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Múlt péntektől éjszakai kijárási �lalmat rendeltek el Luxemburgban. Az egyre jobban 
terjedő koronavírus-járvány mia� hozo� intézkedések értelmében, a nem egy háztar-
tásban élők magánjellegű összejövetelein a korábbi �z helye� legfeljebb négyen talál-
kozhatnak. Az é�ermekben kizárólag ülő vendégeket szolgálhatnak ki, egy asztalnál 
egyszerre négyen ülhetnek. Az asztalokat úgy kell elhelyezni, hogy két egymás közelé-
ben álló asztal esetében a vendégek közö� meglegyen a másfél méteres távolság. A 
vendéglátóhelyeken alapterületüktől függetlenül legfeljebb 100 ember tartózkodhat. 
A személyzetnek kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk viselése. A vendégeknek 
csak akkor nem kell maszkot hordaniuk, ha az asztalnál ülnek. Maszkot minden zárt és 
nyilvános helyen viselni kell, még a nyito� térben tarto� sportrendezvények látogató-
inak is. 

Az új szabályok megsértéséért a magánszemélyek akár 500 eurós (180 ezer forint) 
bírsággal is sújthatók, míg az é�ermeknek, bároknak és más vendéglátóhelynek akár 
4 ezer eurót (1,5 millió forint) kell kifizetniük. Az új szabályozás az év végéig, a kijárási 
�lalom egyelőre november 30-ig marad érvényben.

Belgiumban, ahol szintén éjszakai kijárási �lalmat veze�ek be, tovább szigoríto�ak a 
koronavírus-járvány megfékezésére érdekében hozo� intézkedéseken: a nem alapve-
tően szükséges árukat kínáló üzleteket vasárnaptól be kell zárni. Nem nyithatnak ki a 
fodrászatok és a kozme�kumok sem. A bárok és é�ermek, a mozik, a színházak és 
koncer�ermek, a fitneszközpontok, a szaunák és az uszodák már október elejétől 
zárva tartanak. 

Alexander De Croo belga miniszterelnök azt közölte, a december 13-ig érvényben 
lévő új szabályok szerint az élelmiszerboltok és a gyógyszertárak nyitva maradhatnak, 
vásárolni családonként egy ember mehet, egy vásárló legfeljebb harminc percig 
tartózkodhat az üzletben. Az iskolák alsó és felső tagozatos diákjainak november 15-ig 
csak távoktatás megengede�, a felsőoktatás esetében a távoktatás december köze-
péig folytatódik. Közben az országban vészesen fogynak az intenzív ápolási férőhe-
lyek.

/Folytatás a 2. oldalon ->/

SZORÍTÓBAN – A MÁSODIK HULLÁM KÖZEPETTE

ÚJ EBRD-ELNÖK

Munkába állt az Európai 
Újjáépítési és Fejlesztési 
Bank (EBRD) új francia 
elnöke. Odile Renaud-Bas-
so a londoni pénzintézet 
első női és negyedik 
francia elnöke. 

Korábban a szakember az 
Európai Unió gazdasági és 
pénzügyi bizo�ságának 
alelnöki �sztségét töltö�e 
be, tagja volt a Világbank 
kormányzótanácsának, és 
a kormányhitelezők alkot-
ta globális informális 
csoport, a Párizsi Klub 
elnökeként is tevékenyke-
de�. 

Az EBRD-t 1991-ben 
hozták létre a közép- és 
kelet-európai országok 
gazdasági átalakulásának 
finanszírozására. 

Tavaly rekordméretű, 10,1 
milliárd euró hitelt és 
befektetést jutato� a 
térségünknek, idén az első 
hat hónapban pedig már 
több mint 5 milliárd eurót 
folyósíto�. 

Odile Renaud-Basso első 
elnöki nyilatkozatában 
kijelente�e: kihívásokkal 
teli időszakban kezdi mun-
káját az EBRD élén, de a 
banknak megvan a követ-
kező öt évre szóló ú�ter-
ve, amelyet a közgyűlés 
elfogado�, és most meg-
kezdődik az ebben találha-
tó legfontosabb feladatok 
végrehajtása.

Forrás: MTI
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/Folytatás a főoldalról ->/

Az ügy előzménye, hogy 
Orbán Viktor miniszterel-
nök múlt pénteken beleje-
lente�e, Magyarország a 
kínai, valamint az orosz 
vakcinák ügyében is 
tárgyal, illetve, hogy 
december végén, január 
elején várható, hogy a 
koronavírus elleni első 
adag vakcina megérkezik 
Magyarországra, így a 
krónikus betegeket, a 
legveszélyeztete�ebb 
időseket január környékén 
be lehet oltani.

