagokat, például a műanyag evőeszközöket, tányérokat vagy a 

léggömbök pálcikáit. A csomagoló vállalatokat pedig arra kérik, hogy járuljanak hozzá az eldobott 

műanyagok összegyűjtésének díjához. 

A Parlament emellett már 2015-ben elfogadta a műanyag zacskók csökkentésére vonatkozó 

szabályozást. 
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Peszticidek az ételeinkben: mit tesz ellene az Európai Parlament? 

A 2016-ban az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság által bevizsgált ételek körülbelül 50 

százaléka tartalmazott peszticidet, 3,8 százalékkal túllépve a megengedett határértéket. Az 

Unióban a peszticideket szigorú szabályoknak megfelelően monitorozzák, de az elmúlt években 

https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20180830STO11347/mit-tesz-az-eu-a-muanyaghulladek-csokkentese-erdekeben&title=European%20Parliament&summary=&source=
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_hu.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180906IPR12112/meps-propose-ways-to-boost-plastics-recycling
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180906IPR12112/meps-propose-ways-to-boost-plastics-recycling
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20181116STO19217/a-muszalas-ruhaktol-az-emberi-szervezetig-a-mikromuanyagok-utja
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181219IPR22301/parliament-and-council-agree-drastic-cuts-to-plastic-pollution-of-environment
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20150424IPR45708/hamarosan-vege-a-muanyag-zacskok-kornyezetszennyezo-hasznalatanak
https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180725
https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180725


felmerült a gyanú, hogy az engedélyezési eljárások nem megfelelőek, különös tekintettel az EP 

glifozát engedélyének 2017-es meghosszabbítása körüli viták után. 

Az EP most a peszticidek uniós használatának felülvizsgálatát sürgeti, az európai polgárok 

védelmének érdekében. 

Átláthatóbb peszticid engedélyezési eljárás 

2018 februárjában a Parlament létrehozta a peszticidekkel kapcsolatos eljárásért felelős 

különbizottságot (PEST), hogy átvizsgálja a peszticidek uniós engedélyezési eljárását. Január 16-

án, a plenáris ülésen a képviselők elfogadták a különbizottság végső jelentését, amely átláthatóbb 

eljárást javasol a politikai elszámolási kötelezettség biztosítása érdekében. 

A képviselők azt javasolták, hogy: 

Az engedélyezési eljárásban használt tanulmányokat mindenki számára elérhetővé kellene tenni. 

Azoknak a gyártóknak, akik valamely hatóanyag engedélyezését kérik, egy nyilvános adatbázisba 

kellene regisztrálniuk minden felhasznált tanulmányt, ezzel is biztosítva azt, hogy minden releváns 

információt számításba vettek a folyamat során. 

A szakembereknek át kellene tekinteniük a tanulmányokat azzal kapcsolatban, hogy rákkeltő-e a 

glifozát, és meg kellene állapítani egy határt a talajban és a felszíni vízben található maradványok 

maximumértékére. 

A peszticideket és hatóanyagaikat alaposan meg kellene vizsgálni, figyelembe véve a kumulatív 

hatásokat és a hosszú távú mérgező hatást is. 

A peszticideket ezentúl nem kellene használni iskolák, gyermekmegőrzők, játszóterek, kórházak, 

szülőotthonok és idősotthonok közelében. 

Nagyobb hozzáférhetőség a tápláléklánc biztonságáról szóló tanulmányokhoz 

2018 decemberében a Parlament az általános élelmiszerjogra vonatkozó szabályozás 

frissítéséről szavazott, amely kitér többek között az uniós élelmiszerbiztonságra a tápláléklánc 

minden szegmensében, az állatok egészségére vagy a növények védelmére. 

A javasolt új szabályok célja, hogy nagyobb hozzáférhetőséget biztosítson mindenkinek az Európai 

Élelmiszerbiztonsági Hatóság tanulmányaihoz, ezzel is biztosítva, hogy a tanulmányok 

megbízhatóak, elfogulatlanok és függetlenek. 

A megrendelt tanulmányoknak egy közös európai adatbázist állítanának fel, amelyen keresztül az 

Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság ellenőrizni tudná, hogy a vállalatok nem titkolnak el 

kedvezőtlen tanulmányokat. Ha pedig felmerül a gyanú, hogy a pályázók bizonyítékai 

megkérdőjelezhetőek, a Hatóság újabb tanulmányokat kérhet tőlük. 

A hormonháztartást károsító anyagok 

A mezőgazdaságban számos, a hormonháztartást károsító anyagot használnak arra, hogy 

megvédjék a növényeket a kártevőktől. Ezeknek negatív hatása lehet az emberi szervezetre és 

közük lehet a hormonális eredetű rákok kialakulásához, a cukorbetegséghez vagy a meddőséghez. 

2017 októberében az EP blokkolta a Bizottság javaslatát, hogy néhány növényvédő szer 

alapanyagot vegyenek ki a hormonháztartást zavaró anyagok azonosítási kritériumai közül, mivel 

néhány az anyagok közül valóban megtámadja a szervezet hormonrendszerét. 

Alternatívák 

http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20171124STO88814/az-ep-a-glifozat-engedelyenek-meghosszabbitasarol-az-egeszseg-a-legfontosabb
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20171124STO88814/az-ep-a-glifozat-engedelyenek-meghosszabbitasarol-az-egeszseg-a-legfontosabb
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20180514STO03405/novenyvedo-szerek-az-egeszseg-az-elso
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20180514STO03405/novenyvedo-szerek-az-egeszseg-az-elso
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20190115IPR23551/novenyvedo-szerek-jobb-unios-engedelyezesi-eljarast-javasolnak-a-kepviselok
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181205IPR20935/food-safety-more-transparency-better-risk-prevention
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20171002IPR85122/hormonhaztartast-karosito-anyagok-azonositasa-ep-veto-a-kivetelek-ellen
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20171009STO85663/hormonhaztartast-karosito-anyagok-az-emberek-egeszseget-kell-eloterbe-helyezni


2016-ban az európaiak 30,7 milliárd eurónyi összegért vásároltak organikus termékeket, ez 2012-

höz képest majdnem 50 százalékos növekedést jelent. 2018-ban a képviselők frissítették 

az organikus termékekre és megjelölésekre vonatkozó szabályokat, válaszolva a szektorban végbe 

ment nagy változásokra. 

2017-ben a képviselők elfogadtak egy állásfoglalást, amely arra kéri az Európai Bizottságot, hogy 

fogalmazzon meg javaslatokat a kevésbé ártalmas, természetes növényvédő szerek gyorsabb 

értékelése, engedélyezése és regisztrációja érdekében. 
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Négy mód, ahogy profitálhatunk az új fogyasztóvédelmi szabályokból 

Mivel az EU-n belüli vásárláskor egyre kevésbé számítanak a határok, jó, ha tudjuk, hogyan 

védhetjük meg magunkat vásárlás közben. 

Január 22-én szavazott a belső piaci szakbizottság az „Uniós fogyasztóvédelmi szabályok 

megújítása” nevű jelentéstervezetről, amely az „Új megállapodás a fogyasztói érdekekért” 

intézkedéscsomag részét képezi. Ez egyike annak a négy uniós irányelvnek, melyet alapos 

kivizsgálásnak vetnek alá. 

Az „Új megállapodás a fogyasztói érdekekért” célja, hogy az uniós állampolgároknak egyenlő 

jogokat biztosítson és a tagállamok között jelenleg is fennálló jelentős különbségeket lebontsa. 

Ez a fogyasztóvédelem eszköztárát is megerősíti, például azzal, hogy bevezeti a kollektív 

jogorvoslat fogalmát, vagy hogy elrettentő erejű büntetéseket vet ki a nem megfelelően működő 

vállalatokra. 

Emellett az új szabályok olyan területeket is lefednek, amelyekre vonatkozóan eddig nem volt 

uniós törvény, különös tekintettel az online piacra, vagy a kettős élelmiszer-minőségre. 

1. Hatékonyabb védelem online vásárlás esetén 

 

Ha valaki online vásárol, tudnia kell, ki árulja a megvásárolni kívánt terméket vagy szolgáltatást, 

és hogy az eladó hivatásos, vagy egy másik vásárló. Így kezdettől fogva világos, kinek mi a 

felelőssége és melyek a vonatkozó törvények. 

Az „Új megállapodás a fogyasztói érdekekért” az online keresésben is nagyobb átláthatóságot 

biztosít, méghozzá úgy, hogy informálja a fogyasztókat arról, hogy az adott termék vagy 

szolgáltatás vajon azért van előrébb a keresési eredmények között, mert az eladó fizetett érte. 

Az ingyenes digitális szolgáltatásokkal (például, amikor egy szolgáltatás ingyenes, de egy 

szerződés elfogadásával a kereskedők hozzájuthatnak a fogyasztók adataihoz) kapcsolatos 

fogyasztói jogokat szintén kiszélesíti az új szabályozás. Ahogyan a felhasználók 14 napon belül 

visszavonhatják a fizetős digitális szolgáltatások szerződéseit, úgy törölhetik a személyes adataikat 

használó szerződéseket is. Ez a leggyakrabban a tárhely szolgáltatásokkal, a közösségi médiával 

vagy az email fiókokkal kapcsolatban fordulhat elő. 

Olvassa el cikkeinket, ha kíváncsi, mit tesz az EP az egyszerűbb online vásárlás érdekében, és 

hogyan könnyíti meg életünket az online térben. 

2. Kollektív jogorvoslat minden uniós tagállamban 

Ha sok vásárlót ér kár egy kereskedő miatt, minden tagállamban lehetőség nyílik a jogorvoslatra 

olyan non-profit szervezetek által, akiket a tagállamok jelölnek ki. Egy károsult csoport nevében 

http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20180404STO00909/okologiai-termekek-az-eu-ban-a-fobb-adatok-es-az-uj-szabalyok-infografika
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20180404STO00916/uj-unios-szabalyozas-az-okologiai-gazdasagrol-es-a-bioelelmiszerekrol-interju
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/economy/20170127STO60016/a-kevesbe-artalmas-termeszetes-novenyvedo-szerek-hasznalatat-osztonozne-az-ep
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/hr/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29623547
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/hr/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29623547
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/informacios-tarsadalom/20180126STO94142/egyszerubb-lesz-online-vasarolni-megszunik-a-teruleti-alapu-korlatozas
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/economy/20181205STO20959/az-ingyenes-wifitol-a-geo-blokkolasig-az-eu-a-digitalis-szinteren-2018-ban


eljáró szervezet kérhet kompenzációt, a termék cseréjét, vagy javítását is. Emellett a károsultak 

képviselőinek lehetőségük lesz a különböző tagállamokban élő fogyasztók nevében keresetet 

beadni. 

Ráadásul a pénzügyi kompenzáció iránti kérelem, vagy az olyan igazságtalan kereskedelmi 

gyakorlatok, mint az agresszív vagy félrevezető marketing használata miatt felbontott szerződések 

kezelése minden uniós tagállamban egyforma lesz. 

3. Elrettentő erejű büntetések 

Az EU fogyasztóvédelmi hatóságai nem minden esetben felkészültek a „tömeges káresetek” 

kezelésére. A büntetések különböző mértékűek és sokszor nem elég erősek ahhoz, hogy elrettentő 

erejűek legyenek. 

A friss jogszabályok a nemzeti fogyasztóvédelmi hatóságokat hatalmazzák fel azzal, hogy 

koordináltan szabjanak ki hatékony, arányos és elrettentő erejű bírságokat. 

4. Harc a kettős élelmiszer-minőség ellen 

Az egyik legtisztességtelenebb kereskedelmi trükk, amikor egy terméket ugyanolyan márkával és 

csomagolással reklámoznak, de egy teljesen más árucikket ajánlanak anélkül, hogy erről 

tájékoztatnák a vevőket. Ahogy számostanulmány kimutatta, ezt gyakran alkalmazzák az 

élelmiszeriparban. 

Az Európai Bizottság 2017 szeptemberében elfogadott irányelvét követve, az „Új megállapodás a 

fogyasztói érdekekért” frissíti a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok szóló irányelvet is. 

Ha kíváncsi, hogyan lép fel az EP a kettős élelmiszer-minőség ellen, olvassa el alábbi cikkünket. 

 

 

2018. 

 

2018. december 27. 

Ez várható 2019. első felében 

Európai választások, kereskedelem, kommunikáció 

Választások, Európa jövője, Brexit... az Európai Parlament sűrű programmal köszönti az új évet. 

Európai választások 

A következő európai választásokat - az elsőt a Brexit után - 2019. május 23–26. között tartják. Az 

európaiak 705 képviselőt választanak, akik az új Parlamentet alkotják. Ez választja meg az Európai 

Bizottság új elnökét. Kövesse a vitákat a posztért induló jelöltek között, és tájékozódjon 

arról, hogyan képviseli önt az EP! 

Európa jövője 

A képviselők és a tagállamok vezetői folytatják az Európa jövőjéről szóló vitasorozatot. 

Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök, Juha Sipilä finn miniszterelnök és Giuseppe Conte olasz 

miniszterelnök a jövő év első vendégei. 

Brexit 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623547/EPRS_BRI(2018)623547_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607265/EPRS_BRI%282017%29607265_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3403_hu.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20171009STO85661/ugyanaz-a-marka-eltero-minoseg-az-ep-fellep-a-kettos-elelmiszer-minoseg-ellen
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20180126STO94114/a-kepviseloi-helyek-elosztasa-a-2019-es-europai-valasztasok-utan
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/how-do-meps-represent-me_B02-ESN-171122_ev
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/kulugyek


Az Egyesült Királyság feltehetőleg 2019 márciusában lép ki az EU-ból. A Brexitről való 

megállapodást a Parlament megszavazta. 

Az EU hosszú távú költségvetése 

A Parlament megegyezett az EU következő hosszú távú költségvetésének (2021–2027) 

prioritásairól és a tárgyalások mielőbbi megkezdésére kéri a Tanácsot. A képviselők szeretnének 

megegyezésre jutni még az európai választások előtt, hogy elkerüljék a fontos uniós programok 

késését. 

Peszticidek engedélyezése 

A peszticidekkel kapcsolatos eljárásért felelős különbizottság januári jelentésével befejezi a 

munkáját. A bizottság a jelentéssel az emberi és állati egészséget, illetve a környezet védelmét a 

lehetséges legmagasabb szinten szeretné biztosítani. 

Szabadkereskedelmi megállapodások 

Márciusban a Parlament új lehetséges szabadkereskedelmi megállapodásokról tárgyal, ezúttal 

Szingapúrral és Mexikóval. Szingapúr az EU egyik fontos kereskedelmi partnere és több mint 

tízezer európai vállalatnak ad otthont. AzEU–Szingapúr szabadkereskedelmi 

megállapodás majdnem minden vámot eltörölne és leegyszerűsítené a kereskedelmet. Ha az EU 

megköti Mexikóval az egyezséget, a baromfit, sajtot, csokoládét és tésztát exportálók járnak majd 

a legjobban. 

Új szabályok a stratégiai kommunikáció megerősítéséért 

A képviselők egyeztetnek az EU stratégiai kommunikációjáról, hogy ellensúlyozni tudják a kívülről 

érkező propagandát. Az EU javítani szeretne a médiatudatosságon és fel akarja hívni a figyelmet a 

független és oknyomozó újságírás fontosságára és támogatására. 

Informátorok védelme 

A képviselők tovább dolgoznak az informátorok védelmének megerősítéséről szóló javaslaton. Erre 

az olyan közelmúltbeli botrányok irányították rá a figyelmet, mint a Dieselgate, a Luxleaks, a 

Panama Papers vagy a Cambridge Analytica. 

 

 

2018. december 20. 

Még évekig fennmaradhat az energiaárak szabályozása 

A villamos energia piac újraszabályozásáról szóló irányelvről és rendeletről történő intézményközi 

megállapodással az ún. Tiszta Energia Csomag minden eleméről megszületett a politikai 

megállapodás. Az alku értelmében a tagállamok közelebbről nem meghatározott átmeneti ideig, de 

2025-ig biztosan fenntarthatják az árszabályozást elsősorban, de nem kizárólag a védett háztartási 

fogyasztók számára. 

Politikai megállapodásra jutott egymással a Tanács és az Európai Parlament a villamos energiapiac 

újraszabályozásáról szóló irányelvről és rendeletről. Ezzel az ún. Tiszta Energia Csomag utolsó 

elemei is a helyükre kerültek, illetve kerülnek, amikor parlamenti és tanácsi szinten megtörténik a 

végleges jogi jóváhagyás. 

Az újraszabályozás egyik fő célja a villamos energia határokon átnyúló kereskedelmének útjában 

álló akadályok lebontása és egy olyan európai villamos energiapiac létrehozása volt, ahol a 

megtermelt áram 70 százaléka szabadon áramolhat a tagállamok között. Ez – mint arra az EP 

http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/alkotmany-intezmenyek
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20181106IPR18317/mff-a-parlament-penzugyi-prioritasai-a-2020-utani-idoszakra
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pest/home.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/2153(INI)#tab-0
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6139_en.htm
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7972-2018-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7972-2018-INIT/en/pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1830
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181120IPR19504/eu-wide-protection-and-support-for-whistle-blowers


közleményében rámutat – meg fogja könnyíteni a megújuló energiák villamos hálózatokba való 

integrálását és a megújulók végfogyasztáson belüli részarányának 32 százalékra növelését 2030-

ig.  

A két módosított jogszabály a fogyasztók jogait is kiszélesíti. Az áramszolgáltatóknak lehetővé kell 

tenni, hogy a fogyasztók díjmentesen maximum három héten, 2026 után pedig 24 órán belül 

válthassanak szolgáltatót.  

A fogyasztóknak joguk lesz arra, hogy okosmérőkkel ellenőrizzék a fogyasztásukat, és ettől csak 

akkor lehet eltérni, ha egy tagállamban elvégzett elemzés kimutatja, hogy a költségek 

meghaladják a hasznot.  

A fogyasztóknak ingyenes hozzáférésük lesz egy árakat összehasonlító online oldalhoz. A 

fogyasztóknak lehetőségük lesz dinamikus árazásra a több mint 200 ezer ügyféllel rendelkező 

áramszolgáltatók esetében.  

A megállapodás értelmében a tagállamok átmenetileg fenntarthatják az árszabályozást, főleg, de 

nem kizáróan a védett és energiaszegény háztartások esetében. Mindazonáltal a jogalkotók szerint 

az energiaszegénységet mindenekelőtt a szociális rendszereken keresztül kellene kezelni.  

Az árszabályozást a háztartások esetében alkalmazó tagállamok fenntarthatják ezt a gyakorlatot, 

de jelentéseket kell készíteniük, amelyekben jelezniük kell, milyen lépéseken keresztül vezetik ki a 

szabályozott árakat. A Bizottságnak 2025-ben átfogó jelentést kell készítene az előrehaladásról, 

amelynek keretében javasolhatja majd a szabályozott árak eltörlését. 

A jelenlegi szabályok megengedik az állami támogatásokat egy korlátozott ideig a konvencionális 

hőerőműveknek készenléti funkcióra, amikor a kereslet csúcsra jár, vagy átmenetileg nincs elég 

megújuló, amit be lehetne táplálni a rendszerbe (kapacitási mechanizmusok).  

A szöveg megnyitja az utat egy közös uniós-tagállami kockázatfelmérés előtt az esetleges 

áramhiányok feltérképezésére a szükségtelen kivételek alkalmazásának elkerülése érdekében.  

A jogszabály szigorúbb korlátokat állít a hőerőműveiket kapacitási mechanizmusként 

szubvencionálni kívánó tagállamok számára, kizárva az állami támogatásokat a leginkább 

szennyező széntüzelésű erőműveknek. Az 550 gramm kilowatt per óra CO2-t kibocsátó 

hőerőművek nem kaphatnának állami támogatást ahhoz, hogy készenlétben álljanak fogyasztási 

csúcsidőben. Ezeket az intézkedéseket valamennyi új kapacitási mechanizmusra alkalmazni fogják 

a rendelet hatályba lépésétől, illetve a már meglévők esetében 2025-től.  

A tervezetet még jóvá kell hagynia az EP-nek és a Tanácsnak, a jogszabályok a Hivatalos 

Közlönyben való publikálástól számított 20 napon belül lépnek érvénybe. A tagállamoknak 2020. 

december 31. a határidő a végrehajtásra.  

 

 

2018. december 19. 

Fokozhatja a migrációs nyomást a klímaváltozás 

Idén világszerte 3400 migráns vesztette életét. 

Ebből kétezren Európába tartva haltak meg a Földközi-tengeren. 

Az ENSZ minden évben megtartja a Migránsok Nemzetközi Napját, idén a "méltóságteljes 

migrációi" lett a mottó. 

Az ENSZ migrációs szervezetének vezetője a klímaváltozás hatásaira figyelmeztetett. 



"A természeti katasztrófák és az ebolához hasonló betegségek ma is rengeteg embert 

kényszerítenek útra. A háború, a klímaváltozás, valamint a gazdasági különbségek miatt egyre 

többen kelnek majd útra, hogy biztonságot és jólétet találjanak az egyének, a családok és a 

közösségek számára" - mondta António Vitorino, a Nemzetközi Migrációs Szervezet igazgatója. 

Az ENSZ adatai szerint 258 millió migránst tartanak nyilván világszerte. Ez a föld népességének 3,4 

százalékát jelenti. Közülük 40 milliónyian gyermekek, illetve kiskorúak. 

A legtöbb migráns Ázsiában, Dél-Amerikában él, csak töredékük van Európában. 

Sokan közülük nem rendelkeznek dokumentumokkal, emiatt illegális bevándorlónak minősülnek. 

"A dokumentumok nélküli migránsok gyakran nem a saját hibájukból kerülnek ebbe a helyzetbe. 

Például szó lehet a nők elleni erőszakról. Az ilyen esetekben és az embercsempészeknél is gyakran 

elvesznek a dokumentumok" - mondta az üggyel foglalkozó nemzetközi szervezet vezetője, Michele 

LeVoy. 

A szakértő szerinte a kormányoknak a civilekkel együttműködve kellene végrehajtaniuk az Ensz 

migrációs csomagjában tett vállalásaikat. 

"A kormányoknak végrehajtási terveket kell kidolgozniuk. nemzeti végrehajtási tervekre van 

szükség és ezekbe a civil szervezeteket, a szakszervezeteket, a helyi vezetőket, polgármestereket 

is be kell vonni." 

Az uniós tagállamok egyharmada, köztük Magyarország nem vesz részt az ENSZ migrációs 

paktumában, néhány országban pedig még parlamenti jóváhagyásra vár az ügy. 

 

 

2018. december 19. 

Műanyaghulladék és újrahasznosítás az EU-ban: a számok (infografika) 

Európában a műanyaghulladék kevesebb, mint egyharmadát hasznosítjuk újra.  

 

http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20181130PHT20675/20181130PHT20675_original.jpg


 

http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20181130PHT20675/20181130PHT20675_original.jpg


Műanyaghulladék és újrahasznosítás Európában 

 

Az elmúlt évtizedekben a műanyagtermelés nagy mértékben megnövekedett - az 1950-es években 

1,5 millió tonna volt világszerte, 2015-re ez 322 millióra emelkedett -, ezzel együtt pedig a 

műanyaghulladék mértéke is. Az EU számos intézkedést tett azért, hogy csökkentse ezt, de még 

így is túl sok hulladék termelődik. Hogyan lehet ez ellen tenni és hogyan lehet növelni az 

újrahasznosítás mértékét? 

A műanyaghulladék kezelése Európában 

Európában az energetikai hasznosítás az egyik legnépszerűbb formája a műanyaghulladék 

megsemmisítésének, ezt követi a szemétlerakók elhelyezése, és csupán az összes 

műanyaghulladék 30 százalékát hasznosítjuk újra, ennek mértéke országonként változik. 

Az újrahasznosítás miatt összegyűjtött műanyagszemét felét EU-n kívüli országokba szállítják, mert 

az EU-n belül erre kevés lehetőség, technológia és forrás áll rendelkezésre. Korábban a szemét 

nagy részét Kínába szállították, de ezt nemrégiben betiltották, ezért sürgősen másik megoldás után 

kell nézni. 

Az, hogy a műanyaghulladék újrahasznosítási mértéke Európában igen alacsony, nemcsak a 

gazdaságot érinti rosszul, de a környezetre is negatív hatással van. A műanyag csomagolások 

körülbelül 95 százalékát például elveszítjük mindössze egyszeri használat után. A 

műanyaghulladékok elégetése évente 400 millió tonna szén-dioxidot termel, amely hatékonyabb 

újrahasznosítással megelőzhető lenne. 

Problémák a műanyaghulladék újrahasznosítása körül 

A legfőbb tényező, amely megnehezíti a műanyagok újrahasznosítását, az az újrahasznosított 

termékek minősége és ára, a folyamathoz ugyanis sok újrahasznosított műanyagra van szükség, a 

szabályok szigorúak, az eljárás pedig drága. Ezért a műanyagok mindösszesen 6 százalékát 

használják fel erre a célra. 

Az újrahasznosítás mértékének növelésére tett javaslatok 

A képviselők szeptemberben elfogadtak egy stratégiát, amely szerint 2030-ra minden műanyag 

csomagolásból származó hulladékot újra kell hasznosítani. Ehhez azonban további lépésekre van 

szükség, hogy a piac jobban megnyíljon az újrahasznosított műanyagok előtt. 

Szükség van például: 

a másodlagos műanyagok minőségének biztosítására 

a piac és a vásárlók bizalmának megerősítésére 

kötelező érvényű szabályok bevezetésére, amelyek előírják, hogy bizonyos termékekben milyen 

mértékben kell lennie újrahasznosított résznek 

a tagállamok ösztönzésére, hogy csökkentsék az újrahasznosított termékek áfáját. 

 

Emellett az EP a műanyaghulladékok csökkentésére vonatkozó szabályokat is elfogadott: 

idén betiltottak bizonyos egyszer használatos műanyagokat 

2015-ben korlátozták a nejlonzacskók használatát 

felkérték az Európai Bizottságot, hogy lépjenek fel a mikroműanyagok ellen. 

http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20181005STO15110/tengeri-hulladek-adatok-erdekessegek-es-uj-unios-szabalyok
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20140423STO44901/vegleg-a-kukaba-dobna-az-ep-a-nejlonzacskokat
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20181116STO19217/a-muszalas-ruhaktol-az-emberi-szervezetig-a-mikromuanyagok-utja


 

 

2018. december 19. 

Az ingyenes wifitől a geo-blokkolásig  

Az EU a digitális színtéren 2018-ban 

A területi alapú korlátozás megszüntetésétől kezdve a köztereken való ingyenes wifi biztosításáig 

sokat tett idén az EP, hogy még otthonosabban mozogjunk az online térben. 

Ha az EU-n belüli utazásról, vásárlásról vagy telefonhívásról van szó, nincsenek korlátok és extra 

kiadás. Erről szól az egységes digitális piac, amelyért a Parlament hosszú ideje dolgozik. 

Nincs többé automatikus átirányítás, ha online vásárolunk 

2018. december 3-tól az online vásárlóknak könnyebb dolga van. A képviselők által 2018 

februárjában elfogadott szabályok értelmében ugyanis megszűnt a területi alapú 

tartalomkorlátozás. Ez a rendelet a kereskedőket arra kötelezi, hogy egy másik uniós ország vevőit 

az árak és vásárlási feltételek kapcsán is pontosan ugyanúgy kezeljék, mint a belföldi vásárlókat. A 

diszkrimináció megszűnése mellett a szabályok arról is gondoskodnak, hogy a honlapok ne 

irányítsák át a vásárlóikat a weblapok helyi változataira. Az új szabályok kiterjednek a háztartási és 

elektronikai termékekre, ruhaneműkre, hotelfoglalásokra és különféle rendezvények 

jegyvásárlására is. 

Terület alapú tartalomkorlátozás és online vásárlás 

Megbízhatóbb csomagküldés a határokon túl is 

Az uniós online piac megnyitása után a csomagküldés megbízhatóbbá tételére és a vásárlók 

nagyobb védelmére is szükség volt. A költséghatékonyabb csomagszállítás érdekében a képviselők 

új szabályokat fogadtak el 2018 márciusában, átláthatóbbá téve ezzel a nemzetközi 

csomagszállítás gyakorlatát, ösztönözve a piaci versenyt, valamint csökkentve a vásárlók és az e-

kereskedők útjában álló akadályokat. 

Határokon átnyúló, uniós csomagkézbesítés 

A fizetett tartalmakhoz való hozzáférés Európa-szerte 

Az uniós polgárok több mint fele (53 százalék) legalább egyszer egy héten néz filmeket és 

sorozatokat online. 2018 áprilisától ez akkor is lehetséges, ha egy másik uniós tagállamban 

tartózkodnak. A határok nélküli online tartalomszolgáltatásról szóló új szabályozás április 1-jétől 

érvényes, ezentúl meghatározott (viszonylag rövid) idejű külföldi tartózkodásunk alatt is 

hozzáférhetünk az online tartalmakhoz, amelyekre otthon előfizettünk. Ezek a szabályok minden 

olyan szolgáltatóra érvényesek, akik fizetett online tartalmakat ajánlanak. 

Online adatforgalom határok nélkül: új szabályok az online tartalomra 

Közterületeken elérhető ingyenes wifi szolgáltatás 

Ahhoz, hogy az online elérhető tartalmakat élvezni tudjuk, megbízható és gyors internetelérésre 

van szükségünk. AWIFI4EU az EU egy olyan külön alapja, amely Európa-szerte támogatja a 

közterületeken az ingyenes wifi szolgáltatást és amellyel az EU szeretné elérni, hogy 2020-ig 

mintegy 6000, eddig ingyenes wifivel le nem fedett településen építsenek ki hotspotokat a 

közösségi élet helyszínein. A programra már több mint 21 ezer település regisztrált, a sikeres 

jelentkezőket decemberben hirdetik ki, a wifi szolgáltatáshoz szükséges eszközöket pedig 2019-ben 

kezdik el telepíteni. 

http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20180202IPR97022/az-ep-lebontja-az-online-vasarlas-hatarait
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/economy/20180126STO94142/egyszerubb-lesz-online-vasarolni-megszunik-a-teruleti-alapu-korlatozas
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/economy/20180126STO94142/egyszerubb-lesz-online-vasarolni-megszunik-a-teruleti-alapu-korlatozas
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/economy/20180308STO99327/online-vasarlas-uj-szabalyozas-a-nemzetkozi-csomagkuldesben
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0644
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/economy/20170515STO74834/video-online-filmek-zenek-konyvek-hatarok-nelkul-az-eu-nak-koszonhetoen
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/economy/20170904STO83004/europa-szerte-ingyenes-wifi-hozzaferesi-pontokat-letesit-az-eu


WiFi4EU 

Olcsóbb nemzetközi hívások és 5G-s kapcsolat 

Novemberben a képviselők arról a telekommunikációs csomagról szavaztak, amelynek 

köszönhetően a tagországok közötti hívások díját 2019. május 15-től 19 centben, az sms-ek díját 

pedig 6 centben maximalizálják. Az új szabályok célja az is, hogy 2020-ra elérhetővé tegyék az 

5G-s kapcsolatot. 

GDPR 

Az új általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 2018. május 25-én lépett életbe. A szabályok segítik a 

felhasználókat abban, hogy megfelelő információjuk legyen arról, hogyan használják fel az 

adataikat és hogyan töröljék azokat a tartalmakat, amelyeket nem akarnak online látni. 

 

 

2018. december 15. 

Megszületett a megegyezés a katowicei klímacsúcson 

Több mint két hétig tartó huzavona után megszületett a megegyezés a katowicei klímacsúcson. A 

részt vevő majdnem 200 ENSZ-tagállam képviselői végül ellenszavazat nélkül fogadták el a 2015-

ös párizsi egyezmény végrehajtásának szabálykönyvét. Az egyezmény így 2020-ban működésbe 

lép. 

A világ ezzel nagy lépést tett afelé, hogy a három éve a francia fővárosban megfogalmazott célok 

szerint 2 Celsius-fok alatt tartsa a globális felmelegedést. 

A vita legnehezebb pontjának a kibocsátási kvótákkal való kereskedelem szabályozása bizonyult. A 

gazdag országok gyakran úgy próbálnak eleget tenni nemzetközi vállalásaiknak, hogy más 

államokban finanszíroznak kibocsátás-csökkentő beruházásokat. Ezeket a projekteket azonban 

általában nagyon nehéz ellenőrizni. 

Egyesek azzal vádolták a szénbányáira erősen támaszkodó házigazdát, Lengyelországot, hogy nem 

tett meg mindent a tárgyalások sikeréért. Az eredménnyel azonban a legtöbb delegált elégedett: 

úgy vélik, az új szabályok segítségével az országok be tudják tartani Párizsban tett ígéreteiket. 

 

 

Brüsszel 2018. december 12. 

Az európai digitális adó bevezetéséről dönt a Parlament 

A digitális gazdaságot adóztatná meg az a javaslat, amelyről a csütörtöki plenáris ülésen döntenek 

az EP-képviselők. Először határozna ilyen típusú adó bevezetéséről az EU. 

Egységes szabályokat vezetne be a tech cégek digitális szolgáltatásainak megadóztatására a két 

jelentés, amelyekről december 13-án szavaz az EP. Ezek feljogosítanák a tagállamokat, hogy akkor 

is kivethessenek adót a területükön profitot termelő vállalatokra, ha azok fizikai értelemben 

nincsenek jelen az országban (például nincs irodájuk, vagy bármilyen offline szolgáltatásuk). 

Európai digitális adó - miért van rá szükség? 

A társasági adózásra vonatkozó, jelenleg érvényes szabályok legnagyobb részét még a 20. 

században alkották meg. Így ezek teljesen figyelmen kívül hagyják a digitalizáció hatását és a 

http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/informacios-tarsadalom/20181031STO18176/olcsobb-hivasok-es-5g-s-kapcsolat-uj-szabalyokrol-szavazott-a-parlament
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20180522STO04023/az-uj-altalanos-adatvedelmi-rendelet-gdpr


digitális cégek okozta változásokat, például a fizikai jelenlét többé már nem szükséges ahhoz, hogy 

online szolgáltatásokat biztosítson egy vállalat. 

A digitális gazdaság megadóztatása globális kérdés, ezért az Európai Bizottság nemzetközi 

megoldást sürget az OECD tagállamainál. 

Egy globális megoldás kidolgozása azonban nagyon hosszú ideig is eltarthat, így jön a képbe az 

ideiglenes uniós szintű rendszer. Ez azt a tendenciát is igyekszik megállítani, hogy közös jogi keret 

hiányában a tagállamok maguk szabjanak meg - néha túlzott mértékű - adót a cégek online 

tevékenységére. 

Az EP javaslatai 

Az egyik jelentés Paul Tang (szocialista, holland) nevéhez fűződik, és ebben a képviselők a nagy 

digitális cégek közösségi médiás szolgáltatásokból, vagy például online vásárlásból származó 

nyereségét adóztatnák meg. „Biztosra akarjuk venni, hogy az olyan digitális multi végek, mint a 

Google, a Facebook, és az Amazon rendesen adóznak, ahogyan minden állampolgár és 

kisvállalkozás teszi ezt. Azért küzdöttünk, hogy a digitális adó mértékét megemeljük és továbbra is 

harcolni fogunk az igazságos adórendszerért Európában” - mondta a jelentéstevő. 

A másik, Dariusz Rosati (néppárti, lengyel) jelentése pedig arra fókuszál, hogyan lehet 

megállapítani, hogy egy csak digitális tevékenységet folytató cégnek van-e egy adott tagállamban 

megadóztatható profitja. 

 

 

2018. december 12. 

400 óra - sok vagy kevés? Hogy csinálják a többi európai országban? 

Megszavazta a parlament a "rabszolga-törvény" néven elhíresült, a túlórákról rendelkező új 

törvényt. A parlamentben történő eseményekről, folyamatosan frissülő cikkünket itt találja. 

A törvény éves szinten az eddigi 250 óra helyett 400 órában maximalizálja a túlórakeretet, és az 

eddigi éves elszámolás helyett 3 éves időtartamban lesz kötelessége a munkaadónak elszámolnia 

ezeket. 

Bár volt arról szó, hogy ezt kollektív szerződéshez vagy egy gyengébb biztosítékhoz, üzemi tanácsi 

engedélyhez kötnék, a parlament oldalán található irományszövegben ennek nem találtuk nyomát, 

vagyis ennyi túlórát rendelhet el egyoldalúan a munkáltató. 

A 400 óra gyakorlatilag havi 4+ munkanap, vagyis a szabad szombat megszüntetése. A munkáltató 

emellett megtehetné, hogy a forgalmas időszakban heti hat napot dolgoztatja a munkavállalót, 

majd amikor nincs munka, nem hívja be, a ledolgozott órák számát ugyanis csak hároméves 

átlagban számolják ki. Ugyanakkor ezt a három éves elszámolási időszakot kollektív szerződéshez 

köti a módosítás, vagyis ehhez valóban kell a munkavállalók hozzájárulása. 

Ez a törvénytervezet már csak azért is furcsa, mivel a kormány nem sokkal korábban a családok 

egységére hivatkozva betiltotta a vasárnapi munkavégzést - igaz, ezt később eltörölték. 

Az uniós jogszabály évente 419 órában maximalizálja a túlórakeretet, vagyis ennek a 

törvénytervezet megfelel.  

Hogy szabályozzák más országokban a túlórakeretet és elszámolást. 

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0428+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0426+0+DOC+XML+V0//HU
https://hu.euronews.com/2018/12/08/a-rabszolgatorveny-megakadt-a-munkavallalok-torkan
https://hu.euronews.com/2018/12/12/szekfoglalas-es-futtyszo-ellenzeki-akcio-a-parlamentben
https://hu.euronews.com/2016/04/11/vasarnapi-boltzar-varatlan-palfordulas-a-kormany-reszerol


Az Egyesült Királyságban csak akkor végezhető túlóra, ha a munkavállaló munkaszerződése erről 

külön rendelkezik - ha a szerződésben ilyen kitétel nem szerepel, a dolgozó nem kötelezhető a 

túlórára. Ha szerepel a túlóra lehetősége a szerződésben, akkor sem kötelezhető a munkavállaló 

heti 48 óránál több munka elvégzésére - kivéve, ha ezt maga a munkavállaló kéri - de ebben az 

esetben erről írásos bizonyítékkal kell rendelkeznie. Ha a kitétel nem szerepel a szerződésben, a 

munkaadó megakadályozhatja, hogy a munkáltató önként vállaljon túlórát. Eközben a munkáltató 

nem diszkriminálhat a munkavállalói között - nem akadályozhatja meg egyes munkavállalóit a 

túlórák végzésében, míg másoknak engedélyezi azokat. 

A munkáltatónak nem kötelessége túlórabért fizetni a munkavállalónak, de köteles kifizetni az 

államilag garantált minimálbért az extra órákért. Ez a garantált bérminimum függ a munkavállaló 

életkorától, és időről időre felülvizsgálják. Forrás itt. 

SPANYOLORSZÁG 

A spanyolok munka törvénykönyve világosan kimondja, hogy a túlórák száma éves szinten nem 

haladhatja meg a 80 órát - kivéve, ha az adott munkavállaló napi átlagos munkavégzése nem éri el 

a törvényben rögzítettet - ekor a túlóraként maximálisan elvégezhető 80 órás kerethez hozzá kell 

adni a hiányzó napi órák számát. Az elvégzett túlórák után a következő négy hónapban kötelezően 

ki kell adni a kompenzációt. A kormánynak eközben jogában áll eltörölni vagy csökkenteni 

ideiglenes jelleggel az éves túlóraszámot egy adott periódusra, területre vagy ágazatra nézve, 

hogy ezzel is növelje a munkavállalók elhelyezkedési esélyeit. 

Arról nincs rendelkezés, hogy mennyi a naponta maximum elvégezhető óraszám, sem arról, milyen 

módon kell a maximálisan elvégezhető túlórákat elszámolni, ha kivételes és sürgős helyzetről, vagy 

baleset miatt elrendelt vagy azt megakadályozandó munkaórákról van szó. Forrás itt. 

NÉMETORSZÁG 

Hasonlóan az Egyesült Királysághoz, a német munkavállalók is csak akkor végezhetnek túlórát, ha 

ezt munkaszerződésükben előre rögzítik. Ha ilyen kitétel nincs a szerződésükben, 

visszautasíthatják a túlóra végzését - hacsak nem vészhelyzetről van szó. A túlórát minden esetben 

a munkaadónak kell elrendelnie, vagy legalábbis beleegyeznie. 

A német munkaidő-törvény, az Arbeitszeitgesetz úgy rendelkezik, hogy a munkaórák száma nem 

lehet több napi nyolc óránál heti hat napon át - vagyis összességében legálisan heti 48 órát lehet 

dolgozni - ezt a keretet lehet heti hatvan órára növelni, de csak akkor, ha az elmúlt hat naptári 

hónapban/24 hétben a napi átlagmunka értéke nem érte el a 8 órát. 

A törvény nem rendelkezik a túlóráért járó pénz és/vagy időbeli kompenzációkról, ezeket a 

munkaszerződésnek kell rendeznie - kivéve, ha éjszakai munkavégzéséről van szó, mely esetben a 

munkavállalónak joga van az extra fizetéshez. Forrás itt. 

OLASZORSZÁG 

Az olaszoknál a 2003-ban hozott 8-as törvénycikk rendelkezik a túlórakeretről - e szerint: "ha nincs 

a munka törvénykönyvében előírt éves maximum az adott szakterületre nézve, akkor évente 

maximum 250 órányi túlóra végezhető." Forrás itt. 

FRANCIAORSZÁG 

Franciaországban a törvényes munkavégzés keretei között heti 35 órát dolgozhat a munkaválalló. 

A munkáltató kérésére természetesen ennél több munkát is vállalhat az alkalmazott, de éves 

szinten a túlórakeret ekkor sem haladhatja meg a 220 órát - kivéve, ha erről ágazati vagy cégen 

belüli különmegállapodás született a dolgozókkal. 

Minden elvégzett túlóra után kompenzáció jár túlórapénz és/vagy szabadság formájában, ennek 

mértékéről ágazati és/vagy céges szinten születik előzetes megállapodás. Ha ilyen nincs, akkor az 

https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates
https://www.gov.uk/overtime-your-rights%20%C3%A9s%20https:/www.gov.uk/overtime-your-rights/compulsory-overtime
https://www.estatutodelostrabajadores.com/a35-horas-extraordinarias/
http://www.gesetze-im-internet.de/arbzg/BJNR117100994.html#BJNR117100994BJNG000200307
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03066dl.htm


első nyolc órára a törvény által előírt, 25 százalékos pótlék jár, majd minden további órára ötven 

százalékos pótlék. A munkavállalónak minden esetben joga van a pénz helyett extra 

szabadnapokat kérni - ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy órányi túlóra után az órabér 150 

százaléka vagy másfél órányi szabadság jár. 

Ha a 220 órás éves keretet túllép a dolgozó, kötelezően kiadandó szabadnapokat nyer érte 

cserébe. 

 

 

2018. december 15. 

7 millióan halnak meg a légszennyezés miatt évente 

Egyre több műhold figyeli az űrből az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, nyomon követik az 

olyan gázok kibocsátásának fő forrásait mint a metán és a széndioxid. Miközben a tudósok és a 

döntéshozók egyetértenek abban, hogy a kibocsátás visszafogása kulcsfontosságú a globális 

felmelegedés kezelésében. 

A WHO a katowicei klímacsúcson ismertette új jelentését, amely szerint a levegőszennyezés évente 

7 millió ember halálát okozza világszerte. 

Az ENSZ 24. klímacsúcsán felszólaló WHO-főigazgató, Tedros Adhanom Ghebreyesus szerint 

egyértelműen bizonyítható, hogy a klímaváltozás veszélyezteti a levegő és a vizek tisztaságát, 

valamint az élelmiszerellátást is. Az éghajlatváltozás fő okozói a fosszilis tüzelőanyagok. 

A találkozón az országok hozzászólásai voltak soron. 

- Kubának komoly kihívásokkal kell szembenéznie a klímaváltozással, különösen a tengerszint 

emelkedésével kapcsolatban. 2050-re több mint 2600 négyzetkilométer terület fog eltűnni a 

tudományos kutatások szerint - figyelmeztetett a kubai környezetvédelmi miniszter, Elba Rosa 

Perez Montoya. 

Négy energia-nagyhatalom – az Egyesült Államok, Oroszország, Szaúd-Arábia és Kuvait – 

összefogott, és igyekszik lassítani a párizsi egyezmény munkakönyvének katowicei készítését. 

A szakemberek egyelőre nem túl derűlátók. A 2015-ös párizsi egyezmény óta érvényes jelenlegi 

vállalások a mai tudás szerint nem elegendők a célok eléréséhez.  

 

 

Brüsszel 2018. december 11. 

Rákkeltő anyagok: jobban védené a káros hatásuknak kitett 

munkavállalókat az EP 

A rák a munkavégzéssel összefüggő halálesetek egyik leggyakoribb oka az EU-ban. A friss 

jogszabályok hatékonyabb védelmet biztosítanának a rákkeltő anyagok közelében dolgozóknak. 

Rákkeltő anyagok a munkahelyen: nagyobb védelem a káros anyagok ellen 

2017-ben, a munkahelyi veszélyes anyagok visszaszorítását megcélzó 2004-es irányelv 

felülvizsgálatakor a képviselők újabb 11 rákkeltő anyagot vettek fel arra listára, amely határértéket 

szab meg az egészségre káros anyagokra. 

A december 11-i plenáris ülésen a Parlament még szigorúbb szabályokat fogadott el annak 

érdekében, hogy csökkentsék a daganatos megbetegedéseket kiváltó rákkeltő anyagokat 



(karcinogének és mutagének) a munkahelyeken. Az új szabályok megállapítják újabb nyolc 

rákkeltő (belélegzett vagy fizikai érintkezés által a testbe jutott) anyag határértékét és a bőrre 

gyakorolt esetleges negatív hatását. Ilyen anyag például a dízelgőz vagy a használt motorolaj. 

Claude Rolin (néppárti, belga) jelentéstevő elmondta: „A legfontosabb, hogy újra és újra értékeljük 

a kockázatokat, a munkavállalókat ugyanis nem tehetjük ki veszélynek, az egészségükkel nem 

lehet játszani”. 

A képviselők már a harmadik reformon dolgoznak, hogy még biztonságosabb munkakörülményeket 

biztosítsanak a dolgozóknak. Jelenleg további öt rákkeltő anyag határértékének megállapításán 

dolgoznak. 

20 millió dolgozót érint a probléma az EU-ban 

A rák minősül a munkavállalókat fenyegető egyik legnagyobb egészségügyi kockázatnak az Európai 

Unióban, ahol a foglalkozással összefüggő halálesetek hátterében az esetek 53%-ában ez a 

betegség áll. A megbetegedések közül a tüdőrák, a mellhártyákból kiinduló daganat 

(mesothelioma) és a hólyagrák a leggyakoribb. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai 

szerint minden tizedik tüdőrák miatti elhalálozásból egy szorosan összefügg a munkavégzéssel. 

Rákkeltő anyagok csaknem minden ágazatban előfordulhatnak, de az építőiparban, vegyiparban, 

bútoriparban, textiliparban, élelmiszeriparban, faiparban és az egészségügyben dolgozókat érinti 

leginkább a veszély. 

100.000 - Ennyi életet menthetnek meg az új szabályok az elkövetkezendő 50 évben 

 

 

2018. december 10. 

Világszerte romlott az országok teljesítménye az éghajlatváltozás elleni 

harcban 

A 42. helyezést érte el a legfrissebb Éghajlatváltozási Teljesítési Mutatóban (CCPI 2019) 

Magyarország. A CCPI szerint világszerte romlott az országok teljesítménye - közölte a Levegő 

Munkacsoport. 

A CCPI tizennégy éve 14 kategóriában pontozza 56 ország és az Európai Unió éghajlatvédelmi 

teljesítményét. 

A most kiadott mutató szerint az összesített listát Svédország vezeti, Marokkó a második, amit 

megújuló energiák terén végrehajtott fejlesztéseinek köszönhet, és Litvánia a harmadik legjobb. A 

rendkívül gyengén teljesítő országok között szerepel az Egyesült Államok és Kína. 

Kedvezőnek ítélték, hogy az elmúlt évtizedek során jelentősen csökkent Magyarország szén-dioxid-

kibocsátása - bár az utóbbi néhány évben ismét emelkedésnek indult. Rontotta ugyanakkor az 

országpontszámot, hogy a megújuló energiában a - nagyrészt fenntarthatatlan - biomasszaégetés 

játssza a vezető szerepet, a szélenergia használata "gyakorlatilag tilos", és nincs megfelelő terv 

sem a megújuló energiára való átállásra, sem a szénfelhasználás kivezetésére. 

A globális szén-dioxid-kibocsátás újra emelkedik, miközben a ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi 

Testületének (IPCC) legújabb jelentése szerint az eddigi terveknél jóval szigorúbb intézkedésekre 

van szükség, és rövid időn belül foganatosítani kell azokat, hiszen csak így kerülhető el a 

klímakatasztrófa - mondta Szegő Judit, a Levegő Munkacsoport éghajlatvédelmi projektjének 

vezetője a szervezet közleménye szerint. 

A CCPI Magyarországra vonatkozó részének kidolgozásában a Levegő Munkacsoport szakértői is 

részt vettek. 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/125107/CLAUDE_ROLIN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0081(COD)&l=en


 

 

Brüsszel 2018. december 7. 

Lépések az Európai Szociális Alap megerősítése felé 

Még erősebb Európai Szociális Alapra van szükség, amely még hatékonyabb választ tud adni a 

jelenlegi kihívásokra, ezzel is megerősítve az EU szociális oldalát. 

ESZA+: Az Európai Szociális Alap korszerűsítése 

A Parlament foglalkoztatási szakbizottsága új szabályokat fogadott el annak érdekében, hogy még 

erősebben tudjanak fellépni a munkanélküliség és szegénység ellen. 

A jelentés, amelyről a foglalkoztatási szakbizottság december 3-án szavazott, több támogatást 

javasol az Európai Szociális Alap Plusznak az unió hosszú távú költségvetéséből (2021-2027), 

leginkább a gyerekek támogatását megcélozva és a fiatalok munkanélküliségét csökkentve. 

A szociális és foglalkoztatási kérdések az EU egyik legfőbb prioritása. A Parlament szeretné tovább 

erősíteni Európa szociális oldalát, ezért is támogatja a megújított és leegyszerűsített Európai 

Szociális Alap (ESZA), az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) programját. 

A cél az, hogy elérjék a teljes foglalkoztatást, növeljék a minőséget és a produktivitást a 

munkahelyeken, növeljék a földrajzi és munkavállalói mobilitást az EU-n belül dolgozók számára, 

fejlesszék az oktatást és kiálljanak a szociális befogadás mellett. 

Mi az Európai Szociális Alap? 

Európa legrégebbi támogatási alapja, amelynek célja, hogy több munkalehetőséget teremtsen a 

lakosoknak és növelje az életszínvonalukat. 

Az EU az ESZA-támogatást a tagállamoknak és a különböző régióknak utalja, munkahelyteremtő 

programokat támogatva ezzel, vagy olyan projekteket, amelyek igyekeznek megoldást találni az 

oktatási különbségekre, a szegénységre, a szociális kirekesztésre. 

A kedvezményezettek: nagyrészt dolgozók, fiatalok, munkakeresők, gazdaságilag hátrányos 

helyzetű személyek, de vállalatok és szervezetek is részesülhetnek a támogatásból. 

A fiatalok és a gyerekek támogatása a fő prioritás 

Az ESZA+ három fő területre fókuszál: oktatás, képzések és az élethosszig tartó tanulás; hatékony 

munkaerőpiac és a minőségi munkához való egyenlő hozzáférés; társadalmi befogadás, 

egészségügy és a szegénység elleni küzdelem. 

A képviselők szeretnék, ha az ESZA+ továbbra is támogatná a fiatal munkanélkülieket, különös 

tekintettel az inaktív fiatalokra és azokra, akik a legtávolabb vannak a munkaerőpiactól. Ahogy az 

európai gyermekgarancia program megvalósítására is több célzott támogatást terveznek, ezzel is 

elősegítve, hogy minden gyerek egyenlő módon jusson hozzá az ingyenes oktatáshoz. 

Nagyobb rugalmasság, egyszerűség és hatékonyság 

A megújult ESZA+ több, már létező támogatási alapot és programot egybeolvaszt azzal, hogy 

közösen kezeli a forrásaikat: 

az Európai Szociális Alapot és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést, 

a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segélynyújtási alapot, 

az EU társadalmi változás és innováció programját, 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/empl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20170616STO77648/europa-jovoje-hogyan-tovabb-az-unios-foglalkoztatas-es-szocialpolitika-teren


az EU egészségügyi programját. 

Ezzel a szociális szférát és a munkaerőpiacot még jobban és célirányosabban tudja az EU 

támogatni. Például a szegénységben élők a Szociális Alap Plusztól kapják ezentúl a támogatást, 

ezzel is elősegítve azt, hogy az anyagi támogatás mellett mindenre kiterjedő szociális 

támogatásban is részesüljenek. 

A nagyobb rugalmasságnak köszönhetően egyszerűbben fogunk tudni dolgozni ezekkel a 

programokkal. 

Az egészségügy és a szociális innováció támogatása 

Az ESZA+ támogatná továbbá a szociális fejlesztéseket és a munkaerő mobilitását. A program 

segíti továbbá az egészségügy digitális átállását, támogatja a korai diagnózisok felállítását és a 

szűrőprogramokat, növeli a határokon átívelő együttműködések számát, például a ritka vagy 

súlyos betegségek esetén. 

 

 

Brüsszel 2018. december 5. 

Új ajánlások a strukturális deficit miatt Magyarországnak 

Éves szinten a GDP 1 százalékának megfelelő strukturális kiigazítást vár el 2019-ben a magyar 

kormánytól a pénzügyminiszteri tanács, amely kedden fogadott el ajánlásokat – immár másodszor 

– a költségvetési céloktól való jelentős eltérés miatt 2019. április 15-i határidőt megszabva a 

végrehajtásra.  

A pénzügyminiszteri tanács kedden új ajánlásokkal fordult Magyarországhoz, GDP-arányosan 1 

százalékos éves strukturális államháztartási kiigazítást kérve 2019-ben, és azt is elvárásként 

fogalmazva meg, hogy a nettó elsődleges kormányzati kiadások névértéken ne nőjjenek 3,3 

százaléknál nagyobb mértékben.  

A pénzügyminiszterek április 15-ig adtak haladékot a kormánynak az ajánlások teljesítésére, 

miközben az Európai Bizottság javaslatával egyetértve megállapították, hogy Budapest nem hozott 

hathatós intézkedéseket a korábbi, júniusi ajánlásoknak való megfelelésre.  

Hazánk mellett Románia is hasonló ajánlást kapott, ezúttal már harmadszor, miután az első 

kettőnek nem volt foganatja.  

A két ország azért került az EU célkeresztjébe, mert számottevően eltértek a középtávú 

költségvetési céljuktól (MTO), kiváltva ezzel az ilyen esetekre alkalmazandó eljárás elindítását.  

A Bizottság néhány hete közzétett őszi előrejelzése alapján a magyar államháztartás szerkezeti 

(egyszeri intézkedéseket figyelmen kívül hagyó) hiánya 2017-ben a GDP 1,7 százalékáról 3,4 

százalékra nőtt, és 2018-ban becslések szerint további 0,4 százalékkal romlik és 3,8 százalékos 

szintet ér majd el. Ennek következtében az államháztartás strukturális hiánya a GDP 2,3 

százalékára nőhet, jelentős mértékben eltérve az 1,5 százalékos 2018-as középtávú költségvetési 

céltól.  

A Tanács szerint a kormánynak minden rendkívüli többletet a deficit csökkentésére kellene 

fordítania és a költségvetési konszolidációnak tartós javulást kell biztosítania.  

Ez a típusú eljárás nem azonos a túlzott mértékű hiány miatt indított eljárással, ami a stabilitási és 

növekedési paktum korrekciós szárnyához tartozik. Ennélfogva szankciók sem társulnak az 

eljáráshoz, bár ha többszöri felszólításra sem történik korrekció, akkor a költségvetési mutatók 

előbb-utóbb úgy romolhatnak, hogy annak deficiteljárás lehet a vége. 



 

 

Brüsszel, 2018. november 30. 

Sorsdöntő lehet a katowicei klímakonferencia 

 

 

Hőhullámok és rekordmagas hőmérsékletek, gyorsabban olvadó jéghegyek, egyre gyakoribb 

szélsőséges időjárás óriási viharokkal és hurrikánokkal, valamint pusztító erdőtüzek is jelzik 

világszerte a globális felmelegedés következményeit. 

Három évvel a párizsi klímacsúcs után az ENSZ ismét éghajlatváltozási konferenciát tart (COP24), 

ezúttal a lengyelországi Katowicében. 

"2018 eddig a valaha mért legmelegebb év volt. Az utóbbi négy év mindegyikében megdőlt az 

előző rekord, tehát a négy legmelegebb esztendőn vagyunk túl az 1850-es évek óta” – 

emlékeztetett a Meteorológiai Világszervezet (WMO) főtitkára. „A tudományos közösségnek az a fő 

üzenete, hogy sürgősen el kell kezdeni a cselekvést a párizsi egyezmény végrehajtása érdekében” 

- magyarázta Petteri Taalas. 

Az ENSZ Környezetvédelmi Programjának jelentése szerint a globális szén-dioxid-kibocsátás ismét 

emelkedett 2017-ben. "A jelentés arra figyelmeztet, hogy nem elégséges a nemzetközi cselekvés 

mostani üteme ahhoz, hogy elérjük a párizsi célokat. Az országoknak meg kell triplázniuk 

erőfeszítéseiket" – mondta Stéphane Dujarric ENSZ-szóvivő. 

Donald Trump elnök néhány napja elutasította azt a jelentést, mely szerint a klímaváltozás súlyos 

károkat okoz az amerikai gazdaság számára is, pedig az elemzést saját kormánya tette közzé. 

Az USA kibocsátása 2005 óta csökken, de Kína utána a második a légszennyezésben (Kína 10,357 

millió tonnát juttat a levegőbe, az USA 5,514 milliót). Az egy főre jutó légszennyezés tekintetében 

is második, ami 15,56 tonna szén-dioxidot jelent minden amerikai állampolgárra lebontva. 

Az Egyesült Államok tavaly kilépett a globális összefogásról szóló párizsi klímaegyezményből, a 

COP24 konferencián viszont részt vesz. 

"Külső szemlélőként nézve lehetetlennek tűnik, hogy 196 országot sikerüljön megegyezésre bírni, 

nagyon alázatosan állok hozzá a feladathoz” – mondta a COP 24 elnöke, Michal Kurtytka. 

A konferenciának helyt adó Lengyelországban van Európa legnagyobb szénkészlete. A vasárnap 

kezdődő csúcsot jelképesen egy volt szénbánya területén tartják Katowicében. 1999-ben zárták be, 

176 év után. 

https://hu.euronews.com/2018/11/30/sorsdonto-lehet-a-katowicei-klimakonferencia


 

 

2018. november 29. 

Ne vágj ki minden fát – katalógusból kínálnak fákat karácsonyra 

 

Minden évben szomorú látvány a karácsonyfának nem megvásárolt fenyők bedarálása. Közben 

ahogy közeledik a karácsony, egyre többeket foglalkoztat a fenyőfa kérdése az ünnepekre. Van, aki 

műanyagfenyővel, más visszavihető, földlabdás fenyővel próbál ökotudatosabb karácsonyt tartani. 

A Ne vágj ki minden fát csapata a feleslegesen kivágott fák számát szeretné csökkenteni azzal, 

hogy oldalukon katalógus található az idei kérhető fákból, így csak azokat a fákat vágják ki, 

amelyiknek lesz gazdája, nem kerül egy sem az aprítóba. 

"Régóta foglalkozunk fenyőtermesztéssel és -árusítással. Négy éve indult el a kezdeményezés, az 

ötlet pedig onnan jött, hogy rengeteg fenyőt vágnak ki és dobnak szemétre feleslegesen, mert nem 

tudják eladni – mondta el a Ne vágj ki minden fát! csapata. A kivágott fák körülbelül 20 százaléka 

ugyanis nem talál gazdára – tették hozzá. 

A cél, hogy ne kelljen feleslegesen fát kivágni, csak azokat, amiket tényleg megvesznek, mivel 

azok a fák, amiket nem vágnak ki feleslegesen, rengeteg szén-dioxidot kötnek meg már egyetlen 

év alatt is a légkörből – emelték ki. A nagyobb ökotudatosság mellett még kényelmesebb és 

gyorsabb is az embereknek így venni a fenyőfát. 

 

A kiválasztott fákat budapesti átvételi pontokon lehet átvenni, de lehet házhozszállítást is kérni. 

Az eladott fák mennyisége pár száz darab. A karácsonyfa katalógus a fenyofa.com oldalon érhető 

el, átvételi pont az oldalon megjelent információk alapján csak Budapesten van. 

A katalógusban van földlabdás, azaz az ünnepek után visszaültethető fa is, igaz, ezeket nem lehet 

fénykép alapján választani. 

https://www.facebook.com/nevagjkimindenfat/
http://fenyofa.com/index.php
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A CEU-vita rövid története 

 

Másfél éve húzódik már a CEU sorsa körüli bizonytalanság. Michael Ignatieff rektor nemrég azt 

közölte: ha December elsejéig nem lesz meg a budapesti működésüket garantáló - már áprilisban 

kidolgozott - megállapodás, akkor jövő szeptembertől a Soros György által alapított, Budapesten 

1991 óta működő CEU minden amerikai akkreditálású képzése Bécsbe költözik. 

A Parlament Stop Soros kampány hajnalán fogadta el a felsőoktatási törvény módosítását., amely 

szerint minden Magyarországon működő, de külföldi diplomát adó felsőoktatási intézménynek az 

anyaországban – a CEU esetében az Egyesült Államokban - is kell képzést folytatnia, és a 

működéséhez államközi szerződés szükséges az itteni tevékenységéről. 

A törvény elfogadása után öt nappal közel százezren tüntettek a tanszabadság sérelme és a CEU 

ellehetetlenítése miatt. Egyetemi oktatók, diákok, pártok, külföldi tudósok - köztük 15 Nobel-díjas -

, és az amerikai külügyminisztérium is tiltakozott a törvény ellen. A budapesti amerikai nagykövet, 

David B. Cornstein kijelentette: a CEU "prioritás" az amerikai kormány számára. 