Vivian Loonela illetékes 
bizo�sági szóvivő közölte: 
az Európai Bizo�ság inten-
zív tárgyalásokat folytat 
több oltóanyag-gyártóval, 
amelyek termékfejleszté-
sei ígéretes eredményeket 
mutatnak. A bizo�ság 
eddig három vételről szóló 
megállapodást kötö� az 
vakcinákhoz való hozzáfé-
rés biztosítása érdekében, 
és további három gyártó 
esetében közel áll a 
tárgyalások lezáráshoz.

„Minden vakcinának, 
amely engedélyt kap arra, 
hogy az Unió piacára 
kerüljön, meg kell felelnie 
az európai piacon találha-
tó összes gyógyszerre 
vonatkozó magas szintű 
biztonságossági és haté-
konysági követelmény-
nek” - te�e hozzá a brüsz-
szeli bizo�ság szóvivője.

Tekinte�el a folyamatosan 
változó helyzetre, az euró-
pai uniós tagállamok veze-
tői ismét informális video-
konferencia keretében 
egyeztetnek a koronaví-
rus-járványra adandó 
közös válaszokról novem-
ber 19-én.

Forrás: BruxInfo, MTI

/Folytatás az 1. oldalról ->/

Az egyre súlyosbodó második hullám mia� tarto�ak múlt csütörtökön rendkívüli 
videócsúcsot az uniós állam- és kormányfők. Az értekezlet után az Európai Bizo�ság 
elnöke közölte, a testület 220 millió eurót mozgósít a betegek határon átnyúló szállí-
tására annak érdekében, hogy a járvány által leginkább érinte� országok egészség-
ügyi rendszerei ne omoljanak össze. Ursula von der Leyen arra is felhívta a figyelmet, 
hogy az unió egészségügyi rendszerét veszélyezte�, ha a tagállamok nem hangolják 
össze jobban a járvány elleni védekezésüket, az információk megosztását. 

„Ezúttal két ellenséggel kell megküzdenünk: magával a koronavírussal és a korona-fá-
radsággal. A vírus elárasztja és megfojtja az egészségügyi rendszereinket, ha azonnal 
nem cselekszünk. Előbb a tesztelést és a rendkívüli intézkedéseket kell összehangolni, 
majd elő kell készíteni az oltóanyagok elosztását" - fogalmazo�. Közölte azt is, hogy az 
uniós bizo�ság az an�géntesztek gyors uniós engedélyezését szeretné elérni.

Charles Michel, az Európai Tanács elnöke bejelente�e, hogy a tagországok vezetői 
abban állapodtak meg, hogy amint elérhetővé válik a koronavírus elleni biztonságos 
oltóanyag, méltányos módon osztják el a tagállamok közö�. A belga uniós poli�kus 
szerint közös oltási stratégiát kell elkészíteni annak érdekében, hogy az oltóanyagok, 
amint rendelkezésre állnak, bevethetők legyenek. Emelle� hatékony kampányokat 
kell indítani, valamint össze kell hangolni az oltásokkal kapcsolatos álhírek elleni haté-
kony kommunikációs fellépést – hangsúlyozta Michel, aki a közös európai fellépésre, 
küzdelemre szólíto� fel. „Mindannyian ugyanabban a hajóban evezünk. Fel kell hajta-
nunk az ingujjunkat és össze kell húzódnunk” - fogalmazo�.

Szakértők, kutatók hónapok óta hatékony oltóanyag kifejlesztésén dolgoznak. Ezzel 
kapcsolatban múlt pénteken a Bizo�ság szóvivője, Erik Mamer újságírói kérdésre 
ország említése nélkül azt válaszolta, hogy minden vakcinának, amely az Európai 
Unióban elérhető, vagy elérhetővé válik, meg kell felelnie az uniós minőségi és jóvá-
hagyási előírásoknak. Ennek hiányában nem lehet egy unión kívüli országból oltó-
anyagot vásárolni és használni az EU-ban.

/Folytatás az oldalsávon ->/
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PUSZTULÓ TERMÉSZET

Veszélyben vannak 
Európa természe� kincsei, 
a nyilvántartások szerint 
világszinten és Európában 
is a tavalyi év volt az 
eddigi legrosszabb az 
erdőtüzek szempontjából. 