Az Európai Néppárt frakcióvezetője is kiállt a CEU mellett. Manfred Weber értetlenségének adott 

hangot, amiért kritikus helyzetbe került az egyetem Magyarországon, az Európai Bizottság pedig 

kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen a módosítás miatt. 

2017 őszén a CEU bejelentette, hogy a New York-i Bard Collage-dzsal kötött megállapodása révén 

oktatási tevékenységet folytathat annak kampuszán, így megfelel az oktatási törvény 

módosításának. Elkészült a szerződés tervezete New York állam és Magyarország között az 

egyetem működéséről. Ezt a magyar kormány mindeddig nem írta alá, ezért a hétvégén ismét több 

ezren tüntettek a tanszabadságért a Parlament előtt. 

Orbán Viktor miniszterelnök a "blöffnek” nevezte, hogy az egyetem elmegy Magyarországról. 

Szerinte hisztériát keltenek a CEU körül, de akkor sem hajlandó "senkinek törvényen kívüliséget 

biztosítani". 

 

 

Brüsszel, 2018. november 28. 



Katasztrófát okozhat Magyarországon a klímaváltozás 

 

Az Európai Bizottság 2050-re klímasemlegessé kívánja tenni Európa gazdaságát. 

Az Európai Bizottság Tiszta bolygót mindenkinek! címmel hosszú távú stratégiai jövőképet fogadott 

el, melyben 2050-ig vázolja azokat az intézkedéseket, amelyek modern, versenyképes és 

klímasemleges gazdaság megteremtését célozzák - közölte az uniós bizottság szerdán. 

A kidolgozott stratégia, mely a jövőbeli klímasemlegesség biztosítását célzó intézkedéseket 

körvonalazza, csaknem az összes uniós szakpolitikai területet lefedi, és összhangban van a Párizsi 

Megállapodásban rögzített célkitűzéssel, miszerint a Föld átlaghőmérsékletének emelkedését 2°C 

alatt kell tartani, illetve törekedni kell az 1,5°C-os emelkedés elérésére. 

A klímaváltozás magyarországi hatásairól és a szükséges tennivalókról Botár Alexa, a Magyar 

Természetvédők Szövetségének szakértője beszél: 

"Ha a mostani ütemben folytatódik a felmelegedés, milyen hely lesz Magyarország 2050-re?" 

Botár Alexa, Magyar Természetvédők Szövetsége: 

"Ha a mostani ütemben folytatódik a felmelegedés, akkor sajnos Magyarországon eléggé 

katasztrófális helyzet alakulhat ki. Mint ahogy egyébként a világ többi részén is. Tehát várható, 

hogy sokkal sűrűbbek lesznek az időjárási szélsőségek, teljesen felborulnak az évszakok, már most 

is vannak jelei ennek, de ez még súlyosbodik. Az élelmiszer-termelés nagyon súlyos zavarokat 

szenved, aszályok, özönvízszerű esők gyakorlatilag annyira rendszeressé válhatnak, hogy ez nagy 

problémát jelent. " 

"Magyarország hogyan járulhat hozzá az ENSZ és az EU klímavédelmi céljaihoz?" 

Botár Alexa, Magyar Természetvédők Szövetsége: 

"Át kell gondolnunk az energia-politikát, akkor a szenes, szénből termelt áramot lassan ki kellene 

vezetni, a nagy kibocsájtású iparágaknál jobban kellene a kibocsájtásokat csökkenteni. És a 

lakosságnál is van lehetőség a kibocsájtásokat csökkenteni, úgy, hogy például megfelelően 

leszigeteljük a házakat és ezáltal akár 40 százalékkal is csökkenthető a lakosság kibocsájtása." 

 

 

Brüsszel, 2018. november 28. 

Az Európai Központi Bank felügyeleti testületének új elnökéről szavazott 

az EP 

https://hu.euronews.com/2018/11/28/katasztrofat-okozhat-magyarorszagon-a-klimavaltozas


A képviselők november 29-én szavaztak arról, hogy elfogadják Andrea Enria személyét 

az Európai Központi Bank felügyeleti testületének új elnökeként. 

Andrea Enria november 20-án kapta meg a Parlament gazdasági szakbizottságának jóváhagyását a 

poszt betöltésére. Az 57 éves olasz férfinak, aki jelenleg az Európai Bankhatóság elnöke, szüksége 

lesz a Tanács támogatására is, hogy 2019. január 1-től Danièle Nouy helyébe léphessen, a bank 

felügyeleti testületének elnökeként. 

Bankfelügyelet uniós szinten 

Az Európai Központi Bank 2014-ben kezdte meg felügyeleti munkáját, mintegy első lépésként az 

európai bankunió megalakulása felé. Míg régebben minden bankot a saját nemzeti hatósága 

felügyelt, addig a központi és önálló felügyeleti szerv felállításával a bankok, különös tekintettel az 

euróövezet fontos bankjaira, az Európai Központi Bank közvetlen felügyelete alá kerültek. 

Ennek a lépésnek az volt a célja, hogy a bankok megbízhatóbbak legyenek, hogy biztosítva legyen 

az egész rendszer stabilitása, és hogy minden nagy piaci szereplővel szemben azonos elvárásokat 

támasszanak. 

Jelenleg 118 bank tartozik az Európai Központi Bank közvetlen felügyelete alá, a lista pedig 

folyamatosan bővül. Ezek a bankok vagy az országuk legnagyobbjai, akár több mint 30 milliárdos 

vagyonnal, vagy fontos határokon átnyúló kapcsolataik vannak. A többi, kevésbé jelentős bank 

továbbra is a nemzeti bankhatóságok felügyelete alá tartozik. 

Az Európai Központi Banknak megvan a joga, hogy vizsgálatokat indítson arra vonatkozólag, hogy 

a bankok betartják-e az uniós szabályokat, hogy a kockázat mérsékletének érdekében kiegészítő 

intézkedéseket követeljen a bankoktól, vagy hogy megvonja a bankok működési engedélyét. 

Az Európai Központi Bank felelősséggel tartozik a Parlamentnek, felügyeleti munkájáról be kell 

számolnia. Arról éves jelentést kell benyújtania a képviselőknek, akik egy közmeghallgatás 

alkalmával vitáznak róla. A felügyeleti testület elnöke gyakran részt vesz a Parlament gazdasági 

szakbizottságának ülésén, megválaszolva a képviselők esetleges kérdéseit. 

Még mindig sok a teendő a válság miatt 

A 2008-as gazdasági és pénzügyi válság igen sok bankot rosszul érintett az EU-ban, néhány 

közülük még mindig küzd a vissza nem fizetett kölcsönökkel. 

November 20-án, a gazdasági szakbizottság előtt Andrea Enria kijelentette, két legfőbb törekvése, 

hogy a bankok mérlegét helyrehozza és elősegítse az integrációt. „A bankunió nem tud 

fennmaradni, ha a következő válság idején még mindig az előzőből ránk maradt tartozásokkal 

bajlódunk, vagy ha a banki szféra széttöredezett.” 

Andrea Enria azt is igyekezett kiemelni, hogy nem ért egyet azzal a kijelentéssel, hogy egy nagy 

bank nem juthat csődbe. „A bankok bármikor tönkremehetnek. Ha egy bank fizetésképtelen, az 

nem feltétlenül a felügyelet hibája.” 

 

 

Brüsszel, 2018. november 28. 

Klímasemleges gazdaságot vizionál 2050-re a Bizottság 

A világon elsőként „éghajlatsemleges” gazdaság megteremtését irányozza elő 2050-ig 

szerdán közzétett hosszú távú stratégiai dokumentumában az Európai Bizottság.  

http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/egyseges-bankmentesi-szabalyok
https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/list/who/html/index.en.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/497742/IPOL_ATA(2017)497742_EN.pdf


A vitaindítónak szánt stratégiai jövőkép a gazdaság valamennyi szektorát érintő radikális 

változásokat vizionál és az átalakulás terheinek igazságos elosztását hirdeti.  

„Tiszta bolygót mindenkinek” címmel tette közé szerdán hosszú távú stratégiai vízióját az Európai 

Bizottság, amely a világon elsőként klímasemleges gazdaságként képzeli el 2050-ig az Európai 

Uniót.  

A hosszú távú stratégia nem jogalkotási kezdeményezés, hanem egy részletes elemzéssel és 

különféle forgatókönyvekkel alátámasztott terv arról, hogyan lesz képes az Unió a 2015-ös párizsi 

klímamegállapodásban foglaltak végrehajtására úgy, hogy teljesen új, fosszilis energiahordozóktól 

mentes alapokra helyezze a gazdaságát.  

Az EU a Bizottság érvelése szerint már az elmúlt években bizonyította, hogy képes leválasztani az 

üvegházhatást okozó gázok kibocsátását a gazdasági növekedéstől: miközben 1990 és 2017 között 

22 százalékkal csökkent a széndioxid kibocsátása, a GDP ez idő alatt 58 százalékkal nőtt.  

Brüsszel egyes várakozásoktól eltérően a stratégiai dokumentumban nem tett javaslatot a 2030-as 

klíma- és energiacélok módosítására. A papír nem rögzít új, számszerűsített célokat, ehelyett 

irányt kíván mutatni a jövőbe, azt állítva, hogy jó célzott és megfelelő mennyiségű technológiai 

beruházásokkal és a polgárok szerepvállalásának erősítésével lehetőség nyílik az átállásra úgy, 

hogy az társadalmilag igazságos legyen és közben javítsa a gazdasági versenyképességet.  

A klímasemleges gazdaság megvalósítása a stratégia szerint a következő hét stratégiai területen 

igényel együttes fellépést: energiahatékonyság; megújuló energiaforrások használata; tiszta, 

biztonságos és összekapcsolt mobilitás; versenyképes ipar és körforgásos gazdaság; infrastruktúra 

és összeköttetések; biogazdaság és természetes szénelnyelők; szén-dioxid-leválasztás és -tárolás 

a fennmaradó kibocsátások kezelése érdekében.  

„A klímasemleges gazdaságra való áttérés 2050-ig technológiai, gazdasági és társadalmi 

értelemben egyaránt lehetséges, de mély társadalmi és gazdasági átalakulást követel meg egy 

generáció alatt” - húzza alá a stratégiai dokumentum.  

A Bizottság az anyag elkészítése során különböző forgatókönyveket vizsgált meg 2050-ig 80 

százalékos kibocsátás-csökkentéssel (1990-hez képest) kezdve a nettó nulla üvegházhatású 

gázkibocsátásig bezárólag, szem előtt tartva azt a párizsi megállapodásban rögzített célt, ami 

szerint a globális hőmérsékletemelkedést lehetőség szerint 1,5 Celsius fokon kell tartani az 

iparosodás előtti időkhöz képest.  

A gazdaság nettó zéró kibocsátásához a Bizottság becslései szerint az EU-nak a GDP 2,8 százalékát 

(évente 520-575 milliárd eurót) kellene befektetnie a jelenlegi GDP arányosan 2 százalék helyett. 

Ez a számítás nem tartalmazza a járműpark megújításának a költségeit. Brüsszel szerint az 

átállása GDP 2 százalékának megfelelő hasznot hozhat 2050-ig dinamikusabb növekedés és 

munkahelyteremtés formájában.  

A különböző opciók a Bizottság szerint egy irányba konvergálnak egy központi kérdést illetően: a 

villamos áram előállítását 2050-ig teljesen szénmentessé kell tenni. A villamos energia több mint 

80 százalékát akkorra megújuló energiából állítanák elő.  

A hosszú távú stratégia minden szektor – az energiatermelő szektor, az ipar, a mobilitás, a 

mezőgazdaság és az épületek – esetében leírja, hogyan járulhatnak hozzá a klímasemlegességre 

való átálláshoz. 

 

 

Brüsszel, 2018. november 27. 



Tanja Fajon: „Ha elveszítjük Schengent, az európai projektet veszítjük 

el” 

A schengeni övezetben néhány ország már három éve visszaállította a belső 

határellenőrzést, holott erre csak két évig lenne lehetőségük. Az EP új szabályokat 

fogadott el. 

Hat schengeni övezetbe tartozó ország - Ausztria, Németország, Dánia, Svédország, Franciaország 

és Norvégia - 2015-benvisszaállította a belső határellenőrzést a rendkívüli körülményeknek 

köszönhetően. A szigorítás jelenleg is fennáll, holott a jelenlegi szabályok szerint erre csak két évig 

lenne lehetőség. 

Az EP új javaslatról szavazott november 29-én, amely szerint a határellenőrzés ideiglenes 

visszaállítása utolsó lehetőségként merülhetne csak fel. 

Több schengeni országban is határellenőrzés van érvényben három éve, holott a 

jelenlegi szabályok szerint két évig van erre lehetőség. Hogyan lehetséges mindez? 

Az elmúlt három évben hat országban is visszaállították a belső határellenőrzést. Különböző 

jogalapot használnak arra, hogy meghosszabbítsák ezt, és erre lehetőségük is van, mert a jelenlegi 

szabályozásban vannak szürke zónák. 

Tehát a jelenlegi szabályok kétértelműek. Melyek azok a részek, 

amelyeket mindenképpen felül kell bírálni és miért? 

Egyértelmű feltételeket kell meghatároznunk arra vonatkozóan, mely országok vezethetik be újra 

ideiglenesen a határellenőrzést. Szigorúbb biztosítékok kellenek, és az, hogy erre az országok csak 

egy utolsó lehetőségként gondoljanak. 

Mely körülmények igazolnák a határellenőrzés visszavezetését? 

Olyan rendkívüli helyzetek, mint a nagy sportesemények vagy nagy menekülthullámok, ahogy azt 

néhány évvel ezelőtt is tapasztaltuk. Manapság nincsenek olyan előrelátható és komoly 

fenyegetések, amelyek igazolnák a belső határellenőrzést, akkor sem, ha ezt néhány tagállam 

kormánya így is gondolja. 

Javasolt változások a Schengeni határellenőrzési kódexben: 

a belső határellenőrzések első időszaka kiszámítható események esetén két hónap lehetne a 

jelenlegi hat hónap helyett 

a belső határellenőrzések időszakát nem lehetne egy évnél tovább meghosszabbítani, megfelezve 

ezzel a jelenlegi kétéves maximumot 

A hat schengeni ország - Ausztria, Németország, Dánia, Svédország, Norvégia és 

Franciaország -, ahol jelenleg is érvényben van a határellenőrzés, azt állítja, továbbra is 

meghosszabbítják azt. Náluk indokolt? 

Ezek a meghosszabbítások nem indokoltak, nincs arra bizonyíték, hogy szükség volna a belső 

határellenőrzésre. Az elmúlt években a nemzeti kormányok feszegetik a határokat, és a 

határellenőrzés visszaállítását politikai okokból szorgalmazzák, mintsem azért, mert valóban 

szükség volna rá. 

Miben nem értenek egyet a Bizottsággal és a Tanáccsal? 

A leginkább abban tér a véleményünk a Bizottságétól, hogy mi egy évben szeretnénk maximalizálni 

a belső határellenőrzés lehetőségét, akkor is csak szigorú feltételek mellett, és akkor, ha van egy 

előrelátható fenyegetés. A szigorú feltételek bizonyára vitathatók lesznek az uniós tagállamok 

számára. 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181022IPR16910/schengen-new-rules-for-temporary-checks-at-national-borders


Fontos, hogy megmutassuk, csak akkor fogadjuk el a belső határellenőrzést, ha valóban szükség 

van rá. Schengen a legkézzelfoghatóbb eredménye az integrációnak, a szabadságnak, a szabad 

utazásnak. Ha elveszítjük Schengent, az európai projektet veszítjük el. A jelenlegi helyzet 

tönkreteszi a gazdaságot és megnehezíti az életünket. 

 

 

Brüsszel, 2018. november 23. 

Öt évvel kevesebbet élünk az EU átlagánál 

A magyar egészségügyi rendszer alulfinanszírozott és az egy főre jutó egészségügyi 

kiadások mértéke csak a fele az uniós átlagnak – állapítja meg többek között egy 

Brüsszelben bemutatott és a tagállamok teljesítményét mérlegre tévő összehasonlító 

elemzés.  

Eléggé lesújtó képet mutat a magyarok egészségének és az egészségügyi rendszernek az 

állapotáról az az összehasonlító tanulmány, amit a hét második felében tett közzé az Európai 

Bizottság.  

A jelentés megállapítja, hogy az eltelt 15 évben tapasztalt kedvező változás ellenére a magyarok 

várható élettartama közel öt évvel alacsonyabb az uniós átlagnál. A várható átlagos élettartam 

2015-ben 75,7 év volt a 2000-es 71,9 évhez képest, ami majdnem öt évvel alacsonyabb, mint az 

EU átlaga (80,6 év). Magyarországnál az EU-n belül csak a románok, a lettek, a bolgárok és a 

litvánok számíthatnak rövidebb életre. Spanyolországban 83 évvel, Olaszországban (82,7 év), 

Franciaországban, Luxemburgban és Svédországban élnek legtovább az emberek.  

A tanulmány azt is kiemeli, hogy jelentős a szakadék a nemek és a társadalmi csoportok között. A 

legalacsonyabb iskolai végzettségű magyar férfiak átlagban kilenc évvel (!) rövidebb ideig élnek, 

mint a legmagasabb képzettségűek. A jelentős eltérés elsősorban a szívérrendszeri és a rákos 

megbetegedések sűrűbb előfordulásának tudható be az alacsonyabb társadalmi rétegek körében.  

A tanulmány aláhúzza, hogy 2014-ben négy magyar állampolgár közül egy naponta rágyújtott a 

cigarettára. Az alacsony iskolai végzettségűek körében kétszer jobban elterjedt a dohányzás, mint 

a legiskolázottabbak körében. Az elhízás is súlyos probléma: öt magyar felnőtt körül több mint egy 

volt elhízva 2014-ben. A tinédzserek körében a túlzott mértékű alkoholfogyasztás egy másik 

rizikófaktor: a 15-ik életévüket betöltő magyar állampolgárok 38 százaléka többször is részeg volt 

már addigi élete során (uniós szinten ez az adat 25 százalékos).  

A jelentés arra is ráirányítja a figyelmet, hogy Magyarországon jóval az EU átlag alatt marad az 

egészségügyre fordított kiadások mértéke, és az elmaradás az elmúlt évtizedben még tovább nőtt. 

Magyarország 2015-ben fejenként 1428 eurót (vagyis GDP-je 7,2 százalékát) költötte 

egészségügyre, ami a 2797 eurós uniós fejenkénti átlag körülbelül fele (a GDP 9,9% az EU-ban). A 

tanulmány továbbá rámutat, hogy az egészségügyi kiadásoknak mindössze a kétharmada 

származik közpénzből (állami forrásokból). A paraszolvenciára fordított kiadások magas szintje 

hozzájárul a háztartási kiadások viszonylag magas részarányához a „katasztrofális egészségügyi 

kiadások” ellenére.  

A szerény csökkenés dacára Magyarországon van a tanulmány szerint az EU-ban a megelőzhető 

halálesetek legnagyobb aránya, ami azt sugallja, hogy bőven van javítanivaló a betegellátás 

gyorsaságán és hatékonyságán.  

Az egészségügyi ellátáshoz való egyenlő hozzáférést a tanulmány szerint akadályozza a borravaló 

széleskörű elterjedtsége. Az alacsony jövedelmű magyarok viszonylag nagy száma panaszkodik az 

ellátás elégtelenségére.  



A felmérés készítői szerint az egészségügyi rendszer tartós alulfinanszírozásának kezelése a jó 

minőségű ellátáshoz való hozzáférés előfeltétele a teljes lakosság számára. A beteggondozás 

javítása és a megelőzés nagy kihívásoknak számítanak a lakosság egészségi állapotának 

javításában és az egészségügy terén meglévő egyenlőtlenségek csökkentésében – hangsúlyozza a 

tanulmány. 

 

 

Brüsszel, 2018. november 23. 

Szociális jogok: új szabályok a nagyobb rugalmasság és könnyebb 

érthetőség érdekében 

Hogyan működik az EU-ban a szociális jogaink koordinációja és mit tesz a Parlament egy még jobb 

rendszer érdekében? 

November 20-án a foglalkoztatási szakbizottság új szabályokról szavazott, amelyek elősegítik a 

munkavállalók mobilitását és biztosítják az igazságos hozzáférést a társadalombiztosításhoz 

azoknak is, akik nem hagyományos munkát végeznek. 

Miért van szükségünk társadalombiztosítási koordinációra? 

Uniós állampolgárként gond nélkül átköltözhetünk egy másik tagállamba - akár ott akarunk 

letelepedni, akár csak időszakosan tartózkodunk ott, hogy tanuljunk, vagy dolgozzunk. 

Nagyjából 14 millió uniós állampolgár (dolgozók, munkanélküliek, vagy például nyugdíjasok, 

tanulók) nem él a saját országában.  

A közös uniós szabályok biztosítják, hogy ők is megkapják a nekik járó szociális és egészségügyi 

juttatásokat. Ezek a szabályok, amelyek 1959. óta léteznek, nemrégiben újították meg őket, és 

érvényesek Izlandra, Liechtensteinre, Norvégiára és Svájcra is, felelősek azért, hogy minden uniós 

állampolgár biztosítva legyen, és ne legyenek átfedések, például úgy, hogy valaki duplán részesül a 

biztosításból. 

Koordináció, nem harmonizáció 

Az uniós törvények kiterjednek a betegszabadságra, a szülési szabadságra, a családi és 

munkanélküli támogatásokra is. 

A társadalombiztosítási rendszerek ennek ellenére még mindig a tagállamok kizárólagos 

hatáskörébe tartoznak: ők döntik el, mely juttatásokat folyósítják, milyen keretek között és 

mennyivel kell hozzájárulniuk mindehhez az állampolgároknak. Az uniós szabályok csupán a 

nemzeti rendszerek közötti párbeszédet hangolják össze. 

A társadalombiztosítási koordináció négy alapelve: 

Egy állampolgárt egy ország társadalombiztosítási rendszere biztosít, és csak egy országban fizet 

érte. 

Ha egy állampolgár nem a saját országában biztosított, akkor is ugyanolyan jogai és 

kötelezettségei vannak, mint az adott az országban élőknek. 

A korábbi biztosítási időszakok, egy másik országban töltött idő és munkaidő beleszámít, amikor 

megállapítják a hatóságok egy adott juttatás mértékét. 

Egy adott országból érkező pénzbeli ellátások akkor is járnak egy állampolgárnak, ha egy másik 

országban él. 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181119IPR19408/employment-meps-want-to-ensure-more-flexibility-and-clarity-for-eu-mobile-worker


Mit jelent ez a gyakorlatban? 

Az alapszabály az, hogy a külföldön munkát vállalókat az az ország biztosítja, ahol dolgoznak. Az 

álláskeresők egy meghatározott időszakra - jelenleg ez 3 hónap - kaphatnak munkanélküli 

támogatást a saját országuktól, akkor is, ha egy másik uniós tagállamban keresnek munkát. 

Például egy Magyarországon regisztrált álláskereső akkor is Magyarországtól kapja a támogatást, 

ha időközben Németországban keres munkát. 

Azok a nyugdíjasok, akik több különböző országban dolgoztak életük során, kombinálhatják a 

biztosított időszakokat, így összeállítva a nyugdíjukat több forrásból. 

A turisták pedig az Európai Egészségbiztosítási Kártyának köszönhetően az utazások alatt is 

biztosítva vannak bármelyik uniós országban. 

Új szabályok a munkanélküliségi, családi és ápolási támogatásokra vonatkozóan: 

Az EP képviselői támogatják a munkanélküliségi támogatás meghosszabbítását a külföldön élők 

számára. A jelenlegi 3 helyett 6 hónapnyi időszak lenne, amelyet néhány esetben meg lehet 

hosszabbítani.. 

A képviselők szerint a külföldön dolgozóknak lehetőséget kellene adni a választásra, hogy abból az 

országból kapják a munkanélküliségi támogatást, ahol legutoljára dolgoztak, vagy ahol 

tartózkodnak. 

A képviselők átláthatóbbá tennék az ápolási díjak rendszerét. 
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320 milliárdot követel az Európai Bizottság Magyarországtól korrupció és 

más szabálytalanságok miatt 

Az Európai Bizottság részéről az Elios-ügy nincs és nem is lesz lezárva addig, amíg nem sikerült 

teljesen tisztázni ezt a kérdést és amíg véglegesen meg nem állapítjuk, hogy szükség van-e 

pénzügyi korrekcióra – jelentette ki az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrzési Bizottságának 

ülésén Corina Cretu, uniós fejlesztési alapok felhasználásáért felelős biztos - írja a Magyar Hang. 

Miután a magyar rendőrség bűncselekmény hiányában lezárta az Elios-ügyben indított nyomozást, 

Jávor Benedek a Párbeszéd európai parlamenti képviselője kérdést tett fel a parlamentben a 

biztosnak arról, mit gondol az Elios ügyről. 

Pár nappal korábban a parlamenti bizottság elnöke, Ingeborg Grassle már elmondta, az OLAF-

vizsgálat eredményeit továbbra is érvényesnek tartják, és ezen nem változtat az sem, hogy a 

magyar rendőrség nem talált bűncselekményre utaló nyomot, az Európai Bizottságnak az OLAF 

megállapításai is elegendőek. Innentől kezdve azonban az uniós követelés nem az Eliost és 

tulajdonosait érintik hátrányosan, hanem a magyar adófizetőket. 

"Kár, hogy ebben az esetben a nyomozás lezárása egyáltalán nem jelenti azt, hogy ne történt 

volna visszaélés, azt sem, hogy az EU ne kérné vissza a pénzt, csupán Tiborczékat mentesíti az 

alól, hogy a Bizottság által visszakövetelt pénzt a magyar állam behajthassa rajtuk. A magyar 

adófizetők pénzéből direktben majd visszafizetjük a támogatást" - írja facebookján Jávor. 

A parlamenti ülésen felszólalt Deutsch Tamás fideszes EP-képviselő is, aki viszont az OLAF-ot 

bírálta és azt mondta, egyértelműen kiderült, hogy az OLAF lassan és rosszul dolgozik. Mint 

mondta, nagyon sokáig vizsgálták egy ügyet, aztán a bizonyítékaikról a magyar rendőrség 

kiderítette, hogy semmit sem érnek. 

https://magyarhang.org/belfold/2018/11/22/brusszelben-nincs-lezarva-az-elios-ugy/


Corina Cretu uniós biztos megerősítette, hogy a Bizottság döntésénél figyelembe fogják venni az 

OLAF nyomozását, de hozzátette, hogy az ilyen ügyek megoldásában nyújt segítséget az Európai 

Ügyészség - ennek azonban Magyarország nem kíván tagja lenni. 

Corina Cretu elmondta, hogy mindez azonban csak a jéghegy csúcsa, hiszen jelenleg 1 milliárd 

euró (320 milliárd forint) pénzügyi követelése van a Bizottságnak Magyarországgal szemben 

korrupció és egyéb szabálytalanságok miatt. 
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A műszálas ruháktól az emberi szervezetig: a mikroműanyagok útja 

Honnan származnak a mikroműanyagok, milyen káros hatásuk lehet ránk és a környezetünkre, és 

hogyan dolgozik az EU a probléma megoldásán? Összeszedtük a fontosabb tudnivalókat. 

Mikroműanyagok a tengerparton 

Mi az a mikroműanyag és honnan származik? 

A mikroműanyagok a műanyag olyan apró részei, amelyek kisebbek, mint öt milliméter. Forrásukat 

tekintve két fajtáját különböztetjük meg: az elsődleges és a másodlagos mikroműanyagokat. 

Elsődleges mikroműanyagok: 

Kis részecskékként közvetlenül kerülnek a környezetbe 

Becslések szerint a tengerekben 15-31 százaléknyi elsődleges mikroműanyag található 

Legfőbb forrásai: műszálas ruhák mosása (ez teszi ki az elsődleges mikroműanyagok 35 

százalékát) 

A gépjárművek gumijainak kopása (28 százalék) 

A kozmetikumokhoz szándékosan hozzáadott mikroműanyagok (például az arcradírban a 

mikrogyöngyök, 2 százalék) 

Másodlagos mikroműanyagok: 

Nagyobb műanyagtárgyakból származó részecskék (például műanyagszatyrok, palackok vagy 

halászati eszközök) 

A tengerekben körülbelül 69-81 százaléknyi másodlagos mikroműanyag található 

Melyek a mikroműanyagok főbb hatásai? 

Egyre több mikroműanyag található a tengerekben. Az ENSZ 2017-ben már figyelmeztetett, hogy 

nagyjából 51 billió mikroműanyag részecskéről van szó, 500-szor több, mint amennyi csillag van az 

égen. 

A tengerekben lévő mikorműanyagok rendkívül károsak, mert a tengeri állatok megehetik azokat, 

így a műanyag a táplálékláncon keresztül az emberi szervezetbe is bekerülhet. 

Megtalálhatók továbbá ételekben és italokban, például a sörben, a mézben vagy a csapvízben. És 

nem meglepő módon az emberi ürülékben is. 

Az emberi egészségre való hatásuk egyelőre nem ismert, de a műanyagok gyakran tartalmaznak 

olyan adalékanyagokat, mint a stabilizátorok vagy tűzgátlók, és más vegyi anyagokat is, amelyek 

károsak lehetnek az állati vagy emberi szervezetre. 

Milyen megoldásokon dolgozik az EU? 

Szeptemberben a képviselők elfogadtak egy stratégiát, amelynek célja, hogy növelje az 

https://news.un.org/en/story/2017/02/552052-turn-tide-plastic-urges-un-microplastics-seas-now-outnumber-stars-our-galaxy
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC110629/jrc110629_final.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20180830STO11347/eu-strategy-to-cut-plastic-waste-more-recycling-ban-on-micro-plastics


újrahasznosított műanyag mértékét az EU-ban. Továbbá arra kérték a Bizottságot, hogy 2020-ra 

Unió-szerte tiltsák be a kozmetikumokhoz és tiszítószerekhez szándékosan hozzáadott 

mikroműanyagokat, és tegyenek lépéseket a textilekből, a gépjárművek gumijaiból, a festékből és 

a cigaretta csikkekből származó mikroműanyagok mértékének minimalizálása érdekében. 

Októberben a Parlament elfogadta bizonyos egyszer használatos műanyag termékek betiltását, 

amelyek gyakran előfordulnak a tengerekben és már van nem műanyagból készült alternatívájuk. 

A képviselők a listához hozzáadták az oxidatív úton lebomló műanyagból készült termékeket is. 

Ezek olyan hagyományos műanyagok, amelyek az adaélkanyagoknak köszönhetően könnyedén 

apró darabokra bomlanak, ezzel is szennyezve a világ tengereit és óceánjait. 

2015-ben a Parlament megszavazta a műanyag zacskók betiltását az Európai Unióban. 
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Jobb, rugalmasabb és biztonságosabb munkahelyi körülmények 

mindenkinek 

Az EP megkezdheti a tárgyalásokat a Tanáccsal a foglalkoztatásra vonatkozó új szabályokról, 

amelyek többek között kitérnek a próbaidő hosszúságára és a munkaidőre. 

A szabályok arra is kitérnek, hogy az új alkalmazottak, köztük azok, akiknek nem hagyományos a 

munkájuk, pontosabb információt kapjanak a munkahelyi kötelezettségeikről és jogaikról. A 

jelentés szerzőjével, Enrique Calvet Chambonnal (liberális, spanyol) beszélgettünk az 

újdonságokról. 

A munakerőpiacon a digitalizáció a foglalkoztatás új és nem szokványos formáit hozta magával. 

Melyek az előnyei és hátrányai ennek a változásnak? 

Az új technológiák és a digitalizáció miatt a foglalkoztatás új formái jöttek létre, egyben másképp 

gondolunk a munka fogalmára is. Ráadásul a munkaerőpiacot is próbára teszik a változások, 

különösen a munka törvénykönyve és a szociális biztonság szempontjából. 

Viszont sok előny is származik belőle, például a rugalmasabb, kreatívabb foglalkoztatási formák 

létrejötte, amelyhez könnyebb alkalmazkodni. Világosan látszik, hogy Európa elutasítja a 

munkavállalók kizsákmányolását és szociális védelmének hiányát, főként azokét, akik nem a 

szokványos módon végzik a munkájukat. Ez a fő cél: elérni a rugalmasság és a védelem közötti 

egyensúlyt. 

Az új üzleti modelleknek köszönhetően nem mindig világos, hogy egy munkavállaló alkalmazott 

vagy egyéni vállalkozó. Az új szabályok az olyan kezdeményezésekre is érvényesek lennének, mint 

az Uber vagy a Deliveroo? 

Az új szabályok olyan dolgozókra vonatkoznak, akik alkalmazottként dolgoznak, valaki irányítása 

alatt. De más típusú munkavállalókra is szeretnénk kiterjeszteni a javaslatban foglaltakat, hiszen 

ők azok, akik inspirálták ennek a jelentésnek a létrejöttét. 

Ami az egyéni vállalkozókat illeti, a Parlament határozottan el akarja különíteni a valódi egyéni 

vállalkozókat azoktól, akiket ezt a státuszt önkéntesen vállalták. A Tanáccsal való tárgyalások 

során ezt az álláspontot képviselem majd. 

A jelenlegi szabályokhoz képest melyek lesznek a főbb változások? 

A legnagyobb újdonság, hogy az új szabályok egy általános minimum szociális jogot biztosítanak 

Európa-szerte mindenkinek. Ez lehet az első lépés egy, az európai munkaerőpiacról szóló 

keretszabály felé vezető úton. 

További újdonság még a próbaidő hosszának korlátozása, amely nem lehet hosszabb hat hónapnál; 

a jog ahhoz, hogy egy időben több munkáltatónak is lehessen dolgozni, ha nem összeférhetetlenek 

a pozíciók; a munkaidőn belüli ingyenes tréningekhez való jog; illetve a kiszámítható munkahelyi 

körülményekre vonatkozó garanciák azoknál a munkáknál is, amelyek természetüknél fogva nem 

igazán kiszámíthatóak. 

Következő lépések: A Parlament tárgyalásokba kezd a Tanáccsal. 

http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20181005STO15110/tengeri-hulladek-adatok-erdekessegek-es-uj-unios-szabalyok
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20150424IPR45708/hamarosan-vege-a-muanyag-zacskok-kornyezetszennyezo-hasznalatanak
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/129407/ENRIQUE_CALVET+CHAMBON/home
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Sokba kerülne a késés a vasúttársaságoknak 

A vonaton utazók egy óránál hosszabb késés esetén a menetjegy árának 50 százalékát, 120 perces 

késés esetén pedig a teljes összeget visszakapnák az Európai Parlament tervei szerint. Magyar 

néppárti képviselők a szöveg kiegyensúlyozatlan lett és hátrányosan érintené a vasúti 

szolgáltatókat, így többek között a MÁV-ot is.  

A vonaton utazók jogainak számottevő kiszélesítéséről döntöttek az Európai Parlament tagjai, 

amikor megszavazták a vonatkozó irányelv-tervezetet. A képviselők nagyobb késések esetén 

jelentősen megnövelnék a kártérítést, javítanák a csökkent mozgásképességű emberek utazási 

feltételeit és bővítenék a vasúton utazók, például a kerékpárosok jogait is. 

Ez még nem a végleges jogszabály, hiszen arról még az EP-nek meg kell állapodnia a 

kormányokkal.  

A képviselők azt szeretnék, ha egy óránál nagyobb késés esetén az utasoknak fizetendő kártérítés 

összege a menetjegy árának negyedéről a felére emelkedne. Az utasoknak mindenképpen járna ez 

a kompenzáció, függetlenül attól, hogy folytatják-e az utazást, és hogy az eredeti vagy módosított 

útvonalon haladnak.  

Ha a vonat másfél órát késne már a menetjegy árának 75 százaléka, kétórás késés esetén pedig a 

100 százaléka járna vissza az utasoknak. A képviselők elutasították a javaslatnak azt a részét, 

amelynek értelmében az utasok „rendkívüli körülmények" fennállta esetén nem kaptak volna 

kártérítést. 

A képviselők az ideiglenes derogációk előrehozott kivezetését is támogatták. A felmentést több 

tagállam, köztük Magyarország is megkapta ahhoz, hogy a 2009-es utasjogokat egy ideig csak 

részben alkalmazhassák a hazai vasúton. A felmentéseknek a javaslat szerint viszont legkésőbb 

egy évvel a megváltoztatott szabályok életbe lépte után meg kell szűnniük. 

A képviselők az új szabályokat külvárosi vasutak esetében is alkalmaznák. 

Két magyar néppárti képviselő közös közleményében ugyanakkor úgy véli, hogy az elfogadott 

dokumentum ellentmondásos, mert számtalan valóságtól életszerűtlen intézkedés bevezetésére 

kötelezné a vasúttársaságokat, ezáltal megterhelő többletköltségeket okozva nekik.  

Deli Andor, a Közlekedési és Turisztikai Bizottság tagja szerint a szöveg kiegyensúlyozatlan lett és 

túlzottan hátrányosan érinti az európai szolgáltatókat, például a MÁV-ot is. Ugyanakkor egyetértett 

Kósa Ádám fideszes képviselőtársával, hogy a jelentés több olyan, az utasok számára pozitív 

elemet tartalmaz, amelyek miatt a végső szavazáson támogatták azt.  

Kósa üdvözölte a szöveg azon kitételét, mely szerint a jövőben külön figyelmet kell fordítani a 

fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyekre, hogy 

megkülönböztetésmentesen férjenek hozzá a járművekhez, a vonat felszereltségéről pedig 

akadálymentes tájékoztatást kapjanak. Az azonos utazási feltételek biztosítása érdekében e 

személyeknek ingyenes segítséget kell nyújtani a felszálláshoz és a leszálláshoz. 

A csökkent mozgásképességű emberek számára a nagyobb állomásokon ingyenesen és előzetes 

kérés nélkül segítségnek kell rendelkezésére kell állnia. 

A kisebb állomásokon a képviselők lerövidítették az előzetes értesítés határidejét, és tisztázták: a 

kerekes székben vagy egyéb mozgássegítő eszközben a vasúti társaságok és állomásüzemeltető 

által okozott kár teljes körű megtérítése a társaságok és az üzemeltető felelőssége. 



A Parlament azt szeretné, ha az utasok felvihetnék kerékpárjukat a vonatra, beleértve a 

nagysebességű, távolsági, a határokat átlépő és a helyi járatokat is. Az új és felújított vonatokban 

mindenképpen lennie kell jól láthatóan kijelölt helynek összeszerelve szállított kerékpárok számára. 
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Olcsóbb hívások és 5G-s kapcsolat 

Hamarosan olcsóbbak lesznek a hívások az EU-ban, és a telefontársaságok is profitálhatnak az új 

szabályokból, amelyek a hálózati infrastruktúra hosszú távú fejlesztésére vonatkoznak. 

Olcsóbb és gyorsabb 

A tagországok közötti hívások díját 2019. május 15-től 19 centben, az sms-ek díját pedig 6 

centben maximalizálná az a telekommunikációs javaslatcsomag, amelyről november 15-én szavaz 

a Parlament.  

Ennek köszönhetően a telekommunkációs szolgáltatások nemcsak olcsóbbak, hanem gyorsabbak is 

lesznek. Az új szabályok célja ugyanis az is, hogy 2020-ra elérhetővé tegyék az 5G-s kapcsolatot. 

Az új szabályoknak köszönhetően az olyan web-alapú szolgáltatások, mint a Skype vagy a 

Whatsapp átláthatóbbak és megbízhatóbbak lesznek. 

A 2009-es legutolsó felülvizsgálat óta az elektronikus kommunikációs szolgáltatások piaca 

drámaian nagyot változott. Új szereplők léptek színre annak köszönhetően, hogy a vásárlók és a 

vállalkozások egyre inkább bíznak az információs és internetes szolgáltatásokban. Az új 

szabályokkal megújítjuk a piacot, és az új szereplőket is teljesen bevonjuk. 

A felhasználók védelme 

Az új szabályok a felhasználók nagyobb védelmét is szolgálják, például úgy, hogy könnyebb legyen 

szolgáltatót váltani és megkapni a kompenzációt. 

Ez jobb kapcsolatot eredményez majd és előfeltételt ahhoz, hogy Európa része legyen az ún. 

gigabit társadalomnak. 4.0 ipar, okosvárosok, oktatás, kutatás és a mobil egészség program (az e-

egészségügy egy része - a szerk.) csak néhány példa arra, hová tud fejlődni a rendszer az 

elvárható magas minőség, a gyorsaság, a biztonság és a kapcsolat szempontjából. 

Vészjelzés a telefonon 

A javaslatcsomag kötelezővé tenné azt is, hogy minden személyt sms-ben értesítsen a 112-es 

vészjelző rendszer az olyan közelgő vészhelyzetekről és katasztrófákról, mint például a 

terrortámadások vagy a természeti katasztrófák. 
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Legyen több megújuló energiaforrás 

Új uniós célkitűzésekről vitázik a Parlament a megújuló energiaforrások használatának növelése 

érdekében. 

Új EU-s célkitűzések a megújuló energia területén 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/mhealth


Azoknak az új szabályoknak az értelmében, amelyekről a Parlament és a nemzeti kormányok 

megállapodtak, 2030-ra az uniós energiafogyasztás legalább 32 százalékának olyan megújuló 

energiaforrásokból kell származnia, mint a nap vagy a szél. Az uniós tagállamoknak továbbá 

biztosítania kell azt is, hogy az üzemanyag legalább 14 százaléka megújuló forrásokból jöjjön. 

A képviselők a szabályozásról a jövő heti plenáris ülésen döntenek, amely utána a Tanácshoz kerül 

végső jóváhagyásra. 

Szeretnénk elérni, hogy 2050-re szén-dioxid-mentes gazdaságban élhessünk. Ez egy fontos lépés 

annak érdekében, hogy továbbra is tiszteletben tartsuk a párizsi klímaegyezményt, segítsük a 

károsanyag-kibocsátás csökkentését és fellépjünk az emberiséget fenyegető veszélyek ellen. 

Növekvő energiahatékonyság 

Az EU azt is célul tűzte ki, hogy 2030-ra az energiahatékonyságot 32,5 százalékra növelik és 

segítik a háztartásokat abban, hogyan tudják saját maguk előállítani, tárolni és felhasználni a zöld 

energiát. 

Az új szabályoktól a képviselők azt várják, hogy mind a lakosoknak, mind a vállalkozásoknak 

megtakarítást hoznak azáltal, hogy csökkennek az energiára fordított kiadások. A szén-dioxid-

kibocsátás csökkenésével pedig a környezetre is pozitív hatással lesznek majd. 
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Nagyobb klímavállalásra sürgeti az EP a tagállamokat 

Az Európai Parlament egy múlt héten elfogadott állásfoglalásban arra szólította fel a Párizsi 

Éghajlatmegállapodás aláíróit, köztük az EU-t, hogy aktualizálják a 2020-ig érvényes vállalásaikat 

annak érdekében, hogy ne térjenek el a legfeljebb 1,5°C fokos céltól.  

A 2 Celsius fokos melegedés súlyos, valószínűleg visszafordíthatatlan következményekkel járna, 

ezért az EP egy csütörtökön elfogadott állásfoglalásban a 1,5 fokos hőmérséklet-emelkedés mellett 

érvel és 55 százalékos kibocsátáscsökkentésre szólít fel 2030-ig. 

A képviselők a katowicei éghajlatkonferenciához kapcsolódó, csütörtöki állásfoglalásban 

hangsúlyozták, hogy az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezményében tett vállalások „csak mintegy 

3,2 °C-os hőmérséklet-növekedésre csökkentenék a globális felmelegedést (az iparosodás előtti 

időkhöz képest), és meg sem közelítenék a 2C-ot". 

Még a globális átlaghőmérséklet 2C-os emelkedése is súlyos és visszafordíthatatlan hatással jár. 

Ezek azonban szerintük elkerülhetők, ha a 1,5C-os célértéket sikerül elérni. A szükséges műszaki 

megoldások már rendelkezésre állnak, áruk pedig egyre versenyképesebb. A képviselők szerint az 

Unió összes szakpolitikáját össze kell hangolni a Párizsi Megállapodásban rögzített hosszú távú 

célokkal. 

Az EP arra is felszólította a megállapodást aláíró feleket, köztük az Európai Uniót, hogy 

aktualizálják a 2020-ig érvényes vállalásaikat annak érdekében, hogy ne térjenek el a legfeljebb 

1,5°C fokos céltól. 

A Parlament és a Tanács közötti, a megújuló energiaforrásokra és energiahatékonyságra vonatkozó 

megállapodás 2030-ig 45 százalékkal csökkentené az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. A 

Parlament azonban ugyaneddig az időpontig az 55 százalékos cél mellett teszi le a voksot. A 

képviselők sajnálattal állapítják meg, hogy az Unión kívüli több más országban még csak most 

kezdik el megvitatni a hozzájárulások fokozását. 



A képviselők az Európai Bizottságot és a tagállamokat arra is felszólították, hogy már 2020-ra 

csökkentsék az üvegházhatású gáz kibocsátást, és az erre vonatkozó vállalásokat a katowicei 

éghajlatkonferencián mutassák be. 

„Ha a nagyobb gazdaságok nem vállalnak az unióshoz hasonló kötelezettséget az üvegházhatású 

gázok kibocsátásának csökkentésére, akkor fenn kell tartani a kibocsátásáthelyezésre (a szennyező 

iparág EU-n kívülre vándorlására) vonatkozó rendelkezéseket” - fogalmaztak a képviselők. Erre az 

európai ipar versenyképességének fenntartása miatt van szükség. 

Az EP szerint az Unió költségvetésének szintén összhangban kell állnia a nemzetközi vállalásokkal. 

Az éghajlatváltozással kapcsolatos kiadásokat a lehető leghamarabb 20-ról 30 százalékra kell 

emelni, a többi kiadást pedig összhangba kell hozni a Párizsi Megállapodással. A kiadások nem 

finanszírozhatnak olyan célokat, amelyek ellentétesek az éghajlatváltozást korlátozni kívánó 

törekvésekkel. 

Az Uniónak emellett létre kellene hoznia egy célzott és automatikus uniós közfinanszírozási 

mechanizmust, amely hozzájárul az uniós részvételhez az éghajlatváltozás kezelésére szolgáló, 100 

milliárd dolláros forrás megteremtésében. 

 

 

Brüsszel, 2018. október 26. 

Előnyösebb és környezetbarát lesz az új útdíj rendszer 

Az új szabályok szerint előnyösebb útdíjakra számíthatunk szerte Európában és 

várhatóan csökkeni fog a járművek szén-dioxod-kibocsátása is. 

Október 25-én szavazott a Parlament az új útdíjakról, amelyek egyenlő feltételeket biztosítanak 

minden utasnak az Európai Unió területén belül. Emellett a szállítást végző gépjárművek szén-

dioxid-kibocsátásának csökkentésében is segítik a tagállamokat.  

Az új szabályok szerint minden könnyű (3,5 tonnánál könnyebb) és nagy teljesítményű (3,5 

tonnánál nehezebb) gépjármű után a tényleges úthasználat szerint kell fizetni, ahogy azt is 

figyelembe kell venni, mennyire szennyezik a környezetet. Erre eddig az uniós országok idő-alapú 

útdíjat használtak (matricák), amely most távolság-alapúra (autópálya-díj) változik: 2023-tól a 

buszok és a teherautók, 2027 végétől pedig a kisteherautók és minibuszok esetében is. 

A változás csak azt a 136 706 kilométernyi útszakaszt érinti, amely a Transzeurópai Közlekedési 

Hálózatot alkotja, és csak ott, ahol eddig is voltak útdíjak. A tagállamok továbbra is dönthetnek 

úgy, hogy nem vetnek ki útjaikra díjat. 

Miért kell útdíjat fizetnünk? 

Hogy hozzájáruljunk az új utak építéséhez és a már meglévők fenntartásához. 

Hogy csökkentsük a csúcsforgalmat, például azzal, hogy a forgalmasabb területeken és 

időszakokban magasabb díjat fizetünk. 

Hogy csökkentsük a környezet- és zajszennyezést, például azzal, hogy a környezetbarát autók 

használatáért alacsonyabb díjat fizetünk. 

 

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/site/maps_upload/tent_modes/EU_A0Landscape2017_Roads.png
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/site/maps_upload/tent_modes/EU_A0Landscape2017_Roads.png
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20181026PHT17519/20181026PHT17519_original.jpg


 

 

Útdíjak az EU-ban 

Még több környezetbarát autót! 

Azoknak a tagországoknak, ahol autópálya-díj van életben, annak megfelelően kell megállapítania 

a járművekre (ide értve a személygépjárműveket is) vonatkozó különböző útdíjakat, hogy az adott 

gépjármű mennyi szén-dioxidot bocsát ki. Amelynél ez a szám nulla, csupán a legkisebb 

megállapított útdíj felét kell fizetni, ezzel is ösztönözve az autóvezetőket a minél inkább 

környezetbarát autók használatára. 

A Parlament egy ún. dugódíjat is javasolt azokra a helyekre vagy időszakokra, ahol vagy amikor 

különösen nagy a forgalom, és így a levegőszennyezés is (ahol már eddig is volt dugódíj, annak 

fennmaradását továbbra is támogatja). A tagállamoknak arra is lehetősége van, hogy a buszokkal 

kivételt tegyen, a tömegközlekedés népszerűsítésének érdekében. 

Előnyösebb feltételek az utazóknak 

A jelenlegi uniós szabályok csak a 12 tonnánál nehezebb kamionokra vonatkoznak, a buszokra és 

kisebb teherautókra nem. Az új előírás 2020-tól viszont minden olyan gépjárműre érvényes lesz, 

amely árut vagy utasokat szállít, ezzel garantálva az egyenlő bánásmódot minden autóvezetőnek 

és fuvarosnak. Kivétel itt is akad, a tagállamok ugyanis kedvezményeket adhatnak azoknak, akik 

gyakran használnak autót, minibuszt vagy kisteherautót. Ezzel a nagyvárosok külvárosi részeiről és 

a távolabbi területekről való beutazást szeretnék elősegíteni. 

Az új szabályok értelmében árkorlátot vezetnek be azokra a rövid-távú matricákra, amelyek már 

néhány uniós tagállamban kötelezőek a személygépkocsiknál. A Parlament továbbá azt szeretné, 

ha ezentúl mindenhol, ahol matricákat használnak, elérhetőek lennének az egynapos és egyhetes 

matricák is (jelenleg csak Bulgáriában és Romániában kapható egynapos matrica a nehéz 

http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20181026PHT17519/20181026PHT17519_original.jpg
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20181026PHT17519/20181026PHT17519_original.jpg


járműveknek; Bulgáriában, Magyarországon, Romániában és Szlovéniában pedig az egyhetes 

matrica). 

Mi a különbség az autópálya-díj és a matrica között? 

Az autópálya-díjak távolság- vagy terület-alapú útdíjak, amelyet utak határainál, kapuknál vagy 

sorompóknál fizetünk. Ezek összege a jármű típusától és a napszaktól függően változhat, és 

elektronikus is lehet. 

A matricák idő-alapú útdíjak, amelyekkel meghatározott ideig használhatjuk az utakat. Az 

autósoknak meg kell vásárolniuk a matricát és ki kell tűzniük a jármű szélvédőjére. 

 

 

Brüsszel, 2018. október 26. 

Facebook-Cambridge Analytica:  

A tagállamoknak ki kellene vizsgálni, hogyan használják kártékony célokra külső erők az online 

felületeket 

A Facebook-Cambridge Analytica botrány következményeként a képviselők a Facebook teljes 

auditját kérik, és fellépést sürgetnek a választások befolyásolása ellen. 

A képviselők a csütörtökön elfogadott állásfoglalásban felszólítják a Facebookot, hogy engedje 

meg, hogy az uniós szervek egy teljeskörű vizsgálat keretében mérhessék fel a vállalat 

adatvédelmi rendszerét és az általa nyújtott személyesadat-védelmet. 2018 elején derült fény arra, 

hogy illetéktelenek 87 millió Facebook felhasználó adatait szerezték meg és használták fel 

illegálisan. A képviselők szerint a Facebook nem csak az uniós polgárok bizalmával élt vissza, 

hanem az uniós jogot is megsértette. Ezért azt ajánlják, hogy a Facebook hozza rendszerét 

összhangba az uniós adatvédelmi törvényekkel. 

Fellépés az választások befolyásolása ellen 

A képviselők megjegyzik, hogy a Cambridge Analytica által megszerzett adatokat politikai célokra 

használhatták fel a brexit szavazás mindkét térfelén, és az Egyesült Államok 2016-os 

elnökválasztása során. 

A képviselők sürgős fellépést kérnek az európai választásokat manipulálni kívánó kísérletek ellen, 

és olyan választási szabályzást várnak, amely szembenéz a digitális valósággal. 

A közösségi médián várható befolyásolás megakadályozása érdekében a képviselők az alábbiakat 

javasolják: 

hagyományos, offline választási biztosítékok alkalmazását az online környezetben: szabályokat a 

választási kiadások átláthatósága és korlátozása érdekében, a kampánycsend betartását, és a 

jelöltekkel való egyenlő bánásmódot; 

a fizetett online politikai hirdetések és megrendelőjük egyértelmű felismerhetőségének és 

beazonosíthatóságának biztosítását; 

a választási célú profilalkotás betiltását, beleértve a politikai irányultságot felfedő, online 

magatartáson alapuló profilalkotást; 

a közösségimédia-platformok jelöljék meg a zombigépek által megosztott tartalmakat, gyorsítsák 

fel a hamis felhasználói fiókok törlését, és független tényellenőrzőkkel és tudományos 

szakemberekkel együttműködve kezeljék a hamis információkat; és 



a tagállamoknak az Eurojust segítségével kellene kivizsgálni a külső erők feltételezett kártékony 

tevékenységét az online politikai térben. 

Az állásfoglalás a Facebook vezérigazgatója, Mark Zuckerberg és a képviselők közötti májusi 

párbeszédet, valamint az azt követő három meghallgatást összegzi és zárja le. Az állásfoglalás a 

Facebook elleni szeptember 28-i adattámadásra is utal. 

 

 

Brüsszel, 2018. október 23. 

Ivóvíz: tervek a csapvíz minőségének javítására, a műanyagszemét 

csökkentésére 

Nagyobb fogyasztói bizalom a palackozott víznél sokkal olcsóbb és a környezet szempontjából 

tisztább csapvíz iránt: a képviselők kedden támogatták az ezt célzó bizottsági terveket. 

A Bizottság által előterjesztett jogszabálytervezet felső határt szab egyes szennyezőanyagok - 

például az ólom, a káros baktériumok, és az egyes, az endokrin rendszert károsító anyagok - 

arányának az ivóvízben, és gondoskodik az egyre nagyobb gondot jelentő mikroműanyagok 

szintjének nyomon követéséről. 

Hozzáférés az ivóvízhez 

A tagállamoknak az ivóvízhez való egyetemes hozzájutást is javítaniuk kellene ott, ahol ez 

technikailag kivitelezhető és igény mutatkozik rá - például ingyenesen használható városi vagy 

nyilvános helyen lévő ivókutak felszerelésével, fogalmaztak a képviselők jelentésükben. 

Hozzáteszik: az éttermekben, menzákon és egyéb vendéglátóhelyeken ingyenesen, vagy alacsony 

felszolgálási díjért lehessen csapvizet kérni. 

Right2Water 

A vízhez való jogról szóló Right2Water európai polgári kezdeményezésre reagáló 

parlamenti állásfoglalást ismételve a képviselők aláhúzzák: a tagállamoknak a rászorulókra kellene 

koncentrálniuk. A kormányoknak be kellene azonosítani az ivóvízhez hozzá nem jutó, vagy csak 

korlátozottan hozzájutó csoportokat – köztük a társadalom perifériájára szorultakat és 

kiszolgáltatottakat -, és javítaniuk kell hozzáférésüket az ivóvízhez. Egyértelműen tájékoztatniuk 

kellene őket arról is, hogyan csatlakozhatnak a vízhálózathoz vagy bármilyen egyéb, a 

vízszolgáltatást megoldó elosztó rendszerhez. 

A jelentéstevő szerint 

„Ahogy ma használjuk a vizet, az meghatározó lesz emberiség jövője szempontjából. Tudjuk, hogy 

mindenkinek hozzá kellene férnie tiszta és jó minőségű vízhez, és mindent meg kell tennünk azért, 

hogy mindenki a lehető legalacsonyabb áron tehesse ezt" – mondta Michel Dantin francia néppárti 

képviselő, a téma parlamenti felelőse. 

A következő lépések 

A jelentést 300 szavazattal, 98 ellenszavazat és 274 tartózkodás mellett fogadta el a Parlament. A 

ház tárgyalásokat kezd az Európai Bizottsággal és a Tanáccsal, amint az utóbbi kialakította 

álláspontját a témában. 

Háttér 

A tervek célja a fogyasztói bizalom erősítése a vízszolgáltatási hálózatban, ezáltal egyrészt a 

csapvíz fogyasztásának terjesztése, másrészt pedig a műanyagszemét csökkentése. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0228+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/97296/MICHEL_DANTIN_home.html


Az Európai Bizottság szerint az európai háztartások évente több mint 600 millió eurót 
takaríthatnának meg, ha leállnának a palackozott vizek fogyasztásával. A csapvízre való átállással 

egyúttal a műanyaghulladék, így a tengereken úszó szemét mennyiségének leszorításához is 

hozzájárulnának. Az európai tengerpartokon még mindig az egyszer használatos műanyag palackok 

teszik ki a szemét legnagyobb részét. A Bizottság az ivóvíz irányelv felülvizsgálata révén fontos 

lépést tesz a 2018. január 16-án bemutatott uniós műanyagstratégia megvalósítása felé. 

 

 

Brüsszel, 2018. október 22. 

Ivóvíz az EU-ban: jobb minőség és könnyebb hozzáférés 

Október 23-án a Parlament elfogadta az ivóvíz minőségének és hozzáférhetőségének javítását 

célzó szabályokat. Döntöttek továbbá a műanyaghulladék csökkentéséről is. 

Tiszta víz az ivókútból 

Európában a legtöbb ember hozzáfér a jó minőségű ivóvízhez, ez derül ki az Európai 

Környezetvédelmi Ügynökség 2016-os jelentéséből is, amely szerint a 2011 és 2013 között az 

ivóvíz-mintákon végzett tesztek 98,5 százaléka megegyezett az uniós előírásokkal. 

Az Európai Unió ivóvíz-irányelve a fertőzések elkerülése érdekében minimum értékeket határoz 

meg az emberi fogyasztásra alkalmas víz (ivóvíz, főzéshez, vagy egyéb háztartási célokra használt 

víz) minőségére vonatkozóan. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-429_en.htm
https://www.eea.europa.eu/publications/public-health-and-environmental-protection
https://www.eea.europa.eu/publications/public-health-and-environmental-protection
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20181015PHT16050/20181015PHT16050_original.jpg


 

 

Ivóvíz az EU-ban 

A Parlament a szabályok frissítéséről szavazott, ezzel is elősegítve a fogyasztói elégedettség 

növekedését, mindenkit arra bátorítva, hogy fogyasszon több csapvizet. A képviselők a mindenki 

számára elérhető csapvíz népszerűsítésére ösztönzi ezzel az uniós tagállamokat. A csapvíz 

minőségének növelése érdekében pedig több szennyező anyag (például az ólom, amelyet a 

jelenlegi felére kellene csökkenteni az ivóvízben) és káros baktérium maximális határértékét 

szorosabbra húzzák, ahogy a mikroműanyagok mennyiségét is figyelemmel követik. Továbbá több, 

az endokrin rendszert károsító anyagnál is új határértéket állapítottak meg. 

http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20181015PHT16050/20181015PHT16050_original.jpg
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20181015PHT16050/20181015PHT16050_original.jpg
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180911IPR13115/drinking-water-new-plans-to-improve-tap-water-quality-and-cut-plastic-litter


A jelentés külön figyelmet szentel azoknak a sérülékeny csoportoknak, akiknek nincs, vagy igen 

behatárolt a hozzáférésük a tiszta ivóvízhez. 

Mivel a csapvíz olcsó és környezetbarát, a képviselők szeretnék, ha minél több ingyenes ivókút 

lenne a közterületeken (például bevásárlóközpontokban, reptereken), és ha az éttermekben is 

egyre többször szolgálnának fel csapvizet. 

A Bizottság szerint az ivóvízhez való jobb hozzáférés abban is segíthet, hogy 17 százalékkal 

kevesebb palackozott vizet fogyasszunk. Így nemcsak pénzt takaríthatunk meg, de a környezetre 

is pozitív hatást gyakorolhatunk: csökken a szén-dioxid kibocsátás és a műanyaghulladék. 

 

 

 

Gazdasági és környezeti hatás 

Az eddig már több mint 1,8 millió aláírást gyűjtő „Right2Water” lakossági kezdeményezés egy 

kitűnő példája annak, mennyire elkötelezettek tudnak lenni az európaiak az ivóvíz minőségének 

javítása iránt. A felmérések viszont azt mutatják, hogy az emberek nem érzik magukat 

biztonságban külföldön, ha az ivóvíz minőségéről van szó. Ezért van szükség minél több nyilvános 

információra a vízminőséget illetően. 

 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/pdf/factsheet_safer_drinking_water.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/pdf/factsheet_safer_drinking_water.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20181015PHT16051/20181015PHT16051_original.jpg
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Brüsszel, 2018. október 22. 

Újabb lépés az antibiotikumrezisztencia elleni harcban 

A Parlament a gazdaságokban használt antibiotikumok csökkentéséről szavazott, ezzel is elősegítve 

azt, hogy ne kerüljön gyógyszerrezisztens baktérium az ételeinkbe. 

A Parlament október 25-én csütörtökön szavazott azokról az új jogszabályokról, amelyek azt 

hivatottak biztosítani, hogy 

az antibiotikumokkal szembeni ellenállás ne terjedjen át az állatokról az emberekre, 

az emberek ne fogyaszthassanak olyan élelmiszereket, amelyekben antibiotikum maradványok 

lehetnek, 

http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20181015PHT16053/20181015PHT16053_original.jpg
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20181015PHT16053/20181015PHT16053_original.jpg


az antibiotikumok hatékonyak tudjanak maradni a fertőzésekkel szemben. 

Az antibiotikumok használatának csökkentése 

Az új jogszabály korlátozza az egy-egy állatnak adott antibiotikumok megelőző-jellegű használatát 

(azaz amikor nincs betegségtünet). Az egyes állatoknak csak akkor adható gyógyszer, ha azt 

állatorvosi vizsgálat írja elő, és amennyiben nagy a fertőzés kockázata. Az állatok csoportos 

kezelése egy egyed fertőzésgyanúja esetén, utolsó megoldásként jöhet szóba, és csak abban az 

esetben, ha az állatorvos már diagnosztizálta a fertőzést, és felírta az antibiotikumot. 

Bizonyos antibiotikumokat pedig el kell különíteni, kizárólag emberi használatra. Az új szabályok 

azt is előírják, hogy nem lehet állatorvosi készítményeket használni az állattartás szegényes 

körülményeinek javítására, vagy az állatok gyorsabb növekedésének elősegítésére. 

Mi az antimikrobiális rezisztencia? 

Az antimikrobiális rezisztenica (AMR) a mikroorganizmus (pl. baktérium, parazita, vírus, vagy 

gomba) azon tulajdonságát jelenti, hogy képes ellenállni egy vagy több antimikrobiális 

hatóanyagnak (pl. antibiotikum, vírusölő, gombaellenes szer). 

Az antimikrobiális rezisztencia előfordulásának és elterjedésének legfőbb oka az antibiotikumok 

túlzott vagy helytelen használata és a rezisztens mikroorganizmusok átadása emberek, állatok és 

emberek, vagy az állatok és a környezet között. 

Uniós szabvány az importált termékekre 

A kereskedelmi partnereknek is el kell fogadniuk az antibiotikumok használatával kapcsolatos uniós 

szabványokat, ha az EU területére hoznak be élelmiszert. 

Fejlesztések ösztönzése 

Az unió támogatja az antimikrobiális kutatásokat, ezzel is elősegítve a versenyt az állatorvosi 

gyógyszerészeti szektorban, amely segíthet az antimikrobiális rezisztencia elleni harcban is. 

Az állatok gyógyszeres takarmánnyal való etetése 

Az állatorvosi gyógyszerekről szóló szabályozás szorosan összefügg egy másik rendelettel, amely 

betiltaná az antibiotikumok megelőző és kollektív használatát a gyógyszeres takarmánnyal való 

etetés során. Fontos megjegyezni, hogy a gyógyszeres takarmányozásban használt antibiotikumok 

felírása mindig az állatorvosok feladata kell, hogy maradjon, és mindig alapos kivizsgálásnak kell 

megelőznie.  

 

 

Brüsszel, 2018. október 18. 

Hogyan változik a Schengeni Információs Rendszer? 

Biztonság 

Jelentős változások várhatók a Schengeni Információs Rendszerben, amely így nagyobb 

biztonságot garantál az európaiaknak. Infografikán mutatjuk be, hogy mi változik. 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/security
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20181016PHT16236/20181016PHT16236_original.jpg


 

 

A Schengeni Információs Rendszer országai 

Október 24-én szerdán elfogadta a Parlament azokat az új szabályokat, amelyek a belső 

határvédelmet és biztonságot hivatottak megerősítésíteni 30 európai országban. 

A Schengeni Információs Rendszer (SIS) adatbázisának megerősítése azért is fontos, mert így az 

unió hatékonyabban tud majd fellépni a terrorizmussal, a határokon átnyúló bűnözéssel és a 

szabálytalan határátkelésekkel szemben. 

Erősebb külső határok 

Az elmúlt években az unió külső határai nagy terhelésnek vannak kitéve, néhány ország pedig 

visszavezette a belső határok ellenőrzését, válaszul az Európában történt terrortámadásokra és 

a 2015-ös menekülthullámra. 

A belső határok nélküli Európa megmaradásának és a közös külső határok megerősítésének 

érdekében az Európai Bizottság 2016 decemberében előterjesztett egy három törvényjavaslatból 

álló csomagot, a SIS jogi kereteinek felülvizsgálatára. „A Schengeni Információs Rendszer marad a 

http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20181016PHT16236/20181016PHT16236_original.jpg
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599341/EPRS_BRI(2017)599341_EN.pdf
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http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/security/20180316STO99922/terrorizmus-elleni-kuzdelem-mit-tesz-az-eu-infografika
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20170629STO78630/a-migracios-valsag-szamokban
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/fact-sheets/docs/20161221/sis_factsheet_21122016_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/fact-sheets/docs/20161221/sis_factsheet_21122016_en.pdf


legnagyobb, legjobban működő és a legtöbbet használt adatbázis a szabadság, a biztonság és az 

igazságosság területén, miközben egyre nagyobb biztonságot nyújt az európai polgároknak” - 

mondta el Carlos Coelho (néppárti, portugál) jelentéstevő. 

Legfőbb reformok 

Az illegális migráció megállítása érdekében a rendszernek fejlődnie kell, például az 

információáramlásban. Emellett új riasztási kategóriákat is be kell vezetni, például a harmadik 

országbeli, hazájukba visszatérő személyekre vonatkozóan. „A tagállamok jelenleg nem adnak át 

egymásnak információt arról, hogy egy harmadik országbeli személy kapott-e kiutasítási 

határozatot, vagy sem. Az információhiány miatt így egy harmadik országbeli személy a határozat 

birtokában is könnyen elkerülheti a kiutasítást, ha átmegy egy másik tagállamba” - 

magyarázta Jeroen Lenaers (néppárt, holland) társelőadó. 

Ezentúl azonban a tagállamoknak kötelessége lesz megosztani például a terrortámadások részleteit 

az összes többi uniós állammal, és riasztási kategóriákat kell felállítaniuk 

a terrorizmussal kapcsolatban. 

Új megelőző riasztási kategóriákat állítanak fel továbbá az erőszak, a kényszerházasság és az 

emberrablás veszélyének kitett gyermekekre vonatkozóan, ahogy a bűnözők azonosítása is 

könnyebb lesz, és a biometria használatát is növelik. 

Emellett szigorúbb adatvédelmi szabályok lépnek életbe, több eszközt és felügyeletet adva az 

adatvédelmi hatóságok kezébe. 

A Schengeni Információs Rendszert 1990-ben hozták létre, miután eltörölték a schengeni 

övezetben a belső határellenőrzést. Jelenlegi formáját (az úgynevezett “SIS II”) 2006-ban nyerte el 

és 2013-ban lépett működésbe.  A jelenlegi szabályokat az állampolgári jogi szakbizottság fogadta 

el. 

 

 

Brüsszel, 2018. október 12. 

Facebook-botrány  

„Többet kell tennünk az adatvédelmi törvény érvényre juttatásáért” 

A Facebooknak lényegi változásokat kell véghez vinnie, hogy megfeleljen az uniós adatvédelmi 

törvénynek, állapították meg a képviselők egy október 10-i állásfoglalásban. 

Interview with Claude Moraes on Cambridge Analytica scandal 

Az állampolgári jogi szakbizottság állásfoglalása a Cambridge Analytica botránnyal kapcsolatos 

meghallgatásokat foglalja össze. Óriási port kavart, amikor kiderült, hogy 87 millió Facebook-

felhasználó adataihoz fértek hozzá illetéktelenül és éltek vissza azokkal. Erről beszélgettünk Claude 

Moraes (szocialista, brit) bizottsági elnökkel. 

Mit gondol, mi volt a meghallgatások legnagyobb tanulsága? Melyek a legsürgetőbb feladatok? 

A meghallgatások lehetőséget nyújtottak arra, hogy összefüggésében vizsgáljuk meg az 

adatvédelmi botrányt, a választási folyamatokat és a felhasználói bizalmat, ezen felül pedig 

megoldási és jogorvoslati lehetőségeket keressünk. 

Habár sok kérdés maradt megválaszolatlanul, a legfontosabb tanulság, hogy többet kell tennünk az 

adatvédelmi törvény érvényre juttatásáért, és azért, hogy az olyan vállalatok, mint a Facebook is 

valódi átláthatóságot biztosítsanak az adatfeldolgozási módszerekben, a felhasználók követésében, 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/1892/CARLOS_COELHO_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/95074/JEROEN_LENAERS_home.html
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http://www.europarl.europa.eu/meps/en/4519/CLAUDE_MORAES_home.html


az algoritmusok használatában és személyre szabásában. Ré kell szolgálniuk az emberekbizalmára 

és tiszteletben kell tartaniuk a privát szférájukat. 

Ez az állásfoglalás egyértelművé teszi, hogy konkrét intézkedéseket várunk, amelyek segítenek 

megvédeni a lakosság magánélethez, adatvédelemhez és a szabad véleménynyilvánításhoz való 

jogát. 

Claude Moraes 

Hogyan tudunk elkerülni egy újabb Facebook-, vagy Cambridge Analytica botrányt? 

A botrány óta látszódnak előremutató lépések, de mivel 50 millió felhasználó adatának megsértése 

csak a múlt hónapban derült ki, még mindig sok a teendő. Ezért sürgetünk olyan intézkedéseket, 

amelyek megakadályozzák, hogy a botrány megismétlődjön: például a közösségi médiában jelen 

lévő hirdetések, vagy az adatvédelmi hatóságok teljeskörű Facebook-vizsgálatát. 

Ahogy említette, nagy szükség van az olyan cégek teljes átláthatóságára, mint a Facebook. Hogyan 

lehetünk biztosak abban, hogy a Facebook, mint egy privát vállalat, megvédi az adatainkat? 

Minden cégtől elvárjuk, hogy alkalmazkodjon az uniós adatvédelmi törvényhez. Ez segíthet a 

felhasználóknak megérteni a személyes adataik feldolgozási folyamatát, és felhívni a figyelmet 

olyan hatékony korlátozásokra, amelyek átláthatóbbá teszik az adatvédelmi beállításokat. 

Egyaránt fontos, hogy az uniós tagállamok teljesítsék az általános adatvédelmi rendelet előírásait 

(GDPR), és hogy a Bizottság megfelelő lépéseket tegyen ezeknek az ellenőrzésében, ezzel is 

biztosítva az európaiak védelmét. 

Közeledik az EP-választás. Hogyan védhetjük ki a választási folyamat manipulációját a 

tagállamokban? 

Az Egyesült Államokban nemrégiben bevezetett követelmények, melyek szerint azonosítani kell a 

politikai reklámok alanyát, helyét és támogatóját, jó megoldás lehet. Hasonló szabályokra lenne 

szükség az Európai Unióban is. 

Arra is figyelnünk kell, hogyan használják a politikai pártok és mozgalmak a közösségi média 

felületeit különféle kampánycélok elérésére. A Magatartási Kódexet csak úgy tudjuk tovább 

fejleszteni, ha az összes szereplő részt vesz benne. Ha nem, akkor jogalkotásra lesz szükség. 

 

 

Brüsszel, 2018. október 9. 

Megosztott az EU a klímavédelemben 

Megosztottak az uniós országok a klímavédelmi harc ügyében. 

Az Ensz friss jelentése szerint azonnali cselekvés nélkül hamarosan visszafordíthatatlan lesz a 

felmelegedés. 

Németország azonban az autóipara védelmében csak a kötelező minimumot vállalná. 

"Én a német kormány egységes álláspontját képviselem itt, ami 30 százalékos 

kibocsájtáscsökkentést ír elő az autók számára 2030-ig. A tegnapi Ensz-jelentés után ez nem 

könnyű" - mondta a német környezetvédelmi miniszter, Svenja Schulze Brüsszelben, a 

szakminiszterek tanácskozásán. 

Franciaország, Hollandia és Luxemburg jóval radikálisabb lépéseket szeretne. 



Az Európai Unióban sok országban van nagy autóipar. Közös érdekünk az, hogy az elektromos 

autók, a hibrid járművek felé tereljük az ipart. Ma a világ más régióiban, például Ázsiában zajik a 

fejlesztés - mondta a francia miniszter, Francois de Rugy. 

A közép-európai országok többsége, így Magyarország is a német álláspontot támogatja. 

"A 30 százalékos csökkentés a legtöbb, amit elfogadunk, akkor is, ha a többiek alacsonyabb 

kibocsájtást akarnak. Szerintünk ugyanis ez az egész európai piac versenyképességét érinti" - 

mondta a bolgár szakminiszter, Neno Dimov. 

 

 

Brüsszel, 2018. október 8. 

Erősödő uniós együttműködés a gyógyszerek értékelésében (interjú) 

A tagállamok együttműködését segíti az egészségügyi technológiák értékelésében az új 

szabályozás, amelyet október 3-án fogadott el a Parlament. 

Interview with rapporteur Soledad Cabezón Ruiz 

Az egészségügyi technológiák értékeléséről (HTA) szóló új szabályozás célja, hogy újításokat 

hozzon, fokozza a versenyt és segítsen abban, hogy az innovatív egészségügyi technológiák minél 

gyorsabban elérjenek a betegekhez. Új gyógyszerekre és bizonyos egészségügyi műszerekre is 

kiterjed. Soledad Cabezón Ruiz (szocialista, spanyol) jelentéstevő arról mesélt, milyen előnyöket 

hozhat az új szabályozás. 

Miért van szükségünk az egészségügyi technológiák értékelésére (HTA)? 

Jelenleg minden tagállam maga végzi az új gyógyszerek, vagy az egészségügyben használatos 

eszközök bevezetésének előnyét a már létező termékekkel szemben. Ezzel nemcsak az 

erőforrásainkat pazaroljuk és veszítünk a hatékonyságból, hanem elesünk attól a lehetőségtől is, 

hogy előrelépjünk az egészségügyi technológiák minőségi fejlesztésében. Az új szabályok segítenek 

abban, hogy a betegek egyszerűbben és gyorsabban hozzáférjenek ezekhez a technológiákhoz. 

A Parlament által elfogadott új szabályozás célja, hogy elősegítse a tagállamok közötti 

együttműködést az értékelésben. A jelenlegi működéshez képest milyen változások várhatók? 

Az európai szintű közös értékelés lehetővé teszi, hogy fejlődést érjünk el mind az elérhető 

bizonyítékok minőségét, mind magát az értékelést tekintve. Vannak például arra vonatkozó 

tanulmányok, hogy hiába drága sok, a rákgyógyításban használatos gyógyszer, nem javítják a 

túlélési arányokat. 

Nem kevésbé fontos a rendszerbe vetett bizalom, hogy ezzel egy tudományos alapokon fekvő, 

független és átlátható folyamatot tudunk biztosítani. 

Milyen hasznot hozhat az új szabályozás? 

Az eredmények megkettőzésének elkerülése mindenképpen hasznot hoz az egész iparnak és a 

betegeknek is. Ráadásul az értékes új termékek megkülönböztetése segíthet, hogy elmozduljunk 

egy fenntarthatóbb egészségügy felé , és új együttműködési lehetőségeket nyithat meg, például a 

személyre szabott orvoslásban. 

Mit kellene tenni a jövőben, hogy egyszerűbben hozzáférhessünk a gyógyszerekhez? 

Az egyik legnagyobb probléma, hogy bizonyos gyógyszerek és egészségügyi eszközök ára igen 

magas. Ezen változtatni kell, ezért sürgetjük a Bizottságot, hogy hozzon erre vonatkozóan 

törvényt. 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180926IPR14444/meps-back-plans-to-boost-joint-assessment-of-medicines
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/125041/mep_home.html


 

 

2018. október 4. 

Strasbourgban történt: tisztább autók, online filmek, Európa jövője 

Új limit az autók CO2-kibocsátására, az audiovizuális médiaszolgáltatások szabályozásának 

reformja és a román jogállamiság helyzete is napirenden volt az októberi első plenárison az EP-

ben. 

A környezetszennyezéstől a bűnözésig: 5 napirendi pont Strasbourgból 

2030-ra 40%-kal kellene csökkenteni az új autók CO2-kibocsátását, és fel kellene gyorsítani az 

elektromos és alacsony kibocsátású autók piaci elterjedését, döntöttek az EP-képviselők szerdán. 

A képviselők kedden megszavazták az audiovizuális médiaszolgáltatások új szabályzását, amely 

fokozottabban védi a gyerekeket, szigorítja a reklámozást, és 30 százalékos európai tartalmat ír 

elő. 

Elfogadta a nem-személyes adatok szabad áramlásáról szóló jelentést a Parlament csütörtökön. A 

tervezet célja, hogy elhárítsa a nem-személyes adatok kezelésére háruló területi akadályokat, ezzel 

segítve például nemzetközi szinten működő felhőalkalmazások működését. 

A képviselők szerdán támogatták az áfaszabályok Európai Bizottság által javasolt reformjának jó 

részét, néhány módosítással – köztük a legfelső áfakulcs meghatározásával. 

 

 

Brüsszel, 2018. október 2. 

Új EU-szabályok biztosítják a médiahatóságok függetlenségét 

Audiovizuális szolgáltatásokvideómegosztó szolgáltatásokmédiahatóságok függetlensége 

A kormányoktól jogilag és funkcionálisan is függetlenül működő audiovizuális 

médiaszolgáltatásokat szabályozó hatóságokat ír elő, első ízben a videómegosztó platformokat is 

bevonja a szabályozás alá, fokozottabb védelmet nyújt a kiskorúaknak és szigorítja a 

reklámszabályokat az audiovizuális szolgáltatásokról szóló, módosított irányelv, amit kedden 

szavazott meg az Európai Parlament.  

Az elmúlt évtizedben radikálisan megváltozott médiapiachoz próbálja hozzáigazítani az 

audiovizuális szolgáltatásokra vonatkozó szabályokat az az irányelv, amit kedden fogadott el 

plenáris ülésén az Európai Parlament.  

Az új szabályok a hagyományos tévécsatornák és az igény szerint lekérhető filmek mellett első 

ízben a videómegosztó szolgáltatásokra – így a Netflixre, a You Tube-ra és a Facebook-ra – is 

kiterjednek, utóbbiak számára is köteelzően előírva például a minimum 30 százalékos európai 

tartalmat.  

A direktíva átdolgozott változata – amely a végleges tanácsi jóváhagyást követően év végén léphet 

hatályba és aminek nemzeti jogba való átültetésére 21 hónap áll majd a tagállamok rendelkezésére 

– kötelezően előírja a tagállamoknak az audiovizuális médiaszolgáltatásokat felügyelő szabályozó 

hatóságok függetlenségének biztosítását.  

A szabályozó hatóságnak jogilag és működését tekintve is függetlennek kell lennie a kormánytól és 

más állami vagy magán testülettől. 

http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20180925IPR14306/tisztabb-autokat-akar-2030-ra-az-europai-parlament
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20180925IPR14307/uj-audiovizualis-szabalyzas-jovahagyta-a-parlament
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20180920STO14026/audiovizualis-mediaszolgaltatasok-a-digitalis-kornak-megfelelo-uj-szabalyok
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/economy/20180601STO04817/a-nem-szemelyes-adatok-szabad-aramlasa
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20180926IPR14409/zold-ut-az-afarendszer-egyszerusitese-es-az-afacsalasok-visszaszoritasa-elott
https://www.bruxinfo.hu/search?searchTag=audiovizu%C3%A1lis%20szolg%C3%A1ltat%C3%A1sok
https://www.bruxinfo.hu/search?searchTag=vide%C3%B3megoszt%C3%B3%20szolg%C3%A1ltat%C3%A1sok
https://www.bruxinfo.hu/search?searchTag=m%C3%A9diahat%C3%B3s%C3%A1gok%20f%C3%BCggetlens%C3%A9ge


Az audiovizuális szabályozók nem fogadhatnak el utasításokat semmilyen más szervtől 

tevékenységük gyakorlása közben, munkájukat pártatlanul és átláthatóan kell ellátniuk az 

audiovizuális szolgáltatásokról szóló irányelv céljaival összhangban, különös tekintettel a 

médiapluralizmusra, a kulturális és nyelvi sokszínűségre, a fogyasztók védelmére, a diszkrimináció-

mentességre és a tisztességes verseny előmozdítására.  

A hatóság hatásköreit a törvényekben világosan és egyértelműen meg kell határozni, és biztosítani 

kell számukra a megfelelő forrásokat és kikényszerítési jogköröket funkciójuk hatékony gyakorlása 

érdekében.  

A tagállamoknak átlátható eljárást kell kidolgozniuk a nemzeti szabályozó hatóság vezetőjének 

vagy tagjainak a kinevezésére és elbocsátására. Kizárólag abban az esetben lehet elbocsátani őket, 

ha nem képesek többé a feladataik ellátásához szükséges feltételeknek megfelelni. A szabályozó 

hatóság döntéseivel szembeni fellebbezés lehetőségét is biztosítaniuk kell majd a tagállamoknak. A 

Bizottság tiszte lesz a fenti elvek betartásának a nyomon követése és azok megsértése esetén 

jogsértési eljárások kezdeményezése.  

A felülvizsgált szabályok fokozottabb védelmet nyújtanak a gyerekeknek és a kiskorúaknak az 

ártalmas (erőszakra, terrorizmusra buzdító, vagy gyűlöletet keltő) tartalmak ellen.  

Az audiovizuális tartalmak szolgáltatóinak megfelelő eljárást kell kidolgozniuk, hogy 

felléphessenek  az ilyen tartalmak ellen. Az öncélú erőszak és pornográfia a lehető legszigorúbb 

szabályozás alá esik. A videómegosztó oldalaknak kötelező lesz gyorsan fellépniük akkor, ha 

felhasználók egyes tartalmakat ártalmasnak jeleznek.  

A jogszabály ugyan nem írja elő a tartalmak feltöltés előtti előzetes szűrését, de a Parlament 

kérésére a platformoknak átlátható, egyszerűen használható és hatékony módszert kell 

létrehozniuk arra, hogy a felhasználók egyes tartalmakra felhívhassák a tartalomszolgáltató 

figyelmét. 

Az új irányelv szigorúan szabályozza a termékelhelyezést és a reklámokat a gyerekműsorokban és 

az online lekérhető tartalmakban. A jogszabályba a gyermekek személyes adatainak védelmét 

biztosító mechanizmus is bekerült: az audiovizuális szolgáltatók által összegyűjtött adatok nem 

használhatók fel kereskedelmi célra, beleértve a profilalkotást és a fogyasztói viselkedés alapján 

célzott hirdetéseket is. 

Az új szabályok értelmében a reklámok a 6 és 18 óra közötti napi műsoridő legfeljebb 20 

százalékát tehetik ki; ezen időszakon belül a műsorszolgáltató maga dönti el, mikor helyezi el a 

hirdetéseket. A reklámok aránya a 18 óra és éjfél közötti csúcsidőben sem lépheti túl a műsoridő 

20 százalékát. 

A képviselők az európai audiovizuális ágazat kulturális sokszínűségének támogatása céljából 

legalább 30 százalékban határozták meg az európai tartalmak arányát az igény szerinti letöltést 

kínáló tartalomszolgáltatók kínálatában. (A televíziós műsorszolgáltatók esetében továbbra is 50 

százalékos az európai tartalmak minimálisan előírt aránya).  

Az igényre lekérhető tartalmat kínáló platformoknak az európai audiovizuális produkciók 

fejlődéséhez is hozzá kell járulniuk európai tartalmak létrehozása, vagy a nemzeti alapokba történő 

befizetés révén. A hozzájárulás mértékét minden tagállamban az adott országban (a szolgáltató 

székhelyéül szolgáló országban, vagy a szolgáltatás által teljesen, vagy részben célba vett 

országban) az igény szerinti letöltésekből származó bevétel méretétől függően kell meghatározni. 

Az EP szélsőbaloldali frakciója (Egyesült Baloldal) a szavazás után kiadott sajtóközleményében 

ennek ellenére a videómegosztó szolgáltatókat nevezte a módosított direktíva nagy nyerteseinek, 

mivel szerintük rájuk kevésbé szigorú szabályok vonatkoznak majd, mint a hagyományos 

tévécsatornákra.  

 



 

Brüsszel, 2018. szeptember 28. 

Új limit az autók szén-dioxid-kibocsátására 

Az autók szén-dioxid-kibocsátását csökkenti és az elektromos autók terjedését támogatja a 

jelentéstervezet, amelyről jövő héten dönt az EP. Összefoglaljuk, mit érdemes tudni a javaslatról. 

Miért van szükség az új szabályra? 

Az autók és kisteherautók az európai szén-dioxid-kibocsátás mintegy 15%-áért felelősek, amivel 

jelentősen hozzájárulnak a klímaváltozáshoz. Sőt, az autóipar az egyetlen olyan ágazat, amelyben 

az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása még mindig magasabb az 1990-es szintnél. 

Az autók károsanyag-kibocsátására vonatkozó egységes szabályozás hozzájárulna az EU 2030-ra 

kitűzött klímacéljainak eléréséhez, és az autótulajdonosok üzemanyagköltségét is nagyban 

csökkentené. 

A jelenlegi helyzet 

Az elmúlt évekre jellemző csökkenő tendencia után tavaly 118,5 grammra emelkedett az új autók 

kilométerenkénti átlagos szén-dioxid-kibocsátása. A jelenlegi szabályok szerint ez nem haladhatná 

meg a 95 grammot kilométerenként. 

Az elektromos autók száma gyorsan növekszik, de még így is csak az újonnan üzembe helyezett 

gépkocsik kevesebb, mint 1,5%-át képviselik. 

Az EP javaslata 

Az Európai Bizottság eredeti javaslatában 2030-tól a 2020. évi eredmény 30 százalékban 

maximálná a kibocsátást. Mivel a jelenlegi 95g/km szabványt az eddiginél szigorúbb, valós vezetési 

körülmények között végzett kibocsátási tesztek alapján kell újraszámítani, az új célkitűzéseket 

százalékos formában határozzák meg. 

A Parlament környezetvédelmi szakbizottsága szerint ugyanakkor a kibocsátás 20, majd 45%-os 

csökkentését kell megcélozni. A 2030 után értékesített autók 40%-ának pedig elektromos, vagy 

hibrid hajtásúnak kell lennie. Ezen kívül uniós támogatást biztosítana a szakképzéshez ezen a 

területen, hogy segítsék a gépjárműipar átállását a környezetbarát autógyártásra. 

 

 

Brüsszel, 2018. szeptember 26. 

Audiovizuális médiaszolgáltatások: a digitális kornak megfelelő új 

szabályok 

Az internet alapjaiban változtatta meg azt, hogyan nézünk filmeket, videókat és tévéműsorokat. A 

digitális világ videókat érintő gyors ütemű fejlődésével a szabályozás azonban nem tartotta a 

lépést, legalábbis eddig. A Parlament október 2-án jóváhagyta az audiovizuális 

médiaszolgáltatásokra vonatkozó szabály reformját, amely többek között ezen változtat. 

A videómegosztás, streaming és letölthető videók világában a szabályozók szerint fontos, hogy a 

hagyományos műsorszolgáltatók mellett az újakra, mint a Netflix, a Youtube, vagy a Facebook is 

vonatkozzanak szabályok. 

A kiskorúak védelme 

A reform számos javaslata a kiskorúak védelmét célozza. Csökkentené többek között a 

gyermekműsorok környékén sugárzott reklámokat, amelyek egészségtelen italokat, vagy 

élelmiszereket népszerűsítenek, míg a dohánytermékek, elektromos cigaretta és alkohol 

http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/klimamegallapodas-2016
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/klimamegallapodas-2016/20180305STO99003/az-uveghazhatasu-gazok-kibocsatasanak-csokkentese-az-eu-celjai-es-intezkedesei
https://www.eea.europa.eu/highlights/no-improvements-on-average-co2
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/proportion-of-vehicle-fleet-meeting-4/assessment-2
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/proposal_hu
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20180911IPR13114/more-electric-cars-on-eu-roads-by-2030
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0192+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0192+0+DOC+XML+V0//HU


reklámozását teljesen betiltaná ezekben az idősávokban, és betiltaná a gyermekeket célzó 

videómegosztó oldalakon is. 

Fellépés az erőszakos tartalmak ellen 

Az erőszakra, terrorista cselekményekre, gyűlöletre buzdító videókat tiltja, a pornográf tartalmakra 

vonatkozó szabályokat pedig szigorítja a reform. Mostantól a videómegosztó oldalak, honlapok 

felelőssége lesz, hogy mielőbb eltávolítsák a felhasználók által károsnak ítélt és jelzett tartalmakat. 

Limit a reklámoknak, támogatás az európai alkotóknak 

A reform egyik célja az európai alkotások népszerűsítése olyan, lekérhető alkotásokat tartalmazó 

katalógusokban, amelyek legalább 30%-ban európai alkotásokat tartalmaznak. 

Emellett nagyobb rugalmasságot biztosít a műsorszolgáltatók számára a tekintetben, hogy mikor 

sugározhatnak reklámokat. A 6:00 és 18:00 óra közötti idősávra vonatkozóan a teljes műsoridő 

20%-ában megállapított általános korlátozás megmarad. 

Most, hogy a Parlament plenáris ülésen megszavazta a reformot, a Tanácson a sor, hogy 

jóváhagyja azt. A tagállamoknak a hatályba lépést követően 21 hónapjuk lesz arra, hogy 

átültessék a szabályozást a nemzeti joganyagukba. 

 

 

Brüsszel, 2018. szeptember 24. 

Magyar elmaradás a hulladékok újrahasznosításában 

Tizennégy tagállamot, köztük Magyarországot részesítette figyelmeztetésben hétfőn az Európai 

Bizottság, mert fennáll a veszély, hogy nem fogják elérni a 2020-ra kitűzött határidőre az 50 

százalékos újrahasznosítási arányt a háztartási hulladékok terén.  

Az Európai Bizottság hétfőn közzétett jelentése szerint 14 tagállam, köztük Magyarország esetében 

fennáll a veszély, hogy nem fogják elérni a 2020-ra kitűzött 50%-os újrahasznosítási arányt a 

háztartási hulladékok terén.  

Brüsszel a szóban forgó tagállamoknak (Bulgáriának, Horvátországnak, Ciprusnak, Észtországnak, 

Finnországnak, Görögországnak, Magyarországnak, Lettországnak, Máltának, Lengyelországnak, 

Portugáliának, Romániának, Szlovákiának és Spanyolországnak)   intézkedéseket javasol a 

célkitűzések elérése érdekében.  

A javasolt intézkedések között szerepel a hatékonyabb szelektív hulladékgyűjtés, kiterjesztett 

gyártói felelősségi programok, gazdasági ösztönzők (pl. hulladéklerakási díj, hulladékégetési adó) 

és pontosabb adatgyűjtés.   

A Világbank legfrissebb becslései szerint az évente keletkező hulladék mennyisége a jelenlegi évi 2 

milliárd tonnáról 2050-re 3,4 milliárd tonnára nő. Miközben Európában a hulladék-gazdálkodás és -

újrahasznosítás fejlődik, a Bizottság szerint egyértelmű, hogy többet kell tenni. 

A hulladékok újrahasznosításáról szóló irányelv értelmében a háztartási hulladékoknál 2020-ra 50 

százalékos arányt kell elérni. A direktívát a közelmúltban úgy módosították, hogy még 

ambiciózusabb célokat tűztek ki 2025-re 55 százalékos, 2030-ra 60%-os, 2035-re pedig 65 

százalékos újrahasznosítási aránnyal.  

A felülvizsgált csomagolóanyag hulladék irányelv értelmében a műanyag csomagolóanyagok terén 

2030-ra 55 százalékos újrahasznosítási arányt kell elérni. A csomagolóanyagoknál általában 2025-

re 65, 2023-ra pedig már 70 százalékos az előírt újrahasznosítási érték.  



A Bizottság jelentése megemlíti, hogy miközben a tagállamok többsége teljesíti ezeket az átfogó 

csomagolóanyag újrahasznosítási célokat, addig 2012 óta Magyarország, 2013 óta pedig Málta 

számottevően elmarad ezektől.  

 

 

Luxembourg, 2018. szeptember 22. 

Lényeges bírósági ítélet a devizahitelesek ügyében 

A devizahitelesek által indított perben eljáró magyar bíróságok értékelhetik, hogy az 

árfolyamkockázatot a kölcsönfelvevőre telepítő szerződéses feltételek valóban tisztességesek 

voltak-e vagy sem – következik az Európai Bíróság szeptember 20-án közzétett ítéletéből.  

Akkor is bírósági felülvizsgálat tárgyát képezhetik a devizahiteles szerződések árfolyamkockázatot 

a kölcsönfelvevőre telepítő feltételei, ha azokkal kapcsolatban a vonatkozó magyar törvény nem 

rendelkezett – állapította meg az OTP Bank Nyrt. és OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. kontra 

Ilyés Teréz és Kiss Emil ügyben az Európai Bíróság.  

Miként arra a döntésről készült összefoglalójában  a Bíróság emlékeztet, Ilyés Teréz és Kiss Emil 

2008 februárjában svájci frankban (CHF) nyilvántartott kölcsönre vonatkozó kölcsönszerződést 

kötött egy magyar bankkal. A szerződés értelmében a havi törlesztőrészleteket forintban (HUF) 

kellett megfizetni, de e részletek összegét a HUF és a CHF aktuális árfolyama alapján számították 

ki. Ezenfelül a kölcsönfelvevők vállalták, hogy viselik a két pénznem árfolyamának esetleges 

fluktuációjához kapcsolódó kockázatot.  

A későbbiekben az árfolyam jelentős mértékben megváltozott a kölcsönfelvevők terhére, ami az 

általuk fizetendő havi törlesztőrészletek összegének nagymértékű megemelkedését eredményezte. 

Ilyés T. és Kiss E. 2013 májusában a magyar bíróságok előtt keresetet indítottak az OTP Bank és 

az OTP Faktoring ellen, amelyekre a szóban forgó kölcsönszerződésből származó követelését a 

hitelező átruházta.  

Az eljárás során felmerült az a kérdés, hogy az árfolyamkockázatot a kölcsönfelvevőkre terhelő 

szerződési feltételt az érintett bank nem világosan és érthetően fogalmazta-e meg, és emiatt e 

feltétel a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 

irányelv értelmében tisztességtelennek tekinthető-e – hívja fel a figyelmet a közlemény.  

Közben Magyarország 2014-ben olyan törvényeket fogadott el, amelyek a deviza alapú 

kölcsönszerződésekben megszüntettek bizonyos tisztességtelen feltételeket, az ilyen szerződések 

alapján fennálló összes fogyasztói tartozást forintosították, és a Magyar Nemzeti Bank által 

meghatározott árfolyamot rendelték alkalmazni.  

E törvények célja volt továbbá a deviza alapú kölcsönszerződésekben foglalt bizonyos feltételeknek 

az irányelvvel való ellentétességét érintően a Kúria által elfogadott polgári jogegységi határozat (e 

határozatot a Bíróság Kásler ügyben hozott ítélete alapján hozták meg) végrehajtása is. Az új 

törvények azonban fenntartották a magyar forintnak a svájci frankkal szembeni leértékelődése 

esetén fenyegető árfolyamkockázatnak a fogyasztóra terhelését – mutat rá közleményében a 

Bíróság.  

Tekintettel arra, hogy az irányelv értelmében nem tartoznak a hatálya alá azok a szerződési 

feltételek, amelyek kötelező érvényű törvényi vagy rendeleti rendelkezéseket tükröznek, a Fővárosi 

Ítélőtábla, amely Ilyés T. és Kiss E. ügyében eljár, azt kérdezte a Bíróságtól, hogy értékelheti-e 

valamely szerződési feltétel tisztességtelenségét, amennyiben az nem világos és érthető jellegű, 

annak ellenére, hogy a magyar jogalkotó hallgatólagosan jóváhagyta az árfolyamkockázatnak a 

kölcsönfelvevőre való terhelését, mivel azzal kapcsolatban nem rendelkezett.  



Csütörtöki ítéletében a Bíróság emlékeztet: azt a szabályt, amely a kötelező érvényű törvényi vagy 

rendeleti rendelkezéseket tükröző feltételeket kizárja az irányelv hatálya alól, az igazolja, hogy 

joggal feltételezhető, hogy a nemzeti jogalkotó a meghatározott szerződések feleit megillető jogok 

és az őket terhelő kötelezettségek összességére nézve egyensúlyt teremtett. Ez azonban nem 

jelenti azt, hogy valamely más, a jogszabályi rendelkezésekkel nem érintett szerződési feltétel – 

mint például a jelen esetben az, amely az árfolyamkockázatra vonatkozik – szintén teljes 

egészében ki lenne zárva ezen irányelv hatálya alól.  

Az ilyen feltétel tisztességtelen jellegét tehát a nemzeti bíróság értékelheti, amennyiben eseti 

vizsgálat alapján arra a megállapításra jut, hogy az adott feltételt nem világosan és érthetően 

fogalmazták meg.  

E tekintetben a Bíróság álláspontja szerint a pénzügyi intézmények kötelesek elegendő 

tájékoztatást nyújtani a kölcsönfelvevők számára ahhoz, hogy ez utóbbiak tájékozott és 

megalapozott döntéseket hozhassanak. E követelmény magában foglalja, hogy az 

árfolyamkockázattal kapcsolatos feltételnek nemcsak alaki és nyelvtani szempontból, hanem a 

konkrét tartalom vonatkozásában is érthetőnek kell lennie a fogyasztó számára.  

Ebből az következik, hogy az átlagos – általánosan tájékozott, ésszerűen figyelmes és körültekintő 

– fogyasztó számára lehetőséget kell biztosítani nem csupán annak felismerésére, hogy a nemzeti 

fizetőeszköz a kölcsön nyilvántartásba vétele szerinti devizához képest leértékelődhet, hanem egy 

ilyen feltételnek a pénzügyi kötelezettségeire gyakorolt – esetlegesen jelentős – gazdasági 

következményeinek értékelésére is.  

A Bíróság kimondja továbbá, hogy a szerződési feltételek világosságát és érthetőségét a szerződés 

megkötésével kapcsolatos, a szerződés megkötésekor fennálló összes körülményre, valamint a 

szerződés összes többi feltételére hivatkozva kell értékelni, azon körülmény ellenére is, hogy e 

feltételek némelyikét a nemzeti jogalkotó utólag tisztességtelennek nyilvánította vagy ilyennek 

vélelmezte, és ennek alapján azok semmisségét állapította meg.  

Végül a Bíróság megerősíti, hogy a nemzeti bíróságnak a felperesként eljáró fogyasztó helyett 

hivatalból figyelembe kell vennie az árfolyamkockázatot telepítő szerződési feltételen kívüli 

szerződési feltételek adott esetben tisztességtelen jellegét, amennyiben a rendelkezésére állnak az 

ehhez szükséges jogi és ténybeli elemek. 

 

 

Brüsszel, 2018. szeptember 18. 

Egységes digitális ügyfélkapu: egykapus rendszer az iratainkkal 

kapcsolatos online ügyintézéshez 

Egykapus rendszert támogat a Parlament az iratainkkal kapcsolatos online ügyintézéshez. A 

képviselők a szeptemberi plenárison fogadták el a javaslatot, összefoglaltuk, hogy mi változik. 

Legyen szó az anyakönyvi kivonatunk igényléséről, vagy egy új vállalkozás elindításáról, a 

papírmunka és az ügyintézés sosem zökkenőmentes - pláne ha határokon átívelő adminisztrációról 

van szó. 

Ezen egyszerűsítene a Parlament a szeptember 13-án elfogadott jelentése szerint, amely az 

egységes digitális ügyfélkapu kidolgozásáról szól. A rendszer külföldről is lehetővé tenné az 

adminisztrációhoz leggyakrabban beérkező kérések ügyintézését Európa-szerte, és több nemzeti és 

uniós hálózatot és szolgáltatást integrál. 

Hogy működik az egységes digitális ügyfélkapu a gyakorlatban? 

http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20180906IPR12125/single-digital-gateway-a-time-saver-for-citizens-and-companies


Az Európa Önökért portálon keresztül bárki az anyanyelvén igényelhet bizonyos dokumentumokat, 

vagy ügyek intézését. Igényelhető például a születési anyakönyvi kivonat, a személyi igazolvány 

megújítása, nyugdíjjal kapcsolatos iratok, az európai egészségbiztosítási kártya, engedélyek 

vállalkozás indításához, és a lista folytatódik. A rendszer országon belül, és nemzetközi kérések 

esetében is működik. 

A tagállamoknak modernizálniuk kell a rendszereiket, hogy ne csak az ország hivatalos nyelvén, de 

legalább egy idegen nyelven is elérhető legyen az ügyintézés. Magas szintű szolgáltatást kell 

biztosítaniuk, amely hozzáférhető a fogyatékossággal élők számára is. 

A cél, hogy egyszerűbb legyen az ügyintézés. A dokumentumokat tárolja a rendszer, tehát nem 

kell még egyszer feltölteni ha újabb kérésünk van. 

 „Az új szabályok megkönnyítik az emberek és a vállalkozások számára, hogy egykapus 

rendszerben online tudják intézni a különböző dokumentumaik kezelését. Ez hozzáférést biztosít az 

adminisztratív eljárásokhoz és megbízható információt is biztosít” - mondta a kezdeményezésről 

Marlene Mizzi (szocialista, máltai) jelentéstevő. 

Mi a következő lépés? 

Miután a Tanács hivatalosan is jóváhagyta a javaslatot, a helyi hatóságoknak öt évük lesz, hogy 

megfeleljenek az előírásoknak. 

 

 

Brüsszel, 2018. szeptember 13. 

Célkeresztben az országonként eltérő termékminőség 

Ugyanolyan márkanév alatt, ugyanolyan csomagolásban árult termékeknek ugyanolyan 

alkotóelemekből kell állnia 

Az egyes uniós tagállamokban elvégzett tesztek kimutatták, hogy az egyforma márkájú halrudak 

egyikében kevesebb a hal, az azonos nevű szeletelt kenyér egyikében kevesebb a liszt, az egyik 

narancslében pedig nincs narancs 

A fogyasztók megkülönböztetése elfogadhatatlan 

Az EU-szerte forgalmazott,azonos márkát és címkét viselő termékeknek nem lehet országonként 

eltérő a minősége, mert az a fogyasztók félrevezetését jelenti, fogalmaztak a képviselők. 

Számos teszt és felmérés mutatta ki, hogy elsősorban Közép- és Kelet-Európában az ugyanazon 

márkanév alatt és csomagolásban árult, látszólag a máshol árulttal egyforma termékek összetétele 

valójában eltérő, és jellemzően a vásárló kárára. 

A különbségek nem csak élelmiszerek, például halrudak, porlevesek, kávé vagy üdítőitalok 

esetében mutathatók ki, hanem gyakran felmerülnek nem-élelmiszer termékeknél, így többek 

között mosószereknél, kozmetikumoknál, higiéniai termékeknél és bébitermékeknél is. 

Magyarországon a Nébih 2017-es felmérése 71 féle eltérést talált 96 Magyarországon, 

Olaszországban és Ausztriában egyaránt forgalmazott termék esetében. 

Az Európai Parlament csütörtökön javaslatokat fogalmazott meg az Unió és a tagállamok számára 

az eltérő minőségű termékek problémájának megoldására. 

Határon átnyúló együttműködés, összehasonlító vizsgálatok, és jobb végrehajtás 

A képviselők többek között az alábbiakat javasolják: 

https://europa.eu/youreurope/citizens/index_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1141_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607265/EPRS_BRI(2017)607265_EN.pdf
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/323140/03.29_Terme%CC%81k-o%CC%88sszehasonli%CC%81ta%CC%81s_kiadv%C3%A1ny.pdf/2cd70738-db21-4fad-8af0-2c53290935a9


az esetleg nem megfelelő termékekkel és nem tisztességes gyakorlattal kapcsolatban gyors 

határokon átnyúló együttműködést és adatcserét a nemzeti fogyasztóvédelmi és élelmiszer-

felügyeleti hatóságok, a fogyasztói szervezetek és a Bizottság között; 

megbízható és összevethető bizonyítékok összegyűjtése, és a probléma súlyosságának megítélése 

érdekében közös vizsgálati módszertant; valamint 

2018 vége előtt az eredmények nyilvánosságra hozatalát egy nyilvánosan elérhető adatbázisban. 

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv frissítése 

Ugyan az állásfoglalás üdvözli a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelvet 

módosító, Új megállapodás a fogyasztókért című bizottsági javaslatot, a képviselők szerint a 

javaslatot egyértelműsíteni kell. „(...) a jogalkotási folyamat eredményeképpen rendelkezésre kell 

állnia egy egyértelmű meghatározásnak arra vonatkozóan, hogy mi tekinthető eltérő minőségnek" 

– fogalmaztak. A képviselők szerint ugyanakkor a leghatékonyabb megoldás az lenne, ha az eltérő 

minőség a tiltott kereskedelmi gyakorlatok között szerepelne. 

Uniós logó 

„Nem szabad a fogyasztói preferenciákat ürügyként felhasználva csökkenteni a minőséget és/vagy 

eltérő minőségi színvonalú termékeket kínálni a különböző piacokon" – áll az állásfoglalásban, 

leszögezve, hogy a vállalatok eltérő összetevőjű és jellemzőkkel rendelkező termékeket Unió-szerte 

csak „legitim tényezők alapján" és az uniós jogszabályok tiszteletben tartásával hozhatnak 

forgalomba. 

A képviselők felvetik, hogy a gyártók és forgalmazók logóval jelezzék, ha egy termék minősége az 

egész Unió területén egyforma. 

A jelentéstevő szerint 

„Különböző tagállamokból érkeznek fogyasztói panaszok arról, hogy nem ugyanolyan bizonyos 

termékek minősége. Az eltérő minőségű termékek aláássák az európaiak bizalmát az Unió belső 

piacának működésében, ezért uniós megoldásra van szükség. Ha egy termék, legyen az jól ismert 

étel, ital, kozmetikum vagy mosópor, ugyanúgy néz ki, de minőségében eltér a máshol vásároltnál, 

az tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot jelez. Az Unióban nem lehetnek másodosztályú 

termékek és vásárlók" – jelentette ki az állásfoglalást jegyző Olga Sehnalová cseh szocialista 

képviselő. 

A következő lépések 

Az állásfoglalásban szereplő javaslatokat a Parlament 464 szavazattal, 69 ellenszavazat és 17 

tartózkodás mellett fogadta el. 

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelvet módosító új 

jogszabályjavaslatról (jelentéstevő: Daniel Dalton, ECR, Egyesült Királyság) várhatóan 

novemberben szavaz a Parlament belső piaci és fogyasztóvédelmi bizottsága. 

 

 

Brüsszel, 2018. szeptember 12. 

A Parlament elfogadta álláspontját a digitális szerzői jogokról 

A tech-óriásoknak fizetniük kell, ha művészek és újságírók munkáját használják fel 

A kis- és mikroplatformok nem tartoznak az irányelv hatálya alá 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623547/EPRS_BRI(2018)623547_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/96718/OLGA_SEHNALOVA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0090(COD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0090(COD)


A saját leírással kiegészített hiperhivatkozások szabadon megoszthatók 

Az újságíróknak minden, a szerzői jogból származó, de a kiadójukhoz beérkező bevételből 

részesülniük kell 

A szerzői jogi szabályzást összhangba kell hozni a digitális korral ©AP Images/European Union-EP 

A Parlament szerdán elfogadta felülvizsgált tárgyalási pozícióját a szerzői jogi szabályzás 

témájában. A ház a kisvállalatok és a szólásszabadság védelmét erősítette. 

A Parlament 438 szavazattal, 226 ellenszavazat és 39 tartózkodás mellett fogadta el álláspontját, 

amelyet a tagállamokkal folytatott tárgyalások során képviselni fog. A most elfogadott álláspont 

fontos változtatásokat tartalmaz a júniusi szakbizottsági javaslathoz képest. 

A tech-óriásoknak osztozniuk kell a bevételen a művészekkel és újságírókkal 

A Parlament több esetben úgy változtatta meg az Európai Bizottság eredeti javaslatát, hogy 

biztosítsa: a művészek – zenészek, előadók és forgatókönyvek szerzői -, hírszolgáltatók és 

újságírók megkapják a munkájuk után járó fizetséget, amikor munkájuk a különböző megosztó 

platformokon, például a YouTube-on vagy a Facebookon, illetve a Google News-hoz hasonló 

hírgyűjtő oldalakon megjelenik. 

A szavazás után Alex Voss német néppárti jelentéstevő kijelentette: „Nagyon örülök, hogy az 

internetóriások kifejezetten erős lobbija ellenére végre a ház többsége támogatja az európai 

kreatívok igazságos díjazását. 

„Nagy, felfokozott vita zajlott az irányelv körül, és azt hiszem, a Parlament odafigyelt a felvetett 

problémákra. Az innovációval kapcsolatos aggodalmaknak teret adva kiemeltük az irányelv hatálya 

alól a kis- és mikroplatformokat. 

„Meggyőződésem, hogy ha már elült a vita, az internet pont ugyanolyan szabad lesz, mint most, az 

újságírók és alkotók tisztességesebb módon részesülnek a munkájuk teremtette bevételből, és mi 

magunk sem értjük majd, mitől volt a nagy felzúdulás." 

Tisztességes fizetség a művészek és újságírók számára, a start-upok ösztönzése 

A parlamenti álláspont a bizottsági javaslathoz képest szigorítja az online platformok és 

aggregátorok felelősségre vonhatóságát a szerzői jogokkal kapcsolatban. A Parlament szerint ezen 

platformok és aggregátorok felelőssége a gyakorlatban azt jelenti, hogy amikor szerzői jogi 

védelem alatt álló tartalmat tesznek közzé, akkor fizetniük kell a jogtulajdonosnak. A Parlament 

álláspontja konkrétan például azt kéri, hogy maguk az újságírók, és nem pusztán a kiadók 

részesüljenek ebből a bevételből. 

A start-upok és az innováció ösztönzése érdekében ugyanakkor a Parlament úgy döntött, hogy a 

kis- és mikroplatformokat kivonja az irányelv hatálya alól. 

A szólásszabadság védelme 

A Parlament gondoskodik arról, hogy a szerzői jogok védelme az internetre jellemző 

szólásszabadság korlátozása nélkül valósuljon meg. Álláspontja értelmében a cikkekhez vezető 

linkek és némi egyéni leírás megosztása nem jelenti a szerzői jogok megsértését. 

A tartalomszolgáltatók csak olyan mechanizmus segítségével ellenőrízhetik a feltöltött anyagok 

esetében a szerzői jogok tiszteletben tartását, amely elkerüli, hogy „nem jogosulatlanul terjesztett 

művek" is fennakadjanak a rostán. Az online tartalomszolgáltatóknak ezen kívül gyors és emberek, 

nem algoritmusok által működtetett jogorvoslati mechanizmust is létre kell hozniuk, ahol az 

indokolatlanul eltávolított tartalmak miatti panaszok benyújthatók. 

A Wikipediára és a nyílt forráskódú szoftverplatformokra nem vonatkozik 



Az állásfoglalás-tervezet kiemeli, hogy a Wikipediához hasonló, online enciklopédiák nem 

kereskedelmi célú feltöltése és a nyílt forráskódú szoftverplatformok, mint például a GitHub, 

automatikusan kívül esnek a szerzői jogi szabályzásnak alávetett tartalmak körén. 

Erősebb tárgyalási pozíció a szerzők és az előadók számára 

A Parlament szövege megerősíti a szerzők és előadóművészek jogait. Ezentúl ha a szerzői jogok 

hasznosításáért eredetileg kialkudott díj „aránytalanul" alacsony a művekből származó bevételhez 

képest, akkor további javadalmazást kérhetnek attól, akivel megállapodtak a jogok használatáról. 

A jogszabálytervezet szerint a bevételekbe a közvetett bevételt is bele kell számolni. 

A szerzők és előadóművészek a szerzői jogok kizárólagos átruházásáról szóló szerződést vissza is 

vonhatják, amennyiben a védett teljesítményt hasznosító fél nem él a jogával. 

 

 

Brüsszel, 2018. szeptember 11. 

Új szabályok a terrorizmus és a pénzmosás visszaszorítása érdekében 

Az EP-képviselők keményebben lépnének fel a terrorizmus ellen, amelynek egyik módja a 

pénzmozgások szigorúbb ellenőrzése és a pénzmosás megelőzése. Erről fogadott el új szabályokat 

az EP. 

A pénzmosás elleni szigorú, összehangolt szabályozás 

Becslések szerint az Unióban évente mintegy 110 milliárd eurónyi pénzmozgás köthető valamilyen 

bűncselekményhez. Ez az EU GDP-jének 1%-a. A bűnözésből és pénzmosásból származó pénzt 

pedig sok esetben terrorista tevékenységek finanszírozására használhatják. 

A pénzmosás az EU valamennyi tagállamában bűncselekménynek számít, az ehhez kapcsolódó 

fogalmak meghatározása, és a kiszabható szankciók azonban eltérőek. A bűnözők ezt 

kihasználhatják, és az enyhébb büntetési tételekkel rendelkező országokba tehetik át a 

székhelyüket. Az EP által szeptember 12-én elfogadott új szabályok összehangolják a 

pénzmosással kapcsolatos bűncselekmények (például a kiberbűnözés) és szankciók 

meghatározását, ezzel megszüntetve a határokon átnyúló igazságügyi és rendőrségi 

együttműködés mostani akadályait. 

Az átdolgozott irányelv célja, hogy „megszüntesse a nemzeti jogszabályok közötti eltéréseket, 

amely miatt előnyhöz juthattak a bűnözők, így európai szinten egységes új eszközt biztosítson a 

szervezett bűnözés elleni hatékony küzdelemhez. A pénzmosás elleni küzdelem európai és globális 

kérdés, amelyre erős választ kell adni. Olyan komoly eszköztárral szeretnénk felruházni a 

bűnüldöző szerveket, amely megfosztja a bűnözőket a legfontosabb fegyverüktől: a pénztől” - 

magyarázza Ignazio Corrao (EFDD, olasz) jelentéstevő. 

Készpénzellenőrzés az EU határain 

A képviselők az EU külső határain áthaladó készpénzmozgások szabályozását is most frissítették. A 

jövőben minden az Unióba, vagy onnan elutazó személy köteles lesz jelenteni, ha 10 000 eurót 

meghaladó készpénzt szállít. 

Az új szabályok kiterjesztik a készpénz fogalmának meghatározását a feltöltős (prepaid) kártyákra 

és további likvid árucikkekre, például az aranyra. Az úgymond kísérő nélküli, konténerben vagy 

csomagban küldött készpénzt szintén be kell jelenteni. Ezen kívül javítják a nemzeti hatóságok és a 

harmadik országok közötti információcserét is. Azt az egyes tagállamok határozzák meg, hogy 

milyen büntetés jár a készpénz bejelentésének elmulasztásáért, de mindenhol hatékonynak, 

arányosnak és visszatartó erejűeknek kell lennie. 

„Lehetővé kell tennünk (...), hogy a megfelelő emberek hozzáférhessenek a megfelelő adatokhoz. 

Az is világossá vált, hogy az Európai Pénzügyi Hírszerzési Egység (FIU) jelentősen segíthetné az 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/625166/EPRS_ATA%282018%29625166_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/625166/EPRS_ATA%282018%29625166_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0414%28COD%29
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/124856/IGNAZIO_CORRAO_home.html


ilyen nemzeti egységek bűncselekményeket felderítő munkáját” - mondta Mady Delvaux (S&D, 

luxemburgi) jelentéstevő. 

Bizonyos feltételek mellett, bűncselekményre utaló jelek eseten, a hatóságok a fenti összeghatár 

alatti készpénz mozgását is követhetik, és ideiglenesen meg is állíthatják azt. 

„Frissítettük az eszköztárat, amellyel a bűnüldöző szervek hatékonyabban követhetik nyomon a 

készpénzmozgásokat, különös figyelemmel arra, hogy a szabályok arányosak legyenek és 

tiszteletben tartsák az állampolgárok alapvető jogait” - emelte ki Juan Fernando López 

Aguilar (S&D, spanyol) jelentéstevő. 

 

 

Augusztus 31. 

Rossz állapotban a magyar közutak 

A tragikus genovai autópályahíd-katasztrófa ráirányította a figyelmet a közúthálózatok állapotára. 
Magyarországon is találni olyan hidakat és felüljárókat, amelyekre ráfér a felújítás. A magyar 
főúthálózat a 70-es, 80-as években épült ki, de azt nem az azóta megnövekedett forgalomra 

tervezték. Jó példa erre az M1-es autópálya, amelyen naponta 80 ezer személyautó, teherautó és 
autóbusz közlekedik. Az autópálya Budapest és Győr között egy 90 kilométeres szakaszon teljesen 
elhasználódott. 

— Nemhogy nekünk kellene fizetni, hanem még visszafizethetnének nekünk ezért az 
úthasználatért, mert tönkre teszi a futóművet, autót, utánfutót. Szörnyűséges állapotban van az 
M1-es – mondta egy autós. 

A több gépjármű ugyanakkor nagyobb adóbevételt is jelent. Több súlyadó folyik be, több a bevétel 
a benzinárba épített adókból és az autópályák mellett főutak is fizetősek lettek az elmúlt 8 évben. 

— Az M1-es és az M3-as egyes szakaszainak állapota nem tükrözi azt, hogy jelentős bevételei 
származnak az államnak a közlekedésből, de nem tükrözik azt sem, hogy közútfejlesztésre 
hatalmas összegeket kapott az ország az Európai Uniótól a 2004-es csatlakozás óta – mondta Zách 
Dániel újságíró, közlekedési szakértő. 

A 10 napos autópálya-matrica díját októbertől több mint 15 százalékkal emelik, és jövőre drágul az 
e-útdíj is. 

 

 

Brüsszel, 2018. augusztus 21. 

Az EU szerepe a nemzetközi kereskedelmi színtéren  

Az EU nemcsak a tagállamok közötti kereskedelem előmozdításán dolgozott és dolgozik a mai 

napig is, számos jogszabály és tárgyalás célja, hogy az Unió vonzó célpont legyen a tagállamokon 

kívülről érkező befektetők számára is. Az EU exportja a globális export 15,6%-át adta, az import 

esetében pedig 14,8%-ot 2016-ban, így az Egyesült Államok és Kína mellett a nemzetközi 

kereskedelmi színtér egyik kiemelkedő szereplője. 

Kereskedelmi egyezmények 

Az EU-nak jelenleg 116 kereskedelmi egyezménye van érvényben, vagy tárgyalás, esetleg frissítés 

alatt. 

http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/124776/MADY_DELVAUX_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/96812/JUAN+FERNANDO_LOPEZ+AGUILAR_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/96812/JUAN+FERNANDO_LOPEZ+AGUILAR_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/globalisation/20170505STO73507/europa-jovoje-a-globalizacio-kiaknazasa
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/globalisation/20161014STO47381/a-ceta-n-tul-az-eu-folyamatban-levo-kereskedelmi-megallapodasai


A megállapodások célja nemcsak a vámok csökkentése, vagy eltörlése, hanem az is, hogy a 

kereskedelmi partnereink elismerjék és betartsák az uniós minőségi és biztonsági sztenderdeket. 

Az EU számára fontos, hogy megfelelővédelmet élvezzenek az olyan termékek, mint például a 

pezsgő, vagy a rokfort sajt. 

Kereskedelmi egyezményeink 

A kereskedelmi egyezményeket az EU egyben eszközként is használja a környezetvédelmi, vagy 

éppen munkajogi szabályainak és sztenderdjeinek betartatására. Például igyekszik elkerülni az 

olyan termékek importját, amelyek készítéséhez gyerekmunkát alkalmaztak. 

Legutóbb Japánnal írt alá kereskedelmi megállapodást az EU, de számos más 

egyezményről jelenleg is tárgyal. 

EU import és export 

Az EU kereskedelmi egyezményeinek köszönhetően a tagállamok előtt számos új lehetőség nyílik a 

szolgáltatásaik és termékeik kivitelére. Azoknak a cégeknek, amelyek pedig belépnének az uniós 

piacra, ugyanúgy be kell tartaniuk a minőségi előírásokat, mint a helyi vállalkozásoknak, így előzi 

meg az EU, hogy igazságtalanul előnyökhöz jussanak. 

A termékek kivitelének tekintetében az EU legjelentősebb partnerei az USA (20%), Kína (10,5%), 

és Svájc (8%). Az uniós tagállamok legtöbb importja Kínából (20,2%), az Egyesült Államokból 

(13,8) és Oroszországból (7,8%) származik. 

Az EU legjelentősebb kereskedelmi partnerei 

Az Unión kívüli államokkal folytatott kereskedelem többmillió munkahelyet teremtett Európában. Az 

Európai Bizottság 2015-ös becslése szerint ez a szám 26 millió körül mozog. 

A nagyobb versennyel a vásárlók is jól járnák, hiszen végső soron az európai cégeket arra készteti, 

hogy nagyobb választékkal és alacsonyabb árakkal kínálják a termékeiket. 
 

 

Brüsszel, 2018. augusztus 9. 

Európa fürdőhelyeinek 85%-a kiváló minősítést kapott 

A vízminőséget rendszeresen ellenőrzik, hogy mindenki tudja, hol lehet biztonságosan fürdeni 

Európában. 

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és a Bizottság éves jelentése szerint az európai 

tengerpartok és fürdőhelyek vize egyre tisztább. 

Az európai, köztük a magyar fürdőhelyek 85%-a kiérdemelte a legmagasabb „kiváló” minősítést, 

ami azt jelenti, hogy ezeken a helyeken a fürdővíz jórészt mentes az emberi egészségre és a 

környezetre ártalmas szennyezőanyagoktól. A fürdőhelyek 96%-a megfelelt az európai uniós 

szabályok alapján felállított minimum követelményeknek.  

 

 

Brüsszel, 2018. augusztus 7. 

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/negotiations-and-agreements/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf


Az EU intézkedései a klímaváltozás káros hatásainak megfékezésére 

A számok 

Az Európai Unió a harmadik legnagyobb szén-dioxid-kibocsátó a világon Kína és az Egyesült 

Államok után. Az üvegházhatású gázok 78%-a az energiaiparból származik Európában (2015.). 

Az EU vezetői ezért már 2008-ban elkötelezték magukat amellett, hogy az 1990-es szinthez képest 

20%-kal csökkentik az üvegházhatású gázok kibocsátását 2020-ra. A legutóbbi adatok szerint az 

EU jó úton halad a klímacélok elérésében, 2015-re a kibocsátás 22%-kal csökkent. 

Hogyan éri el az EU a kibocsátás csökkentését? 

A párizsi klímamegállapodás részeként 2014-ben az EU még tovább lépett és azt az ambiciózus célt 

tűzte ki maga elé, hogy 2030-ra 40%-kal csökkenti a károsanyag-kibocsátást az Unióban az 1990-

es adatokhoz képest. 