Az EU-ban 159 585 
hektárnyi, a világon pedig 
több mint 400 ezer hektár 
terület ége� le – közölte 
múlt pénteken közzéte� 
jelentésében az Európai 
Bizo�ság Közös Kutató-
központja. A 2019-ben a 
tüzek minden korábbinál 
nagyobb mértékben 
sújto�ák a természetvé-
delmi területeket, ame-
lyekre az éghajlatváltozás 
is komoly hatással volt. 

Márciusra, azaz az erdőtü-
zek szokásos időszakát 
megelőzően az Európai 
Unióban a teljes leége� 
terület meghaladta az 
elmúlt 12 év éves átlagát. 
Tavaly a tagállamok közül 
Spanyolország, Portugália 
és Lengyelország jelentet-
te a legtöbb tűzesetet.

Forrás: Európai Bizo�ság

Újabb köteleze�ségszegési eljárást indíto� az Európai Bizo�ság Magyarország ellen, 
mert a módosíto� menekültügyi eljárás sem felel meg az uniós jognak. A testület állás-
pontja szerint a koronavírus-járványra te� magyarországi válaszlépések keretében 
bevezete� új menekültügyi eljárások jogsértők. Az új magyar intézkedéseket azután 
hozta a parlament és a kormány, hogy az Európai Unió Bíróságának ítélete után a 
magyar hatóságok bezárták a tranzitzónákat.

A jelenlegi előírások értelmében a harmadik országbeli állampolgároknak ahhoz, hogy 
nemzetközi védelemért folyamodhassanak Magyarországon, először valamely, az EU 
területén kívül található magyar nagykövetségen szándéknyilatkozatot kell benyújtani-
uk, amelyben kinyilvánítják, hogy menedékjogért kívánnak folyamodni, majd egy 
különleges beutazási engedélyt kell kapniuk e célra. 

A Bizo�ság szerint ez a szabály a menekültügyi eljáráshoz való hozzáférés jogellenes 
korlátozását jelen�, ami ellentétes a menekültügyi eljárásokról szóló irányelv rendelke-
zéseivel, mivel kizárja, hogy a Magyarország területén, vagy határán tartózkodó szemé-
lyek o� nemzetközi védelemért folyamodjanak. Magyarországnak két hónapja van arra, 
hogy válaszoljon a Bizo�ság felszólító levelére. Ennek elmaradása esetén a testület 
indoklással elláto� vélemény küldéséről határozhat az EB.

A brüsszeli testület két további ügyben a második szakaszba lépte�e a köteleze�ségsze-
gési eljárást. A kiberbiztonsággal kapcsolatban a testület indoklással elláto� véleményt 
küldö� Magyarországnak, valamint Belgiumnak és Romániának, mivel e három tagál-
lam nem ado� időben (2018. november 9-ig) tájékoztatást az alapvető szolgáltatásokat 
nyújtó szereplők azonosításával kapcsolatos információkról. A bizo�ságnak azért van 
szüksége ezekre, hogy értékelni tudja a különböző tagállamok által az alapvető szolgál-
tatásokat nyújtó szereplők azonosítása során alkalmazo� megközelítések következetes-
ségét. Magyarországnak a közlekedési ágazat számára alapvető szolgáltatásokat nyújtó, 
a korábbi bejelentésből még hiányzó szereplőket kell bejelentenie. 

Az elektronikus számlázással kapcsolatban pedig a Bizo�ság felszólíto�a Magyarorszá-
got, hogy teljes mértékben ültesse át nemze� jogrendjébe az e-számlázásra vonatkozó 
új uniós szabályokat. Ennek célja, hogy biztosítsa a vállalatok elektronikus számláinak és 
kifizetéseinek automa�kus feldolgozását, illetve megkönnyítse a cégek számára, hogy 
szerződéseiket bármely tagállamban kezeljék. Utóbbi két felszólítás esetében is két 
hónapja van a válaszadásra a kormánynak, ellenkező esetben az EB az EU Bíróságán 
indíthat keresetet.

Forrás: MTI, BruxInfo

BIZOTTSÁG KONTRA MAGYARORSZÁG
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STAGNÁL, DE ÉVES 
SZINTEN NŐ A MUN-
KANÉLKÜLISÉG AZ 
EU-BAN

Az Eurostat friss adatai 
szerint szeptemberben az 
euróövezetben szezonális 
kiigazítással 8,3% volt a 
munkanélküliségi ráta. Ez 
ugyan megegyezik az 
augusztusi szin�el, de 
meghaladta a tavaly szep-
temberi 7,5%-ot. 