Az iparban keletkező üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez az Unió létrehozta 

a kibocsátás-kereskedelmi rendszerét (ETS). A többi szektorra vonatkozóan pedig kötelező nemzeti 

kibocsátási küszöböket határozott meg a tagállamok számára (figyelembe véve a GDP-t). Emellett 

az EU az erdők szén-dioxidot semlegesítő képességét is használja a klímaváltozás elleni harcban. 

Az energiaszektor kérdése 

A klímaváltozás elleni fellépés fontos része az EU tiszta energia programja. A cél, hogy növelje a 

megújuló energiák arányát az ágazatban, és lehetővé tegye a háztartások számára, hogy saját 

maguk termeljenek és tároljanak megújulókból származó villamosenergiát. 

Emellett az EU külön figyelmet fordít az épületek energiahatékonyságának növelésére. 

 

 

Brüsszel, 2018. augusztus 3. 

Utazás kisállatokkal: ezeket a szabályokat kell észben tartani 

Az EU-n belül a kisállatainkat is magunkkal vihetjük a nyaralásra, de van néhány szabály, amit 

mindenképpen be kell tartanunk. Összefoglaltuk a tudnivalókat. 

A kisállatokkal való utazásra vonatkozó, összehangolt uniós szabályoknak köszönhetően a gazdák 

szabadon utazhatnak kutyáikkal, macskáikkal, vagy akár vadászgörényeikkel az EU területén. 

Négylábú kedvenceinknek ezentúl nem kell otthon maradniuk, ameddig mi a jól megérdemelt 

nyaralásunkat töltjük. 

Egészségügyi okokból azonban indulás előtt a kisállatok gazdáinak meg kell bizonyosodni róla, 

hogy az állat rendelkezik a következőkkel: 

Megfelelő azonosítás elektronikus mikrochip vagy korábban készült, tisztán olvasható tetoválás 

formájában. 

Érvényes, állatorvos által kiállított útlevél és veszettség elleni oltás, valamint állatorvosi igazolás 

arra vonatkozóan, hogy az állat egészségügyileg alkalmas az utazásra. 

Finnországba, Írországba, Máltára, az Egyesült Királyságba vagy Norvégiába való utazás esetén 

gondoskodni kell az állat Echinococcus multilocularis féreg elleni kezeléséről is. 

Nem kereskedelmi utazás keretében általában maximum öt állat szállítható, efölött bizonyítani kell, 

hogy az állatokat verseny, kiállítás vagy sportesemény céljából szállítják. 

http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/klimamegallapodas-2016/20180301STO98928/uveghazhatasu-gazok-kibocsatasa-az-eu-ban-infografika
https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation_en


 

 

Brüsszel, 2018. július 27. 

Mire jó az európai egészségbiztosítási kártya? 

A betegségek sajnos nincsenek tekintettel a nyaralásra, ezért fontos, hogy európai utazásunk 

során megkapjuk a szükséges egészségügyi ellátást. Ebben segít az egészségbiztosítási kártya. 

Mire jó az európai egészségbiztosítási kártya? 

Ez egy olyan ingyenes kártya, amelyet minden országban a nemzeti egészségbiztosítási 

szolgáltató bocsát ki. A kártyával utazásunk, ideiglenes tartózkodásunk során az EU bármelyik 

tagállamában, valamint Izlandon, Lichtensteinben, Norvégiában és Svájcban igénybe vehetjük az 

állami egészségügyi ellátást, amennyiben arra orvosi szempontból szükségünk van. Ugyanazok a 

feltételek vonatkoznak ránk, mint az adott országban biztosítással rendelkezőkre. 

Mire nem lehet használni? 

Az európai egészségbiztosítási kártya nem helyettesíti az utasbiztosítást, és nem garantál ingyenes 

szolgáltatásokat - előfordulhat ugyanis, hogy az adott tagállamban biztosított személyeknek 

fizetniük kell az egészségügyi ellátásért, így ez a szabály vonatkozik ránk is. A kártya emellett nem 

fedezi a költségeinket, ha kifejezetten azzal a céllal utazunk egy másik országba, hogy orvosi 

kezelést vegyünk igénybe. 

 

 

Brüsszel, 2018. július 23. 

Ami jár, az jár: utasjogok az EU-ban 

Mindenki tökéletes nyaralásra vágyik, de néha becsúszhatnak apróbb hibák, ezért érdemes tudni, 

hogy milyen jogaink vannak utasként az Európai Unióban. 

A jogaid utasként az EU-ban 

Az európai utasoknak mindennél fontosabb, hogy jogaikat érvényesíteni tudják, bárhová is 

utazzanak Európában. Ez azonban nem volt mindig így, és a jogszabályok sem voltak tökéletesek 

sokáig, ezért az EP számos lépést tett, hogy garantálja, hogy az utasok mindig megkapják, ami jár 

nekik, legyen szó járattörlésről vagy egy légitársaság csődjéről. 

 Az európai utasokat ennek köszönhetően számos esetben megilleti a szállás, étkezés biztosítása 

és kártérítés is, amely elérheti akár a 600 eurót is. Ez a maximum összeg azonban csak a 3 500 

kilométernél hosszabb utak esetében törölt járatokra vonatkozik. 

 Vannak további kivételek is, például, ha a légitársaság felajánl egy kényelmes, az eredeti 

utazáshoz hasonló alternatívát, vagy ha a járatot valamilyen előre nem látható, extrém körülmény 

miatt kell törölnie. Érdemes ezért utazás előtt tájékozódni a jogainkról és a pontos feltételekről.  

 

 

Brüsszel, 2018. július 19. 

Klímaváltozás Európában: statisztikák és trendek 

http://neak.gov.hu/
http://neak.gov.hu/


A klímaváltozás globális jelenség, de pontosan milyen hatással van Európára, és mit tehet az EU? A 

legnagyobb EU-s kibocsátó országok 

Kína és az Egyesült Államok után az Európai Unió a világ harmadik legnagyobb az 

üvegházhatásúgáz-kibocsátója, ezt követi India, Brazília és Oroszország a 2012-es adatok szerint. 

Az EU-n belül 2015-ben Németország, az Egyesült Királyság, Franciaország, Olaszország, 

Spanyolország és Lengyelország voltak a legnagyobb kibocsátók. Az energiaszektor az összes uniós 

kibocsátás 78%-áért felel, az ipari tevékenységből származó kibocsátás pedig további 8,7%-ot tesz 

ki. 

A kibocsátás csökkentése az EU-ban 

2008-ban az EU-s országok megegyeztek az üvegházhatású gázok kibocsátásának 1990-es 

szinthez viszonyított legalább 20%-os csökkentésében 2020-ra. A legutóbbi adatok szerint az EU jó 

úton halad a klímacélok elérésében, 2015-re az üvegházhatású gázok kibocsátása 22%-kal 

csökkent. Magyarország ugyancsak jól áll a kibocsátás csökkentésében. 

Ez azonban nem biztos, hogy elegendő lesz a későbbi klímacélok eléréséhez is. Az Európai 

Környezetvédelmi Ügynökség jelentése szerint a 2017-es trendek alapján 2030-ra az EU 

kibocsátása mindössze 30%-kal lesz alacsonyabb az 1990-es szinthez képest, holott a kitűzött 

klímacél 40%. 

 

 

Brüsszel, 2018. július 19. 

Magyarország elleni kötelezettségszegési eljárás  

Stop Soros 

Az Európai Bizottság csütörtökön kötelezettségszegési eljárás megindítását jelentette be 

Magyarország ellen a Stop Soros törvénycsomag miatt. Ezzel párhuzamosan bírósági szakaszba 

lépett egy másik, a menekültügyi szabályozás végrehajtásában fennálló késedelem miatt 2015-ben 

kezdett eljárás. 

A két intézkedést csütörtökön jelentette be az Európai Bizottság szóvivője, aki szóbeli indoklásában 

elmondta, hogy a Soros-törvény kapcsán hozott brüsszeli döntés egyelőre az első szakaszt – az 

úgynevezett „hivatalos felszólító levél” megküldését - jelenti. A testület ebben a júniusban 

megszavazott Stop Soros törvénycsomag, valamint a kapcsolódó alkotmánymódosítás kapcsán 

fejezte ki aggályait, amelyekre a magyar kormánynak most két hónapja van, hogy válaszoljon. 

Brüsszelben különösen a menekülteknek nyújtott segítség kriminalizálása verte ki a biztosítékot, de 

problematikusnak tartják azt is, hogy az új magyar szabályozás korlátozza a menedékkérő jogát 

abban, hogy nemzeti, nemzetközi és/vagy civil szervezetekkel kommunikálhassanak. 

További gondot jelent a bizottsági megítélés szerit, hogy a magyar törvény újabb indokkal toldotta 

meg a menedékkérelmek elfogadhatatlanságát, és összességében intézkedései sértik a 

menekültügyi eljárásokról szóló európai uniós irányelvet, valamint szembe megy az EU 

alapszerződésének ugyancsak részét képező alapvető jogok charta-jával is. 

Ha magyar részről két hónap után sem érkezik válasz – vagy azt Brüsszelben nem tartják 

kielégítőnek -, akkor a Bizottság úgynevezett indokolással ellátott véleményben fejtheti ki a 

magyar intézkedésekkel szembeni kifogásait, kérve azok adott határidőre történő orvoslását 

Ha erre sem születik Brüsszelben elfogadhatónak tekintett magyar válaszlépés, akkor a Bizottság 

az ilyenkor szokásos forgatókönyvet követve az Európai Bíróság elé viheti az ügyet. 

https://www.bruxinfo.hu/search?searchTag=Magyarorsz%C3%A1g
https://www.bruxinfo.hu/search?searchTag=k%C3%B6telezetts%C3%A9gszeg%C3%A9si%20elj%C3%A1r%C3%A1s
https://www.bruxinfo.hu/search?searchTag=Stop%20Soros


Ez utóbbi lépést amúgy a testület – ugyancsak most csütörtökön – megtette egy másik 

menekültügyi jogszabály kapcsán. A menekültekkel szembeni bánásmód európai uniós 

egységesítését célzó jogszabály végrehajtásában mutatkozó késlekedés miatt – mellesleg több más 

tagállammal együtt – 2015 végén indítottak kötelezettségszegési eljárást Magyarország ellen, 

amelyet – kellő haladás híján – most a bírósági szakaszba léptettek. 

A testület nehezményezte, hogy Magyarországon csak a tranzitzónákon belül lehet 

menedékkérelmet benyújtani, továbbá, hogy túl hosszú a várakozási idő a menekültügyi eljáráshoz 

történő hozzáférésig.  

 

 

Brüsszel, 2018. július 18. 

Európai gigabírság a Google ellen 

4.34 milliárd eurós bírságot szabott ki Brüsszel a Google-ra az uniós antitrösztszabályok 

megsértése miatt Az indoklás szerint a Google 2011 óta korlátozásokat vezetett be az Android 

eszközgyártók és mobilhálózat-üzemeltetők felé, bebetonozva erőfölényét az általános internetes 

böngészők piacán. A Google-nek 90 napon belül véget kell vetnie e gyakorlatnak, ellenkező 

esetben az Alphabet – a Google anyavállalata – átlagos napi globális árbevételének legfeljebb 5%-

át kitevő bírságot kell fizetnie. 

Margrethe Vestager versenypolitikáért felelős biztos a bizottsági döntés bemutatásakor kifejtette: a 

határozat az Android mobileszköz-gyártókra és hálózatüzemeltetőkre a Google által kirótt három 

jogellenes korlátozás felszámolását célozza. Ezek az intézkedések ugyanis Vestager szerint 

„megfosztották a versenytársakat annak lehetőségétől, hogy érdemi újításokat vezessenek be, és 

szabadon versenyezzenek, miáltal az európai fogyasztóktól pedig jelentős mértékben elestek annak 

lehetőségétől, hogy a mobilszférában egy ilyen piaci verseny előnyeit élvezzék. Mindez az uniós 

antitrösztszabályok értelmében jogellenes” – szögezte le az EU-versenyjogi biztosa. 

 A Bizottság határozata azt a következtetést vonta le, hogy a Google erőfölénnyel rendelkezik az 

általános internetes keresők nemzeti piacain az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén, azaz 

mind a 31 EGT-tagállamban. A Google több mint 90%-os piaci részesedéssel rendelkezik az EGT 

legtöbb tagállamában. Az említett piacokra való belépés jelentős akadályokba ütközik. 

 Hasonló a helyzet az Android mobil operációs rendszer alkalmazás-áruházainak globális piacán is 

(Kína kivételével). A Google alkalmazások áruháza, a Play Store az Android eszközökre letöltött 

alkalmazások több mint 90%-át biztosítja. 

 Az uniós antitrösztszabályok szerint a piaci erőfölény önmagában nem jogellenes, de uniós 

megítélés szerint az erőfölénnyel rendelkező vállalkozásokat különleges felelősség terheli azért, 

hogy ne éljenek vissza erős piaci helyzetükkel, és ne korlátozzák a versenyt 

 A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a Google kétfajta illegális árukapcsolást is végzett. 

Egyfelől kikényszerítette, hogy Google Search alkalmazást telepítsenek gyakorlatilag az EGT-ben 

értékesített valamennyi Android eszközre. Másfelől a Google elérte, hogy Chrome böngészőjét az 

Európai Gazdasági Térség 30 országában gyakorlatilag valamennyi Android eszközökre előzetesen 

telepítsék. 

 A bizottsági határozat előírja a Google-nek, hogy a határozat meghozatalától számított 90 napon 

belül meg kell szüntetnie a jogellenes magatartását. A határozat azt is előírja a Google-nek, hogy 

tartózkodjon minden olyan intézkedéstől, amely e gyakorlatokkal azonos vagy azzal egyenértékű 

tárggyal vagy hatással rendelkezik. 

 Ha a Google nem felel meg a Bizottság határozatában foglaltaknak, úgy az Alphabet – a Google 

anyavállalata – átlagos napi globális árbevételének legfeljebb 5%-át kitevő meg nem felelési 



bírságot kell fizetnie. A Bizottságnak az ilyen meg nem felelést külön határozatban kell majd 

meghatároznia, visszamenőleges hatállyal arra az időpontra, amikor a meg nem felelés 

megkezdődött. 

 Végül a Google olyan kártérítési igénnyel is sújtható, amelyet a tagállamok bíróságai előtt a 

versenyellenes magatartása által érintett bármely személy vagy vállalkozás nyújthat be. 

 

 

Brüsszel, 2018. július 16. 

Brüsszel nekiment az Airbnb-nek a fogyasztókat károsító praktikák miatt 

Augusztusig adott határidőt az Európai Bizottság az Airbnb-nek, hogy működési feltételeit és 

szolgáltatási gyakorlatát hozza összhangba az európai uniós jogszabályi elvárásokkal, ellenkező 

esetben a brüsszeli testület jogorvoslati eljárást indít az írországi központú cég ellen, ami az 

Európai Bírósághoz történő fordulást is magában foglalhatja.  

A vonatkozó döntést hétfői brüsszeli sajtóértekezletén Vera Jourová, igazságügyi, valamint 

egyebek között fogyasztóvédelmi kérdésekért is felelős EU-biztos jelentette be. A cseh biztos ennek 

során hangsúlyozta: „Egyre több fogyasztó foglal üdülőhelyet az interneten, és ez az ágazat sok új 

lehetőséget biztosított a nyaralók számára. A népszerűség azonban nem lehet mentség arra, hogy 

nem tartják be az uniós fogyasztóvédelmi szabályokat” – mutatott rá, és különösen sérelmesnek 

nevezte fogyasztói szempontból a félrevezető ármeghatározást a szolgáltatás honlapján. 

Jourová szerint az Airbnb árainak jelenlegi bemutatása és működésének számos feltétele ellentétes 

a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló európai uniós irányelvvel, továbbá a 

tisztességtelen szerződési feltételekről szóló irányelvvel, valamint a polgári és kereskedelmi 

ügyekben a joghatóságról szóló rendelettel. A fentiek fényében az európai fogyasztóvédelmi 

hatóságok és a Bizottság számos változtatást várnak az Airbnb-től. 

Uniós részről különösen sérelmesnek tartják az Airbnb árfeltüntetési gyakorlatát. A Bizottság ezért 

most felszólította a szolgáltatót, amikor az ingatlant a honlapon felajánlják, közöljék a fogyasztóval 

a teljes árat, amely tartalmaz valamennyi vonatkozó kötelező költséget és díjat, például a 

takarítási díjakat, vagy ha nem lehetséges előre kiszámítani a végső árat, egyértelműen 

tájékoztassák a fogyasztót az esetleg alkalmazásra kerülő további díjakról. Elvárás továbbá, hogy 

egyértelműen jelöljék meg azt, vajon magán- vagy hivatásos vendéglátó tette az ajánlatot, mivel 

esetükben eltérő fogyasztóvédelmi szabályok vannak érvényben, (ma ez szintén hiányzik). 

A szolgáltatás feltételeit összhangba kell hozni az európai fogyasztóvédelmi joggal. A vonatkozó 

európai uniós irányelv például előírja, hogy a szerződési feltételek nem idézhetnek elő jelentős 

egyenlőtlenséget a felek jogaiban és kötelezettségeiben a fogyasztó kárára, ami ma nincs így. 

További elvárás, hogy a feltételeket világosan és érthetően kell megszövegezni, hogy a fogyasztók 

világos és érthető tájékoztatást kapjanak a jogaikról. 

Ennek megfelelően, EU-elvárás az Airbnb felé, hogy a vállalat nem vezetheti félre a fogyasztókat 

azáltal, hogy a lakóhelyük szerinti tagállamtól eltérő országban fordul bírósághoz; egyoldalúan és 

indokolás nélkül nem határozhat arról, hogy mely feltételek maradnak hatályban valamely 

szerződés megszüntetése esetén; vagy például nem foszthatja meg a fogyasztókat attól az 

alapvető törvényes joguktól, hogy személyes kár vagy egyéb kár esetén pert indítsanak a 

vendéglátó ellen. 

További uniós igény, hogy az  Airbnb ne változtassa meg egyoldalúan a feltételeket anélkül, hogy 

erről előzetesen egyértelműen tájékoztatná a fogyasztókat és lehetőséget adna számukra a 

szerződés felmondására. A szerződés Airbnb általi megszüntetését vagy felfüggesztését el kell 

magyarázni a fogyasztóknak, egyértelmű szabályokkal kell azt szabályozni, és nem foszthatja meg 



a fogyasztót a megfelelő kártérítéshez való jogtól vagy a jogorvoslathoz való jogtól – áll egyebek 

között az uniós követelmények között 

A vállalatnak augusztus végéig kell előterjesztenie javaslatait, amelyeket a Bizottság és az uniós 

fogyasztóvédelmi hatóságok értékelnek majd. Ha nem tekintik azokat kielégítőnek, 

jogérvényesítési eljárást indíthatnak az Airbnb-vel szemben – szögezte le tájékoztatóján az EU 

igazságügyi és fogyasztóvédelmi biztosa. 

 

 

Brüsszel, 2018. július 10. 

Uniós előrelépések a klímaváltozás megfékezésében  

Az EU 2020-ra jelentősen csökkentené az üvegházhatású gázok kibocsátását.  

A klímaváltozás elleni küzdelem az Európai Unió egyik prioritása, így számos vállalást és 

intézkedést tett az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére. Az alábbiakban 

bemutatjuk, mit sikerült elérni az elmúlt években, és az adatok alapján mi várható 2020-ra. 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/klimamegallapodas-2016/20180305STO99003/az-uveghazhatasu-gazok-kibocsatasanak-csokkentese-az-eu-celjai-es-intezkedesei
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20180709PHT07524/20180709PHT07524_original.jpg
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20180709PHT07524/20180709PHT07524_original.jpg


Elérhetőek-e a 2020-as klímacélok? 

Az éghajlat- és energiacsomag részeként 2008-ban határozta meg az Unió  a 2020-ra vonatkozó 

célkitűzéseit. A vállalások szerint az EU-nak az 1990-es szinthez képest 20%-kal kell csökkentenie 

az üvegházhatású gázok kibocsátását. 

Az EU-ban a globális felmelegedésért felelős gázok kibocsátása már 2015-re 22%-kal csökkent az 

1990-es szinthez képest. 

Az uniós tagállamok legutóbbi előrejelzései szerint a jelenlegi intézkedésekkel az EU 2020-ra nem 

csak hogy eléri a kitűzött célt, de várhatóan 26%-kal tudja csökkenteni az üvegházhatású gázok 

kibocsátását. 

A korai becslések azonban azt mutatják, az EU 2017-ben növelte az üvegházhatású gázok 

kibocsátását. Épp ezért a 2030-as célok szigorítása és a 2050-es klímavédelmi stratégia lesz a 

decemberi katovicei klímatárgyalások (COP24) középpontjában. 

Előrelépés az energiaszektorban és az iparban 

A fenti célok eléréséhez az EU többek közt létrehozta az első sorban ipari tevékenységek, az 

energiaszektor és a légiközlekedés miatt keletkező káros anyagok kibocsátására vonatkozó uniós 

kibocsátás-kereskedelmi rendszert (ETS). 

A kibocsátás-kereskedelmi rendszerben résztvevő erőművek és gyárak 2005 és 2016 között 

mintegy 26%-kal csökkentették a kibocsátásukat, amely jelentősen meghaladja a szektorra 

vonatkozó 2020-as 23%-os célkitűzést. 

A tagállamok nemzeti célkitűzései a közös kötelezettségvállalási rendelet értelmében 

Nemzeti vállalások 

A más ágazatokból, például a háztartásoktól, mezőgazdaságból, hulladékkezelésből és 

közlekedésből származó károsanyag kibocsátására az EU tagállamai nemzeti vállalásokat tettek 

a közös kötelezettségvállalási rendeletkeretében. 

Az üvegházhatású gázok kibocsátása ezekben az ágazatokban 11%-kal volt alacsonyabb a 2005-ös 

szintnél, ezzel túlteljesítve az ezen ágazatokra érvényes 2020-as 10%-os célkitűzést. 

 

 

Brüsszel, 2018. július 19. 

Kettős élelmiszer-minőség, kiberbiztonság, zaklatás 

Javítaná a munka és magánélet egyensúlyát, egységes szintre emelné a különböző tagállamokban 

forgalmazott termékek minőségét, és visszaszorítaná a munkahelyi zaklatást az EP. 

Munka és magánélet egyensúlya 

Az apákat is 10 napos fizetett szabadság illetné a gyerekeik születése után, valamint rugalmas 

munkavégzéshez való jogot és gondozói szabadságot is biztosítana az a jelentéstervezet, amelyről 

szerdán szavaz a foglalkoztatási szakbizottság. 

Szexuális zaklatás 

A munkahelyen, a közterületeken, valamint a politikai életben történő lelki és szexuális zaklatás 

visszaszorítását szorgalmazza a javaslat, amelyről kedden szavaz a nőjogi szakbizottság. A jelentés 

tisztázná az ide vonatkozó szakkifejezések definícióját és a különböző nemi alapú erőszak 

osztályozását. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/104692.pdf
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/greenhouse-gas-emission-trends-6/assessment-1
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/strategies/progress/docs/swd_2017_xxx_en.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/8-04052018-BP
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/klimamegallapodas-2016/20170213STO62208/amit-erdemes-tudni-az-eu-kibocsatas-kereskedelmi-rendszererol-es-reformjarol
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/klimamegallapodas-2016/20170213STO62208/amit-erdemes-tudni-az-eu-kibocsatas-kereskedelmi-rendszererol-es-reformjarol
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20180208STO97442/az-uveghazhatasu-gazok-csokkentese-az-eu-ban-nemzeti-celkituzesek-2030-ra
http://www.europarl.europa.eu/committees/hu/empl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/hu/femm/home.html


Kettős élelmiszer-minőség 

Kimutatható különbségeket találtak több, ugyanazon márkanévvel és csomagolással értékesített 

termék között az EU különböző tagállamaiban. A belső piaci szakbizottság csütörtökön szavaz a 

probléma orvoslására tett javaslatairól. 

Kiberbiztonság 

Az okos háztartási gépek informatikai biztonságáról szóló tanúsítványok bevezetését javasolja 

az ipari szakbizottság, kedden döntenek róla a képviselők. Emellett napirenden lesz az EU 

kiberbiztonsági ügynöksége, az ENISA szerepének növelése is. 

Egységes digitális ügyfélkapu 

Az egységes digitális ügyfélkapu bevezetéséről szavaz csütörtökön a belső piaci szakbizottság. A 

felület célja, hogy az uniós állampolgárok és cégek az egész EU-ban online intézhessenek olyan 

ügyeket, mint például diákhitel igénylése, gépkocsi regisztrációja, vagy épp tartózkodási igazolás 

igénylése. A Tanáccsal március 24-én jutott előzetes megegyezésre az EP. 

 

 

Brüsszel, 2018. július 5. 

Új rendszert állítana fel az EU az utasok ellenőrzésére a határokon 

A tervek szerint a nem vízumköteles harmadik országok utazóinak beutazási engedélyt kell 

kérniük, mielőtt belépnének az EU-ba. 

Egy új európai utazási rendszer a határellenőrzések javítására 

A Parlament zöld utat adott az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer 

(ETIAS) bevezetéséhez. 2021-től a nem vízumköteles utazóknak is előzetes engedélyhez kötik a 

belépést az EU-ba. Az ellenőrzési rendszer célja, hogy kiszűrje azokat, akik biztonsági kockázatot 

jelentenek az EU számára. 

„Egy egyszerű eljárásról van szó. Csak egy online ellenőrzés, amit még az EU-ba utazás előtt 

elintézhetnek” - hangsúlyozta az eljárás gördülékenységét Gál Kinga (néppárti) jelentéstevő. 

Azelőtt a belépési engedélyt helyben, előzetes vizsgálatok nélkül adták meg a hatóságok. Az új 

rendszer különösen a szárazföldi határokon történő ellenőrzést fogja javítani, így Magyarországról 

is jelentős terheket vesz le. 

Hogyan működik az engedélyezés? 

Ahogyan az Egyesült Államokban, Kanadában és Ausztráliában is használt hasonló rendszereknél, 

az ETIAS esetében is a nem vízumköteles országokból érkező utazóknak egy elektronikus űrlapot 

kell kitölteniük online, mielőtt megérkeznének az EU-ba. 

A személyes adatokon és nemzetiségen kívül az utazási iratok másolatát is le kell adniuk, illetve 

válaszolniuk kell többek közt büntetett előéletre és háborús övezetben való tartózkodásra 

vonatkozó kérdésekre is. A tagállamok határőrsége megtagadja a belépést azoktól, akik bármilyen 

biztonsági, bevándorlási vagy egészségügyi kockázatot jelentenek. 

 

 

Brüsszel, 2018. június 29. 

http://www.europarl.europa.eu/committees/hu/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/hu/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/hu/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/623559/EPRS_ATA(2018)623559_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/623559/EPRS_ATA(2018)623559_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/28150/KINGA_G%C3%81L_home.html


Mi az a dömping és milyen hatása van az európai gazdaságra? 

Az árudömping fenyegetést jelent az európai cégekre és dolgozókra nézve egyaránt, de miért?  

Dömpingnek nevezzük, amikor külföldi cégek nagy mennyiségben és mesterségesen alacsony áron 

árasztják el termékeikkel az európai piacot. Az árakat alacsonyan tarthatják a gyártás túlzott állami 

támogatásával vagy olyan mértékű túltermeléssel is, amikor a saját piacuk már nem képes felvenni 

a megtermelt árut. 

Miért rossz, ha alacsonyak az árak? 

A dömping a tisztességtelen verseny egy formája, ilyenkor a termékeket olyan áron értékesítik, 

amely nem tükrözi az előállításukhoz szükséges valós értéket. Az európai cégeket nehéz helyzetbe 

hozza, ha ilyen termékekkel kell versenyre kelniük, ez pedig súlyos esetben cégbezárásokhoz és 

elbocsátásokhoz is vezethet. 

Mit tehet az EU? 

Számos, a kereskedőket védő eszköz áll az EU rendelkezésére, hogy felvegye a harcot a 

tisztességtelen versennyel szemben, ezek közé tartoznak például a dömpingellenes intézkedések. 

Egy lehetséges megoldás a dömpingellenes vámok kivetése az ilyen jellegű termékekre. 

 

 

Brüsszel, 2018. június 28. 

Többnyelvűség online: megvalósul a nyelvek közötti egyenlőség a 

digitális térben? 

Egyre több digitális eszköz használ nyelvi feldolgozásra épülő technológiát, a kisebb nyelvek 

viszont könnyen lemaradhatnak. Jill Evans EP-képviselőt kérdeztük a megoldásról. 

Az Európai Unió 24 hivatalos, valamint 60 regionális és kisebbségi nyelvéből egyre kevesebbet 

használunk online, a sokak által beszélt, illetve a kisebb nyelvek között egyre jobban kitűnik a 

különbség. Jill Evans (zöldpárti, brit) nyelvek közötti digitális egyenlőségről 

szóló jelentése szerint több ilyen kisebb nyelvet a kihalás fenyeget a digitális térben. 

Miért fontos a nyelvek közti egyenlőség a digitális térben, amikor legtöbbünk ugyanazon a 

maroknyi nyelven kommunikál egymással, leginkább angolul? 

A digitális világ többé nem választható el a valós életünktől. Siritől kérünk útbaigazítást vagy 

Alexát kérjük meg arra, hogy tegyen be zenét. A kevésbé használt és kisebbségi nyelveket 

beszélők nem tudnak a saját nyelvükön hozzáférni ezekhez a szolgáltatásokhoz, és általában 

valamelyik domináns nyelv használatára kell szorítkozniuk online. Az a helyzet, hogy számos 

technológia kizárólag csak ezen a maroknyi domináns nyelven érhető el. De ezek a technológiák 

egyre fontosabb szerepet játszanak az életünkben, így van egy jogos félelem arra vonatkozóan, 

hogy ez a digitális trend a való életben is kihat majd a nyelvhasználatunkra. 

A nyelv több mint kommunikációs eszköz, valójában kapcsolódik a kultúrához és az identitáshoz is. 

Az EU-ban több mint 80 nyelvet beszélnek. Walesben és sok más országban az embereknek 

kampányolniuk kellett a nyelvi egyenlőségért, különösen a kisebbségi nyelvek esetében, hogy az 

élet minden területén használhassák a saját nyelvüket. 

Hogyan erősíthetjük a többnyelvűség szerepét a digitális térben? Pénzügyileg kell támogatnunk? 

http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/economy/20180308STO99328/kereskedelmi-vitak-mit-tehet-az-eu-a-tisztessegtelen-vamok-ellen
https://europa.eu/european-union/topics/multilingualism_hu
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/4550/JILL_EVANS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-618.224%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHU


Az USA-ban és Ázsiában hatalmas összegeket fektetnek a nyelvi technológiákba, Európa pedig 

elmarad ettől. A jelentésem arra kéri az Európai Bizottságot, hogy hozzon létre egy széles körű, 

hosszú távú és összehangolt finanszírozási programot. 

Egy másik javaslat, hogy a tagállamok hozzanak létre a digitális írástudást fejlesztő programokat a 

kevésbé beszélt nyelveken, valamint emeljék be a nyelvi technológiára épülő képzéseket és 

eszközöket az iskolai tananyagba. Ez arra ösztönözné az embereket, hogy már fiatal koruktól 

kezdve online is minél többet használják a saját nyelvüket, és megismerkedjenek olyan nyelvi 

feldolgozásra épülő technológiákkal, mint az automatikus fordítás, a felolvasó alkalmazások és a 

beszédfelismerés. 

Milyen hatással van ez a kérdés a vállalkozásokra és az emberekre? 

A digitális korban a nyelvi akadályok jelentős kihívás elé állítanak. 2015-ben például az európaiak 

mindössze 16%-a rendelt valamit online egy másik EU-s országból. A nyelvi technológiák 

megoldást kínálnak az emberek közti kapcsolatok javítására és ösztönzik a nemzetközi 

kereskedelmet. 

A bonyolult adminisztratív folyamatokat nézve a nyelvi technológiák jelentősen javíthatják az 

emberek részvételi lehetőségét annak az országnak az ügyeiben, ahol élnek. 

A kisebbségi nyelvek, például a wales-i és a baszk digitálisan hátrányos helyzetben vannak, de az 

EU számos hivatalos nyelve is, mint az ír, az észt, a cseh vagy a dán. Az európai nyelvek 

nagymértékben profitálhatnak a nyelvi technológiákba, eszközökbe és erőforrásokba való 

befektetésből. 

 

 

2018. június 28. 

Petíciót indítottak, hogy Magyarországon se legyen több műanyag 

szatyor 

Petíciót indított a Greenpeace Magyarországon azért, hogy a kormány 2020-tól tiltsa be az egyszer 

használatos műanyag szatyrok forgalmazását. A kérelmet eddig már több mint 55 ezren írták alá. 

"Ezeket a szatyrokat túlnyomórészt csak egyetlenegyszer használjuk, átlagosan mindössze 20 

percig, aztán a szemetesbe kerülnek. Ezeknek a teljes lebomlási ideje akár közel 400 év is lehet. 

Ez hatalmas környezeti problémákat, az óceánokban ökológiai katasztrófát okoz. Mivel már a 

magyar vizek is szennyezettek műanyag darabokkal, itt az ideje, hogy a magyar kormány is lépjen 

az ügyben" – mondta Simon Gergely, a Greenpeace vegyianyag-szakértője. 

Szépen megesszük és megisszuk őket mi is 

A műanyagszennyezés a bolygó minden pontján érzékelhető, az Északi-sarkvidéktől, a Föld 

legmélyebb pontján keresztül, egészen az Antarktiszig. A szervezet szerint a legfrissebb kutatások 

azt mutatják, hogy már a Duna és a Tisza is mikroműanyag részecskékkel szennyezettek. A 

csapvízben és az ásványvízben is megtalálni a szemcséket. Leggyakrabban polietilént, az eldobható 

zacskók alapanyagát találták a mintákban. 

A mikroműanyagok emberi testre kifejtett hatása még nem ismert, ezért az Egészségügyi 

Világszervezet átfogó vizsgálatot indított ennek kivizsgálására. 

A műanyag szatyrok betiltását mát több országban is meglépték: Franciaországban két éve nem 

lehetműanyag szatyrot adni a vásárlóknak, Kenyában egy éve, Görögországban pedig idén január 

óta. Románia pár hónappal ezelőtt határozott úgy, hogy 2019. január elsejével betiltja az egyszer 

használatos műanyag zacskók forgalmazását, India 2022-től rendelt el tilalmat. 

https://act.greenpeace.org/ea-action/action?ea.client.id=1850&ea.campaign.id=69932
http://hu.euronews.com/2018/05/28/a-muanyagba-fulladunk-bele
http://hu.euronews.com/2018/06/07/muanyag-pusztit-mar-az-antarktiszon-is
http://hu.euronews.com/2016/06/30/az-elet-muanyag-zacskok-nelkul
http://hu.euronews.com/2016/06/30/az-elet-muanyag-zacskok-nelkul
http://hu.euronews.com/2017/08/28/tilos-a-nejlonszatyor-kenyaban
http://hu.euronews.com/2018/01/04/gorogorszag-nincs-ingyenszatyor
http://hu.euronews.com/2018/01/04/gorogorszag-nincs-ingyenszatyor


(A Fogyasztóvédő Alapítvány csatlakozott a petícióhoz.) 

 

 

Brüsszel, 2018. június 29. 

A migrációs válság számokban 

A statisztikák segítenek abban, hogy az EU felmérje a migrációs válság mértékét és hatékony 

megoldást találjon rá. Összeszedtük a legfrissebb és legfontosabb számokat a válságról. 

Hogyan alakult a menedékkérők és menekültek száma az évek során az EU-ban?  

Több mint egymillió menedékkérő és bevándorló érkezett Európába 2015-ben, ez pedig felszínre 

hozta az európai menedékügyi rendszer hiányosságait. A Parlament egy igazságosabb és 

hatékonyabb menekültügyi rendszeren dolgozik. 

Ki tartozik a menedékkérő és a menekült kategóriájába? Hogyan próbálja megoldani a válságot az 

EU és milyen lépéseket tesz, hogy az ehhez szükséges intézkedéseket finanszírozza? Cikkünkben 

bemutatjuk, hogyan alakul a migrációs válság Európában. 

Ki számít menedékkérőnek? 

Menedékkérő az a külföldi, aki menedékjogi kérelmet nyújtott be, mert hazájában üldözték, 

kínozták, vagy veszély fenyegeti az életét, de ügyében nem született még jogerős döntés. 

Ki számít menekültnek? 

A menekült olyan külföldi, akinek el kellett hagynia hazáját, mert ott politikai nézetei, származása, 

vallása, vagy egy bizonyos társadalmi csoporthoz való tartozása miatt üldözték, vagy veszélyben 

volt az élete. Nemzetközi védelemre szorul és ezt a befogadó ország jogerősen elismerte. 

Az EU-ban a kvalifikációs irányelv határozza meg a segítségnyújtásra vonatkozó iránymutatásokat. 

A harmadik országokból az EU-ba érkezőknek mindig abban a tagállamban kell segítségért 

folyamodniuk, ahol belépnek az Unió területére. 

A menedékkérelmek elbírálása az EU-ban 

2017-ben több mint 728 ezren folyamodtak nemzetközi védelemért az EU-ban. Ez 44%-kal 

kevesebb, mint az azt megelőző évben, amikor csaknem 1,3 millióan jelentkeztek menekült 

státuszért. Ebből 2017-ben 538 ezer jelentkező kapta meg a menekült státuszt, 25%-kal 

kevesebben, mint 2016-ban. 

A legtöbben, a menekültek egyharmada Szíriából érkezett, ezt követi Afganisztán és Irak. A 

csaknem 176 ezer szíriai menekült több mint 70%-át Németország fogadta be. 

A mediterrán helyzet 

Az Európai Unióban az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség gyűjti össze az illegális 

határátlépőkről szóló adatokat a tagállamoktól. 2015-ben és 2016-ban több mint 2,3 millió illegális 

határátlépést regisztráltak. 2017-ben ez205 ezer illegális határátlépésre esett vissza, ez a szám 

négy év óta nem volt ilyen alacsony. 

A határátlépések száma nem egyezik meg az Európa területére belépők pontos számával, mert egy 

ember több alkalommal is átlépheti a határokat, jól mutatja azonban a nyomást, amely a 

tagállamokra nehezedik. 

Tavaly csaknem 440 ezer embert nem engedtek belépni a kontinensre az EU külső határainál. 

http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/emberi-jogok-bevandorlas-menedekjog/20170627STO78418/a-kozos-europai-menekultugyi-rendszer
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/emberi-jogok-bevandorlas-menedekjog/20180615STO05927/menekultek-vilagnapja-nemsokara-kifutunk-az-idobol-hogy-megoldast-talaljunk
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/emberi-jogok-bevandorlas-menedekjog/20180615STO05927/menekultek-vilagnapja-nemsokara-kifutunk-az-idobol-hogy-megoldast-talaljunk
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/20150831TST91035/20170629STO78631/
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20170615IPR77507/recognised-refugees-should-get-five-year-renewable-residence-permits
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Annual-Report-2017-Final.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8817675/3-19042018-AP-EN.pdf/748e8fae-2cfb-4e75-a388-f06f6ce8ff58
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/migration/public/index.html?page=intro
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/migration/public/index.html?page=intro
http://frontex.europa.eu/news/fewer-migrants-at-eu-borders-in-2016-HWnC1J
http://frontex.europa.eu/news/fewer-migrants-at-eu-borders-in-2016-HWnC1J
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Risk_Analysis_for_2018.pdf
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_eirfs&lang=en


2018-ban június 26-ig több mint 43 ezer ember kockáztatta az életét azért, hogy eljusson 

Európába. Ebből több mint ezren vízbe fulladhattak az út során. 

2017-ben 172 ezer ember érte el Európát a tengeren, alig feleannyian, mint 2016-ban. A Földközi-

tengeren való átkelés azonban még így is életveszélyes vállalkozás, 2017-ben 3139-en haltak meg 

a tengeren, 2016-ban pedig 5096-an. 

Az illegálisan Európában tartózkodók 

Mintegy 2,2 millió, illegálisan Európában tartózkodó embert találtak a hatóságok 2015-ben. 2017-

ben ez a szám csökkent, 600 ezer emberre. Az illegálisan itt tartózkodók általában azok, akiket 

nem regisztráltak megfelelően, vagy akik elhagyták a menedékkérelmük elbírálásáért felelős 

tagállamot még a döntés megszületése előtt - ez azonban önmagában még nem elegendő indok 

arra, hogy az EU visszaküldje őket. 

Nagyobb szerepet szánnak az EU-nak az európaiak a migráció kezelésében 

Az elmúlt években Európába érkező példa nélküli menekültáradat kihívás elé állítja a kontinenst és 

az EU vezetőit. Az Unió számos intézkedést hozott a válság megoldására. A 2018 májusában 

bemutatott Eurobarometer felmérés szerint az európaiak 72%-a azt szeretné, ha az EU még 

nagyobb szerepet vállalna a bevándorlás kérdésében. 

A 2015-ös migrációs válságot követően az Európai Unió jelentősen növelte a bevándorlásra, 

menekültügyre, és integrációs kérdésekre szánt uniós alapok összegét. Az EU 2020 utáni 

költségvetéséről szóló egyeztetések során a Parlament további forrásokat fordítana bevándorlási 

ügyekre. 

Az ENSZ felmérése szerint 2017-ben naponta összesen 44 ezer ember volt kénytelen elhagyni az 

otthonát. A legtöbb menekültet befogadó országok Törökország, Pakisztán, Uganda, Libanon, Irán 

és Németország. A menekültek 85%-át fejlődő országok és régiók fogadták be. 

 

 

Brüsszel, 2018. június 27. 

Magyar szabadalom: hulladékból beton 

Világszerte egyre nagyobb gondokat okoz a műanyaghulladék kezelése. Legnagyobb részét 

eltemetik, vagy elégetik. Újrahasznosításba mindössze a teljes mennyiség 9 százaléka kerül. A 

nem újrahasznosítható, vagy csak nehezen feldolgozható műanyaghulladékból egy magyar 

szabadalomnak köszönhetően, az építőipar számos területén felhasználható beton készülhet. 

Minden a darálónál kezdődik. Az értéktelen hulladékból egy kis zúgás és kattogás után műanyag 

alapanyag lesz. Ezeket az apró műanyagrészecskéket keverik össze ezután a cementtel és a vízzel. 

Azonban ez még nem elég, ahhoz, hogy beton legyen belőle, hozzá kell önteni a magyar fejlesztésű 

adalékot. 

— A Masuko szabadalomnak a lényege egy speciális adalék, amivel a cementet átalakítjuk annyira, 

hogy minden olyan hulladékot, illetve darált hulladékot fel tudunk használni sóder helyett, ami nem 

szeretne a cementtel közösen betont alkotni. Tehát mondhatjuk azt, hogy összeragasztjuk a 

műanyagdarálékot a cementtel – mondta Bus Károly feltaláló. 

A műanyaggal kevert betont pont úgy kell elkészíteni és teríteni, mint a hagyományos anyagot. A 

végeredmény a benne lévő darálék miatt rugalmasabb, ezért a feltaláló szerint leginkább autóutak 

alapjához és járdák készítéséhez ideális. A szabadalmat Magyarország mellett levédették a 

műanyag szennyezéssel leginkább érintett országokban, például Kínában, Indiában és az óceánon 

úszó szemétszigettel küzdő Chilében is. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_eipre&lang=en
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/hu/20180523PVL00117/Eurobarometer-2018-Democracy-on-the-Move
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147324/20180516-migration-funding-study-updated.pdf
http://www.unhcr.org/globaltrends2017/


 

 

Brüsszel, 2018. június 25. 

Bemutatták az új uniós katasztrófavédelmi programot 

Erdőtüzek, árvizek, földcsuszamlások - csak 2017-ben több mint kétszáz ember veszítette el az 

otthonát Európában természeti katasztrófák következtében. Ezért az Európai Bizottság tavaly közös 

európai katasztrófavédelmi tartalék rendszer elindítását kezdeményezte. 

Az Európai Unió Humanitárius Segítségnyújtásért és Válságmenedzsmentért felelős biztosa, 

Hrisztosz Sztilianidesz Görögországban, az árvíz sújtotta Acheloos völgyében mutatta be a 

programot. 

"A közös polgári védelmi rendszer segít a tagállamoknak kezelni a természeti katasztrófákat. 

Egyfajta biztonsági hálóként működik ott, ahol a nemzeti szinten rendelkezésre álló eszközök 

kevésnek bizonyulnak" - mondta Sztilianidesz. "A prioritás természetesen az, hogy az európai 

mechanizmus tagjainak segítséget nyújtsunk, de ahol probléma adódik a világban, ott igyekszünk 

segíteni." 

Az európai tartalék kapacitás - tűzoltó repülőgépek, speciális szivattyúk, tábori kórházak - akkor áll 

munkába, ha a tagállami kapacitások túlterheltek. 

Az Európai Bizottság javaslata az európai szintű katasztrófavédelmi rendszerre a megelőzésre is 

gondot fordít. 75%-os társfinanszírozással lehetővé teszi a tagállami kapacitások felújítását, 

ugyanakkor biztosítja, hogy a strukturális alapokból létrejött projektek katasztrófa-biztosak 

legyenek. 

 

 

Brüsszel, 2018. június 22. 

Az antibiotikumrezisztencia egyre komolyabb probléma Európában 

Évente 25 ezer ember hal meg úgynevezett szuperbaktériumok okozta megbetegedésben 

Európában. Az ilyen, antibiotikumoknak különösen ellenálló kórokozók száma pedig egyre nő. 

Az antimikrobiális rezisztencia egyre növekvő globális kérdés, ami az orvosok félelmei szerint 

2050-ig több emberrel végezhet, mint a rák 

Világszerte évente 700 ezer ember, ebből 25 ezer EU-s állampolgár hal meg antimikrobiális 

rezisztencia (AMR), azaz antibiotikumoknak és más gyógyszereknek ellenálló baktériumok, 

paraziták, vírusok és gombák okozta megbetegedések miatt. A szakértők attól tartanak, hogy 

2050-re többen halnak meg ilyen szuperkórokozók miatt, mint rákban. 

Mik azok az antimikrobiális szerek? 

Az antibiotikumok mellett ide tartozik minden olyan mesterséges vagy természetes eredetű szer, 

amellyel kiirtják vagy megakadályozzák a vírusok, gombák, vagy más mikrobák növekedését. 

Mi okozza az antibiotikumrezisztenciát? 

Az antibiotikum- és általában az antimikrobiális rezisztencia nem egyik napról a másikra alakul ki, 

hanem az antibiotikumok tartós helytelen használata és túlhasználata miatt, valamint azért, mert 

az antibiotikumok fejlesztése nem tart lépést a kórokozók változásával. 



Hosszú távon antibiotikumrezisztencia kialakulásához vezethet például, ha vírusos megbetegedést 

antibiotikummal kezelnek, ha a fel nem használt gyógyszerekből származó hulladékot helytelenül 

kezelik és így a hatóanyag bekerül a talajvízbe, vagy ha az állattartás területén feleslegesen, 

megelőzésként alkalmaznak antibiotikumos kezelést. Utóbbi esetében a rezisztens kórokozó nem 

csak az állatokkal való közvetlen érintkezés során kerülhet át az emberre, de a táplálékláncon 

keresztül is. 

Az EU 1999 óta 1,3 milliárd eurót fektetett az antimikrobiális rezisztencia kutatásába, de az egyre 

több ellenálló kórokozó miatt az EP-képviselők további lépéseket sürgetnek. 

Mit tehet az EP? 

Az antimikrobiális rezisztencia elleni uniós fellépésre válaszul Karin Kadenbach (szocialista, osztrák) 

saját kezdeményezésű jelentését június 20-án fogadta el a környezetvédelmi és egészségügyi 

szakbizottság. Ebben az EP-képviselők: 

Hangsúlyozzák, hogy itt is az „Egy Föld egy egészségügy” megközelítésnek kell érvényesülnie, 

hiszen az emberi és állati egészségügy valamint a környezet szorosan kapcsolódnak egymáshoz, a 

kórokozók állatról emberre, emberről állatra vándorolhatnak. 

Kiemelik az antimikrobiális szerek helyes és körültekintő használatának fontosságát, felszólítanak 

az embereknek és az állatoknak adott antibiotikumok kereskedelmének szigorítására, valamint az 

illegális kereskedelem visszaszorítására. 

Új szerek kifejlesztését kérik, mivel az antimikrobiális szerek fejlesztése és kutatása jelentősen 

lelassult az elmúlt húsz évben. 

Olcsóbban, széles körben elérhetővé tennék az olyan gyors diagnózisteszteket, amellyel már egy 

háziorvosi rendelés alatt is megállapítható, hogy bakteriális vagy vírusos fertőzéssel állnak 

szemben. 

Tájékoztató kampányokat javasolnak, amelyben egyrészt a megelőzésre és a higiéniára hívnák fel 

a figyelmet, másrészt tudatosítanák a túlzott gyógyszerszedés és az öngyógyítás kockázatait. 

44%-aaz európaiaknak nem tudja, hogy az antibiotikum hatástalan a megfázás ellen 

Állatorvosi gyógyszerek 

Ugyanazon a napon az egészségügyi szakbizottság elfogadta azt az előzetes megállapodást a 

Tanáccsal, amely az állattenyésztésben használatos antibiotikumokra vonatkozik. 

Ezentúl korlátozzák az állattenyésztésben megelőzésre, vagy csoportosan beadott antibiotikumok 

használatát, az importált élelmiszereknek pedig ebből a szempontból is meg kell felelniük az uniós 

előírásoknak. 

 

 

Brüsszel, 2018. június 21. 

3D nyomtatás: a szerzői jogoktól a polgári jogi felelősségig 

Ki felelős, ha egy 3D nyomtatással készült tárgy meghibásodik és hogyan biztosíthatók a tervezők 

szerzői jogai? Interjú a 3D nyomtatás jogi kérdéseivel foglalkozó jelentéstevővel. 

A 3D-s nyomtatás népszerűségének növekedésével a technológia megváltoztatja a vállalkozások 

működését és az emberek munkamódszereit. 

https://ec.europa.eu/health/amr/antimicrobial-resistance_en
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/97014/KARIN_KADENBACH_home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/hu/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/hu/envi/home.html
https://ec.europa.eu/health/amr/sites/amr/files/eb445_amr_generalreport_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/amr/sites/amr/files/eb445_amr_generalreport_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/0257(COD)


A 3D nyomtatás (más néven additív gyártástechnológia) alapjaiban változtatta meg számos termék 

tervezését, fejlesztését, gyártását és terjesztését is. Az Európai Bizottság felmérése szerint a 3D 

nyomtatáshoz kapcsolódó munkák 2021-re 9,64 milliárd eurós piacot adnak ki. Az új technológia 

egyre népszerűbb, ez pedig komoly kihívások elé is állítja a döntéshozókat, főleg a polgári jogi 

felelősségvállalás és a szerzői jogok területén. 

Az EP jogi ügyekért felelős szakbizottsága június 20-án elfogadta Joëlle Bergeron (EFDD, 

francia) 3D nyomtatás szabályozására vonatkozó nem jogalkotási jelentéstervezetét. Vele 

beszélgettünk a részletekről. 

Kinek a felelőssége, ha egy 3D nyomtatott termék hibás vagy nem biztonságos? 

Az e-kereskedelmi irányelvben lefektetett általános polgári jogi felelősség érvényes itt is, 

ugyanakkor fontolóra kell vennünk egy speciális polgári jogi felelősség kialakítását is. 

Baleset esetén a termék meghibásodásáért a hiba forrásától függően felelős lehet a 3D fájl 

készítője vagy értékesítője, a nyomtató vagy az azon futó szoftver gyártója, az alapanyag 

beszállítója, esetleg az, aki a nyomtatást végrehajtotta. Ilyen helyzetekben a felelősség láncolata 

nagyon hosszú és összetett lehet. 

Ezidáig nincs bevett gyakorlat arra, hogy ki a felelős a 3D nyomtatott termékek esetén, ez egy 

„ismeretlen terület” a gyártók számára. Ezért az európai parlamenti képviselőkön áll, hogy arra 

ösztönözzék a Bizottságot, hogy vizsgálja meg közelebbről ezeket a jogi kérdéseket. 

A 3D nyomtatásra vonatkozó szerzői jogok tisztázása segítené a hamisítás elleni küzdelmet és 

megvédené a tervezők és nyomtatók munkáját. Milyennek látja az iparág jövőjét ebből a 

szempontból? 

A 3D nyomtatás elterjedése egyelőre nem járt különösebb problémákkal a szellemi tulajdonjogra 

nézve. Az ügyfelek és az ilyen nyomtatást kínáló szolgáltatók többsége szakértő, különösen a nagy 

ipari cégek és tervezők csúcstechnológiás szolgáltatói, amelyek prototípusok és limitált szériás 

termékek gyártására használják ezt a technológiát az innovációs és kreatív munkájuk során. 

Nagyon kevesen vannak, akik szerzői tulajdonjoggal rendelkező termékek 3D fájljait vásárolják 

meg és azokat nyomtatják újra. A hamisítás kockázata egyelőre csak a művészi munkát érinti. 

Ugyanakkor arra számítunk, hogy a 3D nyomtatás ipari elterjedése további szerzői jogi kérdéseket 

fog felvetni. 

Ébernek kell maradnunk a titkosítás és fájlok védelme területén, hogy megelőzzük az ilyen fájlok 

vagy termékek illegális letöltését és másolását, valamint a tiltott tárgyak sokszorosítását is. Úgy 

gondolom, ahhoz hogy hatékonyan meggátoljuk a hamisítást, elengedhetetlen, hogy biztosítsuk a 

3D nyomtatás legális lehetőségét is, így az emberek szabálysértés nélkül nyomtathatnak és a 

szerző is méltányos fizetségben részesülhet. 

 

 

Brüsszel, 2018. június 21. 

Megújuló energia Európában: hogy teljesítenek az egyes tagállamok? 

Növelné az EP a megújuló energiaforrások arányát az európai energiatermelésben. Bemutatjuk, 

hogy állnak a tagállamok a 2020-ra és 2030-ra kitűzött célok elérésében. 

A tiszta energia csomag részeként a Parlament és a Tanács június 14-én előzetes megállapodást 

kötött a megújuló energiáról szóló irányelvről. Eszerint 2030-ra Európa teljes 

energiafogyasztásának 32%-át megújuló forrásból, például víz-, szél- vagy napenergiából kell 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/monitor/sites/default/files/DTM_The%20disruptive%20nature%20of%203D%20printing%20v1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/hu/juri/home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/124740/JOELLE_BERGERON_home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-618.019+02+DOC+PDF+V0//HU&language=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al24204
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/energiaunio/20180109STO91387/tiszta-energiaval-lep-fel-az-eu-a-klimavaltozas-ellen
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20180614IPR05810/energy-new-target-of-32-from-renewables-by-2030-agreed-by-meps-and-ministers


fedezni. Emellett lefekteti a zöld energia finanszírozásának alapjait és megkönnyíti 

magánszemélyek számára is, hogy saját maguknak termeljenek megújuló energiát. 

 „Lényegesen javítottunk az eredeti javaslaton és végül sikerült elérnünk, hogy 32%-os kötelező 

célt tűzzünk ki a megújulókra vonatkozóan a 2030-as energia összetételében” - mondta José 

Blanco López (szocialista, spanyol) EP-képviselő, aki a parlamenti egyeztetéseket vezette. 

Az uniós országok 2014-ben még alacsonyabb, 27%-os célt tűztek ki 2030-ra. 

A légszennyezésre és a fosszilis üzemanyagoktól való túlzott függőségre keres megoldást az EP 

A fokozatosság jegyében az EU már 2020-ra az energiafogyasztása 20%-át megújuló forrásból 

akarja biztosítani. Számos ország már 2016-ra teljesítette ezt, az EU egésze viszont ekkor még 

csak 17%-on állt. Magyarország ugyan már túlteljesítette a saját 13%-os célját, de még így is 

alulmarad az uniós átlagnak. 

A megújuló energiaforrásokból származó energia aránya országonként, a teljes fogyasztáshoz 

viszonyítva: 

 

2016               2020 cél             

Svédország 53,8 49 

Finnország 38,7 38 

Lettország 37,2 40 

Ausztria 33,5 34 

Dánia 32,2 30 

Észtország 28,8 25 

Portugália 28,5 31 

Horvátország 28,3 20 

Litvánia 25,6 23 

Románia 25 24 

Szlovénia 21,3 25 

Bulgária 18,8 16 

Olaszország 17,4 17 

Spanyolország 17,3 20 

EU-s átlag 17 20 

Franciaország 16 23 

Görögország 15,2 18 

http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/125044/JOSE_BLANCO%20LOPEZ_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/125044/JOSE_BLANCO%20LOPEZ_home.html


Csehország 14,9 13 

Németország 14,8 18 

Magyarország 14,2 13 

Szlovákia 12 14 

Lengyelország 11,3 15 

Írország 9,5 16 

Ciprus 9,3 13 

Egyesült Királyság 9,3 15 

Belgium 8,7 13 

Málta 6 10 

Hollandia 6 14 

Luxemburg 5,4 11 

Forrás: Eurostat 

 

Az EU tiszta energia csomagja ezen kívül foglalkozik az épületek energiatakarékosságával és a 

háztartási gépek átláthatóbb energiafogyasztási címkézésével is. 

 

 

Brüsszel, 2018. június 20. 

Menekültek világnapja:  

„Nemsokára kifutunk az időből, hogy megoldást találjunk a dublini rendeletre” 

Az EP igazságosabb és hatékonyabb európai menekültügyi politikán dolgozik. Június 20-a, a 

menekültek világnapja alkalmából összefoglaltuk a részleteket. 

Az EP igazságosabb és hatékonyabb menekültügyi rendszert szorgalmaz (az infografikát a képre 

kattintva lehet megnyitni). 

Európa a második világháború óta nem tapasztalta a menekültek és bevándorlók olyan tömeges 

beáramlást, mint a 2015-ös menekültválságban, amely egyúttal fel is fedte az EU menekültügyi 

rendszerének hiányosságait. 

A Parlament reformot sürget, hogy a jövőben szilárd és igazságos rendszer jöhessen létre. Az 

Európai Tanács következő, június 28-29-i ülése előtt az EP-képviselők arra kérik az EU kormányait, 

hogy alakítsanak ki egy közös álláspontot a dublini rendszer reformjára, hogy mihamarabb 

megkezdődhessenek a tárgyalások a Parlamenttel. Az EP tavaly november óta készen áll az 

egyeztetésre. 

 „Eredményeket nagyzolás helyett” 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Renewable_energy_statistics#Renewable_energy_produced_in_the_EU_increased_by_two_thirds_in_2006-2016
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Renewable_energy_statistics#Renewable_energy_produced_in_the_EU_increased_by_two_thirds_in_2006-2016
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20180328STO00750/jonnek-a-nulla-energiaigenyu-hazak
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20170609IPR77001/egyszerubb-energiafogyasztasi-cimkek-a-haztartasi-gepeken
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/emberi-jogok-bevandorlas-menedekjog/20170627STO78418/a-kozos-europai-menekultugyi-rendszer
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20171115IPR88120/dublini-reform-kezdodhetnek-a-targyalasok


A június 20-i menekültek világnapja kapcsán Cecilia Wikström (liberális, svéd), a reformon dolgozó 

EP-képviselő elmondta: „Nemsokára kifutunk az időből, ha szeretnénk még ebben a törvényhozó 

ciklusban megoldást találni a dublini rendeletre, az emberek pedig eredményeket várnak el a 

vezetőink nagyzolása helyett.” 

 „A bevándorlás az előttünk álló legnagyobb kihívás, amely magát az Európai Unió jövőjét teszi 

kockára” - ismerte elAntonio Tajani EP-elnök június 19-én Bécsben. Ezt megelőzően a dublini 

szabályokról szóló parlamenti vitán az EP-képviselők arra sürgették az EU-s vezetőket, hogy minél 

hamarabb alakítsák át a dublini szabályokat. 

Mi áll a dublini szabályozásban? 

Az uniós menekültügyi rendszer alapköve, a dublini szabályozás mondja ki, mely uniós tagállam 

felel a beérkező menedékjogi kérelmek feldolgozásáért. A Parlament álláspontja szerint a jövőben: 

Ne automatikusan az a tagállam legyen felelős a kérelmek feldolgozásáért, ahová a menedékkérők 

először megérkeznek Európába. 

Azokat a menedékkérőket, akiknek van valamilyen kötődésük egy uniós tagállamhoz, például 

korábban ott tanultak vagy dolgoztak, esetleg ott él a családjuk, az adott ország fogadja be. 

Azokat, akiknek nincs ilyen kötődésük, igazságosan kell elosztani a tagállamok között. Ha egy 

tagállam visszautasítja a menekültek befogadását, eleshet bizonyos uniós forrásoktól. 

A biztonsági és védelmi intézkedéseken javítani kell, a menedékkérők ujjlenyomatait és 

személyazonosságát rögtön a megérkezésükkor ellenőrizni kell az EU adatbázisai alapján. 

Erősíteni kell a kiskorú menedékkérők védelmét és fel kell gyorsítani a családegyesítő eljárást. 

16,2 millió ember kényszerült a lakóhelye elhagyására csak 2017-ben 

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) jelentése szerint 2017-ben 16,2 millió 

ember kényszerült arra, hogy elmeneküljön a lakhelyéről üldöztetés, konfliktus vagy erőszak miatt. 

Ezzel világszerte összesen 68,5 millió főre nőtt a lakóhelyük elhagyására kényszerült emberek 

száma.  

A menekültek 85%-át fejlődő országokban, általában szomszédos államokban fogadják be. 

 

 

Luxemburg, 2018. június 14. 

A főtanácsnok szerint jogsértő a magyar mobilfizetési rendszer 

Az EU bíróságának főtanácsnoka úgy ítéli meg, hogy a mobilfizetési rendszer állami monopóliummá 

való átalakításával Magyarország megsértette a szolgáltatási irányelvet.  

Az indítvány az Európai Bizottság Magyarország ellen benyújtott keresetére reagál, a taláros 

testület később hozza meg döntését.  

Miként arra az Európai Bíróság közleménye emlékeztet, Magyarországon 2014. július 2-ától a 

parkolási közszolgáltatások díjai, a közutak használatáért fizetendő díjak, az állami vállalatok által 

nyújtott személyszállítási szolgáltatások díjai, valamint az állami szervezetek által nyújtott egyéb 

közszolgáltatások díjai mobilfizetési rendszer használatán keresztül csak az állami tulajdonú 

Nemzeti Mobilfizetési Zrt. által üzemeltetett rendszer útján fizethetők meg.  

http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/96677/CECILIA_WIKSTROM_home.html
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/meeting-tajani-kurz-migration-is-europe%E2%80%99s-biggest-challenge-and-the-austrian-presidency-has-to-provide-concrete-solutions
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20180607IPR05240/meps-demand-an-end-to-migrant-deaths-across-the-mediterranean-sea
http://www.unhcr.org/globaltrends2017/
http://www.unhcr.org/globaltrends2017/
http://www.unhcr.org/globaltrends2017/


A mobilfizetési rendszerek lehetővé teszik a fogyasztók számára, hogy egy áru vagy szolgáltatás 

ellenértékét valamely, telekommunikációs vagy információs technológia alkalmazásán alapuló 

hálózaton keresztül fizessék meg.   

A Bizottság szerint Magyarország azáltal, hogy az említett szolgáltatások tekintetében a 

mobilfizetési rendszer üzemeltetését egy állami monopólium (a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.) számára 

tartja fenn úgy, hogy e piacról kizárja az ott korábban jelen volt üzleti vállalkozásokat, megsértette 

a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságának az elvét, valamint a szolgáltatási irányelvet 

(2006/123/EK). Brüsszelé ezért indított kötelezettségszegési eljárást hazánk ellen az Európai 

Bíróságon. 

Magyarország azt állítja, hogy a nemzeti mobilfizetési rendszer közérdekű feladat megvalósítására 

irányuló, ún. általános gazdasági érdekű szolgáltatásnak (ÁGÉSZ) minősül, amelynek 

vonatkozásában a szolgáltatási irányelv rendelkezései csak korlátozásokkal alkalmazandók.  

Csütörtökön nyilvánosságra hozott indítványában Yves Bot főtanácsnok megállapítja, hogy a 

rendes piaci körülmények között működő vállalkozások által nyújtott, vagy azok által kielégítően 

nyújtható szolgáltatások nem minősülnek ÁGÉSZ-nek. Ezzel összefüggésben a főtanácsnok úgy 

véli, hogy Magyarország nem bizonyította az ÁGÉSZ-nek való minősítéshez szükséges feltételek 

teljesülésének fennállását, mivel a létrehozott monopóliummal biztosított eredményt a piac 

versenystruktúrájának megőrzése mellett, az e monopóliumnak fenntartott kizárólagos jog 

létesítése nélkül is elérhette volna.  

Emellett a főtanácsnok szerint azzal, hogy Magyarország a mobilfizetési szolgáltatások piacán 

nemzeti monopóliumot hozott létre, a szolgáltatási irányelv szerinti olyan korlátozást vezetett be, 

amely csak abban az esetben lenne megengedhető, amennyiben az alkalmazása szükséges és 

arányos, valamint nem diszkriminatív.  

A főtanácsnok annak kimondását javasolja az Európai Bíróságnak, hogy Magyarország megsértette 

szolgáltatási irányelv szerinti kötelességeit.  

 

 

Brüsszel, 2018. június 13. 

Dömpingellenes politikával a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok 

ellen 

A dömpingellenes szabályozás az EU egyik eszköze a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal 

szemben.  

Miért vet be az EU dömpingellenes intézkedéseket? 

Az EU támogatja a szabadkereskedelmet, amely munkahelyeket teremt és hozzájárul a jóléthez. 

Ugyanakkor a piaci versenyt veszélybe sodorja, ha egy terméket sokkal alacsonyabb áron 

kezdenek értékesíteni például az előállítás túlzott állami támogatása vagy a túltermelés miatt. 

Emiatt más országok termékei versenyhátrányba kerülnek, és kénytelenek leépíteni a munkaerőt, 

vagy bezárni az üzletet. A cégek és munkavállalók érdekében tehát az EU kénytelen fellépni a 

dömping és a méltánytalan állami támogatások ellen. 

Mit tehet az EU a dömping és a támogatott termékek ellen? 

Az EU megbírságolhatja azokat az Unión kívüli országokat, amelyek dömpinggel árasztják el 

Európát. A bírságokat dömpingellenes vámok és illetékek formájában vetheti ki. Természetesen az 

intézkedéseknek meg kell felelniük a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályainak. 

Mi a WTO szerepe? 

A WTO egy 164 tagból álló nemzetközi szervezet, amely a globális kereskedelmet szabályozza. A 

WTO-n belül az EU egészét a Bizottság képviseli. 

http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/economy/20180308STO99328/kereskedelmi-vitak-mit-tehet-az-eu-a-tisztessegtelen-vamok-ellen
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/economy/20180308STO99328/kereskedelmi-vitak-mit-tehet-az-eu-a-tisztessegtelen-vamok-ellen


A szervezetben közösen lefektetett szabályokat követve a tagok hamarabb rendezhetik a 

nézeteltéréseiket, például dömping esetén is. 

Hogyan néz ki a dömpingellenes vámok kivetése? 

Ahhoz, hogy az EU elkezdjen kivizsgálni egy helyzetet, a helyi gyártóknak és termelőknek kell 

panaszt tenniük. A WTO szabályai szerint az EU-nak bizonyítania kell, hogy az uniós iparnak árt az 

adott termék állami támogatása, vagy a mesterségesen alacsony dömpingár. 

Mi alapján számolják ki a dömpingellenes vámot? 

A dömpingellenes vámok meghatározása egy bonyolult folyamat, de például figyelembe kell venni 

az export és a származási ország ára közti különbséget. 

Milyen gyakran vet ki az EU dömpingellenes vámot? 

Az EU ritkábban vet be piacvédelmi intézkedéseket, mint más joghatóságok: az uniós behozatal 

mindössze 0,2 %-a érintett. Ugyanakkor a dömping és a támogatott termékek elleni védelem több 

uniós ipar esetében elengedhetetlennek bizonyult. 

Mely országokból érkezik a legtöbb dömping? 

Az uniós antidömping vámok legfőbb célpontja Kína. 2016 októberében több mint 50 kínai 

termékre, például napelemekre, biciklikre, alumíniumra, cementre, kerámiákra, üvegre és acélra 

vetett ki védelmi vámokat az EU. 

Hogyan javít a szabályozáson az EU? 

2017 novemberében az EP-képviselők megszavazták, hogy az EU keményebben lépjen fel a 

dömpingelt áruk ellen. 

Eszerint többek közt figyelembe kell venni azt is, milyen hatással van a dömpingre, ha az exportáló 

ország nem tartja be a szociális, munkavédelmi és környezetvédelmi szabályokat. Ezt az Európai 

Bizottságnak kell megvizsgálnia, az uniós cégek pedig a Bizottság jelentésére hivatkozva 

könnyebben tehetnek majd panaszt. 

Az EP-képviselők 2018 májusában azt is jóváhagyták, hogy az EU magasabb vámokat vethessen 

ki a dömpigelt és támogatott import ellen. 

A szabályozás a magasabb dömpingellenes vámok mellett lehetővé teszi, hogy jelentősen 

lerövidüljön a dömpingellenes vizsgálatok időtartama, amelybe bevonják a szakszervezeteket is, a 

kis- és középvállalkozásoknak pedig külön segítséget adnak panasz benyújtásához. 

Mindkét szabályozás a Tanács jóváhagyása után lép majd életbe. 

1 858 257 millió €értékben érkezett import 2017-ben az EU-ba 
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Kibervédelem 

A számítógépes hadviselés megjelent a klasszikus katonai területek mellett (interjú) 

Egyre több kibertámadás éri Európát civil és katonai fronton egyaránt. Az EP-képviselők a 

szorosabb együttműködésben látják a megoldást. Interjú Urmas Paettel. 

Urmas Paet EP-képviselő 

Hackertámadás és más kibernetikai támadás nem csak a számítógépünket vagy a digitális 

pénztárcánkat érheti, de kórházakat, erőműveket, légiirányító központokat és katonai 

létesítményeket is. A júniusi plenáris ülésen elfogadott,kibervédelemről szóló jelentés kapcsán az 

EP-képviselők azt vitatják meg, hogyan léphet fel az EU hatékonyabban az ilyen jellegű támadások 

ellen. Urmas Paet (liberális, észt) jelentéstevővel beszélgettünk. 

http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20171110IPR87817/domping-szigorubb-szabalyok-az-europai-munkahelyek-vedelmeben
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20171110IPR87817/domping-szigorubb-szabalyok-az-europai-munkahelyek-vedelmeben
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20180524IPR04213/szigorubb-kereskedelmi-szabalyok-a-tisztessegtelen-import-ellen
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20180524IPR04213/szigorubb-kereskedelmi-szabalyok-a-tisztessegtelen-import-ellen
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0189+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/129073/URMAS_PAET_home.html


Hányasra értékelné az EU kibernetikai védelmét egy egytől ötig terjedő skálán? 

Kis optimizmussal négyesre. Nem rossz a helyzet, de lehetnénk ennél jobbak is. Döntő tényező, 

hogy a kibervédelem a tagállamok hatáskörébe tartozik. Az EU annyit tehet, hogy szorosabb 

együttműködésre ösztönözi őket a kiberbűnözés és kibertámadások elleni fellépéshez, hogy fel 

legyünk készülve, ha lépni kell. Emellett platformot biztosíthat a NATO-val és más harmadik 

országokkal való együttműködésre. 

A kiberbiztonság és a kibervédelem természetéből adódóan nemzetközi, és szoros átfedésben van 

az országok között, így ha az egyik tagállam nagyon gyenge, az sajnos az összes többinek is árt. 

Mi tehát az EU szerepe ezen a területen? 

Az EU-nak az a szerepe, hogy a tagállamokat hasonló védelmi rendszerek létrehozására bíztassa, 

amely magától értetődően segítené az együttműködést. 

Emellett a tudás és az információ megosztására is bíztatunk, hogy minden résztvevő teljes képet 

kapjon Európa egészéről. Vegyük például azt, hogy 100 000 vagy több olyan szakember hiányzik a 

munkaerőpiacról, aki képes lenne kezelni a kibertámadásokat. 

A kibervédelem természetes része az európai védelmi együttműködésnek és az európai védelmi 

uniónak. A számítógépes hadviselés megjelent a klasszikus katonai területek, a légi, tengeri és 

szárazföldi hadviselés mellett. 

A jelentés a számítógépes fenyegetések katonai oldalával foglalkozik, de van átfedés a civil élettel, 

az adatbiztonsággal vagy az online fizetés biztonságával is? 

Nincsen világos határvonal a kibervédelem és a kiberbiztonság között. Európában minden modern 

rendszer számítástechnikán alapul, így ha egy sikeres támadást hajtanának végre mondjuk egy 

atomerőmű ellen, azt mindannyian beláthatjuk, hogy az végzetes következményekkel is járhat. A 

katonai és a civil szféra, a köz és a magán határán mozgunk. 

Tavaly nyáron brit kórházak kerültek támadás alá, és csak a szerencsének köszönhető, hogy senki 

nem halt meg. A légiirányító központok vagy vasúti rendszerek ellen irányuló kibertámadások 

komoly fenyegetést jelentenek. 

Egy esetleges támadásra vonatkozó stratégiára is szükségünk van. Nem elég a védelem, néha 

cselekedni kell, például ha tudjuk, honnan érkeznek a támadások. 

Fel kell készülnünk arra, hogy a jövőben még több kibertámadás történik? Szükség van arra, hogy 

az emberek is képezzék magukat ezek kivédésére? 

A rövid válaszom az, hogy igen. Egyéni szinten szerintem mindenkinek el kell gondolkodnia a saját 

számítógépei biztonságáról, és arról, hogyan viselkedik az interneten. De a kormányoknak és a 

politikusoknak is el kell végre ismerniük, hogy vannak ezzel kapcsolatos veszélyek. Azt remélem, 

hogy a tudatosság minden szinten erősödni fog. 

 

 

Brüsszel, 2018. június 8. 

Átalakítaná a digitális gazdaságra kivetett adókat az új különbizottság 

elnöke 

A Parlament különbizottságot állított fel az adókijátszás és adóelkerülés vizsgálatára. Interjú a 

bizottság elnökével a Panama-iratok utóéletéről és az IT cégek adózásáról. 

MEP Petr JEŽEK 

A különbizottság a pénzmosással és adókijátszással foglalkozó PANA különbizottság feladatait viszi 

tovább, de új területekkel, például a digitális vállalkozások adóztatásával is foglalkozik majd. A 

különbizottság elnökével, Petr Ježekkel (liberális, cseh) beszélgettünk. 

http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/security/20170602STO76617/europa-jovoje-mi-tesz-a-parlament-a-vedelem-megerositeseert
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/security/20170602STO76617/europa-jovoje-mi-tesz-a-parlament-a-vedelem-megerositeseert
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20180226IPR98613/uj-parlamenti-bizottsag-a-penzugyi-buncselekmenyek-vizsgalatara
http://www.europarl.europa.eu/committees/hu/pana/home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/124707/PETR_JEZEK_home.html


Az új különbizottság a pénzügyi bűncselekményeket, adókijátszást és adóelkerülést fogja vizsgálni. 

Tudna mondani konkrét példákat? 

A különbizottság megbízása szélesebb körű, mint azelőtt. A TAX1 és TAX2 különbizottságok csak az 

adózással foglalkoztak, míg a PANA a Panama-iratokkal felszínre került pénzmosási, adókikerülési 

és adókijátszási ügyeket vizsgálta. 

Ez a negyedik különbizottságnak első sorban tovább viszi az előzőek munkáját és ellenőrzi, hogy a 

javaslatokat végrehajtották-e. Emellett a TAX3 a digitális területen működő cégek adóügyeivel, 

valamint az állampolgárságot árusító tagállamok problémájával is foglalkozik. 

Ön jelentéstevőként részt vett a PANA munkájában is. Milyen lépéseket kell még megtennie az EU-

nak ezügyben? 

Ez az ügy még folyamatban van. Az előző különbizottság előállt a javaslataival, ez a mostani 

bizottság pedig megnézi, alkalmazták-e ezeket. 

Emellett a digitális gazdaság adóztatásával is foglalkozni fogunk, jelenleg ugyanis nem adóztatjuk 

külön, pedig kéne. A jelenlegi törvények nem teszik lehetővé, hogy a digitális gazdaságot olyan 

mértékben adóztassuk, amilyenben az indokolt lenne. 

A digitális területen működő cégek által fizetett adó töredéke annak, amit más cégek fizetnek. 

Néhány ilyen amerikai cég a bevételei több mint felét az Egyesült Államokon kívül termeli, mégis 

csaknem kizárólag ott adóznak. 

Az elmúlt években közérdekű bejelentők és oknyomozó újságírók lepleztek le jelentős 

adócsalásokat és pénzügyi bűncselekményeket. Mit tehet az EU, hogy megvédje ezeket az 

embereket? 

Még nem jutottunk hivatalos álláspontra, de a Bizottság nemrég adott ki egy irányelv-tervezetet a 

közérdekű bejelentők védelméről. Különböző lehetőségeket kell megfontolni a pénzügyi 

kompenzációtól kezdve a jogi garanciákig, például arra az esetre, ha valaki közérdekű 

bejelentőként szivárogtat, és emiatt elveszti az állását. Többet kell tennünk a probléma 

feltérképezésében, részben mivel tagállamonként nagy különbségek tapasztalhatók. 

Ha a pénzügyi- és az adórendszerünkbe vetett bizalmat nézzük, hol tartunk? 

Attól függ. Csehországban például, ahonnan én jövök, úgy látom, senkit sem érdekelnek ezek a 

kérdések, míg más tagállamokról azt olvasom, hogy az emberek számára fontos téma az 

adóelkerülés és adókijátszás. Ha az emberek úgy érzik, igazságtalanul bánnak velük, mert mások 

elkerülhetik az adózást, akkor ez természetesen aláássa az egész pénzügyi szektorba, sőt talán a 

kormányzás egészébe vetett hitet. Másfelől, ha javítunk az adózáson, igazságosabbá tesszük azt, 

az segíthet áthidalni a szakadékot azok felé is, akik a globalizáció miatt úgy érzik, hátra maradtak. 

Néhány példa a nagy multinacionális vállalatokkal szembetűnő. Nem szabadna, hogy a 

termékeiket, legyen az autó vagy adat, az egyik uniós tagállamban értékesítik, és egy másikban 

vagy akár az EU-n kívül adóznak. Ez nyilván nem igazságos. Nincs is értelme, de a globalizáció és 

az új technológiák lehetővé tették. Ezen változtatni kell. Mi letettük az erre irányuló jogszabály-

javaslatokat a tagállamok és a Tanács elé, rajtuk múlik, hogy létrejön-e a közös összevont 

társaságiadó-alap. Továbbra is vannak országok, akik bizarr adózási rendszereken profitálnak, ők 

általában útjába állnak az ilyen javaslatoknak, de remélem, hogy előbb vagy utóbb a többi 

tagállam, a Parlament és főleg az emberek felől érkező nyomás hatására el tudjuk fogadni az új 

szabályokat. 
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Százmilliárdos az EU új innovációs programja 

Százmilliárd eurós költségvetéssel minden idők legnagyobb szabású kutatási és innovációs 

programját indítaná el csütörtöki javaslatával HorizonEurope néven az Európai Bizottság. Újításként 

létrehoznák az Európai Innovációs Tanácsot, amia legeredetibb ötletek piacra vitelét próbálná 

elősegíteni.  

http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/adomegallapitasok/20171201STO89309/harc-az-adocsalas-ellen-az-ajanlasairol-szavaz-az-ep
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/economy/20180308STO99329/adoelkerules-a-multik-ott-fizessenek-adot-ahol-a-profitot-termelik
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/economy/20180308STO99329/adoelkerules-a-multik-ott-fizessenek-adot-ahol-a-profitot-termelik


Rekordösszeget, hét év alatt 100 milliárd eurót fordítana az EU az Európai Bizottság csütörtökön 

bemutatott javaslatának értelmében a kutatásra és innovációra. A 2021 és 2027 közötti Horizon 

Europe minden idők legnagyobb szabású innovációs programja az EU költségvetésén belül, aminek 

célja, hogy a világ élvonalában tartsa az innováció területén Európát.  

A Brüsszel által javasolt 100 milliád eurós keretből 97,6 milliárd jutna a Horizon2020 utódjának 

számító Horizon Europe programra (ebből 3,5 milliárd eurót az InvestEU pénzügyi alap 

rendelkezésére bocsátják majd), a maradék 2,4 milliárd euróból pedig az Euratom kutatási és 

képzési programját támogatnák, ami az eddiginél nagyobb mértékben fókuszál majd a nem 

villamos árammal összefüggő kutatásokra, így az egészségügyre és az orvosi műszerekre.  

A Horizon Europe programot három pilléren keresztül valósítanák meg. Az első, Nyitott Tudomány 

pillér (amire hét év alatt 25,8 milliárd eurót szánnak) a „felderítő kutatást” célzó projekteket 

támogatja majd, amelyeket az Európai Kutatási Tanács (ERC) keretében maguk a kutatók 

határoznák meg és irányítanának (az ERC-re 16,6 milliárd állna rendelkezsére). Még mindig az első 

pilléren belül futna 6,8 milliárd eurós büdzsével a Marie Sklodowska-Curie nevű csereprogram a 

kutatók részére. Végül még mindig ezen a fejezeten belül finanszíroznának olyan világraszóló 

kutatási infrastruktúrákat, mint amilyen az ITER, a 6,1 milliárdos nemzetközi fúziós energiaprojekt. 

A Horizon Europe második, „globális kihívások és ipari versenyképesség” nevű lába 52,7 milliárd 

eurós kerettel a társadalmi változásokhoz, a technológiai és ipari kapacitásokhoz kötődő 

kutatásokat támogatja majd közvetlenül. Olyan klaszterei lesznek, mint az egészség, a befogadó 

és biztonságos társadalom, a digitális gazdaság és ipar, a klíma, energia és mobilitás, továbbá az 

élelmiszerek és a természeti erőforrások. Az uniós és tagállami döntéshozókat független 

tudományos véleményekkel ellátó Közös Kutatási Központ (JRC) is a második pillérben kapott 

helyet 2,2 milliárd eurós költségvetéssel.  

A harmadik, Nyílt Innovációs pillér 13,5 milliárd euróból gazdálkodhatna a javaslat értelmében és 

fő célja, hogy Európát vezető pozícióba segítse a piacorientált innováció területén az újonnan 

létrehozandó Európai Innovációs Tanács (EIC) révén, aminek költségeire 10 milliárd eurót 

különítenének el.  

Az újonnan létrehozandó Európai Innovációs Tanács egyablakos rendszerként működve a 

laboratóriumoktól a piacig egyengetné a legígéretesebb technológiai innovációk útját és segítene a 

legújítóbb start-up-oknak és cégeknek fejlesztési ötleteik kivitelezésében. Az EIC két pénzügyi 

eszköz segítségével közvetlen támogatást nyújtana az innovátoroknak. Az egyik a korai 

szakaszban, a másik pedig a fejlesztés és  a piacravezetés szakaszában nyújtana támogatást a 

vállalkozóknak.  

A Bizottság azt állítja, hogy az EIC ki fgoja egészíteni a budapesti székhelyű Európai Innovációs és 

Technológiai Intézetet (EIT).  

A javaslat értelmében megkettőzik azoknak a tagállamoknak a támogatását, amelyek hátrébb 

kullognak a nemzeti kutatási és innovációs potenciáljuk kiaknázásában. A strukturális és kohéziós 

alapokkal is több szinergia lesz, könnyebbé téve ezáltal a források ötvözését és a régiók innovációs 

tevékenységének a fejlesztését.  
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A nem-személyes adatok szabad áramlása 

Az európai egységes piac alapja az emberek, a tőke, a javak és a szolgáltatások szabad áramlása, 

a következő lépés, hogy ez a nem-személyes adatokra is igaz legyen. 



Megszavazta a nem-személyes adatok szabad áramlásáról szóló jelentéstervezetet a belső piaci 

szakbizottsághétfőn. A tervezet célja, hogy elhárítsa a nem-személyes adatok kezelésére háruló 

területi akadályokat, ezzel segítve például nemzetközi szinten működő felhőalkalmazások 

működését. 

„Ez a szabályozás gyökeres változást hoz az európai digitális gazdaságba, és potenciálisan óriási 

előnyökkel járhat a cégek és közintézmények hatékonyságára nézve. A szabályozás a mesterséges 

intelligencia, a számítási felhők, és a big data elemzés útját is egyengetni fogja” - mondta el Anna 

Maria Corazza Bildt (néppárti, svéd) jelentéstevő, a belső piaci szakbizottság alelnöke. 

Jelenleg a tagállamok a vállalkozásokat és a közintézményeket is gyakran arra kötelezik, hogy az 

adatkezelést az adott ország határain belül oldják meg. Az ilyen jellegű korlátozások és az adatok 

hordozhatóságára vonatkozó jogi bizonytalanság évente több milliárd euró kiesést jelent az uniós 

vállalkozásoknak. 

A jövőben területi korlátozás csak abban az esetben lenne megengedett, ha az a közbiztonság 

védelme miatt elkerülhetetlen. A felhő alapú szolgáltatások közti adathordozhatóság valódi 

nemzetközi versenyt biztosítana. 

Corazza Bildt hozzátette, hogy a szabályozás egy jelentős előrelépés az adatkezelésnél 

tapasztalható protekcionizmus ellen, amely komoly veszélyt jelent a digitális gazdaság számára. 

„A célom, hogy egyértelmű, netsemleges szabályozás szülessen, amely kiállja majd az idő 

próbáját” 

A személyes adatokra nem érvényes 

A szabályozás kizárólag a nem-személyes adatokra vonatkozik, tehát vagy eleve nem személyes 

természetű adatokról van szó, vagy anonimizálás révén nem lehet belőlük azonosítani az érintett 

személyt. Ilyen módon a jelentéstervezet kiegészíti a május 25-én életbe lépett általános 

adatvédelmi szabályozást (GDPR). 

Mi a következő lépés? 

A jelentéstervezetről júniusban szavaz a Parlament a plenáris ülésen Strasbourgban. Ha az EP-

képviselők elfogadják, már június 14-én megkezdődhet az egyeztetés a Parlament, a Tanács és a 

Bizottság között. 
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Okosfarmokkal modernizálnák a mezőgazdaságot 

Tovább folyik a vita az uniós agrárpolitika reformjáról, miután kiderült, az Európai Bizottság 5 

százalékkal megkurtítaná az agrárkifizetéseket. 

Az ügy a szakminiszterek szófiai tanácskozásán is téma volt. 

"Nagyon nagy erőfeszítést kérnek jó néhány országtól és attól tartunk, hogy a mezőgazdaság 

láthatja kárát az uniós költségvetési tárgyalásoknak. Ez elfogadhatatlan számunkra” – mondta a 

belga agrárminiszter, Denis Ducarme. 

A kiadáscsökkentés károsítani fogja a környezet és veszélyt jelent a közegészségre is – állítja a 

Greenpeace egyik szakértője. 

"Az Európai Bizottság lényegében lemondott arról a felelősségéről, hogy megvédje a polgárait és a 

környezetet. Hiszen most úgy adnak mozgásteret a tagállamoknak a környezet rombolására és az 

http://www.europarl.europa.eu/committees/hu/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/hu/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/96674/ANNA+MARIA_CORAZZA+BILDT_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/96674/ANNA+MARIA_CORAZZA+BILDT_home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614628/EPRS_BRI(2017)614628_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-17-3190/en/Free%20Flow%20Of%20Data%20Factsheet%20A4%2020170918%201655.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20180522STO04023/eletbe-lepett-az-uj-altalanos-adatvedelmi-rendelet-gdpr
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20180522STO04023/eletbe-lepett-az-uj-altalanos-adatvedelmi-rendelet-gdpr


emberi egészség károsítására, hogy ennek nem lesznek jogi korlátai és világos szabályai”- mondta 

a Greenpeace mezőgazdasági szakértője, Marco Contiero. 

A kiadáscsökkentés felgyorsíthatja az intelligens farmok elterjedését, hiszen ezek hosszútávon 

gazdaságosabbak. 

Belgiumban évek működik már ez a robotizált farm, a tulajdonos szerint ez nem jelent nagyipari 

környezetet. 

"A robotizáció nem jelent iparosítást. Egyáltalán észre sem lehet venni. Az állatok nagyon 

nyugodtak, a saját helyükön élnek és akkor mennek ki, amikor akarnak. Akkor mennek a robothoz, 

amikor akarnak. Nincs stressz és ez meg is látszik rajtuk” – mondta egy belga gazda, Cindy 

Rabaey. 

 

 

Brüsszel, 2018. május 31. 

Kilométer-számláló csalás:  

A képviselők szigorúbb fellépést kérnek 

a kilométer-számláló állásának gyakoribb ellenőrzésével könnyebben felfedezhető a csalás 

a használt autók kilométerszámláló-állásához minden uniós országnak hozzáférést kellene adni 

az Unióban bűncselekménynek kellene tekinteni a kilométer-számláló manipulálását 

A kilométer-számlálók manipulálásának visszaszorítása érdekében a Bizottság egy éven belül álljon 

elő egy új jogszabályjavaslattal, kérték a képviselők csütörtökön. 

„Egyes tagállamokban az eladott autók 5-12 százalékában, a más uniós országból behozott 

autóknak pedig 30-50 százalékában visszatekerték a kilométer-számlálót” - mondta a 

Parlamentben a témával foglalkozó Ismail Ertug német szocialista jelentéstevő. 

„Ha a Bizottság jogszabálytervezetté formálja az ajánlásainkat, azzal évi 6-9 milliárd eurót takarít 

meg, és visszaállítja a fogyasztók bizalmát a használtautó-piacban. Az utak is biztonságosabbá 

válnának. Itt a remek alkalom, hogy a fogyasztók védelme révén tegyük kézzelfoghatóvá, mit is ad 

nekünk az Unió”. 

A képviselők új szabályok bevezetésével vennék elejét a csalásoknak. Uniószerte nemzeti 

kilométer-számláló nyilvántartást kellene felállítani, és az egyes nemzeti regiszterekhez más uniós 

tagállam is hozzáférhetne. A használt autót vásárlók így az autó korábbi regisztrációs helyétől 

függetlenül ellenőrizhetnék a futásteljesítményt. 

Gyakoribb adatrögzítéssel feltűnik a csalás 

A kilométer-számlálók adatait az autó üzembe helyezésétől fogva minden műszaki vizsgálatnál, 

karbantartáskor, javításkor és egyéb szervízeléskor kötelezően rögzíteni kellene, szögezi le a 

jelentés. 

A képviselők felhívják a figyelmet a belga és a holland példára: a két ország gyakrabban 

regisztrálja a kilométer-számláló adatokat, amelynek következtében a kilométer-számláló csalások 

szinte megszűntek. 

Az autóiparnak is lépnie kell 

http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/96842/ISMAIL_ERTUG_home.html


A képviselők felszólítják a Bizottságot, hogy az kövesse figyelemmel, hogy az autógyártók hogyan 

használják a kilométer-számlálók manipulálása ellen jelenleg Uniószerte kötelezően alkalmazandó 

stratégiát. A Bizottságot arra is kérik, hogy fogalmazzon meg egyértelmű követelményeket a 

kilométerszámlálók védettségének ellenőrzésére. 

Legyen bűncselekmény a visszatekerés 

Bár a kilométer-számlálók manipulálása rontja az utak biztonságát, csak hat uniós tagállam tekinti 

bűncselekménynek a csalás ezen fajtáját. A képviselők felszólítják a többi tagállamot, hogy 

kövessék a hat állam példáját. 

 

 

Brüsszel, 2018. május 30. 

Dömpingellenes szabályok: „Új módszer a tisztességtelen kereskedelem 

ellen” 

Magasabb importadót vethet ki az EU a nem uniós országból érkező túl olcsó árura a 

jogszabálynak köszönhetően, amit ma szavazott meg az EP. Christofer Fjellner 

jelentéstevővel beszélgettünk. 

Interjú Christofer Fjellner (néppárti, svéd) jelentéstevővel 

A magasabb vámtarifa csak egy azok közül a lehetőségek közül, amelyeknek köszönhetően az EU 

hatékonyabban léphetne fel a dömping ellen. A ma elfogadott szabályozás lerövidítené a 

dömpingellenes vizsgálatokat és segélyszolgálatot hozna létre a kis- és középvállalkozások 

számára. Christofer Fjellner (néppárti, svéd) jelentéstevővel beszélgettünk a lehetőségekről. 

A nemzetközi trend azt mutatja, hogy az országok egyre szigorítanak a kereskedelmi 

szabályokon és növelik a belföldi áruk védelmét. Milyen változást hoz a most elfogadott 

szabályozás? 

Személyesen az egyik célom az volt, hogy miközben frissítjük a kereskedelem védelmére 

alkalmazható eszközeink tárházát, ne váljunk protekcionistává, és azt gondolom, hogy ez sikerült 

is. Létrehoztunk egy új, modern mechanizmust a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal 

szemben, ami nem lett protekcionista. 

A Parlamentnek köszönhetően került be a szabályozásba egy segélyszolgálat a kkv-k 

számára. Ennek mi lesz a szerepe? 

A kis- és középvállalkozások nyújthatnak be itt panaszt, ha tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlatot tapasztalnak. Ma azt látjuk, hogy a nagyvállalatok, főként a multik, dömpingellenes 

szabályokat alkalmaznak, hogy megakadályozzák a versenyt a támogatást élvező áruk esetében. 

Nem számít, hogy egyetértünk-e ezzel a gyakorlattal, mi a Parlamentben azt tartjuk fontosnak, 

hogy mindenki ugyanúgy élhessen vele. Ezért is olyan fontos, hogy segítséget nyújtsunk a kkv-

knak, hogy megértsék és használni tudják ezeket a bonyolult eszközöket. 

Nehézséget okoz az EU-nak, hogy megtalálja az egyensúlyt a szabad kereskedelem 

támogatása és az itthoni, saját vállalkozásainak védelme között? 

A szabad kereskedelem és a protekcionizmus közti ellentét évszázadok óta fennáll az európai 

országokban és a nemzetközi színtéren is. Most úgy tűnik, hogy globálisan a protekcionizmus 

népszerűbb, de véleményem szerint itt Európában büszkének kell lennünk arra, hogy nem léptünk 

rá erre az útra. Képesek voltunk rá, hogy egy csakis a szabályoknak megfelelő, nyitott 

kereskedelmi rendszert működtessünk. Ez persze nehezebb úgy, ha mások, mint például az USA, 

http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/28126/CHRISTOFER_FJELLNER_home.html


nem ezek szerint a szabályok szerint játszik. Azt gondolom, hogy jó munkát végeztünk, de maga 

az alapprobléma még jó pár évszázadon át fennmarad. 

 

 

Brüsszel, 2018. május 30. 

Eleve mínusz 4 milliárdról indult a magyar pénzszámláló 

A 2020 utáni magyar felzárkóztatási források Bizottság által javasolt 24 százalékos 

csökkentésében a fő tételt az a 4 milliárd eurós „ajándékcsekk” képezi, amit hazánk az 

előző többéves keretköltségvetés kitárgyalása során kapott az EU-tól és amiről Brüsszel 

most nem vett tudomást.  

2021 és 2027 között ötödével 260 euróra csökken majd az egy főre jutó támogatás mértéke is, de 

hazánk így is az első hét ország között lesz.  

Egy nappal a 2020-at követő kohéziós politikáról szóló jogszabályi javaslat bemutatása után fény 

derült arra, miért hazánk lesz - a tervezet értelmében - az egyik tagállam, amelynek a legnagyobb 

mértékben csökkennének a felzárkóztatási forrásai a következő hét évben a jelenlegi, 2014 és 

2020 közötti pénzügyi kerethez képest.  

Az Európai Bizottság reálértéken a regionális politikai büdzsé 10 százalékos (9,9%) lefaragását 

javasolta, de Magyarország és néhány más  tagállam (Észtország, Csehország, Litvánia és Málta) 

esetében 24 százalékos lenne a vágás, ami a legtöbb, amit egy ország veszteségként 

elkönyvelhet.  

2018-as árakon számolva ez azt jelenti, hogy a magyar pénzes borítékban lévő források összege 

2020 után 23,6 milliárd euróról 17,9 milliárd euróra csökkenne, ami 5,7 milliárd euróval kevesebb, 

mint 2014 és 2020 között. Bizottsági források szerdán elárulták, hogy még ennél is nagyobb, több 

mint 30 százalékos lenne a vágás, ha a testület nem húzta volna meg mínusz 24 százalékos 

szinten a védőhálót.  

Brüsszelben azonnal a közép- és kelet-európai országok imponálóan gyors gazdasági 

növekedésével (és a kohéziós büdzsé általános csökkentésével) magyarázták, miért hanyatlik majd 

a következő hét évben a támogatások mértéke ezekben a tagállamokban. Magyarországon 

ugyanakkor a GDP uniós átlaghoz való közeledése az elmúlt években némileg elmaradt a regionális 

partnerekétől, mégis nagyobb mértékű az elvonás, mint egyes országokban.  

Egy uniós forrás elárulta, hogy mi van a számok mögött. Válaszából kiderült, hogy nem is lenne 

olyan sok, mindössze 1,7 milliárd eurós a magyar „veszteség”, ha a Bizottság figyelembe vette 

volna azt a körülbelül 4 milliárd eurós „ajándékcsekket” (a forrás használta ezt a kifejezést), amit 

hazánk a legutóbbi keretköltségvetés kitárgyalása során uniós partnereitől kapott.  

A 4 milliárdos csekk fele abból származott, hogy Magyarország és a három balti állam esetében 

annak idején másoknál 10 százalékponttal magasabb limitet szabott (a GDP 2,59 százalékát) az EU 

a felhasználható kohéziós forrásoknak. A komoenzációra azért volt szükség, mert az érvényes 

szabályok alapján a Bizottság túlságosan alacsony GDP-növekedési prognózisra alapozta a négy 

tagállam által igénybe vehető források mértékét. Ezen a kedvezményen becslések szerint hazánk 

mintegy 2 milliárd eurót nyert.  

A tárgyalások végjátékában aztán az EU további 2 milliárd euróval „édesítette meg” a magyar 

csomagot uniós források szerint egyfajta „ajándékként”, ami együttesen 4 milliárd eurónyi plusz 

forrást hozott a konyhára Brüsszel kiinduló javaslatához képest. Tehát nagyjából 23,6 milliárd euró 

helyett az akkori javaslat alapján – állítják az EU-nál – hazánk csak 19,6 milliárd euróra tarthatott 

volna igényt.  



Mint megtudtuk, az Európai Bizottság most annyit tett, hogy az új allokációk meghatározásakor 

figyelmen kívül hagyta a 4 milliárdos „egyszeri” ajándékot, ami a kormányközi alkudozások 

eredményének volt betudható. Márpedig ha ez a képlet, akkor a mostani számítási módszernél 

alkalmazott „objektív kritériumok” alapján Magyarország „csak” 1,7 milliárd eurót bukott volna. 

Igaz, a hét évvel ezelőtt a Bizottság által eredetileg javasolt (és nem a valós) támogatási 

összeghez képest.  

Ha nem lenne a 24 százalékos „védőháló”, a hazánk által papíron igénybe vehető felzárkóztatási 

források összege még nagyobb mértékben, több mint 30 százalékkal csökkent volna a jelenlegi 

időszakhoz képest – mutatnak rá Brüsszelben. 

Másfelől egy másik forrás szerint változatlan pénzügyi feltételek mellett (tehát ha minden maradt 

volna a régiben) Magyarország kohéziós támogatásai így is 17 százalékkal csökkentek volna.  

Hazánk közel 18 milliárd euróval (2018-as árakon számolva) abszolút értelemben a hetedik 

legnagyobb kedvezményezettje lesz az EU kohéziós politikájának 2020 után. Bár közel 20 milliárd 

euróval kevesebbel kell beérnie, a Bizottság javaslata alapján továbbra is Lengyelország lenne az 

első számú kedvezményezett hét év alatt 64,4 milliárd euróval. Sorrendben Olaszország, 

Spanyolország, Románia, Portugália, Görögország és Magyarország következik.  

Az egy főre jutó támogatás mértéke alapján hazánk a folyó hétéves időszakban a 3-4 

legkedvezőbb pozíciót foglalja el jelenleg nagyjából 320 euróval évente minden egyes magyar 

állampolgárnak. 

Brüsszel javaslata alapján ez az összeg 260 euróra csökkenne (22 százalékos redukció), de még 

így is a hetedik legmagasabb lenne az EU-ban. A támogatási intenzitást illetően továbbra is az 

észtek állnának az első helyen, jóllehet Észtországnak 2020 után ugyancsak 24 százalékkal 

kevesebb pénzügyi transzferrel kellene beérnie. Az egy főre jutó támogatás tekintetében az észtek 

még mindig 1,6 szorosát kapnák annak a pénznek, amit a bolgárok, igaz jelenleg majdnem 3-

szoros a különbség.  

 

 

Brüsszel, 2018. május 29. 

Európai ifjúsági rendezvény: 2 nap, 8 ezer résztvevő, temérdek ötlet 

Több ezer fiatal vitatja meg az EU előtt álló kihívásokat az immár harmadik európai 

ifjúsági rendezvényen (EYE) Strasbourgban. Az eseményeket online is lehet követni. 

EYE 2018 

Rekordszámú, több mint 8 ezer fiatal érkezik az Európai Parlament strasbourgi épületébe június 1-

2-án, hogy találkozzanak az uniós döntéshozókkal, az üzleti szektor és a civil szféra képviselőivel, 

és részt vegyenek a mintegy 400 workshopon, szemináriumon és egyeztetésen. 

Az európai ifjúsági rendezvény célja, hogy bevonja a fiatalokat az Unió politikájának alakításába. 

Az itt születő legfontosabb ötleteket a szervezők egy jelentésben foglalják majd össze, amelyet 

eljuttatnak az EP szakbizottságaihoz. 

Az EYE eseményei élőben az interneten 

Azok, akik személyesen nem tudnak részt venni a péntek reggel kezdődő eseményen,honlapunkon 

online követhetik a fontosabb vitákat. 

Élő bejelentkezésekkel, interjúkkal tudósítunk a rendezvényről a Parlament és az EYEFacebook-

oldalán, és számos hasznos információt közzéteszünk az esemény oldalánis. A vitákat a Twitteren 

http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20180522STO04019/europai-ifjusagi-rendezveny-europanak-szuksege-van-az-uj-otletekre
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/hu/schedule
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/hu/schedule
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://www.facebook.com/events/400270303770444/


is lehet követni angolul, illetve franciául, az #EYE2018hashtaggel pedig bárki bekapcsolódhat a 

beszélgetésekbe. Instagram-fotóinkon ésSnapchat-videóinkon keresztül pedig megmutatjuk, 

milyen ezen a hétvégén a Parlament a színfalak mögött. 

A rendezvényt Antonio Tajani EP-elnök nyitja meg a plenáris teremben pénteken 10 órától. A 

pontos programot ide kattintva lehet elérni. 

 

 

Brüsszel, 2018. május 29. 

Az EP visszaszorítaná a kilométeróra-csalásokat 

A használt autók több mint felénél visszatekerik a kilométer-számlálót, ezzel nem csak a vásárlót 

károsítják meg, de súlyosan veszélyeztetik a közúti biztonságot és szennyezik a környezetet. 

Szigorúbb intézkedések a használtautó-kereskedési csalások ellen 

A kilométeróra-csalásokkal átlagosan 2–5 ezer euró közötti összeggel emelik meg illegálisan egy 

használt autó árát. Ez európai szinten 5,6–9,6 milliárd eurós kárt jelent a használtautó-

kereskedőktől kezdve a gyártókon át a vásárlókig számos érintettnek. Az EP-képviselők hatékony 

fellépést sürgetnek, a májusi plenáris ülésen szavaznak a kilométeróra-csalásokkal foglalkozó 

jelentésről. 

Az uniós szintű intézkedést az is indokolja, hogy a felmérések szerint a csalások jellemzőbbek a 

nemzetközi eladásoknál: a behozott autók 30-50%-a érintett, míg az országon belüli 

értékesítéseknél ez az érték csupán 5-12%. Mivel számos a felderítetlen eset, ezért nehéz 

pontosabb becslést adni, de Magyarországon 13-52% lehet a kilométeróra-csalással értékesített 

használt autó. 

Legyen bűncselekmény a kilométeróra-csalás 

A Parlament az egész EU-ban bűncselekménnyé nyilvánítaná a csalásokat. Jelenleg 25 tagország 

lép fel ellenük, és szankciók is változók, Szlovákiában például 226 eurós bírság jár érte, 

Franciaországban viszont akár két év börtön. 

Az EP javasolja egy közös európai adatbázis létrehozását is a holland „Nationale AutoPas” és a 

belga „Car-Pass” mintájára, amelyben az összes európai autó kilométeradatait gyűjtenék. Emellett 

a műszaki ellenőrzések alkalmával is leolvasnák a kilométeróra-állást. 

A gyártókat pedig arra ösztönöznék, hogy olyan csalást akadályozó, modern technológiákkal lássák 

el a gépjárműveket, mint például a blokkláncon alapuló kilométeróra. 

Mi a következő lépés? 

Az EP-képviselők május 30-i plenáris ülésen vitatják meg a kilométeróra-csalásokról szóló 

jelentést, a szavazásra másnap kerül sor. Amennyiben a Parlament elfogadja a jelentést, az a 

Bizottsághoz került további kidolgozásra. 

 

 

Brüsszel, 2018. május 28. 

A műanyagba fulladunk bele 

A folyókba mindenféle szemetet belehajigálnak. Még kerékpárt is. 

https://twitter.com/Europarl_EN
https://twitter.com/Europarl_fr
https://twitter.com/hashtag/EYE2018?src=hash
https://www.instagram.com/europeanparliament/
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20160623STO33671/kepek-rovid-videok-hangulatjelek-az-ep-hirei-a-snapchaten
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/programme.html
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/programme.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0155+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0155+0+DOC+XML+V0//HU&language=hu
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/economy/20180514STO03406/blokklanc-technologia-arra-torekszunk-hogy-az-eu-vezeto-szerepet-toltson-be


Mindenekelőtt azonban műanyagot. Rengeteg műanyagot. 

Lelkes fiatalok két napig kotorták a szemetet a belga Wavre városát átszelő Dyle folyóból. 

– Egyszerűen megdöbbentő, mi mindent dobálnak az emberek a vízbe – nyilatkozta Daisy 

Siemens, majd magyarázatképpen hozzáfűzte – műanyagot, flakonokat, gumiabroncsot. 

Ez az eredménye a szeméthalászatnak. 

Anne-Laure és Marc öt éven át takarították a medret egy non-profit szervezet tagjaiként, amíg 

munkanélküliek voltak. 

– A műanyag a folyó átka. A medrét teljes hosszában műanyag borítja. A flakonok 

feltöltődtek homokkal, és növények eresztettek bennünk gyökeret. Gyakorlatilag 

műanyag dűnék alakultak ki a víz alatt – bosszankodik Anne-Laure. 

A műanyag még inkább veszélyezteti a tengereket. 

Csupán az unióból minden évben 100 ezer tonna műanyag hulladék végzi a tengerben. Ez a teljes 

hulladékmennyiség 80%-a. 

A műanyag lebomlása nagyon lassú. Egy flakoné például 500 év. Az evőeszközé 400 év. Egy 

műanyagszatyor 55 év alatt bomlik le. 

Az Európai Bizottság egy egész sor intézkedést vet be a műanyag egyszeri, ellenőrizetlen 

alkalmazása ellen. 

A környezettudatos vásárlók azonban már most változtatnak szokásaikon. 

Ez azonban nem is annyira egyszerű, amint ez egy brüsszeli szövetkezeti boltban is kiderült. 

– Megpróbáljuk maximálisan korlátozni a műanyag felhasználását. Ez azonban nem 

működik minden termék esetében. A spagetti csomagolása például bonyolult. Eközben 

fokozatosan próbálunk átváltani a műanyag göngyölegről az újrahasznosítható 

csomagolásra – mondta Marie Wargny, a bolt társtulajdonosa. 

A figyelmes, környezettudatos vásárlók már most is otthonról hozott szatyraikban viszik haza az 

élelmiszert. 

 

 

Brüsszel, 2018. május 25. 

Környezetbarát terméktervezés: tartósabbak lesznek a használati 

tárgyak 

Az EP megnövelné a használati tárgyak, például a mobiltelefonok élettartamát, ehhez 

pedig környezetbarát terméktervezésre és könnyen cserélhető alkatrészekre van 

szükség. 

Környezetbarát tervezés: az EU zöldebb megoldásokat keres 

Az Európai Parlament környezettudatos tervezésről szóló jelentése szerint a lehető legtöbb termék 

tervezésénél figyelembe vennék az olyan környezetvédelmi szempontokat, mint 

az energiatakarékosság. Ennek köszönhetően a már a meglévő, többek közt számítógépekre és a 

háztartási gépekre vonatkozó szabályokkal 2020-ig háztartásonként évi 490 eurót spórolhatunk a 

villanyszámlán. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0165+0+DOC+XML+V0//HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32009L0125
https://europa.eu/youreurope/business/environment/eco-design/index_hu.htm
https://europa.eu/youreurope/business/environment/eco-design/index_hu.htm


Az EP arra kéri az Európai Tanácsot, hogy a szabályok az energiatakarékosságon túl az 

alapanyagokra, a tartósságra, a szétszerelhetőségre, a szervizelhetőségre és az 

újrahasznosíthatóságra is térjenek ki. 

Kettő az egyben: környezetvédelem és takarékosság 

Egy átlagos európai kétévente cseréli le a mobiltelefonját, mivel az elromlott alkatrészek külön 

cseréje túl drága vagy egyáltalán nem megoldható. 

Ráadásul ma a mobiltelefonok gyártásánál használt számos ritka nyersanyag, például a volfrám, a 

kobalt, a grafit és az indium kevesebb mint öt százalékát hasznosítják újra, így a szabályozás nem 

csak környezetvédelmi, de gazdasági szempontból is fontos lenne. Ezzel Európa egy lépéssel 

közelebb kerülne a körkörös gazdaságmegvalósításához, ahol a termékek nem egyszeri 

felhasználásra készülnek. 

A Parlament tavaly júliusban azt is indítványozta, hogy határozzák meg a termékek élettartamára 

vonatkozó minimum követelményeket, illetve foglalkozzanak az úgynevezett tervezett 

elavulás kérdésével is, és szorítsák vissza azt a gyakorlatot, hogy egyes gyártók szándékosan 

helyeznek el hibákat a termékeikben, amelyekkel csökkenti azok élettartamát. 

 

 

Brüsszel, 2018. május 24. 

Szigorítja az EU az adatvédelmet 

Új szabályok lépnek életbe ezen a héten, amelyek nagyobb védelemben részesítik az európai 

polgárok személyes adatait. 

"Olyan jogszabályokra van szükség, amelyek igazodnak a technológiai változásokhoz."  

Vera Jourová EU biztos 

Az EU új adatvédelmi rendelete megkönnyíti, hogy hozzáférjünk a rólunk tárolt adatokhoz. Az 

online platformoknak pedig egyértelműen ki kell kérnük a hozzájárulásunkat, ha használni akarják 

azokat. 

A Cambridge Analytica botrányát követően sokan üdvözlik a változásokat. 

De mennyire foglalkoztatják önt ezek a kérdések? Egyáltalán, tudja Ön, hogy mások hogyan 

kezelik a személyes adatait? 

Nézzük a Google idővonalát például! Ha nem változtatja meg a beállításokat a telefonján, akkor a 

Google tudni fog minden lépéséről. Elraktározza, hogy ön hol és mikor járt. 

Rob Heymant, a Brüsszeli Szabadegyetem kutatóját elkísértük, hogy megtudjuk, hány ember van 

tisztában a személyes adatai sorsával. 

R. H.:"Klikkeljen a Google térképre, ha van olyan a telefonján. Amit látni fog, az valójában a 

Google által tárolt adathalmaz: megmutatja, hogy ön hol járt, hol készített fotókat... Láthatjuk, 

hogy hol lakik, mit csinált és hová ment." 

Férfi: "Ez nem jó, hogy így van." 

R. H.: "Nem bizony, erről ön nem is tudott?" 

Férfi: "Nem tudtam. Elég félelmetes." 

http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/society/20151201STO05603/korkoros-gazdasag-mit-jelent-miert-fontos-es-mi-a-haszna
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/society/20170629STO78621/hosszabb-elettartamu-hasznalati-targyakat-szeretne-az-ep
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/society/20170629STO78621/hosszabb-elettartamu-hasznalati-targyakat-szeretne-az-ep


R. H.: "Ha visszamegy az általános beállításokhoz, az felkínál egy opciót az idővonalán. Ez nem 

mond semmit, de ha ráklikkel, megmutatja, hogy ön egész nap hol járt." 

Nő: "Ez elég ijesztő." 

R. H.: "Nem is tudott róla?" 

Nő: "Nem. Nem tudom, hogyan használják az adatokat. Csak kereskedelmi célra, vagy másra is...? 

Tényleg nem tudom. És ez igazán megijeszt." 

"Az embereknek csak egy nagyon kis része izgatja magát annyira, hogy erőfeszítéseket is tegyen, 

és utánajárjon: az okostelefonja valójában milyen adatokat gyűjt róla. A legtöbben úgy gondolják, 

hogy csak mással történnek problémák, velem nem" - mondja az Euronew-nak Rob Heyman. 

Vera Jourová, az Európai Bizottság illetékes tagja szerint a szigorúbb adatvédelmi szabályok 

mindnyájunkat rákényszerítenek arra, hogy odafigyeljünk és számon kérjük a jogainkat. 

Vera Jourová: "Ezek fontos előírások, amelyek felvértezik a fogyasztókat, hogy visszaköveteljék a 

magánéletüket, és ellenőrizzék a saját adataikat. Bizonyítva, hogy ők nem tárgyak, egy könnyen 

manipulálható tömeg tagjai, akiknek a személyes adataival kereskedni lehet. Jelenleg ez a helyzet, 

és Európának választ kellett találnia a problémára." 

Euronews: "A sorozatos adatvédelmi botrányokat követően, mennyire bízhatunk meg az új 

szabályokban?" 

V. J.: "Helyesen mutatott rá arra, hogy ez bizalom dolga .A hatályos előírások 1995-ben születtek. 

Akkor még nem volt mobiltelefonom, emlékszem, az első ilyen eszközt Londonban láttam 1996-

ban, és meglehetősen meglepett. Olyan jogszabályokra van szükség, amelyek igazodnak a 

technológiai változásokhoz. A rendelet szankcionálási lehetőségeket is tartalmaz, ez pedig el fogja 

tántorítani a cégeket attól, hogy visszaéljenek a személyes adatokkal" 

Euronews: "Nem tart attól, hogy az emberek továbbra is automatikusan ráklikkelnek az OK 

gombra, anélkül, hogy elolvasnák a kisbetűs ismertetőt?" 

V.J.: "Szeretném, ha az emberek jobban megértenék, mostantól lehetőségük nyílik arra, hogy 

elutasítsák a felkínált opciókat, és felkérhetik a szolgáltatót, hogy rendelkezésükre bocsássa a 

személyes adataikat." 

Euronews: "Ön mindig elolvassa a használati útmutatót?" 

V. J.: "Természetesen nem!" 

Euronews: "Szóval tárolhatnak önről olyan adatokat, amelyekről nem tud?" 

V.J.: "Azt akarjuk, hogy az online szolgáltatók világosan fogalmazzanak, kiálljanak és azt mondják: 

szükségünk van az ön adataira, kereskedelmi célokból, ezért ezt és ezt fogjuk csinálni. De ha 

változnak a céljaik, arról is értesíteniük kell a fogyasztót. A Facebookkal kapcsolatos botrány után 

sokan rájöttek, hogy védtelenek a történekkel szemben. Ezért fel kell vértezni magukat." 

 

 

Brüsszel, 2018. május 24. 

Nem diktálhat többé Európa keleti felén a Gazprom 

Egy sor kötelezettséget ró a Gazpromra és megnyitja a földgáz akadálymentes és 

versenyképes áron történő értékesítésének lehetősége előtt az utat a közép- és kelet-



európai piacon az Európai Bizottság csütörtökön meghozott határozata, ami egy több éve 

tartó kötélhúzásnak vet véget az orosz gázmonopólium és Brüsszel között.  

Több mint három évvel a dosszié megnyitása után az Európai Bizottság csütörtöki határozatával 

lezárta azt a trösztellenes ügyet, amely Margrethe Vestager uniós versenyjogi biztos szerint véget 

vet a Gazprom piaci erőfölénnyel való visszaélésének a közép- és kelet-európai piacon, és egyúttal 

kijelöli az orosz gázmonopólium működésének jövőbeni kereteit az EU-ban.  

Az óriási visszhangot kapott trösztellenes ügy lezárása a Bizottság szerint elhárítja az akadályt a 

földgáz szabad áramlásának és versenyképes árakon történő beszerzésének útjából Közép- és 

Kelet-Európában, ahol az orosz cég monopolhelyzetével visszaélve több országban is diktálni tudta 

az árakat.  

A 2015 áprilisában az ún kifogásolási nyilatkozat megküldésével elkezdődött versenyjogi vizsgálat 

nyolc tagállamban – köztük Magyarországon – vette górcső alá a Gazprom magatartását, és arra a 

következtetésre jutott, hogy a szerződésekbe foglalt különböző rendelkezéseknek köszönhetően az 

orosz gázóriás az indokoltnál sokkal magasabb árat számolt fel a földgázért Bulgáriában, 

Lengyelországban és a három balti országban.  

Más tagállamokat, így Magyarországot pedig azért ért hátrány, mert a megkötött hosszú távú 

szerződések nem tették lehetővé a földgáz továbbértékesítését, megszegve ezáltal az uniós belső 

piac egyik legfőbb elvét, ami előírja az áruk szabad áramlásának biztosítását.  

„Minden Európában üzletelő vállalkozásnak tiszteletben kell tartania a versenyjogi szabályokat, 

függetlenül attól, hol vannak bejegyezve. A mostani döntés eltávolítja a Gazprom által emelt 

akadályokat, amelyek a földgáz szabad áramlásának útjában álltak Közép- és Kelet-Európában. De, 

ezen túlmenően döntésünk egy testre szabott szabálykönyv a Gazprom jövőbeli viselkedéséhez. 

Arra kötelezi a Gazpromot, hogy pozitív lépéseket tegyen a regionális gázpiacok további 

integrációjának érdekében  és hozzájáruljon egy tényleges belső energiapiac létrejöttéhez 

Európában. Továbbá hatékony eszközt biztosít a Gazprom közép- és kelet-európai ügyfelei számára 

azt illetően, hogy valóban versenyképes áron jussanak a gázhoz” - jelentette ki Margrethe 

Vestager, a versenypolitikáért felelős uniós biztos.  

A versenyjogi döntés – ami tehát lezárja a több éve tartó trösztellenes eljárást – egy sor 

kötelezettséget ír elő az orosz gázmamut számára. Ezek:  

A szerződésekben nem állíthat akadályokat a földgáz szabad áramlása elé, így nem korlátozhatja 

többé a gáz országhatáron túl történő továbbértékesítését; 

Köteles lesz előmozdítani a földgáz áramlását az elszigetelt piacok felől és felé. Ez főleg a balti és a 

bolgár gázpiacot érinti, amelyek elegendő összekötő infrastruktúra (interkonnektor) híján ma még 

eléggé elszigeteltek; 

Strukturált folyamat keretében biztosítania kell a versenyképes gázárakat. Az ügyfelek alacsonyabb 

tarifákat igényelhetnek, ha a Gazprom által szabott árak eltérnek a versenyképes nyugat-európai 

referenciaáraktól. Amennyiben a Gazprom nem ért egyet 120 napon belül, döntőbíróság lesz 

hivatott döntést hozni a vitában.  

Nem élhet vissza többé piaci erőfölényével annak érdekében, hogy például kedvezményeket 

harcoljon ki magának a gázinfrastruktúra tulajdonlását vagy használatát illetően. A Bizottság 

döntése világossá teszi, hogy a Gazprom nem kérhet kompenzációt Bulgáriától az elmaradt Déli 

Áramlat beruházásért.  

Ezek az előírások mostantól jogilag kötelezőek a Gazpromra nézve.  

 

 



Brüsszel, 2018. május 23. 

Eurobarometer-felmérés: 35 éves rekordon az EU iránti elkötelezettség 

A magyarok 78%-a szerint hazánk profitál az EU-tagságból. Ez 6 százalékpontos 

emelkedés ősz óta, és magasabb az uniós átlagnál is, amely az idén 35 éves 

rekordszintet ért el. 

2018-as Eurobarometer: rekordszintű az EU támogatottsága 

Az Eurobarometer-felmérés szerdán közzétett adatai szerint az európaiak 67%-a véli úgy, hogy az 

országuk profitál az EU-tagságból, és 60%-uk jó dolognak tartja az uniós tagságot. Ez utóbbi arány 

2007 óta nem volt ilyen magas. 

„A következő európai választások kétségkívül küzdelmesek lesznek, nem csak a hagyományos 

jobboldali, baloldali és középhez tartozó pártok között folyik majd a harc, hanem azok között is, 

akik hisznek az együttműködés és az uniós szintű integráció előnyeiben, és akik visszafordítanák, 

amit az elmúlt 70 évben elértünk” - mondta el Antonio Tajani EP-elnök az eredmények 

ismertetésénél. „Elengedhetetlen, hogy továbbra is megmutassuk az embereknek, hogy az EU 

számos területen hozzájárul a jólétükhöz és a biztonságukhoz” - hangsúlyozta. 

EP választások és a Bizottság elnöke 

Az Eurobarometer eredményeiből kiderül, hogy az európaiak felét érdeklik a következő európai 

választások, és csaknem egyharmaduk tisztában van a 2019. május 23-26-ra eső időponttal is. A 

magyarok fele ért egyet azzal, hogy számít a véleménye az EU-ban, 51%-uk szerint pedig nagyon 

fontos, hogy részt vegyenek az európai parlamenti választásokon. 

A válaszadók csaknem kétharmada, a magyarok 64%-a szerint átláthatóbbá és 

demokratikusabbá teszi az európai választásokat a 2014-ben bevezetett 

„Spitzenkandidaten”, a listavezető jelöltek rendszere, amelynek eredményeként a legtöbb 

szavazattal bíró politikai csoport jelöltjét választják meg az Európai Bizottság elnökének. 

A kampány témái: terrorizmus, munkanélküliség, bevándorlás 

Az európaiak szerint a választási kampány során elsősorban a terrorizmus elleni küzdelemről 

(49%), a fiatalkori munkanélküliségről (48%), a bevándorlásról (45%), valamint a gazdasági 

növekedésről (42%) kell a jelölteknek vitázniuk. 

A magyarok szerint a legégetőbb kérdés a bevándorlás (62%), Olaszország és Málta után 

hazánk a harmadik olyan uniós ország, ahol ez a legjobban foglalkoztatja az embereket. A második 

legfontosabb téma a terrorizmus elleni küzdelem 47%-kal és a külső határok védelme 43%-kal. Ez 

utóbbi 17 százalékponttal magasabb az uniós átlagnál. Legkevésbé a személyes adatok védelme 

(17%), a fogyasztóvédelem (20%) és a környezetvédelem (21%) bizonyult a magyarok számára 

meghatározó témának. 

Eurobarometer-felmérés 

A kutatáshoz összesen 27601 főt kérdeztek meg személyesen az EU 28 tagállamából. A 

reprezentatív felmérés célja, hogy a Parlament jobban megismerje az emberek véleményét az 

uniós tagságot, az Európai Parlamentet, illetve annak működését illetően. 

 

 

Brüsszel, 2018. május 22. 

Európát nem győzte meg Zuckerberg szép, új világa 



Helyenként önkritikát gyakorolt, de igyekezett mindenkit megnyugtatni arról, hogy 

példátlan globális befolyásra szert tett cége képes tanulni a múlt hibáiból és 

maradéktalanul tiszteletben tartani a május 25-én hatályba lépő új európai adatvédelmi 

szabályokat az Európai Parlament szűk vezetőségével szervezett, de az interneten 

mindenki által követhető meghallgatásán Mark Zuckerberg, a Faceboook alapítója és első 

embere.  

Több héttel kongresszusi meghallgatását követően kedden az Európai Parlament vezetősége előtt 

is megjelent és válaszolt a hangadó képviselők kérdéseire Mark Zuckerberg, a Facebook alapítója, 

aki a nem túl hosszú, nem egészen két órás párbeszéd alatt nyilvánvalóvá tette, egyáltalán nem 

mindegy cége számára, sikerül-e elnyernie, illetve megtartania az európai törvényhozók 

jóakaratát.  