Az EU 27 tagállamában 
szeptemberben 7,5%-on 
stagnált a munkanélküli-
ségi ráta, ami szintén 
magasabb volt az egy 
évvel korábbi 6,6%-nál. 

Az Eurostat számításai 
szerint szeptemberben az 
Unióban 15,99 milliónak 
nem volt állása, ebből 
13,612 millió az euróöve-
zetben él. Augusztushoz 
képest a munkanélküliek 
száma az EU-ban 42 
ezerrel, az euróövezetben 
pedig 75 ezerrel nő� szep-
temberben. 

E hónapban a legmaga-
sabb munkanélküliségi 
rátát Spanyolországban 
regisztrálták, 16,5%-ot az 
előző havi 16,7 százalék 
után. Görögországból a 
legfrissebb adat a júliusi 
16,8%, ami alacsonyabb a 
júniusi 18%-nál.

Forrás: eurostat

Lassan halad az Európai Unió az 5G szolgáltatás kiépítésében, állapíto�a meg elemzé-
sében az Ericsson Magyarország. A vállalat arra hívta fel a figyelmet, hogy az EU 
stratégiája szerint 2020 végéig minden tagállamban el kelle� volna indulnia az 5G 
szolgáltatásnak, eddig azonban ez csak 17 országban történt meg, köztük Magyaror-
szágon. 

A 3G lehetővé te�e a mobilinternet elterjedését, a 4G a szélessávú mobilinternetet 
válto�a valóra. Az 5G pedig olyan infrastruktúrát hoz létre, amely a társadalom 
minden rétegét érintő új termékek és szolgáltatások elő� nyitja meg az utat a digitális 
egészségügytől az intelligens energiahálózatokig, az okos gyáraktól az összekapcsolt 
mobilitásig és precíziós mezőgazdaságig – fogalmaz az Ericsson. 

A cég által nyújto� technológiát használja kereskedelmi 5G szolgáltatásához két 
mobiltársaság Magyarországon, amely regionális szinten is jó teljesítményt jelent. A 
visegrádi négyek közül Lengyelországban több hálózat is működik, Csehországban két 
szolgáltató kínál limitált kereskedelmi 5G hálózatot, Szlovákiában pedig még egy sem. 
Mindkét országban többször elhalaszto�ák a további bővítéshez szükséges frekven-
ciapályázatokat.

Forrás: MTI

TÁMOGATÁS MOZAMBIKNAK

Az Európai Bizo�ság és a mozambiki kormány hé�őn 100 millió euró értékű költség-
vetési támogatási programot írt alá a COVID-19 társadalmi-gazdasági hatásainak 
kezelésére. 

A forrás lehetővé teszi, hogy a délkelet-afrikai országban folytassák az alapvető állami 
funkciókat, a gyermekek biztonságos visszatérését az iskolába, a szociális védelem 
kiterjesztését és az egészségügyi szolgáltatások működését a veszélyeztete� társadal-
mi csoportok számára.

Forrás: Európai Bizo�ság

UNIÓS LEMARADÁS 5G-BEN
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A Horizont 2020 programot a nemzetközi innováció és a globális szintű gazdasági 
technológiai verseny mind élesebbé válása hívta életre a 2014-2020 programozás 
időszakra, 79 milliárd eurós költségvetéssel.  A közvetlen Brüsszelből elnyerhető 
támogatás homlokterében az Európai Unió innovációs és versenyképességi fejleszté-
se áll, mégpedig oly módon, hogy a kutatástól a közvetlen piaci hasznosításig vala-
mennyi fejlesztési lépés, szakasz támogatására forrásokat tesz elérhetővé a program 
számos kutatási intézmény és piaci szereplő számára is.

A világ egyik, ha nem a legnagyobb ilyen programját az Európai Bizo�ság dolgozza ki, 
a pályázatok kiírását a Kutatási és Innovációs Főigazgatóság (Directorate-General for 
Research & Innova�on, DG RTD) koordinálja. A pályáza� pénzek elosztásában, a DG 
RTD melle�, egyre inkább az ún. Végrehajtó Ügynökségek (EAs) kapnak szerepet.

A források elosztásánál a legfontosabb szempontot az EU, mint globális szereplő 
számára a hosszú távú alapkutatás és innováció, az ipari technológiák versenyképes 
fejlesztése, valamint legaktuálisabban jelentkező társadalmi kihívásokra ado� lehet-
séges innova�v megoldások jelen�k.