Elébe menve a várható kritikáknak, az első számú közösségi háló fő tulajdonosa és elnök-

vezérigazgatója bevezetőjében önkritikát gyakorolt és elnézést kért azokért a hibákért és 

hiányosságokért, amelyek elsősorban a Cambridge Analytica botránya kapcsán világszerte 

árnyékot vetettek az amerikai IT-óriás jóhírére és a legutóbbi amerikai elnökválasztás apropóján 

arra, hogy a Facebook valóban képes-e még ellenőrzése alatt tartani azt – a több parlamenti 

frakcióvezető által is meghivatkozott - „digitális szörnyeteget”, amit alkotott.  

Miközben ismételten elnézést kért az FB működésében feltárt hibákért és az okozott károk miatt (a 

Cambridge Analytica például Facebook-látogatók százezreinek személyi adataival viszaélve 

befolyásolhatta megalapozott gyanúk szerint az amerikai elnökválasztás eredményét), a cégalapító 

meghallgatásán mindvégig azt bizonygatta, hogy mindez nem változtat minden idők legsikeresebb 

közösségi hálójának alapvetésén, ami az, hogy szót adjon mindenkinek és ilyen módon is 

hozájáruljon - szerinte – a demokrácia jobb működéséhez.  

Mark Zuckerberg cserébe azt ígérte, hogy az FB számottevő erőforrásokat mozgósít annak 

érdekében, hogy hasonló mulasztások ne forduljanak elő a jövőben. Ennek érdekében még idén 

megduplázzák és 20 ezerre emelik azoknak a munkatársaknak a számát, akik az álhírek vagy a 

tiltott és nem megfelelő tartalmak kiszűréséért és törléséért lesznek felelősek. Úgy vélte, hogy ha 

eddig az FB alapvetően az őt használó közösség tagjaira bízta az anomáliák feltárását és 

bejelentését, akkor mostantól a vállalat proaktív módon maga fog elébe menni ennek. 

Azt állította, hogy a végrehajtott beruházásoknak köszönhetően – amelyek szavai szerint negatívan 

fognak hatni a cég jövedelmezőségére is – az FB munkatársai az álhírek és elfogadhatatlan 

tartalmak 99 százalékát már kiszűrik és 10 percen belül eltávolítják még azelőtt, hogy arra az 

ügyfelei felhívnák a figyelmet. Zuckerberg  szerint csak idén eddig már 580 millió álhírt töröltek.  

A világ egyik legnagyobb cégbirodalmának vezére azt is elismerte, hogy a Facebook „túl lassú” volt 

a legutóbbi amerikai elnökválasztás befolyásolására tett orosz kísérlet felismerésében és ennek 

lereagálásában, mivel akkor még a hagyományos kíberkihívások elhárítására koncentrált. Azt 

állította, hogy azóta tanultak a hibából és a 2017-es francia elnökválasztás és a német parlamenti 

választás alkalmából már a helyi hatóságokkal együttműködve hatékonyan küzdöttek a hasonló 

befolyásolási kísérletek ellen. Megnyugtatta az aggódó európai képviselőket is, hogy az FB az egy 

év múlva esedékes EP-választásokon, miként más nemzeti választásokon is résen lesz, és fellép 

majd az ilyen kísérletekkel szemben.  

A Zuckerberget faggató képviselők, az úgynevezett elnökök konferenciájának tagjai láthatóan 

tanulmányozták az FB-vezér néhány héttel ezelőtti amerikai kongresszusi meghallgatását és 

felkészülten, lényegre törően tették fel kérdéseiket. Manfred Weber (néppárti frakcióvezető) és 

több más kollégája is afelől érdeklődőtt, hogy vajon a Cambridge Analytica botrány csak a jéghegy 

csúcsa, vagy hasonló meglepetésekre kell felkészülni? A meghívott nem adott egyenes választ, de 

hangsúlyozta, hogy az egyébként 2014-ben kezdeményezett változtatásoknak köszönhetően ma 

már elképzelhetetlen lenne a felhasználók személyi adataival való olyan mértékű visszaélés, mint 

ami az adott esetben történt. Az esetleges régebbi ügyeket a cég szakértői még visszamenőleg 

vizsgálják, eddig kétszáz esetben bukkantak visszaélésekre, de továbbiak várhatók – célzott rá.  



Több képviselőt is az érdekelt, hogy milyen garanciákat tud adni az FB arra, hogy a közösségi 

oldalt nem használók adatait ne szolgáltathassák ki és ne éljenek vissza velük? Erre Zuckerbergtől 

inkább csak általános választ kaptak, de a meghallgatás végén megállapodtak, hogy a vállalat a 

következő napokban írásban is válaszolni fog az EP-tagok konkrét kérdéseire.  

A Facebook-vezér elismerést váltott ki az európai oldalon azzal a kijelentésével, hogy cége május 

25-től globálisan alkalmazni fogja az aznap hatályba lépő új európai adatvédelmi szabályokat 

(GDPR), amelyek kulcsszavai az „ellenőrzés, az átláthatóság és az elszámoltathatóság”, és ami – 

az egyik képviselő szavaival élve – „lehetővé teszi minden európai állampolgár számára, hogy 

pontosan tudomása legyen arról, melyik cég, milyen személyes információkkal rendelkezik róla”.  

Zuckerberg igyekezett bagatellizálni az EP tagjainak ahhoz fűződő aggályait, hogy cége 

monopolhelyzetbe került a digitális piacon és ebben a pozíciójában nem csak a gazdasági versenyt 

torzítja, hanem már a demokráciát is. „Nagyon kompetitív környezetben működünk. A bennünket 

is használók ezernyi más szolgáltatás közül is választhatnak. Ami pedig az üzleti vállalkozásokat 

illeti, az FB a globális hirdetési piac mindössze 6 százalékát fedi le” - közölte.  

„Sohasem válogattunk és nem is fogunk aközött, hogy milyen politikai tartalmak megengedettek és 

melyek nem” - mutatott rá arra a vádra reagálva, hogy cége politikailag nem semleges.  

Guy Verhofstadt, a liberálisok frakcióvezetőjét kevéssé győzték meg a szavai. „Az elmúlt években 

már 15-ször kért nyilvánosan elnézést, idén már három alkalommal. Felvetődik a kérdés, hogy 

egyáltalán ura-e még a cégének, és a helyzetnek?” - mondta, hozzátéve, hogy ő ugyan a szabad 

verseny híve, de hasznosnak tartaná, ha az internetes tartalomszolgáltatások világát is törvényileg 

szabályoznák, akár a bankokat, és nem bíznának az önszabályozásban. Többen, így a 

szociáldemokrata és a néppárti frakció vezetői is hasonló szellemben nyilatkoztak.  

„Aggodalommal tölt el az a szép új világ, amit Mr. Zuckerberg bemutatott nekünk” - szögezte le a 

liberálisok vezére.  

Mark Zuckerberg szerint azonban nem az a jó kérdésfeltevés, hogy kell-e szabályozni a szektort 

vagy sem, hanem hogyan lehetne jól szabályozni. A maga részéről olyan szabályozást támogatna, 

ami nem köti gúzsba az innovációt és lehetőséget ad a jelenleg még egyetemen tanuló fiataloknak 

arra, hogy – miként nem is olyan régen ő – jó ötleteiket sikerre vihessék.  

Az FB alapítója arról sem feledkezett meg, hogy a képviselők figyelmébe ajánlja, milyen fontos 

szerepet játszik úgymond a közösségi oldal a kis- és közepes méretű cégek növekedésében. Úgy 

vélekedett, hogy csak Európában 18 millió kkv használja nap mint nap a Facebook-ot arra, hogy 

eljusson a vásárlóihoz. Azt is hangsúlyozta, hogy az FB 10 ezer állást tart fenn jelenleg Európában, 

ahol 12 városban is fizikailag jelen van.  

Zuckerberg végezetül azokat a gyanúsítgatásokat is félresöpörte, hogy cége nem adózna 

tisztességesen azokban az országokban, ahonnan a nyeresége származik. 

 

 

Brüsszel, 2018. május 18. 

Magyarország még mindig a digitális sereghajtók között 

A digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő öt mutató alapján Magyarország az 

előző évhez képest egy helyezést rontva 2018-ban a 23-ik helyen állt az uniós 

tagállamok rangsorában. A pénteken publikált jelentés szerint „Magyarország a gyengén 

teljesítő országok csoportjába tartozik”.  

Az Európai Bizottság öt fő szempont alapján értékeli az uniós tagállamokban a digitális gazdaság és 

társadalom fejlettségét és ezek alapján rangsorolja őket. Az öt mutató: hálózati összekapcsoltság, 



humán tőke, internetes szolgáltatások használata, a digitális technológiák integráltsága, digitális 

közszolgáltatások 

Magyarország idei 46,5 százalékos eredménye javulás ugyan 2017-hez képest (44,4%), de az 

uniós átlag teljesítménye is felfelé mozdult el (50,8%-ról 54%-ra).  

Magyarország jól teljesít az összekapcsoltság területén (18-ik helyezés az uniós rangsorban), ami a 

nagy sebességű és szupergyors széles sáv széles körben való rendelkezésre állásának és magas 

arányú igénybevételének köszönhető.  

Bár a vezetékes széles sávú lefedettség változatlanul a háztartások 95 %-ára terjed ki, a nagy 

sebességű széles sávú lefedettség mérsékelt ütemben, a 2016-ban mért 81 %-ról 82 %-ra nőtt 

2017-ben. Magyarországon nagyon éles platform-alapú verseny áll fenn, amelyet leginkább az 

szemléltet, hogy a helyi három meglévő telefonszolgáltató közül kettő kábelhálózat-üzemeltető 

tulajdonában áll.  

Jelentős előrehaladás történt a vezetékes széles sáv igénybevétele terén (72 %-ról 78 %-ra 

történő növekedés), amely meghaladja a 75 %-os uniós átlagot. A háztartások majdnem fele (49 

%) legalább 30 Mbps sebességű szolgáltatásra fizet elő, szemben a 33 %-os uniós átlaggal. 

Ezenkívül Magyarország az átlagnál sokkal eredményesebb a szupergyors hálózati 

összekapcsoltságot illetően, ami elsősorban a kábelhálózatok széles körű elterjedtségének 

tulajdonítható: a lefedettség 74 % (az Unióban 58 %), míg az igénybevétel 29,8 % (az Unióban 

15,4 %).  

Ezzel szemben a mobil széles sáv lefedettség nem növekszik és a mobil széles sáv igénybevétele a 

legalacsonyabb (100 főre jutó 49 előfizetés) az EU egészére mért 90 előfizetéshez képest. Ez talán 

azzal magyarázható, hogy a mobiltelefon-használók által fizetett díjak tartósan a legmagasabbak 

közé tartoznak Európában. Ugyanakkor a vezetékes széles sáv árindex megközelíti az uniós 

átlagot.  

A humán tőke területén Magyarország eredménye (21-ik helyezés) elmarad az átlagtól, mivel a 

jelentés szerint a lakosság fele nem rendelkezik alapszintű digitális készségekkel és alacsony a 

természettudományokat, technológiát, műszaki tudományokat és matematikát (STEM) tanuló 

diplomások száma.  

Az internetfelhasználók aránya 76 % az uniós 81 %-hoz képest. Csupán a lakosság 50 %-a 

rendelkezik legalább alapszintű digitális készségekkel, és ez az arány nem javul. A készségek 

jelentős mértékben hiányosak: az 55 évesek és annál idősebbek csupán 21 %-a (az Unióban 34 %) 

és az alacsony iskolai végzettségűek csupán 25 %-a (az Unióban 30 %) rendelkezik legalább 

alapszintű digitális készségekkel. A fejlett készségeket illetően az IKT-szakemberek aránya 

Magyarországon alig marad el az uniós átlagtól, illetve a STEM végzettségűek aránya a mérsékelt 

növekedés ellenére viszonylag alacsony maradt.  

Az internetes szolgáltatások használatának tekintetében ugyanakkor hazánk az átlag fölött teljesít 

és a 12-ik helyet foglalja el.  

A magyar internetfelhasználók 84 %-a használ közösségi hálózatokat, ami a második legmagasabb 

arány az EU-ban, 85 %-uk olvas híreket (az EU-ban 72 %) és 59 %-uk bonyolít videohívásokat (az 

EU-ban 46 %). A közösségi média használatának tekintetében Magyarország az első helyen áll.  

Az online tranzakciós szolgáltatások igénybevétele azonban továbbra is alacsony mértékű: az 

internetfelhasználók csak 49 %-a használ e-bankolási és e-kereskedelmi szolgáltatásokat az uniós 

61 %-os, illetve 68 %-os aránnyal szemben.  

Bár az információs és kommunikációs technológiák (IKT-k) használata a vállalkozások által és az e-

kereskedelemben javult, a magyar vállalkozások még nagyon távolnak állnak attól, hogy 

maximálisan kihasználják a digitális technológia által kínált lehetőségeket.  



A digitális technológiák vállalkozások általi integrálása tekintetében Magyarország a 25. helyen áll, 

jelentősen elmaradva az uniós átlagtól. Magyarországon a vállalkozások “riasztóan alacsony 

aránya” oszt meg információkat elektronikus formában (14 % szemben az uniós 34 %-kal).  

Bár a közösségi média, elektronikus számlázás és felhőalapú szolgáltatások használata növekedett, 

Magyarországnak nem sikerült csökkentenie lemaradását az EU-val szemben. Ugyanez jellemző az 

e-kereskedelemre, mivel a kkv-k csupán 12,5 %-a végez online értékesítést, ami enyhe 

növekedést mutat az előző évhez képest, azonban nem éri el a 17,2 %-os uniós átlagot.  

A helyzet valamelyest javult a digitális közszolgáltatások terén, beleértve az e-egészségügyet, 

azonban hazánk továbbra is a 27. helyezett és minden tekintetben az uniós átlag alatt szerepel.  

Magyarországon a digitális közszolgáltatások a jelentés szerint továbbra is a digitális gazdaság és 

társadalom legnagyobb kihívást jelentő területei közé tartoznak. 

Magyarország a 23. helyet foglalja el az adatok közigazgatási rendszerek közötti, a polgárok 

életének megkönnyítését szolgáló újbóli felhasználása (Űrlapok automatikus kitöltése) terén, és 25. 

a szolgáltatások kiépítettsége (Teljes körű online ügyintézés) tekintetében. 2017-ben az e-

kormányzati szolgáltatások felhasználóinak aránya 45 %-on állt (uniós átlag: 58 %). A nyílt 

hozzáférésű adatok tekintetében Magyarország 5 százalékponttal javította eredményét, azonban 

nem tudta felszámolni lemaradását az EU-val szemben. 2017 márciusában az elektronikus 

egészségügyi szolgáltatások használata is alacsony szinten volt. 

 

 

Brüsszel, 2018. május 18. 

GDPR: Magyarországon nem hoz nagy változást 

Jan Albrecht az Európai Parlament német, zöldpárti képviselője, a belügy, igazságügy és 

szabadságjogok bizottságának helyettes elnöke. Az ő felügyeletével dolgozták ki az új, 

mérföldkőnek ígérkező adatvédelmi szabályozást, amely hamarosan életbe lép. 

Az Európai Unió Átfogó Adatvédelmi Szabályzata (GDPR) olyan mértékben változtat az eddigi 

gyakorlaton, amire 20 éve nem volt példa. Ami a lényeget illeti, szigorodnak a személyes adatok 

gyűjtésére, tárolására és felhasználására vonatkozó szabályok, a civilek viszont, akiknek az 

engedélyére eddig is szükség volt, a korábbinál könnyebben ellenőrizhetik, hol milyen adataikat 

tartják nyilván. A nevekről, fotókról, emailcímekről és a közösségi médiában megjelenő posztokról 

van szó. 

A bírságok emelkednek: elérhetik a cég éves bevételének 4 százalékát is, vagyis alkalmasint 

dollármilliók foroghatnak kockán. 

Adódik a kérdés, hogy vajon az új szabályozás mit jelent majd a gazdasági szereplők, és mit a 

magánemberek számára. Az Euronews riportere, Damon Embling Jan Philipp Albrechtet kérdezte. 

Damon Embling, Euronews: Jan Philipp Albrecht, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat! 

Mondják manapság, hogy az adat és információkereskedelem a 21. század olajpiaca. Nagy halak 

uralják a terepet, és sok pénzt keresnek vele. Egyetért ezzel? 

Jan Albrecht, német EP-képviselő, adatvédelmi szakember: Szerintem ez nem igazán jó hasonlat, 

mert számos különbség van a kettő között. De azért van benne valami, mert ahogy az olajpiac is 

kezd túlnőni az ipari modellünkön, az adatgyűjtésre alapozó üzletek is önálló életet élnek mára, az 

adathalászat mostanra külön iparág. Akár személyes, akár nem személyes adatokról van szó, 

egyre inkább beleszól ez a mindennapjainkba. 

https://www.hwsw.hu/hirek/57191/eu-adatvedelmi-iranyelv-gdpr-jog-horvath-katalin.html


Damon Embling: Az új európai szabályozás számunkra, laikusok számára remek dolognak tűnik. 

De ha jól sejtem, az elmúlt években, amíg Önök ezen dolgoztak, nem mindenki volt ilyen lekes, 

nem igaz? 

Jan Albrecht: Persze, hogy nem, sok az indulat ekörül, sokan engedékenyebb, sokan még 

szigorúbb szabályrendszert szeretnének. Én úgy látom, hogy elég jó a kompromisszum, amit 

kötöttünk, mondhatnám, hogy win-win helyzetben vagyunk. Az állampolgárok jelentős védelmet 

kaptak a digitális világban, amely egyre újabb termékekkel és fejlesztésekkel áll elő, és ez jó, 

ugyanakkor van egy csomó kockázatuk. A másik oldal számára az a jó hír, hogy egységes lett a 

szabályozás, nincs 28 féle különböző elvárás, illetve, hogy megteremtettük a feltételét a jogszerű 

adatkezelésnek, és ez nagyon fontos. 

Damon Embling: Vegyük az utca emberét itt, az Unióban: vagy az okostelefonjukon, vagy a 

számítógép előtt ülve nézik az emailjeiket, posztolgatnak, keresnek ezt-azt az interneten. Eddig mi 

történt az adataikkal? 

Jan Albrecht: Hát elég kaotikus volt a helyzet. Sokféle adatkezelési metódust használtak, a cégek 

sokféleképpen értelmezték a tájékoztatási kötelezettségüket, a felhasználók jogainak tiszteletben 

tartását is. Persze adatvédelem volt eddig is, de nem nagyon törődött vele senki, főleg az 

interneten nem. 

Damon Embling: Mondana példát arra, mi történhetett az adatainkkal eddig, ha például posztoltunk 

valamelyik közösségi oldalon, és ez most hogyan változik? Mi az extra védelem? 

Jan Albrecht: A felhasználók számára a legfontosabb előrelépés az átláthatóság lesz. Vagyis, ha én 

kezelem valakinek az adatát, garantálnom kell, hogy az illető tud róla. Nemcsak a tényről, hanem 

arról is, hogy mire használom, esetleg kinek adom tovább az ő adatát. Ez azért lényeges, mert 

másképp az emberek nem tudnak élni alapvető jogaikkal, amelyek között egyébként szerepel az 

adataik nyilvántartásának vagy akár törlésének az ellenőrzése. Úgyhogy itt van jócskán 

kommunikációs feladatunk. 

Damon Embling: Hallani, hogy a Facebook megváltoztatja a szabályait azért, mert az európai 

felhasználókra nem vonatkozik az új uniós szabályozás, dacára annak, hogy a cég nemzetközi 

székhelye Írországban van. A cégek ügyeskednek. Mit tudnak tenni ez ellen? 

Jan Albrecht: Az Európai Unión belül biztosan nem fogják tudni kicselezni. Az, hogy a Facebook 

azzal érvel, hogy az argentin bizniszük nem esik az uniós törvények hatálya alá, jól mutatja, hogy 

az európai szabályok kemények, hisz ezért viszik máshová ezeket a szolgáltatásaikat. De szerintem 

az argentin, vagy akár az amerikai felhasználók is nagyot néznek majd, ha azt mondják nekik, 

hogy az európai felhasználók magánélethez való jogát tiszteltben tartják, az övéket meg nem. 

Szerintem ez nem nagyon fog működni. 

Damon Embling: Az új szabályok új követelményeket támasztanak a beleegyezés megszerzését 

illetően is. Ez ugye nem jár szükségszerűen azzal, hogy az adatgyűjtés visszaesik? 

Jan Albrecht: Azt kell elérnünk, hogy ne gyűjtsenek és kezeljenek több személyes adatot, mint 

amennyit feltétlenül szükséges. 

Damon Embling: És ön szerint az új szabályozás jó erre? 

Jan Albrecht: Úgy látom, hogy az egyének jobban tudják majd ellenőrizni - ha kell, megállítani - 

ezt a folyamatot. 

Damon Embling: Nagyon sokan nem olvassák el az apróbetűs részt, amikor keresgélnek az 

interneten, egyszerűen rányomják, hogy oké, hogy megnézhessék, megkaphassák, amit keresnek. 

Ezzel mit lehet kezdeni. Az emberek továbbra is ezt csinálják majd, és akkor minden marad, ahogy 

eddig volt. 



Jan Albrecht: Az a lényeg, hogy legyen egy pont, ahol be lehet avatkozni. Egy rövid pillanat, 

amikor közbe tudok, és közbe kell lépnem! 

Damon Embling: Vagyis felelősségteljesebbnek kell lenniünk? 

Jan Albrecht: Szerintem igen. Nincs az a törvény, amely megvédi az embereket saját maguktól. Ha 

magam adom át az adataimat, akkor nincs adatvédelem. Védelmet az élvez, aki tudatos ebben, 

úgyhogy annak kell lennünk. Élnünk kell a jogainkkal. 

Damon Embling: Azért van ennek kockázata az európai gazdaságra nézve. Érinti a munkahelyeket, 

a vállalkozásokat. Vissza tudja vetni ezeket a szigorúságával. Ez reális veszély? 

Jan Albrecht: Nem hiszem. Nem a Facebook az egyetlen, amely megváltoztatja emiatt a belső 

szabályzatát. Ugyanis ha itt meg tudnak felelni, akkor bárhol jók lesznek ebben. Ha úgy tetszik, így 

exportáljuk az adatvédelmi modellünket, ráadásul azok a cégek, amelyek magukévá teszik ezt a 

szabályozást, vonzóbb alternatívát jelentenek másutt akár a Facebookkal, akár egyéb 

versenytársaikkal szemben. 

Damon Embling: De ezzel sokkal bürokratikusabbá válik az életüket, ami a többi között sok pénzbe 

is kerül, nem igaz? 

Jan Albrecht: Amikor változnak a törvények, például ha össze kell hangolni az uniós jogszabályokat 

a hazaival, azzal mindig van munka. 

Damon Embling: A közelmúlt adatkezelési botrányai megmutatták, milyen kiszolgáltatottak 

vagyunk mi, uniós polgárok, ha az adatainkról van szó. Miért kellett ilyen sokat várnunk erre a 

szabályozásra? A cégek elég régóta lavíroznak, nem? 

Jan Albrecht: Igen, hosszú évekig nem érvényesült az adatvédelem, mert tele volt kiskapukkal, 

vagy a hatóságok gyengeségén múlott, mint például Írországban, el is bújtak ott többen. 

Damon Embling: De az Európai Unió miért hagyta ezt? 

Jan Albrecht: Azért, mert eddig csak ajánlás volt ezzel kapcsolatban, a tagállamok eldönthették, 

mit és hogyan vesznek át belőle. Úgyhogy a cégeknél külön jogászcsapat kereste a kiskapukat. 

Ennek véget kellett vetnünk. 

Damon Embling: Ön szerint van esélye annak, hogy mások átvegyék ezt a modellt? Például az 

Egyesült Államok... 

Jan Albrecht: Az amerikai felhasználók 68-69 százaléka igényt tartana erre, úgyhogy speciel 

Washingtonon nagy a nyomás. 

Damon Embling: De vajon van-e politikai akarat? 

Jan Albrecht: Többféle javaslat van a kongresszus előtt, még nagyon az elején tartanak a 

dolognak. Mi vagyunk a világon az elsők, akik bevezetünk egy átfogó adatkezelési 

szabályrendszert. 

 

 

Brüsszel, 2018. május 16. 

Blokklánc technológia: „Arra törekszünk, hogy az EU vezető szerepet 

töltsön be” 



 Az EP ipari szakbizottsága szerdán tette meg az első lépést a blokklánc technológiára 

épülő vállalkozások és alkalmazások szabályozása felé. Infografikával mutatjuk be, mi is 

az a blokklánc. 

A Bitcoin és hasonló kriptovaluták alapjául szolgáló blokklánc technológia felrázta a pénzügyi 

szektort, de emellett a médiától kezdve a közigazgatásig is egyre több helyen kezdik el használni. 

Épp ezért az Európai Parlamentipari szakbizottsága szerdán megszavazta a blokkláncra épülő 

vállalkozások és alkalmazások szabályozására vonatkozó állásfoglalási indítványát. 

Forradalmi változások 

„A blokkláncnak és általában az elosztott főkönyvi technológiáknak van egy erősen forradalmi 

eleme, amely számos ágazatra hatással lesz, a pénzügyi szolgáltatások csak egy ezek közül. A 

blokkláncról szóló állásfoglalásban megvizsgáljuk a közvetítő kiiktatásának hatásait más 

szektorokban is, úgymint az energiaiparban, az egészségügyben, az oktatásban, a kreatív 

iparágakban és a közigazgatásban” - mondta el Eva Kaili (szocialista, görög), az EP tudományos 

témákkal foglalkozó osztályának (STOA) elnöke. 

A Parlament mellett az Európai Bizottság is egyre többet foglalkozik a blokklánc technológiával, 

februárban például megalapította az Uniós Blokklánc Megfigyelőközpontot és Fórumot. 

 

 

Belgium, 2018. május 11. 

Milyenek lesznek a jövő hulladéklerakói? 

Az egyik belgiumi szemétlerakóban a kilencvenes évek óta 20 millió tonna szemetet égettek el. 

Nem kis ökológiai kihívás, egyben gazdasági lehetőség. Vajon hatékony, fenntartható módon 

megsemmisíthető, illetve újrahasznosítható ez a rengeteg műanyag és fém? Európai kutatók a 

dolgok mélyére ásnak, hogy megtalálják a választ. 

A teljes terület 230 hektár. Egyes helyeken tíz méter vastag műanyag-, fa-, fém-, papír- vagy 

kartonréteg rejlik a mélyben. Ahol a legtöbb ember csak a szeméthalmot látja, az a hely a tudósok 

és a hulladékkezelők számára valódi aranybánya. 

"Az itt található hulladék nagy mennyiségű másodlagos nyersanyagot és energiát jelent, amelyet 

ebből a régi lerakókból visszanyerhetünk és újra hozzáadhatjuk a gazdasághoz. Mindehhez 

azonban nagyon innovatív technológia szükségeltetik, így a hulladékot kivesszük a lerakóból és 

rendkívül fejlett válogatási technikának köszönhetően kinyerünk belőle bizonyos szegmenseket” - 

mondta Yves Tielemans, a Machiels Group osztályvezetője. 

A technológiák egyikét Ausztriában tesztelik. Az ott látható prototípus három különböző szenzora 

lehetővé teszi a régi hulladéklerakókból származó hulladék kezelését, amelynek megváltozott 

összetétele és szerkezete a jelenleg használt szortírozó berendezéssel nem ilyen egyszerű. 

"A lerakókon belül a hulladék különböző hatásoknak van kitéve, a por és a víz megváltoztatja a 

eltemetett hulladék felületét, ezenkívül a lerakóban nagyon alkalikus és savas is lehet a környezet, 

ami ugyancsak hatással van az anyagra, így amikor a hulladékot kivonják, mi adaptáljuk az 

algoritmusokat a gépünkben lévő szenzorokban, így megfelelően el tudjuk rendezni a különböző 

anyagokat, miközben bizonyosakat kizárunk” - mondta Bastian Küppers, a löbeni Montanuniversitat 

hulladékgazdálkodási szakértője. 

A válogatás után az anyagot különféle fejlett vegyi folyamatokon keresztül lehet újrahasznosítani. 

A szakemberek például üvegporrá alakítják a hulladékot, homokkal keverik, az így kapott mixtúra 

építőipari alapanyagok fontos összetevője lehet. 

http://www.europarl.europa.eu/committees/hu/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-619.045%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/125109/EVA_KAILI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/stoa/cms/cache/offonce/home/panel
http://www.europarl.europa.eu/stoa/cms/cache/offonce/home/panel
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-521_hu.htm
http://new-mine.eu/


"Ezeknek a termékeknek a kémiai állapota teljesen különbözik a hagyományos cementbetonétól, 

mechanikailag ugyanazokat a tulajdonságokat nyújtják, de kémiailag teljesen eltérőek, például 

jóval ellenállóbbak a savas támadásokkal vagy a magas hőmérsékletekkel szemben" – mondta 

Lukas Arnout mérnök. 

Európa-szerte nagyjából 500 ezer hulladéklerakó vár ugyanerre, hogy mind gazdasági, mind 

környezetvédelmi szempontból nyerő helyzetbe kerüljenek. 

„Minden hulladéklerakó olyan, mint egy ház, mint egy építkezés: előbb-utóbb repedések lesznek 

rajta, előbb-utóbb vízszennyezés, talajszennyezés fog történni, vagyis előbb-utóbb mindegyik 

lerakóban be kell avatkozni. Ezért a fejlettebb lerakókban megpróbálják összekapcsolni a 

kármentési szempontot az erőforrás-helyreállítási tevékenységekkel” - mondta Peter Tom Jones 

mérnök és projektkordinátor. 

A fejlett, felelősségtudatos hulladéklerakás kevesebb mint tíz éven belül realitás lehet Európában, 

persze csak akkor, ha a jogszabályi háttér is adott lesz hozzá. 

 

 

Brüsszel, 2018. május 8. 

Kemény szkanderezés az energiahatékonysági irányelv körül 

Május 16-án tartják a soron következő háromoldalú egyeztetést az úgynevezett tiszta 

energiacsomag egyik legfontosabb eleméről, az energiahatékonysági irányelvről, ám az Európai 

Parlament még mindig óriási távolságot lát az intézményi álláspontok között, amelyek lehetővé 

tennék a jogalkotás május végén történő lezárását.  

Az egyik fő vitapont a 2030-ig elérendő energiahatékonysági cél meghatározása. Az Európai 

Bizottság a még 2014-ben tagállami szinten rögzített 27 százalékos cél 30 százalékra történő 

megemelését javasolta, ám az Európai Parlament ennél jóval ambiciózusabb energiamegtakarítási 

forgatókönyv mellett tette le a garast. A képviselők a folyamatban lévő háromoldalú egyeztetésen 

amellett kardoskodnak, hogy uniós szinten 35 százalékra emeljék fel a célt.  

„A legjobb és leghatékonyabb módja a Párizsban rögzített kibocsátás célok elérésének az 

ambiciózus energiahatékonysági cél, hiszen az a legolcsóbb energia, amit nem fogyasztunk el” - 

mutatott rá kedden újságíróknak Jávor Benedek, magyar képviselő, a jogalkotási jelentés zöldpárti 

árnyékjelentéstevője.  

Jávor a Tanács éppen kedden kiszivárogtatott eddigi utolsó kompromisszumos javaslata alapján is 

jóformán áthidalhatatlannak látja az ellentéteket. A képviselő ugyan biztatónak tartja, hogy most 

már a közös tanácsi mandátum is kész 30 százaléknál (azaz a bizottsági javaslatnál is) magasabb, 

31-33 százalékos energiahatékonysági célt elfogadni (ennyivel csökkenne az energiafelhasználás 

ahhoz képest, mintha változatlan lenne a helyzet), más tekintetben ugyanakkor még tetemes a 

távolság a két intézmény között.  

Miközben az EP jogilag kötelező érvényű célt határozna meg, addig a tagállamok továbbra is csak 

indikatív energiamegtakarítási célokban gondolkodnak. Ez azonban a magyar zöldpárti képviselő 

szerint nem adná meg a beruházásokhoz szükséges kiszámíthatóságot és stabilitást az üzleti szféra 

számára. 

Az EP amennyire lehet leszűkítené a főszabály alól kibúvókat adó mentességek körét, attól tartva, 

hogy a jogszabályt gyengítené a túlzott mértékű rugalmasság. A képviselők ezért az 

energiahatékonysági irányelv hatókörét az egész közlekedési szektorra kiterjesztenék, miközben a 

Tanács csak a közlekedés 10-20 százalékát terelné be a jogszabály hatálya alá.  



A Parlament az elsődleges és a végső energiafogyasztás esetében is energiahatékonysági célt írna 

elő, miközben a Tanács a felemás megközelítés híve.  

Az egyik leggyakrabban megfogalmazott bírálat az EP „maximalista” megközelítésével szemben az, 

hogy a magasabb energiahatékonysági célok alááshatnak más éghajlatváltozás kezelésére irányuló 

uniós politikákat, köztük az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszerének (ETS) működését azáltal, 

hogy még lejjebb vinnék a kibocsátási egységek már amúgy is alacsony árát, és ilyen módon nem 

ösztönözné beruházásokra az ipari létesítményeket.  

 

 

Brüsszel, 2018. május 3. 

Állatkísérletek a kozmetikaiparban: globális tilalmat! 

A kozmetikumok készítésénél végzett állatkísérleteket az EU már 2009-ben betiltotta, az EP-

képviselők most azon dolgoznak, hogy globálisan kiterjesszék a tilalmat. 

Az állatoknak nem kell smink 

Az európaiak 89%-a szerint fontos, hogy az EU világszerte lépjen fel a hatékonyabb állatvédelem 

érdekében. Az EU már 2004 óta tiltja a kész kozmetikai termékeken végzett állatkísérleteket, 2009 

óta pedig már az alapanyagokat sem tesztelhetik állatokon, ráadásul 2013-tól az Unión kívül 

állatkísérletekkel készült termékek forgalmazását is betiltották. 

Mivel Európa a világ legnagyobb kozmetikai piaca, ezért az EU felelőssége jelentős. Bár az Unió 

élen jár a kozmetikaipari állatkísérletek felszámolásában, a világon körülbelül az országok 80%-

ában még mindig végeznek állatkísérleteket, köztük olyan jelentős piacokon is, mint az Egyesült 

Államok és Kína. 

Az EP globális tilalmat szorgalmaz 

2023-ra világszerte betiltaná a kozmetikai termékeknél alkalmazott állatkísérleteket és az így 

készült termékek forgalmazását a Parlament - erről szavaztak az EP-képviselők május 3-án, a 

brüsszeli plenárison. 

Az állásfoglalás arra szólítja fel az EU-t, hogy az ENSZ keretein belül dolgozzon a tilalom 

kiterjesztésén, valamint ne engedje, hogy folyamatban lévő kereskedelmi tárgyalások vagy a 

Kereskedelmi Világszervezet szabályai puhítsanak az uniós tilalmon. 

Az EP szerint ma már semmi sem indokolja a kozmetikaipari állatkísérleteket, a kozmetikumok 

biztonságát nem kompromittálta a sok éves tilalom.  

 

 

Brüsszel, 2018. május 3. 

EP: fel kell lépni a sajtószabadságot fenyegető veszélyek ellen 

 A tagállamoknak az újságíró szervezetekkel együttműködve létre kellene hoznia egy független és 

pártatlan szabályozói szervet, amely nemzeti szinten foglalkozik az újságírókkal szembeni erőszak 

és fenyegetések figyelésével, dokumentálásával és bejelentésével. A fenyegetett újságíróknak az 

öncenzúra elkerülése érdekében megfelelő jogi védelemre kell tudniuk támaszkodni. 

Online zaklatás, bosszú pornó és gyermekek szexuális kizsákmányolása 

http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2096
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32009R1223
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32009R1223


A jelentés szerint ezek a jelenségek egyre aggasztóbb méretet öltenek, ezért ki kell dolgozni olyan 

jogszabályokat, amelyek az emberi méltóságot egyértelműen sértő tartalmak felfedezésére, 

jelzésére és a közösségi médiából történő eltávolítására irányulnak. 

Álhírek - a tények ellenőrzésének előmozdítása 

A szöveg emlékeztet arra, hogy az „álhír” fogalmát sohasem szabad sem a nyilvánosság médiába 

vetett bizalmának aláásására, sem a kritikus vélemények hitelrontására és bűncselekménnyé 

nyilvánítására felhasználni. 

Az objektív tájékoztatás elősegítése érdekében bátorítja a közösségi médiát üzemeltető vállalatokat 

és az online platformokat olyan eszközök kifejlesztésére, amelyek lehetővé teszik a felhasználók 

számára az álhírek jelzését és megjelölését a gyors helyesbítés megkönnyítése érdekében. 

Végezetül a Parlament felszólítja a Bizottságot, hogy terjesszen elő egy úgynevezett Anti-Slapp - a 

közéleti részvétel elleni stratégiai pereket meggátló - irányelvet, amely megvédi a független 

médiumokat az elhallgattatásuk vagy megfélemlítésük céljából indított perektől. 

 

 

Brüsszel, 2018. április 25. 

Már érezhető az új adatvédelmi törvény hatása 

13-ról 16 évre emeli a felhasználók alsó korhatárát Európában a WhatsApp üzenetküldő 

szolgáltatás. A most bejelentett változás oka, hogy egy hónap múlva életbe lép az Európai 

Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation, GDPR), amely szigorítja az uniós 

polgárok személyes adatainak kezelését. A két éve készülő szabályozás egy csaknem 20 éves 

irányelvet vált fel, részben a globalizáció, részben a digitalizáció elterjedésének üteme miatt. 

— Az új technológiai kihívások egyre tömegesebbé, gyorsabbá teszik az adatkezeléseket, az 

állampolgárok egyre nehezebben tudják ellenőrizni, nyomon követni az adataik sorsát – mondta 

Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke. 

Ezért van szükség egy erős, egységes és kikényszeríthető új szabályozásra. A személyes adatok 

kezelését továbbra is a nemzeti adatvédelmi hatóságok ellenőrzik. Jogsértés esetén akár a cégek 

éves árbevételének 4 százalékát kitevő, de maximum 20 millió eurós bírságot is kiszabhatnak. 

— Abban az esetben fogunk eljárást indítani, hogyha kapunk beadványt, amelyből valószínűsíthető 

a jogsértés, akkor meg fogjuk vizsgálni az adatkezeléseket – mondta Péterfalvi Attila. 

Az adatok kezeléséhez szigorúbb tájékoztatási és beleegyezési feltételeket, valamint szigorúbb 

adatbiztonsági előírásokat tartalmazó rendelet érint minden uniós polgár adataival dolgozó céget és 

intézményt, így a közösségi médiacégeket is. A Facebook ezért már előre bejelentette, hogy 

felhasználóinak adatait Európából amerikai szerverekre költözteti. A törvény alól kibújni így sem 

tud, az adatkezelési vizsgálatokat azonban nehezítheti. 

— A május 25-én életbe lépő Európai Adatvédelmi Rendelet nem csak az online-piac szereplői által 

bekért személyes adatokat védi, ugyanez a törvény vonatkozik majd a kis- és középvállalkozások 

által kezelt adatokra is. Ezen cégek jelentős része azonban még nem készült fel az új szabályozás 

alkalmazására. Erre mostantól mindenkinek már csak egy hónapja van. 

 

 

2018. április 25. 



Egy innovatív online felület orvosnak, betegnek, ápolónak 

A Teleprometeus egy online oktató-, és információs felület az egészségügyben dolgozók számára. 

Két kórház, egy ciprusi Nicosiában, és egy Kréta szigetén lévő, görög csatlakozott a rendszerhez. 

A nicosiai intézmény intenzív osztályának vezetője, Dr Theodoros Kyprianou elmondta, mit vár a 

projekttől. 

„Az ötlet lényege az, hogy olyan felületet, rugalmas platformot hozzunk létre, amelyik felhasználó-

barát. Mind az intenzív ellátásban, műszakban dolgozók, mind az éppen otthon tartózkodó kollégák 

számára elérhető legyen, akár mobil-eszközökről is.” 

„Egy másik példa, a páciens szempontjából; valakinek állandó légzési nehézségei vannak, tudni 

szeretné - ő is és a gondozója, hozzátartozója is - mi a teendő, mivel lehet könnyíteni a beteg 

állapotán. Ez az oktató-program ebben is segít. Ha valami mégsem egyértelmű, a chat-en keresztül 

kapcsolatba léphet szakemberrel. Kérdéseket tehet fel, mit, milyen gyakran kell cserélni a 

betegnél. Milyen eszközöket, anyagokat érdemes használni az ápolás során. Szóval gyors 

gyakorlati útmutatás, segítség forrása ez az online felület.” 

„Nos, hiszek abban, hogy ez egy olyan platform, amelyik Cipruson és azon kívül is jól szolgálja a 

célokat.” 

 

 

Brüsszel, 2018. április 23. 

Uniós védelem a közérdekű bejelentőknek és az oknyomozó 

újságíróknak 

Az uniós jog megsértéséről beszámoló, visszaélést bejelentő személyek magas szintű védelméről 

szóló jogszabályi javaslatot mutatott be hétfőn az Európai Bizottság. A kezdeményezés célja, hogy 

valamennyi EU-tagállamban közös szabályok védelmezzék a visszaéléseket bejelentő személyeket 

az uniós politikák hatálya alá tartozó területeken.  

Először kívánja jogszabállyal szavatolni a visszaélést bejelentő személyek jogait és bármiféle 

megtorlással szembeni védelmét az Európai Bizottság az EU valamennyi tagállamában olyan 

esetekben, amelyek az uniós jog hatálya alá tartoznak.  

A Bizottság által hétfőn előterjesztett irányelv-tervezet valamennyi uniós tagállamban közös, 

magas szintű normák figyelembe vételével szavatolná azoknak a személyeknek a védelmét, akik 

törvényellenes cselekedetekre  és visszaélésekre irányítják rá a figyelmet az uniós jog széles 

területén. 

A Frans Timmermans első bizottsági alelnök és Vera Jourová, igazságügyi biztos által hétfőn 

bemutatott javaslat a közbeszerzés, a pénzügyi szolgáltatások, a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása elleni küzdelem; a termékbiztonság; a közlekedésbiztonság; a környezetvédelem; a 

nukleáris biztonság; az élelmiszer- és takarmánybiztonság, az állategészségügy és -jólét; a 

közegészségügy; a fogyasztóvédelem; a a magánélet védelme, az adatvédelem, valamint a 

hálózatbiztonság és az információs rendszerek biztonsága területén nyújtana uniós szintű védelmet 

a jogsértések és visszaélések bejelentőinek.  

De, a jogszabályt az uniós versenyszabályok megsértésére és a társasági adózási szabályok 

megsértésére és az azokkal való visszaélésre, valamint az EU pénzügyi érdekeinek károsítására is 

alkalmaznák. A Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat, hogy lépjenek túl ezeken a 

minimumszabályokon, és ugyanezen elvek alapján hozzanak létre a visszaélést bejelentő személy 

védelmére vonatkozó átfogó kereteket. 



Az új jogszabály biztonságos csatornákat hoz létre a szervezeten belüli és a közigazgatási szervek 

felé tett bejelentések számára. Továbbá védelmet nyújt a visszaélést bejelentő személyeknek az 

elbocsátással, az alacsonyabb beosztásba sorolással és a megtorlás egyéb formáival szemben. Arra 

is kötelezi a nemzeti hatóságokat, hogy tájékoztassák polgáraikat, és nyújtsanak képzéseket a 

közigazgatási szerveknek a visszaélést bejelentő személyek kezelésével kapcsolatban. 

A Bizottság szerint a közelmúltbeli botrányok, mint a Dieselgate-botrány, a Luxleaks-

kiszivárogtatások, a Panama-iratok vagy a Cambridge Analytica tevékenységével kapcsolatban 

napvilágra kerülő információk azt tanúsítják, hogy a visszaélést bejelentő személyek fontos 

szerepet játszhatnak a közérdeket károsító törvénytelen tevékenységek leleplezésében. 

„A visszaélést bejelentő személyeket védő új szabályok fordulópontot jelentenek. A globalizált 

világban komoly kísértést jelent, hogy a törvényes kereteket átlépve törekedjenek a lehető 

legnagyobb nyereség elérésére, ezért támogatnunk kell azokat, akik készek kockázatot vállalni 

azért, hogy leleplezzék az uniós jog súlyos megsértésének eseteit. Tartozunk ezzel a becsületes 

európaiaknak” - mutatott rá közös sajtótájékoztatójukon Vera Jourová.  

Egy 2016-os globális üzleti etikai felmérés tanúsága szerint a visszaéléseket bejelentő 

munkavállalók 36 százalékát éri megtorlás.  

A javaslat értelmében minden 50 munkavállalónál több személyt foglalkoztató vagy 10 millió eurót 

meghaladó éves árbevétellel rendelkező vállalkozásnak belső eljárást kell kialakítania a visszaélést 

bejelentő személyek bejelentéseinek kezelésére.  

Az új jogszabály minden központi és regionális közigazgatásra, valamint minden 10 000 lakosnál 

nagyobb település önkormányzatára kiterjed. 

A bejelentési rendszer három pillérből áll majd a tervezet tanúsága szerint.  

Először is az érintett cégeknek és az állami szerveknek gondoskodniuk kell majd világos belső 

bejelentési csatornák meglétéről (1. pillér). Ha ezek a csatornák valamilyen okból nem működnek 

vagy az ésszerűen nem várható, bejelentés az illetékes hatóságoknak (2. pillér). Ha az említett 

csatornákon tett bejelentést követően nem hoztak megfelelő intézkedést, illetve a közérdeket 

érintő közvetlen és egyértelmű veszély fennállása vagy visszafordíthatatlan károsodás veszélye 

esetén a bejelentőnek lehetősége lesz a nyilvánossághoz és a sajtóhoz fordulni.  

A javaslat visszajelzési kötelezettségeket is előír a hatóságok és a vállalkozások számára, 

amelyeknek a belső bejelentési csatornán tett bejelentéstől számítva 3 hónapon belül választ kell 

adniuk és nyomon kell követniük azokat.  

A jogszabály szerint a megtorlás valamennyi formája tilos és büntetendő. Ha megtorlás éri a 

visszaélést bejelentő személyeket, ingyenes tanácsadást és megfelelő jogorvoslatokat kell kapniuk 

(például a munkahelyi zaklatás megszüntetésére vagy az elbocsátás megakadályozására irányuló 

intézkedések).  

Ilyen esetekben megfordul a bizonyítási teher, így az adott személynek vagy szervezetnek kell 

bizonyítania, hogy nem megtorlásul lépnek fel a visszaélést bejelentő személlyel szemben. A 

visszaélést bejelentő személyek a bírósági eljárások során is védelmet kapnak, például 

mentesülnek az információk közzétételének kötelezettsége alól. 

A javaslat biztosítékokat tartalmaz a rosszindulatú vagy visszaélésszerű bejelentések 

visszaszorítása és a jó hírnevet érő indokolatlan károk megelőzése érdekében. A visszaélést 

bejelentő személyek bejelentése által érintett személyeket teljes mértékben megilleti az 

ártatlanság vélelme, a hatékony jogorvoslathoz való jog, a tisztességes eljárás és a védelemhez 

való jog. 



Az EU-n belül jelenleg egyenlőtlen védelmet nyújtanak a visszaélést bejelentő személyeknek. 

Jelenleg csak 10 tagállam biztosít teljes körű védelmet számukra. A többi országban részleges 

védelmet nyújtanak, amely csak egyes ágazatokra vagy munkavállalói kategóriákra terjed ki. 

„Megkönnyebbülésünkre szolgál, hogy a közérdekű bejelentők védelmére irányuló kampány 

meghozta a várt eredményt. A civil szervezetekkel, a szakszervezetekkel és újságírókkal közösen 

 keményen harcoltunk azért, hogy az Európai Bizottság a tettek mezejére lépjen. A bejelentők 

számos közelmúltbeli botrány hősei voltak..., támogatást érdemelnek, nem pedig meggyanúsítást. 

A Bizottság javaslata jó kiindulópont. Üdvözöljük, hogy a köz- és a magánszféra is a védőernyő alá 

került, továbbá a direktíva által lefedett széles területet is” - jelentette ki Jávor Benedek, a zöldpárt 

átláthatósági ügyekben illetékes szóvivője.  

Az új szabályok kizárólag az uniós tagállamokra és nem az uniós intézményekre vonatkoznának, 

amelyek a Bizottság állítása szerint már rendelkeznek hatékony eszközökkel és szabályokkal a 

visszaélést bejelentős védelmére.  

 

 

Brüsszel, 2018. április 19. 

Új uniós szabályozás az ökológiai gazdaságról és a bioélelmiszerekről 

(interjú) 

Az EP-képviselők április 19-én elfogadták az ökológiai termelés reformjáról szóló jelentést. Martin 

Häusling (zöldpárti, német) jelentéstevővel beszélgettünk az új szabályozás előnyeiről. 

Martin Häusling az ökológiai termelésről 

Húsz hónapig tartottak a tárgyalások az ökológiai gazdálkodásról szóló uniós szabályozásról. 

Hogyan értékeli az eredményeket? Mik a legfontosabb pontjai a reformnak, és miért volt rájuk 

szükség? 

A reformot az ökológiai gazdálkodás új kihívásaira szabtuk, a szektor rohamosan növekszik. A 

jövőben következetesebb ellenőrzést gyakorolhatunk a csalások megfékezésére, de hatékonyabbak 

lesznek a szennyeződések elleni intézkedések is (elkerülendő, hogy a bioélelmiszerek olyan meg 

nem engedett anyagokkal érintkezzenek, mint a kémiai növényvédő szerek - a szerk.). 

Az importált ökológiai termékeknek ugyanazoknak az uniós szabályoknak kell megfelelniük, mint az 

európaiaknak. Az új szabályozás a mezőgazdasági termelésre, az állattenyésztésre és a 

vízgazdálkodásra vonatkozóan is tartalmaz rendelkezéseket, ezzel hatékonyabb információs 

rendszereket hozva létre a tagországok között és harmonizálva a kötelezettségeket és a minősítési 

rendszereket. 

Az új szabályozás lefekteti a termőföldes üvegházi termelés alapelveit is. 

Vadonatúj szabályok vonatkoznak a vetőmagok használatára. A jövőben a beszállítók a helyi 

viszonyokhoz alkalmazkodott változatokat is kínálhatnak, amelyek gyakran erősebbek és 

ellenállóbbak a növénybetegségekkel szemben. Eddig, az Egyesült Államokkal ellentétben, 

Európában ezeket csak szigorú szabályok mellett értékesíthették. 

Mi ebből az európai gazdák haszna? 

Számos van! 

Például a csoportos minősítés. A kisebb termelők és feldolgozók ezentúl csoportosulhatnak, ezzel 

csökkentve a minősítéssel és az ellenőrzéssel járó költségeiket. 

Vagy ott az import: az előírásokat olyan harmadik országokkal is összehangoljuk, amelyekkel 

nincsen kétoldalú megállapodásunk, így ezek összhangba hozhatók az európai színvonallal. 

Jelenleg a világon több mint 64 különböző termelési sztenderd van. Az európai gazdáknak így 

egyenlő feltételeket biztosítunk. 

A Parlament sikeresen megtartotta az éves folyamat-orientált ellenőrzéseket is. Ugyanakkor a két 

ellenőrzés közti időszak akár 24 hónapra is meghosszabbítható, ha az elmúlt három évben nem 

találtak semmilyen szabálytalanságot. 



Továbbá javítani fogjuk az információcserét. Az ökológiai tenyésztők és termesztők a tagországok 

felületein hirdethetik a termékeiket, javaikat. Így a gazdák és a kertészek, csakúgy mint a 

tagországok és a Bizottság is jobban átláthatják, milyen az ökológiai tenyésztésből származó 

növények és állatok kínálata. 

A bioélelmiszer-ipar többé már nem egy szűk piaci réteget céloz. Mit tesz az új szabályozás a 

fogyasztók minőségi igényeinek kielégítéséért? Miben láthatják a fogyasztók az új szabályok 

hasznát? 

Az ökológiai szabványok már most nagyon szigorúak, de a fogyasztók bizalmát tovább erősíthetjük 

azzal, ha a szabályok mindenki számára világosak és érthetők. Az új szabályozás mindenképp 

pozitívan járult hozzá ehhez. 

Emellett sok olyan szabály, amely a termelők biztonságát növeli, az a fogyasztóknak is hasznos. Az 

éves folyamat-orientált ellenőrzés azt jelenti, hogy a fogyasztók biztosak lehetnek benne, hogy a 

cégeket rendszeresen ellenőrzik. 

Az importra vonatkozó új szabályok szintén pozitív hatással vannak a fogyasztóra, hiszen ők azok, 

akik a magas szabványok harmonizálásából profitálni fognak. 

Az állatjóléti szabályokat is javítottuk. Betiltottuk a sertések farokkurtítását és az agyarfogak 

lecsípését. A csőrkurtítás továbbra is engedélyezett, de csak az állat életének első három napjában. 

A juhok farokkurtítása és a szarvtalanítás csak rendkívüli esetekben engedélyezett, eseti alapon. A 

sertéstartás körülményeinek javítására további rendelkezéseket adtunk az eddigi szabályokhoz. 

Milyen változtatást hoz az új szabályozás a növényvédő szerek használatában? 

Bár a növényvédők megengedett határértéke parázs vita tárgya volt, az új szabályok nem sokban 

különböznek az eddigiektől. Az ökológiai gazdálkodással foglalkozó cégeknek ezentúl is meg kell 

tenniük az elővigyázatossági intézkedéseket, főleg a tárolás és a szállítás során. A tagországok 

pedig ezentúl is meghatározhatnak a jelenleginél szigorúbb határértéket az élelmiszereknél 

használt növényvédők esetében. 

Új előírás viszont, hogy a hatóságoknak és az ellenőrző szerveknek haladéktalanul el kell járniuk a 

gyanús helyzetekben. 

Fontos beszélni a növényvédő szerek maradványainak jövőbeli kezeléséről is. Természetesen a 

szektornak, a politikusoknak és a hatóságok szakértőinek folytatnia kell az intenzív munkát a 

probléma megoldására, és egy minimalizációs stratégia kidolgozására, a fogyasztók bizalmának 

fenntartásával. 

 

 

Brüsszel, 2018. április 19. 

Jobb minőségű bioélelmiszerek 

Szigorú ellenőrzések a termelési lánc minden pontján 

Csak magas minőségű bioélelmiszereket lehet majd piacra dobni az EU-ban a Parlament által ma 

elfogadott szabályok nyomán. 

A bioélelmiszerek és címkézésük új rendszerével kapcsolatos, az EP és a tagállamok közötti tavaly 

júniusban létrejött megállapodást szentesítette ma 466 szavazattal 124 ellenében 50 tartózkodás 

mellett a Parlament. 

A megállapodás fő eredményei: 

Magas minőség 

Szigorú ellenőrzések - az EP-nek köszönhetően a termelési lánc minden pontját évente legalább 

egyszer ellenőrizni kell. 

Az import árunak mindenben meg kell felelnie az EU-s szabványoknak. 



A termelés növelése 

Vegyes gazdaságok az átállás támogatására - lehetséges lesz egyszerre hagyományos és 

biotermékeket előállítani, ha jól elkülönítik a kettőt egymástól. 

A kistermelőknek lehetősége nyílik arra, hogy pénzt és időt kímélve csoportos tanúsítványt 

szerezzenek. 

A szennyezés elkerülése 

A termelőknek, ha nem akarják elveszíteni a bio minősítést, új megelőző intézkedések révén kell 

gondoskodnia arról, hogy áruikba ne kerüljön kémiai növényvédőszer vagy műtrágya. 

A rendelet életbe lépése után négy évvel a Bizottság megvizsgálja, mennyire hatékony a 

szennyezés elleni védelem és szükség szerint módosít a jogszabályon. 

 

 

Brüsszel, 2018. április 19. 

Támogatni kell a civil szervezeteket az európai értékek védelmében 

A demokrácia, jogállamiság és szabadság uniós védelme 

Legyen a támogatás külön költségvetési tétel a 2020 utáni büdzsében 

A képviselők csütörtökön azt javasolták, hogy jöjjön létre az európai értékek védelmén dolgozó 

civil szervezetek támogatására szolgáló eszköz. 

Az állásfoglalás szerint a civil szervezetek csak nehezen tudják a független és hatékony 

működéshez szükséges forrásokat előteremteni, miközben az aktív és jól fejlett civil társadalom 

jelenti a legmegfelelőbb védelmet ezen értékek eróziójával szemben. 

A képviselők felszólítják az EU-t, hogy a hosszú távú uniós költségvetés (MFF) keretében hozzon 

létre egy pénzügyi eszközt az európai értékek, így a demokrácia, szabadság, jogállamiság, 

alapvető jogok védelmére és előmozdítására - ennek neve lehetne az Európai Értékek Eszköze. Az 

új eszköznek a helyi és nemzeti szinten a fenti értékek védelmén és előmozdításán dolgozó civil 

szervezetek működését kellene célzottan támogatnia. 

A képviselők szerint a támogatásoknak például az állampolgári részvétel növelésére, illetve az 

érdekképviseleti és egyéb felügyeleti tevékenységekre kell irányulnia. 

Emellett fontos, hogy az alapba friss pénz kerüljön, vagyis a támogatás kiegészítő jellegű legyen. 

A kezdeményezést a képviselők támogatták. 

Háttér 

Hasonló célokból a Demokrácia és az emberi jogok európai eszközén keresztül az EU eddig is 

nyújtott közvetlen támogatást az unión kívüli civil szervezetnek, de az EU-n belül erre csak nagyon 

korlátozott lehetőség van - főleg, ami a helyi és nemzeti szinten tevékeny szervezeteket illeti.   

 

 

Brüsszel, 2018. április 17. 

Körkörös gazdaság: új uniós vállalások az újrahasznosítás terén 



A körkörös gazdaságról szóló jogszabálycsomagjában az EU ambiciózus vállalásokat tesz, hogy 

növelje az újrahasznosítást és visszaszorítsa a hulladékok lerakását. 

Az EU új politikát készít egy zöldebb és versenyképesebb jövőért 

A hatékonyabb hulladékkezelés az első lépés a körkörös gazdaság felé, ahol akár az összes 

terméket és alapanyagot újra felhasználják és újrahasznosítják. Az EP-képviselők április 16-án 

vitáztak a körkörös gazdaságról szóló jogszabálycsomagról, amely konkrét határidőhöz kötné a 

tagállamok újrahasznosításra és hulladéklerakásra vonatkozó vállalásait. 

 

A hulladék felét újra kell hasznosítani 

 

A közös európai célkitűzés szerint 2025-re a kommunális hulladék legalább 55%-át újra kell 

hasznosítani, majd ezt az arányt fokozatosan tovább emelnéka 2035-re már 65%-ra. A 

csomagolóanyagokból származó hulladékra még magasabb célokat tűztek ki, 2025-re 65%-át, 

2030-ra pedig 70%-át kell újrahasznosítani.  

 

Ezzel együtt a hulladéklerakás gyakorlatát is visszaszorítanák, 2035-re a kommunális hulladék 

legfeljebb 10%-a kerülhet hulladéklerakókba. 

 

Mi a probléma a hulladéklerakókkal? 

 

Amennyiben nem hasznosítják újra vagy használják fel energiatermelésre, a hulladéklerakókban 

tárolt szemét komoly károkat okoz a környezetnek, megmérgezheti a talajt és a vizeket, árthat a 

velük érintkező vadállatoknak. 

 

A hulladék bomlásából felszabaduló metán hozzájárul a klímaváltozáshoz, de más anyagok is 

szennyezik a levegőt, így az emberi egészségre nézve is károsak. Ráadásul a gazdaságnak is árt, 

hogy újrahasznosítás nélkül értékes alapanyagok vesznek el. 

 

Bár az európai hulladékkezelés jelentősen javult az elmúlt évtizedekben, így is a kommunális 

hulladék mindössze 47%-át hasznosítják újra, és több mint negyede hulladéklerakókban végzi. 

Magyarországon még aggasztóbb a helyzet, hazánkban a kommunális hulladék több mint fele kerül 

hulladéklerakóba. 

 

 

Brüsszel, 2018. április 14. 

Ökológiai termékek az EU-ban: a főbb adatok és az új szabályok 

Nagyobb mértékben nő a bioélelmiszerek iránti igény, mint a biogazdaságok aránya.  

A jobb minőségű bioélelmiszerek, valamint a hatékonyabb környezet- és állatvédelem érdekében 

módosítja az ökológiai termékekről szóló szabályozását az EU. 

Egyre több fogyasztó választ ökológiai gazdálkodásból származó termékeket, ma már nem csak 

egy szűk réteget szolgál ki a bioélelmiszerek piaca. Ugyanakkor az EU-ban továbbra is alacsony az 

ilyen gazdálkodások aránya, így egyre több európai vásárol az Unión kívülről érkező termékeket. 

Az áprilisi plenárison napirendre kerülő módosító javaslat a fogyasztók érdekében szigorítaná az 

ökológiai termékekre vonatkozó szabályokat, ugyanakkor a gazdák helyzetét is javítaná például a 

minősítési eljárás egyszerűsítésével. 

Mi számít ökológiai termelésnek? 

http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/economy/20151201STO05603/korkoros-gazdasag-mit-jelent-miert-fontos-es-mi-a-haszna
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20180328STO00751/hulladekkezeles-az-eu-ban-trendek-es-statisztikak-infografika
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20180328STO00751/hulladekkezeles-az-eu-ban-trendek-es-statisztikak-infografika


Az ökológiai gazdálkodás olyan fenntartható gazdálkodási gyakorlat, amely az élelmiszertermelés 

teljes folyamatában szem előtt tartja a környezetvédelmet és az állatok jólétét, a vetőmagok 

beszerzésétől kezdve a feldolgozáson át az értékesítésig. 

Uniós szabályozás 

Az ökológiai termelésre és az ökológiai termékek címkézésére vonatkozó uniós 

szabályok biztosítják, hogy az egész EU-ban csakis jó minőségű élelmiszereket láthatnak el 

ökológiai címkével. A szabályozás kitér a mező- és halgazdaságra, az élelmiszer-feldolgozásra, a 

biominősítésre, valamint az EU-n kívülről érkező ökológiai termékek szabályozására. 

Az európai biogazdák fenntarthatóan bánnak a természeti erőforrásokkal és az energiával, 

támogatják az állatok jólétét és hozzájárulnak a biológiai sokféleség, az ökológiai egyensúly, illetve 

a víz- és talajminőség fenntartásához. 

Az ökológiai gazdálkodásokra vonatkozó uniós szabályok: 

vetésforgó alkalmazása az erőforrások leghatékonyabb felhasználásáért, 

a kémiai növényvédőszerek és műtrágya használatának tiltása, 

az állatállománynak adott antibiotikumok szigorú korlátozása, 

a genetikailag módosított szervezetek (GMO-k) tiltása, 

helyi és természetes eredetű trágya és takarmány használata, 

szabadtartásos állatnevelés és biotakarmányozás, 

ökológiai elvárásokhoz igazított állattenyésztési gyakorlatok. 

Az Egyesült Államok után az EU-ban fogyasztják a legtöbb bioélelmiszert (a nagyításhoz kattintson 

a kép jobb alsó sarkában található ikonra) 

Az uniós ökologó 

Az EU ökológiai logóját csak az uniós szabályoknak megfelelő élelmiszereken tüntethetik fel, 

például ökológiai gazdaságból származó frissárun, illetve előrecsomagolt termékek esetében 

kizárólag azokon, amelyeknek összetevőinek legalább 95%-a ökológiai minősítéssel rendelkezik. Az 

áruházak saját termékeiket csak akkor láthatják el ökológiai címkével, ha megfelelnek ezeknek a 

szabályoknak. 

Európai bioélelmiszerek és termőföldek 

Az uniós bioélelmiszerek piaca folyamatosan bővül, jelenleg évi 30,7 milliárd euró forgalmat 

bonyolít. Bár az elmúlt években nőtt Európában az ökológiai termőföldek aránya, még így is 

mindössze 7%-át teszik ki az összes mezőgazdasági területnek. 

Magyarországon még ennél is kevesebb, a termőföldek mindössze 3,5%-a rendelkezik ökológiai 

minősítéssel. Emiatt az EU kénytelen importtal kielégíteni az egyre növekvő vásárlói igényt. 

Az ökológiai területek arányában Magyarország elmarad az uniós átlagtól (a nagyításhoz kattintson 

a kép jobb alsó sarkában található ikonra) 

Az új szabályozás 

Az iparágban végbement változások miatt szükségessé vált a meglévő szabályozás felülvizsgálata. 

Az alábbiakban bemutatjuk a módosító javaslat legfontosabb pontjait. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/agri/inag/2017/11-21/AGRI_AG%282017%29613578_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/agri/inag/2017/11-21/AGRI_AG%282017%29613578_EN.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/downloads/logo_hu
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4686_hu.htm


Szigorúbb ellenőrzés: Az élelmiszertermelés minden résztvevőjének éves, de legalább kétéves 

helyszíni ellenőrzésen kell átesnie, beleértve a gazdákat, az állattenyésztőket, az 

élelmiszerfeldolgozókat, a kereskedőket és az importőröket is. 

Igazságosabb verseny: Jelenleg az EU-n kívülről érkező bioélelmiszereknek hasonló, de nem pont 

ugyanolyan szabályoknak kell megfelelniük, mint az európai termékeknek. Ezt a szabályozást 

fokozatosan eltörlik, a jövőben ugyanazok a szabályok vonatkoznak minden Európában értékesített 

ökológiai termékre. 

Növényvédők használata: 2025-től a gazdáknak minden szükséges óvintézkedést meg kell tenniük 

azért, hogy a bioélelmiszerek a meg nem engedett növényvédőkkel és műtrágyával ne 

érintkezhessenek. Ha csalás vagy gondatlanság miatt ez mégis megtörténne, úgy a termék elveszti 

az ökológiai minősítést. Ez nem érvényes azokra a tagállamokra, ahol bizonyos határérték alatt 

megengedett a kémiai növényvédők és a műtrágya használata, amennyiben engedélyezik más 

uniós országból érkező bioélelmiszerek forgalmazását is. 

Vetőmagok és haszonállatok: Minden tagállamban létrehoznak egy digitális adatbázist a 

rendelkezésre álló ökológiai minősítésű vetőmagokról és haszonállatokról. 

Kevert gazdaságok: A jövőben a gazdák ökológiai és hagyományos termékeket is termelhetnek, de 

egyértelműen el kell választaniuk a kettőt. 

Minősítés: Egyszerűbb lesz a kis gazdaságok minősítési eljárása. 

Új biotermékek: Olyan új termékek is kaphatnak ökológiai minősítést, mint a só, a parafadugó és 

az illóolajok. 

 

 

Brüsszel, 2018. április 12. 

Hulladékkezelés az EU-ban: trendek és statisztikák 

Új hulladékkezelési szabályokat hoz az EU.  

 

Az európai háztartások mennyi hulladékot termelnek, és mi történik velük azután? 

A kommunális hulladék mindössze tizedét teszi ki annak a 2,5 milliárd tonna hulladéknak, ami 

évente keletkezik az EU-ban. Ugyanakkor komoly kihívást jelent az újrahasznosítása, mivel nagyon 

vegyes összetételű, sok különböző forrásból származó hulladékról van szó. Emiatt több uniós 

országban a kommunális hulladék jelentős részét még mindig hulladéklerakókban helyezik el. 

Az EP-képviselők áprilisban szavaznak a hulladékkezelésre vonatkozó szabályok módosításáról 

Strasbourgban, hogy a jövőben a hulladék nagyját újrahasznosítsuk. 
 

http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20180227IPR98710/circular-economy-meps-back-plans-to-boost-recycling-and-cut-landfilling
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20180328PHT00734/20180328PHT00734_original.jpg


 

 

Az európai hulladéktermelés eloszlása ágazatonként 

Mennyi hulladék keletkezik Európában? 

http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20180328PHT00734/20180328PHT00734_original.jpg
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20180328PHT00734/20180328PHT00734_original.jpg


2005 és 2016 között 7%-kal csökkent az egy főre eső hulladéktermelés Európában, ugyanakkor a 

tagországokban egymástól különböző trendek figyelhetők meg. Míg például Dániában, 

Németországban és Csehországban nőtt, addig Magyarországon, Romániában vagy épp 

Hollandiában csökkent a hulladéktermelés. 

A legtöbb hulladék Dániában, Máltán, Cipruson és Németországban keletkezett, míg a legkevesebb 

Romániában, Lengyelországban, Csehországban és Szlovákiában. A tehetősebb országokban 

általában több hulladék keletkezik, különösen ha a turizmus is jelentős, mint például Ciprus és 

Málta esetében. Magyarország a hatodik legkevesebb hulladékot termelő uniós ország. 

 
379 kgegy átlagos magyar hulladéktermelése 2016-ban 

Ez jóval alacsonyabb a 2005-ös szintnél, amikor 461 kg volt az egy főre eső hulladéktermelés. 
 

http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20180328PHT00726/20180328PHT00726_original.jpg


 

http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20180328PHT00726/20180328PHT00726_original.jpg


 

EU-s célkitűzések és a kommunális hulladék kezelése a tagállamokban 

Hulladékkezelés 

Környezetvédelmi szempontból a legelőnyösebb, ha eleve kevesebb hulladék keletkezik. 

Ugyanakkor még hatékony újrahasznosítás mellett is elkerülhetetlen, hogy az elfogyasztott 

termékek egy részét kidobják, így azok tárolásával vagy megsemmisítésével is foglalkozni kell. 

Az EU létrehozott egy hulladékkezelési hierarchiát, amely első körben a megelőzésre és az újbóli 

felhasználásra összpontosít, ezzel „második esélyt” adva a termékeknek. Ezt követi az 

újrahasznosítás és komposztálás, illetve a hulladékégetés, amellyel elektromos energia nyerhető. A 

környezet és az egészségünk számára is legkárosabb megoldás a hulladéklerakás, ugyanakkor ez a 

legolcsóbb. 

Európában a kommunális hulladék 47%-át komposztálták vagy hasznosították újra 2016-ban. A 

hulladékkezelés módja azonban régiónként eltér. 

A hulladéklerakás gyakorlata mára már szinte teljesen eltűnt az olyan országokban, mint Belgium, 

Hollandia, Svédország, Dánia, Finnország, Németország és Ausztria. Itt az újrahasznosítás mellett 

hulladékégetést alkalmaznak. Emellett Németország és Ausztria vezetők az újrahasznosításban. 

Ezzel szemben a kelet- és dél-európai országokban még mindig jelentős a hulladéklerakás. Máltán, 

Cipruson, Görögországban és Romániában a keletkezett kommunális hulladék több mint 80%-a 

kerül a hulladéklerakókba, de Magyarország is a hulladék több mint felét nem hasznosítja újra vagy 

használja fel energiatermelésre. 

Ugyanakkor az elmúlt évtizedben több országban, köztük Magyarországon is egyre kevesebb 

hulladék végzi a lerakókban. Míg 2005-ben 3859 tonna hulladékot raktak le Magyarországon, addig 

2016-ban csaknem feleannyit, 1888 tonnát. 
 

 

Brüsszel, 2018. április 12. 

Körkörös gazdaság: mit jelent, miért fontos és mi a haszna? 

Az egyszeri fogyasztásra épülő gazdasági modell környezetszennyező és pazarló, az EU ehelyett a 

körkörös gazdaság megvalósítására törekszik.  

Európában évi 2,5 milliárd tonna hulladékot termelünk. Épp ezért az Unió korszerűsíti a 

hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályait, hogy ösztönözze a lineáris gazdaságról való átállást az 

úgynevezett körkörös gazdaságra. 

A Parlament a körkörös gazdaságra való áttérésre ösztönzi az európaiakat 

Mi az a körkörös gazdaság? 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-150766_QID_-7F70717B_UID_-3F171EB0&layout=WST_OPER,L,X,0;TIME,C,X,1;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;INDICATORS,C,Z,1;&zSelection=DS-150766INDICATORS,OBS_FLAG;DS-150766UNIT,THS_T;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=WST-OPER_1_2_0_0&rankName4=TIME_1_0_1_0&rankName5=GEO_1_2_0_1&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23,%23%23%23.%23%23%23
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-150766_QID_-541B73C8_UID_-3F171EB0&layout=WST_OPER,L,X,0;TIME,C,X,1;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;INDICATORS,C,Z,1;&zSelection=DS-150766INDICATORS,OBS_FLAG;DS-150766UNIT,THS_T;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=WST-OPER_1_2_0_0&rankName4=TIME_1_0_1_0&rankName5=GEO_1_2_0_1&sortR=ASC_3&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23,%23%23%23.%23%23%23
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-150766_QID_-541B73C8_UID_-3F171EB0&layout=WST_OPER,L,X,0;TIME,C,X,1;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;INDICATORS,C,Z,1;&zSelection=DS-150766INDICATORS,OBS_FLAG;DS-150766UNIT,THS_T;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=WST-OPER_1_2_0_0&rankName4=TIME_1_0_1_0&rankName5=GEO_1_2_0_1&sortR=ASC_3&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23,%23%23%23.%23%23%23
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20180328STO00751/eu-waste-management-infographic-with-facts-and-figures


A körkörös gazdaság termelési és fogyasztási modellje arra épül, hogy egyszeri fogyasztás 

helyett a termékek élettartamát a lehető legjobban meghosszabbítsuk. Erre alkalmas 

módszer lehet, ha vásárlás helyett kölcsönzünk, a már megvásárolt termékeknek pedig „második 

esélyt” adunk azzal, hogy megjavítjuk, átalakítjuk, esetleg továbbadjuk őket. Amikor az adott 

termék eléri az életciklusa végét, akkor az alapanyagokat újra lehet hasznosítani. Így csökken a 

hulladék mennyisége, ráadásul az alapanyagok és késztermékek újbóli felhasználása 

gazdaságilag is értékteremtő. 

Ezzel szemben a hagyományos lineáris gazdasági modell egyszeri fogyasztással számol. Emiatt a 

termékek olcsó, könnyen hozzáférhető alapanyagokból készülnek, az alacsonyabb minőségük miatt 

pedig nem is olyan tartósak. Az EP-képviselők épp ezért tartóssági kritériumokat határoznának 

meg a használati tárgyakra. 

Körkörös gazdaság: csökkenteni, felújítani, újrahasznosítani 

Miért van szükség a körkörös gazdaságra? 

A népesség és vele a nyersanyagok iránti igény növekedése miatt egyre szűkösebbek az 

erőforrások. Ráadásul számos nyersanyagot nem helyben termelünk, így ilyen esetekben az EU 

sokszor harmadik országokra támaszkodik. 

Emellett a környezetre is komoly hatással van a nyersanyagok termelése, szállítása és 

felhasználása. A nyersanyagok hatékonyabb felhasználásával csökkenthető a széndioxid-

kibocsátás. 

Mi hasznunk származik ebből? 

A hulladékcsökkentés, a környezetbarát terméktervezés és az újbóli felhasználás az európai 

vállalkozások számára bruttó 600 milliárd euró megtakarítást jelenthet, és 2-4%-kal csökkentheti 

az üvegházhatású gázok kibocsátását. 

A körkörös gazdaság csökkentené a környezetre nehezedő nyomást, biztosítaná a 

nyersanyagforrásokat, valamint javítaná az Unió versenyképességét és 580 ezer új munkahelyet 

teremtene az EU-ban. A fogyasztók pedig tartósabb használati tárgyakhoz férhetnének hozzá. 

 

 

Brüsszel, 2018. április 11. 

Büntethetővé tennék a kettős termékminőséget 

A termékek kettős minőségben történő forgalmazása ellen is fellép az az Európai 

Bizottság által szerdán bemutatott intézkedéscsomag, ami a fogyasztók jogait igyekszik 

hozzáigazítani a változó piaci körülményekhez és a 21-ik század követelményeihez.  

Brüsszel szerint ugyan az uniós fogyasztóvédelmi szabályok már jelenleg is a legszigorúbbak közé 

tartoznak a világon, az elmúlt időszak néhány botránya – így a dízelbotrány – rávilágítottak arra, 

hogy a gyakorlatban nem könnyű ezeket maradéktalanul érvényesíteni.  

A szerdán bemutatott intézkedéscsomag többek között létrehozza a kollektív jogorvoslathoz való 

jogot Európában arra az esetre, ha a fogyasztókat csoportosan éri kár, fokozott átláthatóságot 

biztosít az interneten vásárolóknak, és hatékonyabb fellépést tesz lehetővé a termékek kettős 

minőségben történő forgalmazása ellen. 

http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/economy/20170629STO78621/hosszabb-elettartamu-hasznalati-targyakat-szeretne-az-ep
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/economy/20170629STO78621/hosszabb-elettartamu-hasznalati-targyakat-szeretne-az-ep
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/klimamegallapodas-2016/20180305STO99003/az-uveghazhatasu-gazok-kibocsatasanak-csokkentese-az-eu-celjai-es-intezkedesei
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/klimamegallapodas-2016/20180305STO99003/az-uveghazhatasu-gazok-kibocsatasanak-csokkentese-az-eu-celjai-es-intezkedesei
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6204_hu.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/circular-economy-factsheet-general_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/circular-economy-factsheet-general_en.pdf


Az új fogyasztóvédelmi szabályozás fő elemei:  

1. Fokozott átláthatóság az interneten: 

A Bizottság javaslatainak értelmében a fogyasztóknak az online piactereken egyértelmű 

tájékoztatást kell adni arról, hogy kereskedőtől vagy magánszemélytől vásárolnak-e, hogy 

tisztában legyenek azzal, fogyasztói jogaik védelmet biztosítanak-e számukra, ha valami gond 

adódik. Internetes kereséskor pedig egyértelműen jelezni kell a fogyasztók számára, ha a 

kereskedő által fizetett keresési találatról van szó, valamint hogy milyen fő paraméterek alapján 

rangsorolják a keresési találatokat. Ezenfelül a bizottsági javaslat a fogyasztókat digitális 

szolgáltatások vásárlása esetén megillető tájékoztatási és elállási jogokat azokra az „ingyenes” 

szolgáltatásokra is kiterjesztené, amelyek esetében a fogyasztók személyes adatokat adnak meg, 

ám pénzbeli fizetésre nem kerül sor.  

2. Erősebb eszközök a fogyasztói jogok és a kártérítés érvényesítéséhez: 

A kollektív jogorvoslat európai formája az egész EU-ban lehetővé fogja tenni, hogy a jogellenes 

kereskedelmi módszerek segítségével megkárosított fogyasztók csoportjainak nevében az erre 

feljogosítottak – például fogyasztóvédelmi szervezetek – keresetet indíthassanak a bíróságon, 

például kártérítést, cserét vagy javítást kérve. Az intézkedéscsomag azt is biztosítani fogja, hogy a 

fogyasztóknak minden tagállamban joguk lesz egyéni jogorvoslattal élni (pl. pénzügyi kártérítést 

vagy a szerződés megszüntetését kérve), ha tisztességtelen kereskedelmi módszerek (pl. 

megtévesztő marketing) áldozataivá válnak.  

3. Hatékony szankciók az uniós fogyasztóvédelmi jog megsértése esetén: 

Az uniós fogyasztóvédelmi hatóságok nem rendelkeznek megfelelő eszközökkel az olyan 

módszerek szankcionálására, amelyek Unió-szerte jelentős számú fogyasztót érintenek és tömeges 

károkat okoznak. Jelenleg a bírságok mértéke gyakran túl alacsony ahhoz, hogy valóban elrettentő 

hatású legyen, különösen a nagyvállalkozások esetében. A javaslat értelmében a nemzeti 

fogyasztóvédelmi hatóságok összehangolt módon hatékony, arányos és visszatartó erejű 

büntetéseket szabhatnának ki.  

4. Fellépés a termékek kettős minőségben történő forgalmazása ellen: 

A Bizottság a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv módosítását javasolja 

annak érdekében, hogy a jogszabály egyértelműen kimondja, a nemzeti hatóságok intézkedéseket 

hozhatnak, ha a forgalmazók különböző tagállamokban azonos termékként értékesítenek olyan 

árucikkeket, amelyeknek az összetevői vagy jellemzői jelentős mértékben eltérnek egymástól.  

5. Jobb feltételek a vállalkozások számára: 

Az intézkedéscsomag felszámolja a vállalkozásokra nehezedő szükségtelen terheket. Például a 

jövőben a fogyasztók nem küldhetik vissza azokat az online megrendelt termékeket, amelyeket 

nemcsak kipróbáltak, de használtak is.  



A bizottsági javaslatcsomag cselekvési tervet is tartalmaz, mely a nemzeti fogyasztóvédelmi 

hatóságok közötti összehangolt jogérvényesítési intézkedések, valamint a főbb kereskedelmi 

partnerországok hatóság 

 

 

Brüsszel, 2018. április 11. 

Az atomerőművek jövője az unióban 

Hatvan éve a nevezetes brüsszeli Atomium megnyitása jeles üzenetet hordozott. 

A felnagyított vaskristály kilenc gömbje a tudományba – vele együtt az atomerőmű fejlődésébe 

vetett hitet jelképezte. 

Hat évtizeden át az unió villanyáram szükségletének több mint egynegyedét az atom szolgáltatta. 

Jelenleg 127 reaktor üzemel a tagállamokban. A legtöbb Franciaországban. Belgiumban 7 

atomerőmű van. 

Samuel Furfari a brüsszeli egyetemről energiaszakértőként a kezdeti lépéseket idézi fel: 

– 1995-ben hat külügyminiszter Európa távlatairól beszélgetett. Az egyik legfontosabb ötlet az 

Euratom-megállapodás volt, amely lehetővé tette az atomenergia fejlesztését. Akkoriban 

alkalmasnak tartották arra, hogy felgyorsítsa a fejlődést Európában. Akkoriban ugyanis a gazdasági 

fejlődés nélkülözhetetlen eleme volt a bőséges és olcsó energia. Ma sincs másképp. 

A múlt hónapban a belga kormány új irányt szabott az energetikában. Az elképzelésekkel 

összhangban az elkövetkező hét évben fokozatosan felszámolják az atomerőműveket. 

Gázüzemű áramfejlesztők lépnek a helyükbe. 

– Mennyire reális ez az elképzelés, és tartható-e a határidő? – ezt kérdeztük a belga energiaügyi 

minisztertől. 

– Hogy ebben a pillanatban Belgium készen áll-e? Nem, de aktívan készülünk, amióta átvettem 

tisztségemet, és az ezzel járó felelősséget. Egy egész sor törvényt és döntést hoztunk, továbbá a 

gázüzemű reaktorok 2022-ben és 2023-ban történő telepítésének szigorú menetrendjét. Akkora 

két atomerőmű 40 éves lesz, 2025-ig azonban az összeset lecseréljük – nyilatkozta Marie-Christine 

Marghem miniszter. 

Egyesek attól tartanak, hogy atomkatasztrófa következik be az unióban. 

Megkérdőjelezik a korosodó belga atomerőművek biztonságát, Luxembourgban pedig olyan 

törvényt készülnek elfogadni, amellyel lehetővé válik, hogy balesetkor a szomszédos ország 

szolgáltatóját is bepereljék. 

Nemrég a belga szövetségi kormány jódtablettákat kezdett osztogatni lakosoknak, hogy szükség 

esetén enyhítsék a sugárzás következményeit. 

– Világszerte nagyjából 400 reaktor üzemel. Ezek háromnegyede nagyon elavult, és élettartama 

végét járja. Akár tetszik nekünk az atom, akár nem, nincs választásunk. Az esetek többségében 

ezeket a reaktorokat be kell zárni. Így aztán mozgalmunk erősödik például az Egyesült Államokban, 

de Japánban is, ahol a fukusimai katasztrófa visszafordíthatatlan folyamatot indított el – mondta 

Stephane Lhomme, lyoni atomellenes aktivista. 



Az aktivista véleménye egy a sok közül. Kétségtelen azonban, hogy az unió a megújuló 

energiaforrások alkalmazását ösztönzi. 

2020-ig a felhasznált energia egyötödét kell megújuló forrásokból előállítani. 

2016-ban ez az arány 17%-os volt. 

Belgium egyedi célkitűzése 13%. Több mint 4%-kal nagyobb, mint 2 éve. 

Egyes országok, például Svédország, Magyarország és Litvánia már elérték a tervezett szintet. 

Az atomerőművek azonban egyelőre nem tűnnek el. Új épül Franciaországban, Magyarországon, 

Szlovákiában és az Egyesült Királyságban. 

A FORATOM szerint az atomenergia biztonságos, ráadásul a felére csökkentette az unió 

szénerőműből származó energiaigényét. 

– Az atomerőművek tiszta energiát és biztonságos ellátást szolgáltatnak az unióban. Csökkentik 

továbbá a függőséget a környezetszennyező fosszilis tüzelőanyagoktól. Ezeket a tényezőket a szem 

előtt kell tartani a piacon, akikor a lehetséges technológiákat kombináljuk – mondta Berta Picamal, 

a FORATOM tanácsadója. 

Hatvan év elteltével a tudományt jelképező brüsszeli Atomiumról heves vita folyik – miközben 

Európa energetikai szükségleteire összpontosít. 

 

 

2018. március 29. 

Volkswagen bejelentés 

Visszavásárolja új dízel járműveit a Volkswagen amennyiben egyszer azokat is kitiltják a német 

nagyvárosokból, ezen kívül a gyártó kiterjeszti csereautó-programját is. A visszavásárlási garancia 

minden, 2018. április elseje és 2018 év vége között vásárolt dízelautóra vonatkozik. 

A mostani bejelentéssel a cég nem titkolt célja, hogy növelje a dízelautók iránti keresletet, amely 

az elmúlt hónapokban jelentősen visszaesett az európai autópiacon. 

Egy bírósági ítélet értelmében a német városoknak február óta áll jogukban dönteni arról, hogy 

kitiltják-e az Euro 6-osnál alacsonyabb besorolású dízelmotorral rendelkező autókat belvárosaikból. 

A döntés csak tovább rombolta a dízelautókba vetett bizalmat. 

 

 

Brüsszel, 2018. március 28. 

Belföldi tarifával lehet majd külföldre eurót utalni 

Az Európai Bizottság szerdán azt javasolta, hogy mostantól az euróövezeten kívülről euróban 

teljesített tranzakciókért is ugyanannyi költséget számoljanak fel, mint a helyi hivatalos 

pénznemben végrehajtott belföldi kifizetésekért.  

Az Európai Bizottság az euróövezeten kívüli országok lakóinak és vállalkozásainak is megadná azt a 

lehetőséget, hogy ugyanolyan áron utaljanak pénzt egy másik EU-tagállamba, mint ha azt a saját 

országukban tennék.  



A jelenlegi szabályok értelmében az euróövezet lakói és vállalkozási számára nem jelent 

különbséget, hogy saját országukban vagy az euróövezet valamely másik tagállamában végeznek 

euróügyleteket. A Bizottság szerdán bemutatott javaslata kiterjesztené ezt az előnyt az 

euróövezeten kívüli országok lakosságára és vállalkozásaira is. Ennek révén valamennyi fogyasztó 

és vállalkozás teljes mértékben élvezheti az egységes piac előnyeit, amikor külföldre pénzt küld, 

ott fizet vagy készpénzt vesz fel.  

A jövőben ugyanakkora árat – egy csekély vagy zéró összegű díjat – számolnak majd fel az 

euróövezeten kívül euróban teljesített EU-n belüli határokon átnyúló fizetésekért, mint a helyi 

hivatalos pénznemben lebonyolított belföldi fizetésekért.  

A Bizottság szerdán a valutaátszámítási szolgáltatások átláthatóságának és versenyének 

erősítésére is javaslatot tett azokban az esetekben, amikor a fogyasztók a sajátjuktól eltérő 

pénznemben vásárolnak árukat és szolgáltatásokat. 

Brüsszel azt javasolja, hogy az euróban történő határokon átnyúló fizetésekért felszámolt díjak 

egyezzenek meg azzal, amit helyi pénznemben történő, egyenértékű belföldi fizetésekért 

számolnának fel. Ez a Bizottság szerint néhány euróra vagy akár pár centre fogja leszorítani a 

díjakat.  

Például egy Bulgáriából kezdeményezett, euróban történő határokon átnyúló átutalás árazása 

megegyezik majd a bolgár levában történő belföldi átutaláséval. Ez lényeges változás, mivel egyes 

euróövezeten kívüli tagállamokban egy egyszerű átutalásért is horribilis díjakat számolhattak fel 

(akár 24 EUR-t egy 10 EUR-s átutalásért!).  

A mostani jelentős díjak a testület szerint gátolják az egységes piacot, mivel akadályokat emelnek 

a (más valutaövezetben árukat vagy szolgáltatásokat vásároló) háztartások, a vállalkozások és 

különösen a kkv-k határokon átnyúló tevékenysége elé. Ezért jelentősen eltér a közös valutát 

használó euróövezeti lakosok helyzete az euróövezeten kívüli országok lakóiétól, akik csak 

országukon belül végezhetnek olcsó ügyleteket. 

A javaslat átláthatóságot teremt a különböző uniós pénznemeket érintő fizetések tekintetében is. 

Jelenleg a fogyasztók általában nem kapnak tájékoztatást a valutaátszámítással járó ügyletek 

költségéről, illetve nincsenek tisztában azzal. A javaslat ezért előírja, hogy a fogyasztókat 

teljeskörűen tájékoztatni kell, mielőtt ilyen fizetést végeznek (pl. külföldön használják kártyájukat, 

legyen szó akár ATM-ből való készpénzfelvételről, akár értékesítési helyen való kártyás fizetésről). 

Ez azt jelenti, hogy össze kell tudniuk hasonlítani a különböző valutaátszámítási lehetőségeket, 

hogy megalapozott döntést hozhassanak. 

 

 

2018. március 27. 

Pusztítja a hamburger a dél-amerikai őserdőket 

Még az Európában előállított, lokális hústermékek is felelősek lehetnek a dél-amerikai őserdők 

pusztulásáért - állítja egy környezetvédő szervezet. 

A Mighty Earth nevű nem kormányzati szervezet szerint részben az európai húsipar is felelős a 

dél-amerikai esőerdők fogyatkozásáért, a nagy mennyiségben takarmányozási célra importált szója 

miatt. 

A Google Earth segítségével összegyűjtött műholdfelvételeken is látszik, hogyan terjeszkednek 

lépésről lépésre a szójaültetvények az őserdők rovására. 

A civil szervezet tagjai argentin és paraguayi szójaültetvényeket kerestek fel, hogy képeket 

kapjanak arról, milyen hatása van a szója monokultúráknak. 



A Gran Chaco mélyföldön, amely Argentína északi részétől Paraguay nyugati részéig és Dél-

Bolíviáig húzódik, helyi közösségek tagjaival beszéltek. Tőlük megtudták, hogy a növényvédő 

szerek, amelyekkel az ültetvényeket öntözik, használhatatlanná tették a vízforrásaikat és 

megmérgezték az állataikat. 

"Nem az elhullott állatok jelentik a legnagyobb bajt" - mondta egy helyi lakos a Mighty Earth-nek. 

"Mi még többet szenvedtünk. A legtöbb gyerek megbetegedett. Mindenki. Van egy 19 éves fiam, 

egy 15 éves és egy 3 éves lányom, és egy egyéves kisfiam. A legkisebb szenvedett legtöbbet." 

Bőrkiütések, gyomorbántalmak és vérszegénység lépett fel a gyerekeknél, akik végül kórházba 

kerültek. 

A Mighty Earth kampányigazgatója azt mondta: tizenkét éve a Greenpeace-nek volt egy kampánya 

a McDonald's által felhasznált amazonasi szójáról. A jelentés hatására a McDonald's vállalta, hogy 

nem vásárol az Amazonas vidékén termesztett szóját. Ez egy jó példa arra, hogy milyen eredményt 

szeretnénk elérni mi is". 

"Európának javítania kellene az állati takarmányok származási helyének lenyomozhatóságán. Az 

uniós szabályozások jelenleg hiányosak ezen a téren" - hangsúlyozza Yousefi. 

A szervezet szakértőkkel is beszélt, akik szerint az erdőirtás a térség biodiverzitását is fenyegeti. 

Olyan őslakos közösségek élnek a térségben, akiknek alig van kapcsolatuk a külvilággal és akik 

számára létfontosságú, hogy az erdők, amelyekben vadásznak, ne pusztuljanak ki. 

A jelentésben említett európai szupermarket-lánc, a Carrefourt, és a Takarmánygyártók Európai 

Szövetsége nem kommentálta még a szervezet jelentését. 

 

 

Brüsszel, 2018. március 26. 

Online filmek zenék, könyvek határok nélkül 

Online adatforgalom határok nélkül: új szabályok az online tartalomra 

Április 1-jével az új EU-s szabályoknak köszönhetően egy másik uniós országból is elérhetjük majd 

az online tartalmakat, amelyekre otthon előfizettünk. 

Sokan fizetünk elő különböző online szolgáltatásokra, hogy elérhessük a szerzői jog által védett 

filmeket, zenéket, kedvenc sorozatunkat, vagy éppen elektronikus könyveket. (Pl. a Netflix vagy a 

Viasat Viaplay szolgáltatás.) Mostanáig ezt határokhoz kötötte a szerzői jogok országos szintű 

szabályozása. 

A határok nélküli online tartalomszolgáltatásról szóló új szabályozás április 1-jétől érvényes, 

ezentúl meghatározott (viszonylag rövid) idejű külföldi tartózkodásunk alatt is hozzáférhetünk az 

online tartalmakhoz, amelyekre otthon előfizettünk. 

Ha például Németországban lakik, de Spanyolországba megy nyaralni, dolgozni vagy a rokonait 

meglátogatni, a Németországban elérhető szolgáltatásokat az Unió bármely más országában 

elérheti, mivel a szöveg az EU-ra terjed ki. 

 

 

Brüsszel, 2018. március 23. 

Terrorizmus elleni küzdelem: mit tesz az EU? 

Az EU terrorizmus elleni fellépése 



Az európai nagyvárosokban elkövetett terrortámadások rámutattak a terrorizmus elleni fellépés 

gyenge pontjaira. Az Európai Parlament kulcsfontosságú törvényekkel javít ezen. 

A biztonság kérdése nagy aggodalommal tölti el az európaiakat, túlnyomó többségük (80%) azt 

szeretné, ha az EU többet tenne a terrorizmus elleni küzdelemben. Mind az emberek, mind a 

politikai döntéshozók felismerték, hogy a terrorizmus nem ismer határokat. 

Az EU szigorúbb határellenőrzést vezetett be a támadások megakadályozása érdekében, valamint 

növelte a tagállamok közti rendőrségi és bírósági együttműködést. Így hatékonyabban léphet fel a 

terrorizmus finanszírozása, a szervezett bűnözés és a radikalizálódás ellen, illetve gyorsabban 

kézre kerítheti a gyanúsítottakat. 

Utasadat-nyilvántartás (PNR) 

Legkésőbb idén májustól azok a légitársaságok, amelyek harmadik országból is indítanak járatokat 

Európába, kötelesek átadni az utasok adatait a nemzeti hatóságoknak. Az utasadat-nyilvántartás 

(PNR) az utas nevét, az utazás időpontját, útvonalát, illetve a fizetés módját is tartalmazza, de az 

adatok kizárólag a terrorizmus, illetve az embercsempészet és ehhez hasonló súlyos 

bűncselekmények elleni fellépéshez használhatók. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos tárgyalások több mint öt évet vettek igénybe, az Európai Parlament 

ragaszkodott a személyes adatok szigorú védelméhez, és ahhoz, hogy a PNR-adatgyűjtés során ne 

lehessen olyan érzékeny adatokat felfedni az emberekről, mint etnikai hovatartozás, vallási vagy 

politikai nézet, egészség vagy szexuális irányultság. Az adatokat öt évig őrzik meg, de bizonyos 

személyes adatokat, például az utas nevét hat hónap után törölni kell. 

A terroristák megállításának egyik leghatékonyabb eszköze az, ha elvágják a pénzügyi forrásaikat 

és így ellehetetlenítik a logisztikát. Az Európai Parlament azt kéri, hogy a tagállamok vizsgálják ki a 

gyanús pénzügyi tranzakciókat, és jobban ellenőrizzék az olaj, cigaretta, arany, drágakövek és 

művészeti értékek kereskedelmét. Az EP nemrég hagyta jóvá az EU pénzmosás elleni irányelvének 

reformját, amelyben szigorított az anonim prepaid kártyák és a virtuális valuták szabályain. 

Az EP nyomására a jövő évi büdzséből több pénz jut a terrorizmus és a szervezett 

bűncselekmények elleni hatékonyabb fellépésre. A Parlament emellett a Bitcoin és más virtuális 

valuták szigorú ellenőrzését kéri. Az Európai Bizottság pedig nemrég indította el az Uniós Blokklánc 

Megfigyelőközpontot és Fórumot ugyanezzel a céllal. 

Mit tehet az EU? 

Az uniós szint biztosítja a legmagasabb fokú koordinációt és együttműködést a tagállamok között. 

Az EP-képviselők a tagállamok minisztereivel egyeztetnek a terrorizmus elleni fellépést segítő 

jogszabályokról. A Parlament egyik fő feladata, hogy ügyel az emberi jogok és a személyes 

adatok védelméhez való jog betartatására, ami főként a bűncselekmények elleni fellépés szigorú 

szabályai kapcán fontosak. 

Az EU terrorizmus elleni stratégiája 4 fő pillérre épül: megelőzés, védekezés, üldözés, reagálás. Az 

Európai Bizottság az új intézkedéseket az EU 2015 és 2020 közötti időszakra szóló védelmi 

stratégiája keretében hozza meg, amelynek célja, hogy erősítse az együttműködést a tagállamok 

között a terrorizmus, a szervezett bűncselekmények és a kiberbűnözés elleni fellépésben. 

 

 

Brüsszel, 2018. március 22. 

Valószínűleg marad az óraátállítás 

http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/rendorsegi-egyuttmukodes
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20160407IPR21775/az-ep-tamogatja-az-utas-adatok-felhasznalasara-vonatkozo-unios-iranyelvet
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/hu/document.html?reference=EPRS_ATA%282016%29580886
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/hu/document.html?reference=EPRS_ATA%282016%29580886
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20180226IPR98617/cutting-cash-flows-to-terrorists
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20180226IPR98617/cutting-cash-flows-to-terrorists
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/security/20180222STO98436/terrorism-funding-if-we-tackle-the-logistics-we-fix-the-issue
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/security/20180222STO98436/terrorism-funding-if-we-tackle-the-logistics-we-fix-the-issue
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20180129IPR96112/public-to-get-access-to-information-on-beneficial-owners-of-firms-in-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20180129IPR96112/public-to-get-access-to-information-on-beneficial-owners-of-firms-in-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/koltsegvetes/20171127IPR88936/2018-as-koltsegvetes-tobb-penz-jut-a-fiatalokra-biztonsagra-novekedesre
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/koltsegvetes/20171127IPR88936/2018-as-koltsegvetes-tobb-penz-jut-a-fiatalokra-biztonsagra-novekedesre
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20160524IPR28821/meps-call-for-virtual-currency-watchdog-to-combat-money-laundering-and-terrorism
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20160524IPR28821/meps-call-for-virtual-currency-watchdog-to-combat-money-laundering-and-terrorism
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-521_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-521_hu.htm
http://www.consilium.europa.eu/hu/policies/fight-against-terrorism/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4865_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4865_hu.htm


Ezen a hétvégén egész Európában átállítjuk az órákat, ahogy minden évben kétszer. Most március 

25-én hajnali kettőkor egy órával előrébb, az úgynevezett nyári időszámításra. Ennek október 28-

án intünk búcsút, amikor egy órával visszamegyünk a téli időszámításra (standard time). 

A Daylight Saving Time-ot (világosság takarékos időszámítás, magyarul egyszerűen nyári 

időszámításnak hívjuk) arra találták ki, hogy a lehető legjobban kihasználják a természetes fényt. 

Azzal, hogy az órák előreugranak, tovább lesz napfény este, az órák visszaállításával ősszel pedig 

világosabbak lesznek a reggelek, mikor felkelnek az emberek. 

Hogy történik az Európai Unióban? 

A legfrissebb EU-irányelv a kérdésben 2001-es, ami egységes időpontot ír elő a 28 tagállamnak, 

hogy mindenhol egyszerre kezdődjön és végződjön a nyári időszámítás. 

Az országok a hatvanas, hetvenes években kezdték el szinkronba hozni az óraátállításokat, és a 

közös piac bevezetése egy majdnem harmonizált megközelítést tett szükségessé. A kilencvenes 

évek elejéig az Egyesült Királyságban és Írországban ősszel egy hónappal később állították át az 

órákat, mint a többi tagállamban. 1996 óta minden országban ugyanaz a dátum. 

Közben az uniós országok az időzónájukat szabadon választhatják meg. Jelenleg három tagállam 

alkalmazza a GMT-t, azaz a greenwichi középidőt (Egyesült Királyság, Írország, Portugália), 17-ben 

(köztük Magyarországon) ehhez képest egy órával előrébb van (GMT+1), nyolc országban pedig a 

greenwichi középidő + 2 (GMT+2) szerint járnak az órák. 

Mindenki elégedett ezzel a helyzettel? 

Nem. Valójában annyira sokan ellenzik, hogy februárban az Európai Parlament kezdeményezte az 

óraátállítás felülvizsgálatát. Az erről szóló állásfoglalást 384 igen szavazattal, 153 ellenszavazattal, 

12 tartózkodással fogadták el. 

Sokakat egy tavaly októberi tanulmány győzhetett meg611006_EN.pdf), mely szerint a gyakorlat 

megzavarja az emberi test saját óráját, és a korábbi feltételezésekhez képest hosszabb időbe 

telhet bizonyos típusú embereknek az átállás a nyári időszámításra, akár hetekbe is, és vannak, 

akik nem is tudják megszokni. Az őszi váltás kevesebb problémát okoz. 

A tanulmányban kitérnek arra is, hogy nincs közvéleménykutatás arról, hogy mit szeretnének az 

egyes országok állampolgárai. Kifejtik, hogy több petíció született már a témában, de ebből nem 

lehet feltétlenül messzemenő következtetést levonni, hogy az uniós polgárok többségében 

elleneznék az óraállítgatást vagy mellette vannak. 

Mit mondanak a nyári időszámítás ellenzői? 

A vélemények megoszlanak arról, hogy az északi országok számára a jelenlegi rendszer-e a 

legjobb. Az Északi Sarkhoz való közelség azt jelenti, hogy nyáron eleve sokkal több a napfény, 

viszont télen sokkal hosszabb a sötétség. 

A nyári időszámítás megszüntetését Finnország tűzte naprendre, miután több mint hetvenezren 

írtak alá egy, a finn kormánynak szóló petíciót az átállítás abbahagyását kérve. 

2017 márciusában Annie Schreijer-Pierik holland néppárti EP-képviselő húszezer aláírásos petíciót 

nyújtott be Hollandiából az európai közlekedési biztosnak, szintén a nyári időszámítás 

megszünetését kérve. 

Mások azzal érvelnek, hogy más területen káros hatása van az óraátállításnak. Karima Delli francia 

zöldpárti EP-képviselő a legutóbbi parlamenti vitán azt mondta, hogy az átállítás alváshiányt okoz, 

ami fenyegeti az utak biztonságát. 

https://mno.hu/kulfold/az-oraatallitas-felulvizsgalatat-kezdemenyezte-az-europai-parlament-2445937
https://mno.hu/kulfold/az-oraatallitas-felulvizsgalatat-kezdemenyezte-az-europai-parlament-2445937
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/611006/EPRS_STU(2017


„Nagy számú olyan balesetet okoz, melyben a leginkább sérülékeny úthasználók az érintettek – 

mondta, a járókelőkről és a biciklistákról beszélve. 

Az ellenzők szerint a nyári időszámítás eredeti oka, az energiaspórolás elhanyagolható mértékű, 

mert a modern társadalom attól függetlenül használ áramot, hogy világos van kint vagy sötét. 

Mivel érvelnek a nyári időszámítás támogatói? 

Európa szerte emberek sokasága élvezi a hosszabb napfényt esténként. Elveszteni a nyári 

időszámítást, azt jelentené, hogy elveszítünk egy óra napfényt az év hét hónapjában – magyarázta 

a belga liberális Hilde Vautmans EP-képviselő a vita során.  

Az Európai Unió érvelése szerint a harmonizált óraátállítás fő célja , hogy biztosítsa a közös piac 

megfelelő működését. Az Európai Bizottság egy 2007-es jelentése hangsúlyozta, hogy milyen 

fontos ennek megtartása. 

Az Utilitywise energiaügyi tanácsadó állítása szerint az Egyesült Királyságban a hétköznapi 

energiaigény erőteljesen csökken a nyári időszámítás első hetében. 

Twitter Ads info and privacy 

Mennyire valószínű, hogy változtatnak a szabályokon ? 

A Bizottság nem nagyon mutatta, hogy hajlandó lenne cselekedni az Európai Parlament felhívására. 

Azonban nem utasította el a nyári időszámítás ellenzőinek érveit. 

Violeta Bulc közlekedési biztos azt mondta a parlamentnek, hogy a hosszabb napfény előnyeit is 

számításba kell venni, és azt sugallta, hogy a nemzeti fővárosok nem igazán szeretnének a 

mostani helyzeten változtatni. 

A döntést európai szinten kell meghozni, és az egész unió területén alkalmazni szinkornizált és 

egységes módon – fogalmazott. 

“Nem koordinált nemzeti időváltoztatás az év során nagyon komoly problémákat okozhat a közös 

piacunk működésében, különösen a közlekedési szektorban – tette hozzá. 

Oroszországban egyébként 2014-ben véglegesen visszállították az órákat téli időszámításra. 

 

 

Brüsszel, 2018. március 21. 

Egyre kevesebb európai oltatja be magát 

Mindössze egy év alatt háromszorosára nőtt a kanyarós megbetegedések száma az EU-ban. Az 

egészségügyi szakbizottság szorosabb uniós együttműködést javasol. 

Megháromszorozódott a védőoltással kivédhető kanyarós megbetegedések száma 

Ma már többek közt a fekete himlő, a járványos gyermekbénulás, a kanyaró, a mumpsz és a 

bárányhimlő is védőoltással kivédhető, de a vakcinák elterjedése előtt emberek milliói haltak meg a 

fertőzés következményében, a szövődmények között pedig vakság és bénulás is gyakran 

előfordult. Kölcsey Ferenc, a nemzeti himnusz költője is fekete himlő következtében vesztette el 

egyik szeme világát. 

A védőoltásoknak hála a himlőt mára sikerült teljesen felszámolni, és a gyermekbénulást okozó 

poliovírus is várhatóan el fog tűnni, míg más fertőző megbetegedéseket sikerült jelentősen 

visszaszorítani. Ezek közé tartozik a kanyaró is. 

https://support.twitter.com/articles/20175256
http://hu.euronews.com/2014/10/25/orokre-visszaallitja-az-orakat-oroszorszag
https://ecdc.europa.eu/en/vaccine-preventable-diseases


A kanyaróvakcinát az 1960-as években fejlesztették ki, azelőtt évi 2,6 millió ember halt bele a 

cseppfertőzéssel terjedő, rendkívül fertőző betegségbe. 2016-ban már csak 89 780 halálesetet 

jelentettek világszerte, ez a valaha mért legalacsonyabb szám. 

A védőoltások a 21. században is a közegészségügy legfontosabb eszközei. A WHO adatai 

szerint évente 2-3 millió ember életét menti meg vakcina, és további 1,5 millió halálesetet 

előzhettek volna meg, ha még hatékonyabbak lennének az oltási programok. 

Háromszorosára nőtt a kanyarós megbetegedések száma az EU-ban 

Bár világszerte egyre kevesebb kanyarós megbetegedést jelentenek, 2017-ben kiugróan sok, 14 

451 esetről számoltak be Európában. Ez több mint háromszorosa a 2016-os adatoknak. Az esetek 

csaknem háromnegyedét Romániában és Olaszországban regisztrálták. 

Magyarországon a kötelező MMR (kanyaró, mumpsz, rubeola elleni) oltásnak köszönhetően 99%-os 

az átoltottság, és csak 36 kanyarós megbetegedést jelentettek tavaly. Európában viszont a 

kanyarós betegek 87%-a nem kapott védőoltást a betegség ellen. 

Miért terjed újra a kanyaró Európában? 

A kanyaró elleni hatékony védekezéshez arra van szükség, hogy a lakosság legalább 95%-a 

megkapja a kétdózisú MMR oltást. 2016-ban csupán hét uniós tagállam, Magyarország, 

Horvátország, Litvánia, Portugália, Szlovákia, Spanyolország és Svédország tudta ezt elérni. 

Olaszországban 83%-os, Romániában pedig mindössze 76%-os volt az átoltottság mértéke. 

A Parlament egészségügyi szakbizottsága március 20-án fogadta el az európai átoltottság 

arányának csökkenésével és annak közegészségügyi következményeivel foglalkozó állásfoglalási 

indítványt. 

Európán belül jelentős eltérések tapasztalhatók az átoltottság mértékében, ennek oka lehet a 

tagállamonként eltérő oltási szabályozás, a vakcinák növekvő ára és az is, hogy egyre kevesebben 

adatják be a védőoltásokat. 

Az állásfoglalás-tervezetben az EP-képviselők arra szólítják fel a Bizottságot, hogy hangolja össze a 

tagállamok között a védőoltások rendjét és támogassa a nemzeti szintű kezdeményezéseket. 

Emellett a képviselők üdvözölték a közös közbeszerzésről szóló megállapodást, amely csökkenteni 

fogja az európai vakcinák árát. 

Oltani vagy nem oltani? 

Az EP-képviselők különösen aggályosnak tartják, hogy egyre többen utasítják vissza a 

védőoltásokat, vagy nem engedik a gyermekeiket beoltani. 

„Túl sok szülő kerüli el a védőoltásokat, és számos fertőző megbetegedés bukkan fel újra” 

Az emberek különböző okokból kerülik el vagy utasítják vissza a védőoltásokat. Mivel pont a 

védőoltások miatt Európában eltűntek szem elől ezek a fertőző betegségek, sokan úgy vélik, 

felesleges a vakcinákkal védekezni ellenük. Mások azt hiszik, az oltások nem biztonságosak, és 

veszélyes mellékhatásaik lehetnek. Hiába mutatta ki számos kutatás, hogy nincs kapcsolat az 

MMR-oltás és az autizmus között, az elméletnek továbbra is sok követője van az interneten, 

fórumokon és a közösségi médiában. 

A képviselők üdvözölték a Bizottsággal közös cselekvési tervet az oltással szembeni félreértések és 

félelmek eloszlatására. Ennek részeként az EU számos intézkedést hoz annak érdekében, hogy a 

védőoltások engedélyezési folyamata az emberek számára is átláthatóbb legyen, és 

ismeretterjesztő kampányokkal veszik fel a küzdelmet a különösképpen online terjedő téves 

információk ellen. 

Következő lépések 

A téma az áprilisi vagy a májusi plenáris ülésen kerül napirendre. Az Európai Bizottság várhatóan 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs286/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs378/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs378/en/
https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/number-measles-cases-month-and-notification-rate-million-population-country-1-0
https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/number-measles-cases-month-and-notification-rate-million-population-country-1-0
http://www.europarl.europa.eu/committees/hu/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20180319IPR00021/health-committee-meps-warn-against-dropping-vaccination-rates
http://www.who.int/vaccine_safety/committee/topics/mmr/mmr_autism/en/
http://www.who.int/vaccine_safety/committee/topics/mmr/mmr_autism/en/
https://ec.europa.eu/health/vaccination/overview_hu


még nyár előtt lépéseket tesz annak érdekében, hogy az Unió szorosabb együttműködéssel lépjen 

fel a védőoltással megelőzhető betegségek ellen. 

 

 

Brüsszel, 2018. március 20. 

Elindult az EU ingyenes wifi programja 

Az Európai Bizottság elindította a WiFi4EU portál működését, az európai települések ezen keresztül 

regisztrálhatnak uniós támogatásért, hogy ingyenes wifi-hozzáférési pontokat létesítsenek 

közterületeiken – közölte Marija Gabriel, a digitális gazdaságért és társadalomért felelős biztos 

kedden. 

A regisztrált települések május közepén pályázhatnak az első ezer WiFi4EU-utalványra. 

 

 

Twitter Ads info and privacy 

Az önkormányzatok egy 15 ezer euró (körülbelül 4,6 millió forint) értékű utalványt kaphatnak az 

EU-tól, hogy a közösségi élet színterein - könyvtárakban, múzeumokban, parkokban, köztereken - 

internetkapcsolatot tudjanak kiépíteni. 

Mindegyik részt vevő országban legalább 15 település kap majd utalványt. 

Az EU 120 millió eurót ad az uniós tagállamok, valamint Norvégia és Izland körülbelül nyolcezer 

településének 2020-ig ingyenes és nyilvános wifi-szolgáltatásokat biztosító berendezésekre. 

Viszont a hálózat karbantartásának költségei az önkormányzatot terhelik majd. 

Wifi reklám és adatmegadás nélkül 

A WiFi4EU-hálózatok ingyenesek lesznek, nem lesznek rajtuk reklámok, és használatukért a 

felhasználóknak nem kell személyes adataikat megadniuk - tette hozzá Marija Gabriel. 

A programról az EU angol nyelvű kérdések és válaszok formátumú tájékoztatóját ide 

kattintva olvashatják. 

 

 

Strasbourg, 2018. március 13. 

EU: Élelmiszer-biztonsági tudásközpont nyílt 

https://www.wifi4eu.eu/#/home
https://twitter.com/EU_Commission/status/976055806801178625
https://twitter.com/EU_Commission/status/976055806801178625
https://support.twitter.com/articles/20175256
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-2066_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-2066_en.htm


 

Élelmiszer-biztonsági és élelmiszercsalás elleni tudásközpontot hozott létre az Európai Bizottság. 

Feladata az lesz, hogy naprakész ismeretekkel lássa el az uniós döntéshozókat és a tagállami 

hatóságokat. A közelmúltban olivaolajat, bort, mézet, halat, tejtermékeket, húst és baromfit is 

érintett csalás. 

Navracsics Tibor, az oktatásért, a kultúráért, az ifjúságért és a sportért, valamint a Közös 

Kutatóközpontért felelős biztos Strasbourgban nyitotta meg az élelmiszercsalás elleni küzdelemmel 

és az élelmiszer-minőséggel foglalkozó tudásközpontot. A főbiztos azt mondta, hogy az 

élelmiszeripar az a terület, ahol a tudomány haszna közvetlenül és kézzelfoghatóan megmutatkozik 

a lakosság számára. 

A tudásközpont tevékenysége hozzá fog járulni az uniós élelmiszerlánc integritásának és az 

élelmiszeripari termékek minőségének megóvásához. Ez sok európai számára jelent majd 

egyértelmű többletértéket. 
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Nemek közötti egyenlőség a digitális korban: több nőt az IKT-szektorba 

Csökkentheti a nemek közti bérszakadékot, ha több nő jelenik meg az infokommunikációs 

szektorban. Magyarországon az ágazatban dolgozó nők aránya elmarad az uniós átlagtól. 

A rohamosan fejlődő technológia világában az információs és kommunikációs technológiák (IKT) új 

lehetőségeket jelenthetnek a nők és fiatal lányok számára, a véleménynyilvánítás és a részvétel 

eszközeiként pedig hozzájárulnak a nemek közötti egyenlőség növeléséhez. 

Ha több nő kerül a digitális szektor magas szakmai tudás igénylő, jól fizető pozícióiba, az 

általánosságban a nemek közti bérszakadék megszüntetésében is fontos szerepet játszhat. 

 

http://hu.euronews.com/2018/03/13/eu-elelmiszer-biztonsagi-tudaskozpont-nyilt
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20180306PHT99059/20180306PHT99059_original.jpg


 

Infografikánkra kattintva látszik, hogy a rohamosan bővülő infokommunikációs szektorban évi 120 

ezer új állást hirdetnek meg, az ágazat az uniós GDP 4,2%-át termelte 2014-ben a statisztikák 

szerint. Az előrejelzések szerint 2020-ra azonban 900 ezer fős szakemberhiány várható az európai 

IKT szektorban. 

Éppen ezért aggasztó, hogy a nők továbbra is alulreprezentáltak ezen a területen. A lányok sokkal 

kevésbé valószínű, hogy ilyen irányba tanuljanak tovább, emiatt nagyon alacsony számban 

jelennek meg az IKT szektor munkaerőpiacán. 

http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20180306PHT99059/20180306PHT99059_original.jpg
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20180306PHT99059/20180306PHT99059_original.jpg


2015-ben körülbelül 1,4 millió diák választott infokommunikációs képzést az Európai Unióban, 

ennek mindössze 17,2%-uk lány. A 8,2 millió főt foglalkoztató uniós IKT szektorban csupán 16,7% 

volt a nők aránya a 2016-os adatok szerint. 

Magyarország valamivel még el is marad az uniós átlagtól: hazánkban az IKT képzésben 

résztvevő nők aránya 16,5%, az ágazatban dolgozóké csekély 13,1%. 

Az alacsony arány a vezetői pozíciókban is tartja magát, így míg más ágazatokban a női vezetők 

aránya átlagosan 45%, addig az infokommunikációs szektorban mindössze 19%. 

 

 

Magyarország vs. EU-s átlag 

 

Mit tesz a Parlament? 

Az idei nemzetközi nőnap alkalmából az EP kiemelten foglalkozik a nemek közötti egyenlőséggel az 

infokommunikációs szektoron belül is. 

Uniós támogatás és ösztönzés az IKT szektor iránt érdeklődő nőknek 

Az EU már most számos kezdeményezéssel igyekszik támogatni és ösztönözni az IKT szektorban 

dolgozó vagy az iránt érdeklődő nőket. Az EU Code Week keretében Európa-szerte szerveznek 

bárki számára elérhető, programozással kapcsolatos rendezvényeket, a WeHubs a szektorban 

vállalkozást indító nőket támogatja budapesti partnerrel is. Az Európai Bizottság Digitális 

Készségek és Munkahelyek nagykoalíciója a digitális oktatással foglalkozó intézményeket és 

cégeket fogja össze, az Európai startup-vezérek klubja pedig webes vállalkozók hálózata. A digitális 

oktatásra irányuló kezdeményezéseket díjazza a Bizottság Európai Digitális Készségek Díja, a Női 

Innovátorok EU-díjára pedig női vállalkozók pályázhatnak. 

 

 

Brüsszel, 2018. március 7. 

http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20180306PHT99046/20180306PHT99046_original.jpg
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20180306PHT99046/20180306PHT99046_original.jpg
http://www.europarl.europa.eu/committees/hu/femm/2018.html
http://codeweek.eu/
http://wehubs.eu/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-skills-jobs-coalition
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-skills-jobs-coalition
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/leaders-club
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/launch-european-digital-skills-awards-2017
http://ec.europa.eu/research/prizes/women-innovators/index.cfm?pg=home
http://ec.europa.eu/research/prizes/women-innovators/index.cfm?pg=home


A multiknak kedvező magyar adópolitikát rebesget Brüsszel 

Nagyjából az előző években már említett kockázatokra hívja fel a figyelmet az Európai Bizottság 

magyar gazdaságról készült idei országjelentése, amely ugyanakkor bizonyos jelekből arra 

következtet, hogy a hazai adószabályokat a multinacionális cégek agresszív adótervezésre 

használták ki. Brüsszelben úgy látják, hogy Magyarország korlátozott előrehaladást ért el a tavalyi 

országspecifikus ajánlások teljesítésében, ami azonban nem tér el az EU átlagától.  

Az Európai Bizottság úgy ítéli meg, hogy a magyar gazdaság stabil növekedési pályára állása 

lehetőséget teremt a fenntartható növekedésre a következő évtizedben, és a gazdasági felzárkózás 

„jól megkomponált szerkezeti reformok útján” történő elérését (és a kiegyensúlyozott növekedési 

pálya fenntartását) tartja a fő kihívásnak.  

A fenti megállapítás az egyik kulcskövetkeztetése annak a 63 oldalas éves jelentésnek, amelyet az 

európai szemeszternek nevezett gazdasági és költségvetési ciklus keretében készített az Európai 

Bizottság a magyar gazdaságról és a szerkezeti reformok állásáról. A jelentés, ami Brüsszel 

pillanatfelvétele a magyar gazdaságról és rendeltetése szerint inkább a meglévő hiányosságokra 

próbálja felhívni a figyelmet, lesz a kiindulópont a 2018-as országspecifikus ajánlásokhoz, 

amelyeket májusban fogad majd el – immár a kormánnyal folytatott konzultációk figyelembe 

vételével - az Európai Bizottság. A strukturális reformokról szóló ajánlásokat július elején a 

pénzügyminiszteri tanácsnak kell majd elfogadnia.  

Az ajánlások végrehajtása ugyanakkor jogilag nem kötelező, és a Bizottságnak néhány kivételtől 

eltekintve (államháztartási hiány) nincs is eszköze a fegyelmezésre. Magyarország esetében a 

testület az előző évekhez hasonlóan idén is azt állapította meg, hogy korlátozott előrehaladást ért 

el a 2017-es országspecifikus ajánlások teljesítésében.  

A Bizottságnál ezentúl nem látnak makrogazdasági egyensúlyi hiányokat Magyarországnál, eltérően 

12 másik tagállamtól.  

Az országjelentés megjegyzi, hogy hazánkban viszonylag lassú volt a jövedelmek felzárkózása az 

unió átlagos szintjéhez, elmaradva a térség többi országától. A dokumentum kiemeli a 

munkanélküliség alacsony szintjét és megemlíti, hogy a foglalkoztatási ráta rekordmagas szintet 

ért el.  

A Bizottság a költségvetési politika lazulását látja és felhívja a figyelmet arra, hogy 2018-ra 2016-

hoz képest 6 százalékponttal növekedhet az államháztartás hiánya, miközben a költségvetés 

strukturális egyenlege tovább romlik. Jóllehet az államadósság szintje fokozatosan csökkent és 

Brüsszel a következő két évben is erre számít, középtávon veszélyben látja ennek a pozitív 

trendnek a folytatódását, ha csak a kormány valamikor a jövőben (erre vonatkozóan nincs időpont) 

nem hajt végre költségvetési kiigazítást. Ezért a kiegyensúlyozottabb növekedési pályára leselkedő 

kockázatok is felbukkanhatnak.  

Ami az országspecifikus ajánlások végrehajtását illeti, Brüsszel „jelentős előrelépést” tapasztalt az 

aktív munkarőpiaci politikában, a munkára való ösztönzés és a munkahelyteremtés terén.  

Bizonyos mértékű előrelépést lát a munkára nehezedő adóterhek csökkentését, az üzleti környezet 

javítását és a korrupció, valamint az árnyékgazdaság elleni fellépést illetően.  

Korlátozott volt ezzel szemben a jelentés szerint az előrehaladás a munkanélküliségi járulékok, a 

szegénység visszaszorítása, a társadalmi befogadás, az oktatás, a piaci versenyszabályozói keret 

és a szolgáltatási szektorban a verseny terén.  

Az országjelentés további része a Bizottság szerint meglévő kockázatokra próbálja ráirányítani a 

figyelmet, amelyek úgymond lassíthatják a felzárkózást és éppen ezért a strukturális reformoknak 

is ezekre a kérdésekre kellene koncentrálniuk.  



Az adórendszerben számos előremutató intézkedést regisztráltak, így a számottevő 

adócsökkentések eredményeként mérséklődtek a magas adóterhek, és a tb járulékcsökkentés is 

enyhítette a munkaerőköltségek béremelésekkel összefüggő növekedését. Ezek ellentételezése 

nélkül ugyanakkor középtávon költségvetési kockázatok jelentkezhetnek Brüsszel szerint. Arra is 

emlékeztetnek, hogy egyes alacsony jövedelmű társadalmi csoportok adóterhelése uniós 

összehasonlításban még mindig magasnak számít.  

A Bizottság továbbra is a magyar gazdaság gyenge pontjának tartja az adórendszer összetettségét 

az ágazati különadókat is idesorolva. Miközben elismeri, hogy történtek jelentős erőfeszítések, az 

adóbegyűjtés adminisztratív terheit változatlanul jelentősnek tartják.  

A Bizottság szerint „bizonyos mutatók azt sugallják, hogy a multinacionális vállalatok agresszív 

adótervezésre (ez az adóelkerülés egy fajtája) használták fel a magyar adószabályokat”. Szerinte 

legalábbis erre lehet következtetni a GDP arányában jelentősnek mondható, speciális eszközökön 

keresztül történő tőkebeáramlásból és a forrásadók hiányából. 