Ennek értelmében az alapok struktúrájánál is ez a hármas felosztás jelentkezik. A 
Horizont 2020 három fő pillére: I. Kiváló tudomány, II. Vezető ipari szerep, valamint a 
III. Társadalmi kihívások mentén szeretné erősíteni Európa tudományos és innovációs 
szerepét globális viszonylatban. 

A I. Kiváló technológiák pillér legmarkánsabb, legnagyobb költségvetéssel gazdálko-
dó egysége az Európai Kutatási Tanács - European Research Council (ERC) gondozásá-
ban az egyéni kutatók vagy kutatócsoportok magas kockázatú, élen járó kutatási 
terveit finanszírozza, 13,095 milliárd euró keretösszegből, mind a téma mind a tudo-
mányterület oldaláról, megkötések nélkül.  Ezt a pillért támogatják a Marie Skłodows-
ka-Curie akciók az egyéni kutatók számára nyújtható képzési és nemzetközi mobilitási 
lehetőségekkel országok és tudományterületek közö� egyaránt, összesen 6,162 milli-
árd euró összeg erejéig.

FEJLESZTÉSI FORRÁSOK – A HORIZONT 2020 PROGRAM
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A Jövőbeli és feltörekvő technológiák területe nevében is jelzi, hogy olyan kutatási 
akciók finanszírozását vállalja, 2696 millió euró összeggel gazdálkodva, amely a külön-
féle kutatási területek, szektorok, érinte�ek együ�működését igénylő legfrissebb 
legújabb technológiai fejlesztéseket támogatja. 

A Kutatási infrastruktúra program pedig mindezen kutatási és innovációs törekvések 
infrastrukturális, intézményi há�erét hivato� biztosítani, mind a digitális mind a 
humán erőforrások fejlesztése révén, 2488 millió eurós költségvetéssel.

Az II. Ipari vezető szerep elnevezésű pilléren belül a Vezető szerep az alap és ipari 
technológiák területén elnevezésű program képviselte a legnagyobb arányt és a 
gazdasági szempontból legjelentősebb ipari ágazatok, mint az információtechnológia, 
a nanotechnológiák, korszerű anyag- és gyártási technológiák, biotechnológiai alapú 
ipari folyamatok, valamint az űrkutatás juto�ak finanszírozáshoz.  A Kockázatfinanszí-
rozáshoz való hozzáférés alprogramja pedig a kockáza� tőkéhez való hozzáférést 
biztosíto�a a kutatás-fejlesztés területén dolgozó szervezetek vagy az ipari szektor 
vállalatai számára. A harmadik, az Innováció a kkv-k számára névvel fémjelze� alprog-
ram pedig hangsúlyosan a kis-, és középvállalkozási szektor innovációs és kutatási 
elképzeléseit támoga�a a 2014-2020-as programozási időszakban.
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A III. Társadalmi kihívások pillére hét különböző társadalmi probléma köré rendezve 
oszto�a szét a költségvetés forrásait a 2014-2020 időszakban. 

Az Egészség, demográfiai változások és jólét HEALTH programon belül három elkülö-
nülő témakörre lehete� pályázni, úgy, mint a Személyre szabo� orvoslás, Koordináci-
ós tevékenységek (HCO) valamint az Egyéb kezdeményezések – Közös Technológiai 
Kezdeményezések és közös programok.  Ez utóbbi olyan rész területeket fog össze, 
mint az Innova�v Gyógyszerek Kezdeményezés (Innova�ve Medicines Ini�a�ve), az 
Európai és Fejlődő Országok Klinikai Kísérle� Partnerség (European and Developing 
Countries Clinical Trials Partnership, EDCTP), vagy a Tevékeny és Önálló Életvitel Prog-
ram (Ac�ve and Assisted Living Programme).

Az Élelmiszerbiztonság, fenntartható mezőgazdaság és erdészet, tengerkutatás, 
tengeri és belvízi kutatás és a biogazdaság területén a fenntarthatóság, gazdasági 
hatékonyság és egyben környezet kímélő technológiák fejlesztését célozza. I� találtak 
támogatásra a tengeri erőforrások hasznosítása, vagy a bioiparágak, vagy a fenntart-
ható mezőgazdasági és erdőgazdálkodási folyamatok projektjei.