A testület meglátása szerint Magyarország hangsúlyos termelékenységi kihívással néz szembe. A 

termelékenységi szint egyébként is hosszú ideig elmaradt a szomszédos országokétól, de a kihívás 

annál nagyobbnak tűnik azáltal, hogy a munkaerő tartalékok csökkennek. Továbbra is nagy az 

eltérés az exportorientált, főleg külföldi kézben lévő vállalatok és a kisebb hazai cégek között, és 

hazánk a digitális technológiák alkalmazásában is elég szerényen teljesít. A jelentős aláhúzza, hogy 

„a szolgáltatások és a kiskereskedelem esetében meglévő szabályozói korlátok, valamint a 

kiszámíthatatlan szabályozói  környezet megnehezíti a források hatékony újraelosztását”.  

A jelentés meglehetősen kritikusan fogalmaz a magyar intézményi háttér működéséről, egyenesen 

problémának nevezve a jelenlegi állapotokat a gazdasági konvergencia szemszögéből. Megjegyzi, 

hogy a korlátozott átláthatóság és a politikacsinálás minősége bizonytalanság forrása a befektetők 

számára. „Magyarország gyengén teljesít a közérdekű információkhoz való hozzáférés és azok 

minősége terén” - olvasható a szövegben.  

A Bizottság szerint „az igazságügyi rendszer működését övező kihívások szoros nyomonkövetést 

indokolnak”. „A rendelkezésre álló mutatók figyelemreméltó korrupciós kockázatokra utalnak, és a 

korrupció-ellenes keretben is vannak hiányosságok” - húzza alá a jelentés, ami hozzáteszi, hogy 

bár a közbeszerzés terén fontos intézkedéseket hoztak, az átláthatóság további javításában és a 

pályázati rendszerben a verseny fokozása terén még további lépéseknek lehet helyük.  

A Bizottság úgy látja, hogy a magyar oktatási és egészségügyi rendszer hiányosságokat mutat a 

humán tőke fejlesztésében. Az alapkészségek terén az oktatási eredmények például jelentősen 

elmaradnak az EU átlagától. A szociális-gazdasági háttér (ki, honnan jön) oktatási eredményekre 

gyakorolt hatása a legmagasabbak között van az EU-ban. A hátrányos helyzetű diákok, különösen 

a romák a jelentés szerint változatlanul bizonyos iskolákban koncentrálódnak, az egészségügyi 

rendszerben pedig magas fokú kockázatokat jelent az egészségtelen életmód, a gyógyítás 

egyenetlen színvonala és az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésben megmutatkozó 

különbségek. „Miközben láthatók a javulás jelei, az egészségügy eredményeinek tekintetében az 

ország elmarad a legtöbb EU-tagállamtól, ami az egészségügyi szolgáltatás korlátozott 

hatékonyságát is tükrözi” - szögezi le a dokumentum.  

A foglalkoztatási politika egyik fő kihívása a munkaerő tartalékok elég gyors mozgósítása a 

munkaerő iránti erőteljes kereslet kielégítésére. A Bizottság továbbra is úgy látja, hogy a 

közmunkaprogramnak csak korlátozott sikere volt a résztvevők munkaerőpiacra való 

visszatérésének elősegítésében. A programban résztvevők száma ugyanakkor a dinamikusabb 

gazdasági növekedésnek köszönhetően így is csökkent. A jelentés problémaként említi meg a 

férfiak és nők foglalkoztatása közötti különbséget is.  

A Bizottság ugyanakkor úgy látja, hogy a szegénység felszámolása terén határozott előrelépés 

történt, jóllehet az ún sérülékeny csoportok továbbra is emelt szintű kockázatnak vannak kitéve. A 

legnagyobb mértékben a gyerekek és a romák vannak kitéve a szegénység veszélyének. A testület 



szerint az adó és a járulékrendszerben bekövetkezett változások hozzájárultak a 

jövedelemkülönbségek növekedéséhez. A szociális segélyezés és a munkanélküli segély mértéke 

pedig csökkent.  
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Méhek és méhészek - hosszú távú túlélési stratégiát javasol az EP 

A káros rovarirtók betiltása 
Szigorúbb import ellenőrzés a hamisított méz kiszűrésére 
Magyar jelentéstevő, Magyarország az EU egyik legnagyobb méztermelője 
 

A képviselők a méheket, termelőket és jó minőségű mézet védik 

Az EU és tagállamai fektessenek többet a méhek védelmébe, a hamisítás elleni harcba és a 

termelők támogatásába - olvasható a csütörtökön elfogadott állásfoglalásban. 

Az EU-nak átfogó és hosszú távú stratégiára van szüksége az európai méhek megvédése 

érdekében - olvasható az 560 szavazattal 27 ellenében 28 tartózkodás mellett elfogadott 

szövegben. 

Ennek érdekében a képviselők a következőket javasolják: 

állítsanak össze a méhelhullás elleni küzdelemre vonatkozó cselekvési tervet, 
támogassák az inváziós fajokkal és betegségekkel szemben ellenálló méhfajok létrehozását, 
tiltsák be azokat a növényvédőszer-hatóanyagokat, amelyek bizonyítottan veszélyt jelentenek a 
méhek egészségére,  
hozzanak létre a permetezési időszakokra vonatkozó korai előrejelző rendszert. 
  
A termelők fokozott támogatása és a termékek reklámozása 

A képviselők azt javasolják, hogy a nemzeti méhészeti programokra elkülönített uniós költségvetési 

sor összegét 50%-kal emeljék és felhívják a Bizottságot, hogy fontolja meg egy új támogatási 

rendszer bevezetését a 2020 utáni Közös Agrárpolitika keretében. Véleményük szerint 

kompenzációs rendszerre is szükség lenne a méhpusztulás kárainak enyhítésére, a méz jótékony 

egészségügyi hatását pedig minél több fogyasztóval kellene megismertetni, különös tekintettel a 

gyerekekre. 

Fellépés a hamis méz importja ellen 

Annak érdekében, hogy az import méz megfeleljen a magas európai minőségi elvárásoknak, 

harmonizálni kell a határokon történő és a belső piacon végzett ellenőrzéseket. Minden importált 

mézet tesztelni kell és szigorítani kell a nyomonkövethetőségi követelményeket. A mézhamisítások 

kiszűrése érdekében fejlesszen ki a Bizottság hatékonyabb laboratóriumi módszereket, a 

tagállamok pedig szabjanak ki szigorúbb szankciókat a jogsértőkre. A szabadkereskedelmi 

megállapodások során a méz és egyéb méhészeti termékek minősüljenek „érzékeny terméknek” és 

ezeket lehetőség szerint zárják ki a tárgyalások köréből. 

“Mindent meg kel tennünk méheik és mézünk védelme érdekében, hiszen az uniós 

élelmiszertermelés háromnegyed beporzáson alapul, vagyis a méhek az élelmiszerbiztonság 

szempontjából nélkülözhetetlenek. A Parlament ma egy méhekre és a termelőkre vonatkozó 

túlélési stratégiát és az átláthatóság növelésére vonatkozó tervet tett le az asztalra. A fogyasztó 

számára világosan le kell írni, honnan jön a méz, milyen arányban van benne import - 



elfogadhatatlanok és ezért le kell cserélni az olyan feliratokat, amelyek csak annyit árulnak el, hogy 

a termék uniós és azon kívüli méz keveréke. A Bizottságon és a tagállamokon a sor, hogy 

javaslatainkat átültessék a gyakorlatba, hogy az ágazat újra erőre kaphasson” - mondta Erdős 

Norbert (EPP, Magyarország) jelentéstevő. 

A 600ezer uniós termelő mintegy 200ezer tonna mézet termel évente, ezzel az EU Kína után a 

második a világon. A legnagyobb termelő Románia, Spanyolország és Magyarország. Évente 

200ezer tonna import érkezik Kínából, Ukrajnából, Argentínából és Mexikóból. A Bizottság szerint a 

tesztelt import 20%-a nem felelt meg az uniós elvárásoknak. 

 

 

Brüsszel, 2018. február 27. 

Az adatvédelem a téma a Mobil Világkongresszuson 

Az EU új adatvédelmi szabályozása 2018 májusától lép életbe. 

— Világunk egyre inkább digitálissá válik, tavaly már nyolc és fél milliárd eszköz csatlakozott az 

internetre, ezért az adatok védelme most fontosabb, mint valaha. A Mobil Világkongresszus egyik 

fő témája az Általános Adatvédelmi Szabályozás, amely idén májustól lép hatályba, és az Európai 

Unió eddigi adatvédelmi keretrendszerét váltja fel. 

— Az új szabályozás minden adatra kiterjed Európában. Tehát mindenkire, aki Európában 

tevékenykedik, akár uniós állampolgár, akár nem. Az EU kívüli cégek is kezelik uniós állampolgárok 

adatait, ezért rájuk is vonatkozni fog az új adatvédelmi törvény. Vegyük példának, hogy van 

bankszámlád és biztosításod is, mindkettő ugyanannál a cégnél. Néhány országban már ma is ki 

lehet kérni a cégektől, hogy milyen adatokat tárolnak rólad. A jövőben ez minden állampolgárra 

érvényes lesz, Európa egész területén. Mindenkinek joga lesz megtudni, hogy milyen információkat 

tárolnak róluk a cégek – mondta Jessica Douglas, az IBM Europe munkatársa. 

Azok a cégek és szervezetek, amelyek nem tesznek eleget az Általános Adatvédelmi 

Szabályozásnak, éves forgalmuk 4%-át fizethetik büntetésnek, de maximum 20 millió eurót. 

 

 

Brüsszel, 2018. február 27. 

Versenyt fut az idővel az Északi Áramlat 

A csigatempóban zajló német kormányalakítás és a soros bolgár EU-elnökség vonzalma 

az orosz földgáz iránt annyira lelassíthatja a Bizottság által javasolt módosítás 

kitárgyalását a gázirányelvről, hogy immár semmi sem állhat az ellentmondásos Északi 

Áramlat 2 gázvezeték megépítésének útjába. Hacsak egy tavaly decemberben elfogadott 

dán törvény be nem kavar.  

Úgy tűnik, hogy parkolópályára került a Tanácsban a gázirányelv módosítása, miután az ügyben 

kulcsszereplőnek számító Németországban elhúzódik a kormányalakítás és az EU bolgár soros 

elnöksége számára se túl sietős napirendre tűzni a dosszié megvitatását.  

Bizottsági források ezért aggodalmuknak adtak hangot amiatt, hogy a jogszabály módosításának 

halogatásával immár semmi sem állhat az EU-t erősen megosztó Északi Áramlat 2 gázvezeték-

projekt megvalósításának útjába. Az Oroszországból a Balti-tenger alatt megépítendő csővezetéken 

keresztül nagy mennyiségű földgázt Németországba, majd onnan a kontinens belsejébe 

„fecskendezni” hivatott beruházás Brüsszel megítélése szerint tovább növelné Európa orosz 

földgáztól való függőségét és ezért ellentétes az energiauniós projekt céljaival, ráadásul 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124711/NORBERT_ERDOS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124711/NORBERT_ERDOS_home.html


tevőlegesen hozzájárul az ukrán tranzitútvonal kiiktatásához, ami ugyancsak ellentétes a hivatalos 

uniós politikával.  

A Merkel-kormány azonban azt hajtogatja, hogy a Gazprom többségi tulajdonában álló gázvezeték 

és gázszállítás tisztán kereskedelmi projekt és nincs mögötte semmilyen politikai szándék. Ezt az 

érvelést elsősorban az orosz befolyás erősödését leginkább ellenző Lengyelország kérdőjelezi meg.  

A Bizottság – amely politikai alapon ellenzi a projektet – előbb – eredménytelenül – egy 

megállapodás kitárgyalására kért mandátumot a tagállamoktól a gázvezeték nem szárazföldi 

(tenger alatti) szakaszának jogi státuszának rendezésére, attól tartva, hogy a projekt jogi 

vákuumba kerül. Miután a próbálkozása kudarcot vallott, Brüsszel tavaly novemberben a földgáz 

irányelv módosítását kezdeményezte annak érdekében, hogy a közös uniós szabályok az EU-n 

kívülről érkező gázvezetékekre is maradéktalanul vonatkozzanak. A lépést bizottsági források 

szerint mindenekelőtt az Északi Áramlat 2 gázvezeték tenger alatti szakasza körüli jogi 

bizonytalanság indokolja. 

A hivatalos indoklás értelmében a módosítás egyértelművé kívánja tenni, hogy a 2009-es 

irányelvben lefektetett elvek (harmadik fél infrastruktúrához való hozzáférése, a tulajdonosi 

szétválasztás és az átláthatóság) valamennyi harmadik ország felé megépített, vagy onnan 

beérkező gázvezetékre vonatkozzanak az Európai Unió joghatósága alá tartozó területen, 

praktikusan az EU határain belül. 

„Ez biztosítani fogja, hogy valamennyi az Unió területére belépő nagyobb gázvezeték megfeleljen 

az EU szabályainak, ugyanolyan fokú transzparencia mellett működjön, valamennyi piaci szereplő 

számára hozzáférhető legyen és hatékonyan funkcionáljon” - szögezte le közleményében a 

brüsszeli testület. 

A csigatempóban haladó német kormányalakítás és a bolgár „kártya” azonban könnyen 

meghiúsíthatja a Bizottság terveit.  

Szófia – amely soros elnökként ebben a félévben felelős a jogalkotási program felállításáért – 

illetékesek szerint azért nem érdekelt a javaslat gyors megtárgyalásában (a Bizottság eredetileg 

abban bízott, hogy év végéig megszületik a megállapodás), mert Oroszországból érkező földgáz 

segítségével kívánja megvalósítani Boyko Boriszov miniszterelnök nagy álmát, a várnai gázellátó-

központ létrehozását.  

Szakértők szerint a várnai létesítményt reálisan túlnyomórészt a fekete-tenger alatt megépítendő 

csővezetéken keresztül érkező  orosz földgázzal lehetne ellátni, amiért Bulgária Oroszországgal 

együtt komolyan fontolgatja a korábban zátonyra futott Déli Áramlat projekt feltámasztását. Ennek 

a tervek szerint éves szinten 20 milliárd köbméter lenne a kapacitása. Korábban Magyarország is 

élénken érdeklődött a projekt iránt, de a legújabb tervekben a leendő gázvezeték egyik ága már 

csak Szerbiáig érne el, míg a másik Görögországon keresztül Olaszországig.  

Moszkva és a Gazprom mindenképpen el akarja kerülni, hogy az EU módosítsa a jogi kereteket, 

hiszen ebben az esetben a gázvezeték tenger alatti szakaszán is érvényesíteni kívánná a saját 

szabályait, amelyek közül főleg a tulajdonosi szétválasztás kritériumának nem felel meg az orosz 

gázmammut,  

A gázirányelv módosítása nélkül az Európai Bizottság nem tudja érdemben befolyásolni az Északi 

Áramlat 2. sorsát, aminek már el is kezdtek építeni. Oroszországban a szárazföldi szakaszon már 

lefektették a gázvezetéket és állítólag a német oldalon is haladnak a munkálatok. A Bizottságnál 

arra számítanak, hogy a német szabályozó hatóság egy ponton majd megkéri az ilyenkor szokásos 

időben és mennyiségben korlátozott mentesítést (a szárazföldi szakaszon) az uniós 

energiaszabályok alól.  

Brüsszelnek jószerivel már csak egy reménysugara van: a dán „kártya”. A skandináv ország 

törvényhozása az év végén megszavazott egy törvényt, ami megtiltaná, hogy a dán fenségvizeken 



belül lévő gazdasági övezetekben gázvezetéket fektessenek le. A törvény azonban még nem lépett 

hatályba, de ha ez megtörténne, úgy új nyomvonalat kellene kijelölni  a két új csővezetéknek, ami 

becslések szerint akár 2 évvel is késleltethetné a beruházás elkészültét. És addigra talán a 

gázirányelvet is módosítanák. 

 

 

Brüsszel, 2018. február 27. 

Szavatolják a fogyasztóvédelmet 

Az Európai Parlament szakbizottsága az egész EU-ban megszüntetné a boltban és a neten vásárolt 

termékek szavatossága közötti különbségeket. 

Gyakran előfordul, hogy a boltban vagy a neten hibás készüléket vásárlunk. Az Európai Parlament 

szakbizottsága azt szeretné, ha minden vevő egyforma védelmet élvezne, bárhol lakik és bárhol 

vásárol. Egy friss jogszabály-tervezetben azt javasolja, hogy egységesítsék a fogyasztási cikkek 

szavatosságát az unióban. 

"A fogyasztók egyforma jogokat fognak élvezni"  

"Az a jó hírünk, hogy az interneten beszerzett termékekre a jövőben ugyanolyan szavatossági 

előírások fognak vonatkozni, mint a boltban vásárolt árucikkekre. Ezzel megszűnik az online 

vásárlás egyik legnagyobb akadálya. A fogyasztók egyforma jogokat fognak élvezni. A hibás 

termékeket igény szerint mindenütt ki kell cserélni vagy a vevőket kártalanítani" - mondja Marc 

Tarabella belga EP-képviselő. 

A szakbizottság két évet adna a tagállamoknak arra, hogy alkalmazkodjanak az új szabályokhoz. A 

belga fogyasztóvédelmi szervezetnek azonban vannak fenntartásai: 

"Belgiumban elvben két évre szól a termékek szavatossága, ez azonban valójában hat hónap, mert 

az eladók csak fél éven belül fogadják be a hibás termékeket. Ha az egységesített szabályokat 

elfogadja az EU, akkor nem lesz mód hosszabb garanciális idő meghatározására, ami például a 

mosógépek esetén hasznos lenne" - vélekedik Julie Frére, a belga fogyasztóvédelmi szövetség 

szóvivője. 

 

 

Brüsszel, 2018. február 21. 

Milliárdos büntetést szabott ki az EU a kartelezőkre 

Az ügyben több neves autóalkatrész-gyártó is érintett. 

546 millió euróra azaz mintegy 170 milliárd forintra büntetett az Európai Bizottság több autószállító 

és alkatrész gyártó céget, miután bebizonyosodott, hogy kartelezéssel jutottak aránytalan piaci 

előnyökhöz. A legtöbb büntetést olyan óriásvállalatok kapták, amelyek a tengeren hoznak be 

járműveket a kontinensre. 

- 2016-ban majdnem 10 millió autó érkezett különböző országokból Európába. Ezek többsége 

speciális kompokon. Összesen 5 szállítócég érintett a mostani kartelezési botrányban - tudatta a 

tiszta gazdasági versenyért felelős EU-s biztos, Margarethe Vestager. 

A nyomozás azt is kimutatta, hogy a cégek számtalan esetben közös megegyezéssel állapították 

meg az áraikat. A jó hírére sokat adó német alkatrész gyártót a Boscht két különböző ügyben is 



elítélték emiatt. Egyik esetben a szintén világhírű Continentalal játszottak össze, hogy drágábban 

tudják piacra dobni új fékrendszerüket. 

 

 

Brüsszel, 2018. február 13. 

Az üvegházhatású gázok csökkentése az EU-ban  

Nemzeti célkitűzések 2030-ra 

A közös kötelezettségvállalási rendelet nemzeti célkitűzéseket határoz meg az 

üvegházhatású gázok csökkentésére, hogy az EU tartani tudja a párizsi 

klímamegállapodásban foglalt vállalásait. 

A klímaváltozás elleni fellépés részeként az EU-s országok vezetői már 2014-ben elkötelezték 

magukat amellett, hogy az Unió területén 2030-ra 40%-kal csökkentik a károsanyag-kibocsátást az 

1990-es adatokhoz képest. 

 Ehhez 30%-kal kell csökkenteniük a szennyezést a 2005-ös adatokhoz képest olyan 

területeken, mint közlekedés, vagy a mezőgazdaság - tulajdonképpen az iparon kívül az összes 

többi ágazatra. Ez azért is fontos, mert ezekből származik az üvegházhatású gázok mintegy 

60%-a az EU-ban (2014). Az iparban keletkezett károsanyag-kibocsátásra külön szabály 

vonatkozik. 

 A fenti adatokat az EU párizsi megállapodás végrehajtásáról szóló vállalása is tartalmazza. 

 Ahhoz, hogy ezeket a vállalásokat tagállami szinten be tudja tartatni, a közös 

kötelezettségvállalási rendelet kötelező nemzeti kibocsátási küszöböket határoz meg a tagállamok 

számára a 2013–2020-as időszakra. 

 Az EP-képviselők most azon az új szabályozáson dolgoznak, amely ezt a rendelet váltja fel 2020 

után. Ez meghatározza azt a minimumot, amennyivel a tagállamoknak hozzá kell járulniuk a 

károsanyag-kibocsátás csökkentéséhez 2021 és 2030 között, éves célokat jelöl ki és a folyamat 

ellenőrzését is szabályozza. 

 Javasolt nemzeti kibocsátási küszöbök 

 Amikor az EU meghatározta, hogy melyik tagállam mennyivel járul hozzá a károsanyag-kibocsátás 

csökkentéséhez, figyelembe vette többek között a tagállamok GDP-jét is. Az egyes országok 

célkitűzései 2030-ra így 0%-tól 40%-ig terjednek (a 2005-ös adatokhoz képest), és együtt adják ki 

az uniós szintű 30%-os csökkentést. 

 

Tagállam A cél 2030-ra 2005-höz képest 

Luxemburg -40% 

Svédország -40% 

Dánia -39% 

Finnország -39% 

Németország -38% 

Franciaország -37% 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-169-2014-INIT/hu/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-169-2014-INIT/hu/pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_hu


Egyesült Királyság -37% 

Hollandia -36% 

Ausztria -36% 

Belgium -35% 

Olaszország -33% 

Írország -30% 

Spanyolország -26% 

Ciprus -24% 

Málta -19% 

Portugália -17% 

Görögország -16% 

Szlovénia -15% 

Cseh Köztársaság -14% 

Észtország -13% 

Szlovákia -12% 

Litvánia -9% 

Lengyelország -7% 

Horvátország -7% 

Magyarország -7% 

Lettország -6% 

Románia -2% 

Bulgária 0% 

Forrás: Az Európai Parlament Kutatószolgálata 

  

Az EU egy útmutatót is készít kibocsátás-csökkentéshez a tagállamok számára a 2021–2030-as 

időszakra. Emellett egy 105 millió tonna szán-dioxidnak megfelelő biztonsági tartalékot is képez, 

amely 2032-től lesz elérhető. Ennek az a célja, hogy az alacsonyabb jövedelmű 

tagállamokat támogassa, amelyeknek nehezükre eshet tartani a 2030-ra kitűzött célt. A 

tartalékhoz csak abban az esetben lehet hozzányúlni, ha az EU-nak nem sikerül tartania a 

vállalásait. 

A javaslatról várhatóan az áprilisi plenáris ülésen szavaz az EP. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589799/EPRS_BRI%282016%29589799_EN.pdf


 

Brüsszel, 2018. február 8. 

Az EP is rákattant az óraátállításra 

Az évi kétszeri óraátállítás hatásainak alapos szemügyre vételét és amennyiben szükséges, az 

érvényes szabályok felülvizsgálatát szorgalmazta az Európai Bizottságnál csütörtökön 

megszavazott állásfoglalásában az Európai Parlament.  

Az Európai Parlament csütörtökön megszavazott állásfoglalásában felhívta az Európai Bizottságot, 

hogy vegye alaposan górcső alá az évi kétszeri óraátállítás gyakorlatát, illetve annak az emberi 

egészségre és egyebekre gyakorolt hatásait, és amennyiben szükséges, kezdeményezze a 

vonatkozó uniós irányelv felülvizsgálatát.  

Az EP európai polgárok kezdeményezésére foglalkozott az óraátállítás kérdésével, mivel úgy ítéli 

meg, hogy a közvéleménynek legalábbis egy része nincs kibékülve az új (nyári, illetve téli) 

időszámításra való áttéréssel, amire EU-szerte összehangoltan március és október utolsó 

vasárnapján kerül sor.  

A tárgyban számos szakértői tanulmány is készült, amelyek azonban eléggé eltérő 

következtetésekre jutottak az óraátállítás hatásait illetően. A képviselők 384 igen, 153 nem és 12 

tartózkodás mellett fogadták el a jogilag semmire sem kötelező állásfoglalást.  

A nyári időszámítással kapcsolatos rendelkezésekre vonatkozó, 2001-ben elfogadott irányelv 

egységesen meghatározza az EU-ban a nyári időszámítás kezdetét és végét. A harmonizáció 

elsődleges célja az egységes piac zavartalan és hatékony működésének szavatolása.  

Az Európai Bizottság egyszerre több szempont figyelembe vételével vizsgálja, hogy indokolt-e 

kezdeményezni annak az irányelvnek a módosítását, amely minimális szinten harmonizálja Európa-

szerte a nyári és a téli időszámítást, ismertebb nevén az óraátállítást. Ezt a testület szóvivője 

közölte még januárban, konkrétan a közlekedést, az energiamegtakarítást és az emberi egészségre 

gyakorolt hatást megnevezve azon körülmények között, amelyeket a testület illetékes szolgálatai 

mérlegelnek. 

A kérdés napirendre tűzését eredetileg Finnország kezdeményezte azt követően, hogy 70 ezer finn 

állampolgár egy petícióban kérte a kormányt, a jövőben tekintsenek el az évi kétszeri 

óraátállítástól, és maradjon a nyári időszámítás. A legtöbbször alvászavart hoznak fel az 

óraátállítás ellen, de Finnországban több cikk is megjelent arról, hogy a  váltás milyen rossz 

hatással van a vérkeringési betegségekben szenvedőkre. 

Uniós szinten jelenleg egy irányelv hangolja össze a tagállamok hozzáállását a kérdéshez. Az 

egyetlen szabály az, hogy minden tagállamban egyszerre kell átállítani márciusban és októberben 

az órát. Azt, hogy melyik ország, melyik időzónát választja, a tagállamok hivatottak eldönteni. 

A Bizottság eléggé szkeptikus az esetleges változtatással kapcsolatban. Brüsszelben attól tartanak, 

hogy ha a tagállamok közé dobnák a gyeplőt, és mindenki saját maga kezdené szabályozni az 

óraátállítást, akkor az hatalmas fennakadásokhoz vezetne a belső piac működésében. 

Főleg a közúti teheráru-fuvarozás és az energiamegtakarítás szempontjából tekintenek 

aggodalommal a felvetésre, és az egészségre gyakorolt hatással együtt ezeket a tényezőket 

vizsgálják most az Európai Bizottság illetékes szolgálatai. 

 

 

Brüsszel, 2018. február 2. 

Szenzorokkal vizsgálják majd a kettős élelmiszerminőséget 



Áprilisra elkészül az a közös bevizsgálási módszertan, amivel az EU tagállamaiban a kettős 

élelmiszerminőség előfordulását tesztelik majd – jelentette be pénteken Prágában Vera Jourová, az 

Európai Bizottság igazságügyi- és fogyasztóvédelmi biztosa. A tagállamok többségében elérhető 

termékekből egy fogyasztói kosarat hoznak létre, és ezeket vetik majd alá vegyi és érzékelő 

tesztnek.  

Idén áprilisra bevetésre készen áll majd az a közös bevizsgálási módszertan, aminek segítségével a 

tagállami hatóságok megállapíthatják majd, hogy ugyanabból a termékből valóban különböző 

minőségűek kerülnek az áruházak polcaira az EU-ban. Vera Jourová pénteken egy prágai 

rendezvényen jelentette be, hogy hamarosan elkészül a közös módszertan, áprilistól elindulhatnak 

az első vizsgálatok, és az év végéig már meglesznek az első eredmények is.  

A közös bevizsgálási módszertant a Bizottság kebelében működő Közös Kutatóközpont (JRC) 

dolgozta ki 16 tagállam közreműködésével.  

A közös módszertan alapján a tagállami hatóságok májustól összehangoltan vizsgálhatják majd 

EU-szerte a kettős élelmiszerminőség előfordulását. A tesztek keretében a tagállamok többségében 

a piacon elérhető termékekből egy fogyasztói kosarat képeznek, és az ebbe belekerülő 

élelmiszereket, illetve más árukat vetik majd alá vegyi és szenzoros vizsgálatnak.  

Jean-Claude Juncker, a Bizottság elnöke szeptemberben az Unió helyzetéről mondott beszédében 

közölte, elfogadhatatlannak tartja azt, hogy Európa egyes részein a fogyasztóknak alacsonyabb 

minőségű élelmiszerekkel kell beérniük, mint máshol, annak ellenére, hogy teljesen ugyanolyan 

csomagolásról és márkáról van szó.  

„Folytatjuk a kettős élelmiszerminőség megszüntetésére irányuló cselekvési tervünk végrehajtását. 

Tizenhat tagállam részvétele mutatja, hogy jelen esetben nem egy Kelet és Nyugat között húzódó 

választóvonalról van szó, és hogy ezt a problémát együtt fogjuk kezelni. Az áprilisban bemutatandó 

„új fogyasztóvédelmi paktum” is meg fogja nehezíteni és költségesebbé fogja tenni a cégek 

számára a fogyasztók félrevezetését” - hangsúlyozta a fogyasztóvédelemért felelős uniós biztos.  

A Bizottság ezt megelőzően, még szeptemberben iránymutatásokat fogadott el arra nézve, hogyan 

kell alkalmazni és betartatni az érvényes élelmiszer- és fogyasztóvédelmi jogszabályokat. Pénzügyi 

támogatást is felajánlott a tagállamoknak az előírások végrehajtatásához. Jourová biztos pedig 

több alkalommal is találkozott az iparágak képviselőivel, felszólítva őket arra, hogy vessenek véget 

a termékek közötti szükségtelen és indokolatlan különbségtételnek.  

Egyes gyártók már megtették az első lépéseket a minőségi előírásaik és receptjeik módosítására 

annak érdekében, hogy az EU egészében ugyanazt a minőséget garantálják.  

 

 

2018. január 30. 

Ki termeli Európában a legtöbb szemetet? 

A nyugat-európaiak? A kelet-európaiak? A vidékiek? A városiak? Az értelmiségiek? Az alacsony 

képzettségűek? 

Dánia amely a legtöbb, egy főre eső szemetet termeli az Európai Unióban - míg Románia a 

legkevesebbet - az Eurostat adatai szerint. 

Miközben Dániát leginkább arról ismerni, hogy az egyik európai éllovasa a zöld energiának - teljes 

áramellátásának 15 százaléka származik biológiailag lebomló hulladékból -  a skandináv ország 

eddig sikeresen kerülte el, hogy kiderüljön: egyben ő Európa legnagyobb kommunális 

hulladéktermelője is. Ez már csak azért is érdekes, mert Dánia népessége csupán 5,7 millió fő. 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20180123-1
http://hu.euronews.com/2017/04/27/kombinalt-naperomuvek-mar-eszakon-is
http://hu.euronews.com/2017/04/27/kombinalt-naperomuvek-mar-eszakon-is


Mi is az a kommunális hulladék, és ki gyártja belőle a legtöbbet? 

A kommunális hulladék nem más, mint a háztartások, munkahelyek, boltok és közintézmények 

által termelt, és az önkormányzat által begyűjtött szemét. 

Az Eurostat adatai szerint 2016-ban Dánia termelte az egy főre eső legtöbb szemetet az unióban, 

777 kg/fővel. Utánuk következik Norvégia 754 kg/fővel, majd Svájc 720 kg/fővel, akiket az 

izlandiak követnek 656 kg/fővel. 

A legkevesebb szemetet eközben meglepő módon Románia termeli a maga 261 kg/fős 

mennyiségével. Őket követi Lengyelország 307 kg/fővel, majd Csehország 339 kg/fővel és 

Szlovákia 348 kg/fővel. 

Hol áll Magyarország? 

Egy átlagos európai 2016-ban 480 kg szemetet termelt, három kilóval kevesebbet, mint egy évvel 

korábban, és jóval kevesebbet a 2002-es negatív rekordhoz képest (527 kg/fő). Az átlaghoz a 

legközelebb a görögök (497 kg) és az olaszok illetve a britek állnak a maguk 495-495 kg 

szemetével. A spanyolok egy kicsit az átlag alatt teljesítenek a maguk egy főre eső, 443 kg 

szemetével. Magyarország a hatodik legkevesebb szemetet termelő ország az unión belül - 2016-

ban kicsit kevesebb, mint 400 kg szemetet termeltünk évente. 

Van összefüggés a vagyon és a szemetelés között? 

Egyetlen szóban összefoglalva: igen. Általában véve elmondható, hogy azok az országok termelik 

a legtöbb szemetet, ahol az emberek többsége jól él. Azok az országok pedig, akiknek a nemzeti 

összterméke alacsonyabb, kevesebb szemetet termelnek. Nyugat-Európán belül is kiemelkedik 

azonban egy régió, a skandináv országoké, mely az átlagosnál is több szemetet generál. 

A dánoknál az éves átlagos fizetés 36 000 euro (kb 11 millió Ft) és az európai országok közül náluk 

az egyik legmagasabb az egy főre eső GDP. Az európai átlagfizetés eközben 29 100 euro/év, 

Romániában pedig 16 900 euro/év. Ehhez vegyük hozzá azt, hogy Romániában élnek az európai 

országok közül a legtöbben vidéken (az ország lakosságának 51,7 százaléka), miközben Dániában 

ez az arány csupán 15 százalék. 

A Világbank szerint a városi lakosok kétszer több szemetet termelnek, mint a vidéki lakosság - és 

ezzel el is jutottunk a titok nyitjához: a magasabb jövedelmű városlakók több szemetet termelnek, 

mint az alacsonyabb jövedelmű, vidéken élők. 

A vásárlási szokások szintén szerepet játszhatnak abban, hogy mennyi szemét termelődik: itt 

általánosságban elmondható, hogy a dél-európai országok lakói sokszor esznek utcai árusoknál, a 

tőlük vett ételt pedig nem nejlonzacskóban vagy műanyagban veszik át, hanem helyben 

elfogyasztják, kevesebb hulladékot termelve ezzel. 

Mi történik ezzel a rengeteg szeméttel? 

Európában a kommunális hulladékot különböző módokon kezelik, de általánosságban véve 

elmondható: 2016-ban a begyűjtött szemét 30 százalékát újrahasznosították, 27 százalékot 

elégettek, 25 százalékot szeméttelepeken tároltak, 17 százalékot pedig komposztáltak. 

Az újrahasznosított hulladék aránya egyébként az elmúlt évtizedekben folyamatos intenzitással 

nőtt: 1995-ben még csak 17 százalék volt ez az arány, míg 2016-ban már 46 százalék. Az 

újrahasznosítás és komposztálás terén élen járnak a németek, akik az általuk termelt szemét 66 

százalékát e két módszerrel semmisítik meg, őket követi Ausztria 59 százalékkal, majd Belgium 54 

százalékkal, Hollandia 53 százalékkal és Olaszország 51 százalékkal. 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20180123-1


 

2018. január 27. 

Az önvezető járműveké a jövő a személy-, és árufuvarozásban 

Erre jutottak a szektor nemzetközi szereplői Davosban. 

 

 

A kormányoknak fontolóra kellene venniük a vezető nélküli, önjáró tehergépkocsikra való átállás 

feltételeinek megteremtését. Ez csökkentené a költségeket és a károsanyag-kibocsátást, 

biztonságosabbá tenne az utakat. 

Ez a konklúziója a Nemzetközi Szállítmányozási Fórum jelentésének. Az árufuvarozók a 48. Davosi 

Világgazdasági Fórum keretében ültek össze, és egyeztettek az iparág jövőjéről. 

Sokrétű tervre, széleskörű előkészítésre van szükség, és ebbe a folyamatba a szakma minden 

szereplőjét be kell vonni; a sofőröket, munkásokat. Sőt, a törvényalkotókat, polgármestereket is 

meg kell hívni. A fővárosok vezetői azért vannak itt, mert mindannyian hiszünk abban, hogy más 

és több infrastruktúrát, élhetőbb környezetet kell megteremtenünk a városlakók számára.  

A nagyvárosokban önvezető, elektromos tömegközlekedési járművek elterjedése már a közeli jövő. 

A kicsi, automatizált, károsanyag-kibocsátás nélkül működő buszok tesztüzeme már számos 

településen folyamatban van. 

 

 

Brüsszel, 2018. január 21. 

Rugalmasabbá válik az uniós áfaszabályozás 

Az 1992 óta hatályban lévő, elavult és főleg a 2004-ben és utána csatlakozott országokat 

hátrányosan megkülönböztető uniós áfaszabályozás átalakítására tett javaslatot 

csütörtökön az Európai Bizottság. Az újonnan javasolt szabályok nem csak nagyobb 

rugalmasságot engednek a tagállamoknak, de a kkv-k terheit is csökkentenék. 

A közös, még 1992-ben elfogadott uniós áfaszabályok a Bizottság megítélése szerint mára nem 

csak elavulttá váltak, de túlságosan korlátozóak is. A testület az utóbbi időben több 

http://hu.euronews.com/2018/01/27/az-onvezeto-jarmuveke-a-jovo-a-szemely-es-arufuvarozasban


kezdeményezést is tett az általános forgalmi adóra vonatkozó szabályok megreformálására, és 

megtette a szükséges lépéseket az átmenetinek mondott helyzetből egy végleges megoldás felé. A 

Bizottság például azt javasolta, hogy a határokon átnyúló ügyletek esetén a jövőben a 

célországban kelljen befizetni az áfa-t. 

Javaslataival a testület elsősorban az áfakulcs-szabályozás átalakítására és főként rugalmasabbá 

tételére fókuszált, célul kitűzve egy régi igazságtalanság megszüntetését, ami bizonyos esetekben 

a főszabály alól derogációkat engedett meg régi tagállamoknak, és ugyanazt nem engedélyezte az 

újaknak. 

A javaslatok két problémát hivatottak orvosolni. Az első az, hogy az 1992-ben elfogadott közös 

uniós áfaszabályok elavultak és túlságosan korlátozóak, mivel csak néhány ágazat és termék 

esetében teszik lehetővé, hogy a tagállamok kedvezményes áfakulcsokat alkalmazzanak. A másik 

problémát az jelenti, hogy a kisebb cégek aránytalan áfamegfelelési költségeket viselnek, ami 

gátolja a gazdasági növekedést, mivel a kisvállalkozások teszik ki az EU-n belüli vállalkozások 

98%-át. 

1. Nagyobb mozgástér a tagállamoknak: 

A minimum 15%-os általános áfakulcs mellett a tagállamok ezentúl bevezethetnek két 

kedvezményes adómértéket 5% és a tagállam által választott általános mérték között, egy 

áfamentes mértéket (vagy nulla kulcsot) és egy kedvezményes mértéket a 0%-os és a többi 

kedvezményes adómérték között. 

Megszűnik a kedvezményes adókulcsok alkalmazási körébe tartozó áruk és szolgáltatások jelenlegi 

bonyolult jegyzéke, azaz a tagállamok szabadon dönthetnek arról, hogy mire alkalmazzák a 

kedvezményes kulcsokat. Bizonyos termékekre, pl. a fegyverekre, alkoholtartalmú italokra, 

szerencsejátékokra és dohányárukra viszont mindig az általános áfakulcs vonatkozik majd. 

Változatlanul kedvezményben részesülhet minden olyan áru, amely jelenleg az általános 

áfamértéktől eltérő kulcs szerint adózik. 

A tagállamoknak gondoskodniuk kell majd arról, hogy legalább 12%-os legyen az áfamérték 

súlyozott átlaga. 

2. Csökkennek a kkv-kra háruló áfaköltségek és bürokratikus terhek: 

A kisvállalkozások 2 millió eurós bevételi határérték alatt egyszerűbben tehetnek majd eleget 

adókötelezettségüknek; 

A tagállamok mentesíthetik az áfamentességre jogosult kisvállalkozásokat a nyilvántartással, a 

számlázással, a könyveléssel, illetve a bevallással kapcsolatos kötelezettségek alól; 

A több tagállamban üzleti tevékenységet folytató legkisebb vállalkozások más tagállamokban is 

áfamentességben részesülhetnek majd, amennyiben teljes EU-n belüli árbevételük 100 000 eurónál 

kisebb. 

 

 

Brüsszel, 2018. január 18. 

Csökkenő banki kockázatok az EU-ban és nálunk 

Magyarországon a kilencedik legmagasabb az EU-n belül a nemteljesítő hitelek aránya, 

de egy év alatt majdnem öt százalékpontos a javulás – derül ki az Európai Bizottság 

nemteljesítő hitelek kezeléséről szóló első eredményjelentéséből. 2017 második 

negyedévében kilenc tagállamban, köztük hazánkban is meghaladta a 10 százalékot a 

nemteljesítő hitelek aránya. 



Uniós szinten egy év alatt egy százalékponttal csökkent a nemteljesítő hitelek aránya (2016 másik 

negyedéve és 2017 második negyedéve között) és jelenleg 4,6 százalékon áll, amit örvendetes 

fejleménynek nevez csütörtökön közzétett első eredményjelentésében az Európai Bizottság. 

„A nemteljesítő hitelek szintjének leszorítása elengedhetetlen a bankszektor kockázatainak 

csökkentéséhez és a bankunió kiteljesítéséhez. A bankok, a felügyeleti hatóságok, a tagállamok és 

a Bizottság összehangolt erőfeszítései már hoztak eredményeket, de a nemteljesítő hitelek 

szintjének további csökkentése érdekében újabb lépéseket kell tennünk. Célunk, hogy a bankok az 

összes uniós országban újra teljes kapacitással tudják hitelezni a vállalkozásokat és a lakosságot, 

és többé ne kerülhessen sor rossz hitelek felhalmozására” - jelentette ki a jelentés bemutatásakor 

Valdis Dombrovskis, az euróért felelős bizottsági alelnök. 

Az Európai Bankhatóság (EBA) tavaly novemberben közzétett egy jelentést, ami megállapítja, hogy 

a nemteljesítő hitelek volumene az EU-n belül a 2016 végén becsült 1000 milliárd euróról 2017 

novemberére 893 milliárd euróra csökkent. 

A nemteljesítő hitelek (angol rövidítése NPL) olyan banki kölcsönök, amelyek esetében késedelmes 

visszafizetésről van szó, vagy a fedezet értékesítése nélkül egyáltalán nincs remény a teljes 

törlesztésre. 

A nemteljesítő hitelek teljes hitelállományhoz viszonyított aránya tavaly tovább csökkent, de a 

tagállamok körülbelül egyharmadában még mindig a 10 százalékos ráta fölött volt. Az unión belüli 

jelentős különbségeket jól érzékelteti, hogy eközben tíz tagállamban a 3 százalékot sem érik el az 

NPL-ek aránya. 

Az ilyen magas kockázatot jelentő hitelek részaránya Görögországban a legmagasabb, 46,9 

százalék. Ciprus a következő a listán 33,4 százalékos hitelállománnyal. Portugália 15,5 százalékkal 

a harmadik. Őket követik sorrendben az olaszok, a bolgárok, a horvátok, az írek, a szlovének és a 

magyarok. 

Magyarország még valamivel a 10 százalékos szint fölött van (10,4 százalék volt a teljes 

hitelállományhoz viszonyítva 2017 második negyedévében), de egy év alatt 15 százalékról ment le 

erre a szintre, ami jelentős javulást mutat. 

A magánszektor által nyújtott hitelek esetében 15,3 százalékos a nemteljesítő hitelek aránya 

Magyarországon, de egy évvel korábban még 23 százalék volt. 

2014 óta az euróövezet bankjai 234 milliárd euróval emelték a tőkéjüket és 813 milliárddal 

növelték a folyó eszközeiket. 2015 és 2017 között pedig 17 százalékkal csökkentették a 

tulajdonukban lévő államadósság-állományt és ezzel a szuverén adósságnak való kitettségüket is.  

A Bizottság tavasszal átfogó intézkedéscsomagot fog előterjeszteni a meglévő nemteljesítő hitelek 

szintjének csökkentésére és a nemteljesítő hitelek jövőbeni felhalmozódásának megelőzésére. A 

csomag négy területre fog összpontosítani: i. felügyeleti intézkedések, ill. a szerkezetátalakítási, 

fizetésképtelenségi és követelésbehajtási rendszerek reformja, iii. az értékcsökkenést elszenvedett 

eszközök másodlagos piacainak fejlesztése, és iv. a bankrendszer átalakításának támogatása. 

 

 

Brüsszel, 2018. január 17. 

Zöld jelzés a „kötelező kvótának” a kibocsátás-csökkentésben 

Megkapta szerdán a tagállamok jóváhagyását az a megállapodás, amit még tavaly 

decemberben kötött a Tanács az EP-vel az egyes országokra jutó teherviselés mértékéről 

az európai kibocsátás-kereskedelmi rendszeren (ETS) kívüli szektorokban. Az alku 

eredményeképpen 2030-ig uniós szinten 30, Magyarországnak pedig 7 százalékkal kell 

csökkentenie a kibocsátást a 2005-ös szinthez képest. 



Már csak az EP-nek kell ráütnie a pecsétet a tagállamokkal kötött alkura arról a rendeletről, ami 

2030-ig az EU egésze és külön minden egyes tagállam számára is jogilag kötelező kibocsátás-

csökkentési célokat rögzít az európai kibocsátás-kereskedelmi rendszer (ETS) alá nem eső 

szektorokban. 

A tagállami nagykövetek szerdán adták áldásukat a még december 21-én nyélbe ütött alkura, így 

már csak az Európai Parlament plenáris szavazása van hátra, hogy aztán a Hivatalos Közlönyben 

való közzétételt követő 20-ik napon hatályba lépjen a rendelet. 

A megállapodás uniós szinten 30 százalékos kibocsátás-csökkentést irányoz elő a 2005-ös szinthez 

képest 2030-ra az épületek, a mezőgazdaság, a hulladékgazdálkodás és a közlekedés terén (kivéve 

a légi közlekedést és a nemzetközi tengeri áruszállítást). 

A 30 százalékos, jogilag kötelező EU-cél ezeknek az ETS-en kívüli szektoroknak a hozzájárulása az 

EU által a párizsi klímakonferencián tett vállaláshoz, miszerint 2030-ra legalább 40 százalékkal 

csökkentik az 1990-es szinthez képest az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. 

A már csak az EP jóváhagyására váró rendeletben a tagállamoknak egy főre eső GDP-jük 

mértékétől függően 0 és 40 százalék közötti erőfeszítést kell tenniük a 2005-ös kibocsátási szinthez 

képest az említett szektorokban. A legalacsonyabb célszám Bulgária neve mellett áll, de szakértők 

rámutatnak, hogy még ez sem jelenti azt, hogy semmit sem kell tenni, hiszen 2005 óta rengeteget 

nőtt a kibocsátás. 

Magyarországnak a rendelet értelmében 7 százalékos emisszió-csökkentést kell elérnie 2021 és 

2030 között a 2005-ös szinthez képest. Ez megegyezik azzal, amit az Európai Bizottság eredetileg 

is javasolt. 

A Bizottság által eredetileg javasolt jogilag kötelező magyar erőfeszítés a negyedik legalacsonyabb 

az EU-ban: csak Lettországtól (6%), Romániától (2%) és Bulgáriától (0%) várt el kisebb 

erőfeszítést Brüsszel, miközben a lengyel és a horvát célszám megegyezett a magyaréval. 

A tagállamok számára egy kibocsátás-csökkentési pályát is meghatároztak annak érdekében, hogy 

folyamatos ütemben haladjanak a kívánt célok elérése felé. A kiindulópont a 2016 és 2018 közötti 

átlagos kibocsátáson alapul majd, a csökkentési pálya számítása 2019 plusz 5 hónappal indul 

majd, ami a 2019 és 2020 közötti időszak öttizenketted részének felel meg, vagy 2020-ban is 

lehet, attól függően, hogy melyik eredményez alacsonyabb allokációt. 

Egy 105 millió tonna CO2-kibocsátási egységnek megfelelő biztonsági tartalékot is létrehoznak, ami 

2032-ig lesz elérhető. Ez alapvetően azokat a szegényebb tagállamokat hivatott segíteni, 

amelyeknek nehézséget okozhat a 2030-ra rögzített célok elérése, jóllehet a 2013 és 2020 közötti 

időszakban túlteljesítették az eredeti célokat. Mielőtt azonban hozzáférhetnének a tartalékhoz, 

előbb ki kellene meríteniük a rendelkezésre álló rugalmassági eszközöket. 

A biztonsági tartalékot csak abban az esetben lehet majd felhasználni, ha az EU teljesíti a 2030-as 

céljait. 

A végleges kompromisszum fenntartja a jelenlegi periódusban meglévő rugalmas intézkedéseket, 

amelyek a tagállamok segítségére vannak az éves határértékek elérésében. Ez magába foglalja a 

„bankolást” és az éves kibocsátási allokációk egyik évről a másikra történő „kölcsönzésének” a 

lehetőségét 2021 és 2030 között, továbbá az egyes országok közötti transzfereket. Az ún. új 

rugalmassági elemek, mint az ETS-kibocsátási egységek egyszeri törlése és a földhasználat és 

erdőgazdálkodás (LULUCF) ugyancsak bekerült a rendelet tervezetébe. 

Két új rugalmassági eszközt is létrehoznak. Az ún egyszeri ETS-rugalmasság megengedi azoknak a 

tagállamoknak, amelyek 2013-ban nem részesültek ingyenes kvóta allokációból az ipari 

létesítményeik számára, vagy az EU-átlagnál nagyobb emissziócsökkentési célt kell elérniük, hogy 

kivegyenek a rendszerből korlátozott számú ETS-kibocsátási kvótát. 



Az ún LULUCF rugalmassági eszköz pedig lehetővé tesz a tagállamoknak bizonyos mozgásteret a 

földhasználatra és az erdőgazdálkodásra vonatkozó kibocsátási egységek használatában. 

 

 

Brüsszel, 2018. január 16. 

A rossz célra használható technológia kivitelének szigorúbb 

szabályozását kéri az EU 

Frissíti a szabályokat az EU, hogy a különböző európai termékeket és technológiákat, 

mint például a számítógépes megfigyelő eszközök, ne lehessen emberi jogokat sértő 

célokra használni. 

Az EP a kémkedésre használható technológia kivitelének szigorúbb szabályozását kéri 

Az emberi jogok védelme a cél 

Az EU-ban már léteznek olyan szabályok, amelyek biztosítják, hogy az itt mindennapi használatra 

készített árukat és technológiákat ne lehessen tiltott, katonai célokra felhasználni, miután 

exportálták azokat az Unió határain kívülre. Ez az úgynevezett kettős felhasználású termékeket 

érinti, amelyeket nemcsak civil, hanem katonai célokra is lehet használni, mint például 

tömegpusztító fegyverek előállításához, vagy terrorcselekmények előkészítéséhez. 

Mi változik? 

A jelenlegi szabályok frissítésére elsősorban a technológiai változások miatt van szükség. A reform 

egyik fő célja, hogy megakadályozza a kibertechnika, vagy más megfigyelési technológiákkal 

történő visszaéléseket, amelyeket az önkényuralmi rendszerek a saját népük elleni kémkedéshez 

használhatnak - gondoljunk csak a hacker-támadásokra, vagy a mobiltelefonok lehallgatására. 

A Parlament kereskedelmi szakbizottsága azt javasolja, hogy a személyiségi jogok és az adatok 

védelme érdekében az EU konkrét kritériumokat fogalmazzon meg az ilyen termékek kivitelére. Az 

EP-képviselők a januári plenáris ülésen döntenek a reformról. 

Melyek a kettős felhasználású termékek? 

A kettős felhasználású termékek olyan áruk, szoftverek vagy technológiák, amelyek eredeti céljuk 

mellett tömegpusztító fegyverek kifejlesztésére, vagy katonai célokra is felhasználhatók. Ilyenek 

például az atomreaktorok, a kriogén hűtőegységek, a robbanóanyagok, a megfigyelő rendszerek, 

valamint azok a vegyi anyagok, amelyek mérgező vegyületek előállítására is alkalmasak. 

Hogyan működik az export ellenőrzése? 

Az EU-s szabályok lefektetik a kettős felhasználású termékek exportjának, közvetítésének, 

tranzitjának és átruházásának ellenőrzésére vonatkozó alapelveket. A szabályozás megfelelő 

végrehajtása érdekében pedig az uniós országok közös listát állítottak össze a kettős felhasználású 

termékekről, valamint megegyeztek a tagállamok közötti együttműködés folyamatáról. 

 

 

Brüsszel, 2018. január 10. 

Az energiahatékonyságot és a megújuló forrásokat támogatja az EU 

A klímaváltozás káros hatásainak csökkentése az EU egyik prioritása.  



A párizsi klímamegállapodásban meghatározott ambiciózus célok eléréséhez az EU-nak számos 

változtatást kell bevezetnie az energiaszektorban. A zöld energiára (más néven tiszta energiára) 

történő áttérés fontos része a tervnek, az Európai Bizottság 2016-ban ismertette erre vonatkozó 

javaslatait. 

Ezek fő célja, hogy csökkentsék az EU kiszolgáltatottságát az energiaexportőrökkel szemben és 

segítsék, hogy a háztartások is minél inkább megújuló energiaforrásokra támaszkodjanak. A 

Parlament most a javaslatokhoz fűzött módosításain dolgozik. 

Megújuló energiaforrások 

A megújuló energiaforrásokból felhasznált energia aránya az elmúlt években csaknem a duplájára 

nőtt: a 2004. évi 8,5%-ról 2015-re 16,7%-ra emelkedett. Ezzel az EU jó úton halad, hogy 2020-ra 

elérje a 20%-os célkitűzését. 

2014-ben az EU-s tagállamok egyetértettek abban, hogy 2030-ra a megújuló energiaforrások 

részarányát 27%-ra kell növelni, de az EP-képviselők legalább 35%-os célkitűzést kérnek. 

Emellett szeretnék elérni, hogy a háztartásoknak joga legyen megújuló energiaforrásokból 

megtermelni a saját villamos energiájukat, tárolni és fogyasztani anélkül, hogy azután díjakat vagy 

adókat kellene fizetniük. 

Energiahatékonyság 

Az energiahatékonyság javítása nemcsak a széndioxid-kibocsátást, hanem az EU energiaimportra 

költött büdzséjét is csökkentheti, amely éves szinten mintegy 350 milliárd euróra rúg. Az EP-

képviselők ezért kötelező célként határoznák meg, hogy 2030-ig 40%-kal kelljen mérsékelni az EU 

energiafogyasztását. 

Az egyik legfontosabb terület az energiapazarló épületek fűtésének és hűtésének korszerűsítése, 

mivel ezek energiafelhasználása az EU teljes igenyenek 40%-át teszi ki, és 75%-uk a legkisebb 

mértékben sem energiatakarékos. 

A Parlament, a Bizottság és a Tanács képviselői 2017 decemberében megállapodtak, hogy előírják 

a tagállamok számára: határozzanak meg egy hosszú távú nemzeti stratégiát a lakó- és nem 

lakóépületek felújításának támogatására. 

Az EP emellett egyszerűbb energiafogyasztási címkékre vonatkozó szabályozást fogadott el tavaly a 

háztartási gépekre, mint például a porszívók, vagy a tévék. A technológiai fejlődéssel lépést tartó 

új, A-tól G-ig tartó jelölési rendszer jóvoltából egyszerűbb lesz energiatakarékos gépek révén 

villanyszámlánkat csökkenteni, a gyártókat pedig arra sarkallja, hogy még többet fektessenek az 

energiafogyasztás mérséklésébe. 

A képviselők dolgoznak egy olyan mechanizmus felállításán, amellyel nyomon követhetik, hogyan 

teljesít az EU a 2030-ra kitűzött energia és klímacéljai tekintetében. 

 

 

Brüsszel, 2018. január 10. 

Jöhet az európai műanyagadó 

A britek kilépése miatt szigorítani kell az uniós költségvetésen 2020 és 2027 között. A kohéziós 

alapok és a közös agrárpolitika rosszul járhat. 

Várhatóan 12-15 milliárd eurós lyukat üt az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unió 

költségvetésén. Ezt részben európai klíma-, esetleg műanyagadó bevezetésével pótolná az Európai 

https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition
https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20171124STO88813/renewable-energy-setting-ambitious-targets-for-europe
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20171124STO88813/renewable-energy-setting-ambitious-targets-for-europe
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20171128IPR89009/cleaner-energy-new-binding-targets-for-energy-efficiency-and-use-of-renewables
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20171219IPR90606/energy-efficient-buildings-provisional-agreement-ep-and-council
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20171219IPR90606/energy-efficient-buildings-provisional-agreement-ep-and-council
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20170609IPR77001/egyszerubb-energiafogyasztasi-cimkek-a-haztartasi-gepeken
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20171207IPR89713/energy-union-meps-adopt-their-initial-view-of-the-governance-set-up
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20171207IPR89713/energy-union-meps-adopt-their-initial-view-of-the-governance-set-up


Bizottság - jelentette ki az uniós költségvetés felelőse a biztosok kollégiuma keddi, első vitáját 

követően. 

A műanyaghasználat visszaszorítása a tengerek és egyéb élővizek védelme miatt lenne fontos. A 

biztos szerint indokolt esetben elképzelhető lenne az adó alóli kivételezés, a bevételek viszont már 

egyenesen az unióhoz kerülnének. Ezzel részben ki lehetne váltani a tagállami befizetéseket is. 

Visszatérve a brexit ütötte költségvetési lyukhoz, ezt részben a tagállami befizetések növelésével 

foltozná be Brüsszel. 

A kieső bevételek másik része a kiadásokból következik. Több pénzt kell majd fordítani például a 

közös védelmi politikára, a biztonságra, és a migráció kezelésére. Emellett a kutatásra és 

fejlesztésre szánt összegek is módosulhatnak. 

 

 

Brüsszel, 2018. január 9. 

25 éves az EU egységes piaca 

Idén negyed évszázada, hogy létrehozták az EU történelmének egyik legkiemelkedőbb vívmányát: 

az egységes piacot. Összefoglaltuk, hogy mit érdemes tudni róla. 

Az egységes uniós piac létrehozásának célja az volt, hogy - az országok belső piacához hasonlóan - 

garantálja a személyek, az áruk, a tőke és a szolgáltatások szabad mozgását a tagállamok között. 

Habár az egységes piac megalapítása már az 1957-es Római Szerződésben is szerepel, és a 

tagországok el is kezdtek dolgozni rajta, a szabályok teljes harmonizációja sokáig tartott és a piac 

mostani formáját csak 1993-ban érte el. 

Mára az EU egységes piaca a világ legnagyobb, határok nélküli gazdasági területe, amely mintegy 

500 millió embert és13 billió eurónyi GDP-t foglal magában. A fogyasztók számára ez a termékek 

nagyobb választékát és alacsonyabb árát jelenti, és a becslések szerint 2,8 millió munkahelyet 

teremtett. 

Az egységes piac túlmutat a 28 tagállamon, az Európai Gazdasági Térség keretében kiterjed 

Norvégiára, Izlandra és Lichtensteinre, valamint kétoldalú megállapodásokkal Svájcra is. 

A digitális egységes piac 

Az egységes piac kiépítése még nem ért véget. Az EU most azon dolgozik, hogy lebontsa a 

határokat és fejlessze a hozzáférést a digitális tartalmakhoz - új szabályokkal segíti az e-

kereskedelem előmozdítását, vagy éppen a csomagszállítás és a közösségi gazdaság 

megkönnyítését, és rendezi a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó szabályokat. 

A digitális egységes piac az Európai Bizottság becslései szerint mintegy 415 milliárd euróval járul 

majd hozzá az Unió gazdaságához évente, és új munkahelyek ezreit hozza létre. 

 

 

2018. január 4. 

Csaknem minden tizedik embernek gondot jelent a fűtés Európában 

Az Eurostat kimutatása szerint Magyarországon az átlaggal csaknem megegyező, 9,2 százalék ez 

az arány. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/611009/EPRS_BRI%282017%29611009_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/20150625TST70823


Európa lakosságának közel 9 százaléka nem engedheti meg magának, hogy a neki megfelelő 

hőmérsékletre fűtse a lakását - derül ki az Eurostat felméréséből. A kimutatás szerint 

Magyarországon az uniós átlagnál kicsivel nagyobb, 9,2 százalék ez az arány. 

Az Európai Unió statisztikai hivatala 2016-ban végezte a felmérést, aminek eredményeit 

csütörtökön tették közzé. 

A legrosszabb helyzetben a bolgárok vannak a fűtés tekintetében, közülük 39 százalék szembesül a 

problémával saját bevallása szerint. 

De nem sokkal jobb a helyzet Litvániában és Görögországban sem, ahol a lakosok közel 

egyharmada (29 százalék) nem tudja megfizetni a rendes fűtést. Cipruson 24, Portugáliában 22 

százalék mondta ugyanezt. 

A skála másik végén Luxemburg és Finnország helyezkedik el. Ezekben az országokban a lakosság 

kevesebb, mint két százalékának okoz gondot a havi fűtésszámla. 

Az elmúlt években némileg javult a helyzet uniós átlagban és a magyar számokat tekintve is. Az 

EU-ban 2012-ben volt a legrosszabb a helyzet, akkor a lakosok 11 százalékának kellett anyagi 

okokból lemondania a kellemes otthoni hőmérsékletről. Magyarországon is ebben az évben volt a 

legrosszabb a felmérés eredménye, akkor a magyarok 15 százaléka nem tudta kellően felfűteni a 

lakását. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Az Európai Bizottság Magyarországot érintő sajtóközleményeiből, jelentéseiből valamint a 

tagállamok híreiből való válogatás 2004. februártól napjainkig. (III. rész. 2018. január 1-től.) 

Téma: Fogyasztóvédelem, környezetvédelem, egészségügy, éghajlat és természeti erőforrások, 

élelmiszer-biztonság, energia, érdekvédelem, fenntarthatóság, jogérvényesülés,esélyegyenlőség, 

szociális jogok, utazás. 

Források: ec.europa.eu, EP Tájékoztatási Iroda, EurActiv, euronews, BruxInfo, egyéb.  

 

 

Uniós intézmények 

 Európai Parlament 

 Európai Tanács 

 Az Európai Unió Tanácsa 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_hu
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-council_hu
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-eu_hu


 Európai Bizottság 

 Az Európai Unió Bírósága (EUB) 

 Európai Központi Bank (EKB) 

 Európai Számvevőszék 

 Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) 

 Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) 

 Régiók Európai Bizottsága 

 Európai Beruházási Bank (EBB) 

 Európai ombudsman 

 Európai adatvédelmi biztos 

 Intézményközi testületek 
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