Biztonságos, �szta, hatékony energia alprogram keretén belül az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának csökkentéséhez hozzájáruló, a megújuló energiaforrások hasz-
nálatának elterjesztését támogató fejlesztések juto�ak forráshoz. Az Energiahaté-
konyság, az Alacsony szénfelhasználású energia technológiák, valamint Intelligens, 
környezetkímélő és integrált közlekedés alprogram keretein belül a környeze�erhe-
lést csökkentő, úgyneveze� forráshatékony közlekedési módok, eszközök, illetve a 
közlekedés logisz�kai kihívásaira választ kereső koncepciók, valamint a közlekedési 
eszközöket gyártó európai ipar és kapcsolódó szolgáltatásfejlesztések nyertek támo-
gatást.

FORRÁS: BAY ZOLTÁN KUTATÓINTÉZET
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Éghajlatváltozással kapcsolatos akció, környezet, erőforrás-hatékonyság és nyers-
anyagok alprogram a természe� erőforrások és ökoszisztéma védelme és fenntartha-
tó kezelése, a zöld gazdaság és annak intézményi há�erének fejlesztését állíto�a a 
középpontba.

Európa a változó világban - inkluzív, innova�v és reflek�v társadalmak elnevezésű 
terület olyan nem kisebb kihívások megoldása felé te� lépéseket, mint az inkluzív, 
befogadó társadalom erősítése a szegénység és a marginalizálódás elleni küzdelem, 
valamint az emberi jogok, a digitális befogadás támogatása révén, vagy az innova�v 
társadalom előmozdítása a krea�v és kulturális iparágak támogatásával. Emelle� i� 
kapo� helyet a harmadik alterület is, amely a reflek�v társadalmak elnevezés ala� az 
Európai Unió közös szellemi és kulturális öröksége és hagyományainak megőrzése, és 
minél szélesebb körű hozzáférhetőségét célzó projekteket támogato�.



„Sok esetben 80-100 
pályázatból csupán egy 
vagy kettő kaphat 
támogatást. Így a 
pályázat elnyerése azt 
feltételezi, hogy a kiírás-
nak, tehát az EU fejlesz-
tési elképzeléseinek a 
legjobban megfelelő, a 
legerősebb konzorcium-
mal érdemes elindulni, 
és kiváló minőségű 
pályázatot kell írni. 
Kicsit olyan ez, mint az 
olimpiák: a legjobbak 
közül is csak egy lehet a 
győztes.”

Kurucz Katalin
osztályvezető, Kutatási 
Trendek és Kapcsolat-
építés, Bay Zoltán 
Alkalmazo� Kutatási 
Közhasznú Nonprofit 
K�.
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Biztonságos társadalmak – Az európai polgárok szabadságának és biztonságának 
védelme alprogram pedig négy tématerületen nyújto� forrásokat az Unió biztonsá-
gát érintő projektek, nevezetesen a katasztrófavédelem, a bűnözés- és terrorelle-
nes küzdelem, a külső határőrizet és védelempoli�ka, illetve a digitális biztonság 
területén. 

Magyarország egyik legsikeresebb Horizont 2020-pályázója ezen a téren a Bay 
Zoltán Alkalmazo� Kutatási Közhasznú Nonprofit K�. (röviden Bay Zoltán Kutatóin-
tézet, BZN). Egyik sikeres projektjükkel kapcsolatban kerestük meg az intézmény 
kutatási trendekért és kapcsolatépítésért felelős osztályvezetőjét. Kurucz Katalinnal 
az összesen 4,89 millió euró költségvetésű KET4CleanProduc�on projektről 
(www.ket4sme.eu) beszélge�ünk.

SZPI: Mi a legfőbb célja, küldetése a projektnek? Honnan származik az ötlet?

KK: A KET4CleanProduction a kulcsfontosságú alaptechnológiák, a tiszta gyártásért 
jött létre. A Horizont 2020 projekt keretében pedig a konzorciumi tag szervezetek, 
köztük a magyarországi Bay Zoltán Kutatóintézet (BZN), kulcstechnológiákkal szol-
gáltatásokkal támogatják az európai kkv-k gyártási folyamatainak zöldítését. A 
projekt koordinátora a Steinbeis Europa Zentrum, Németország egyik jelentős tech-
nológiatranszfer szervezete, rutinos Horizont 2020 pályázó. Ez a karlsruhei 
non-profit szervezet alakította ki a projektet és azt a Horizont 2020 Inno-
sup-03-2017 felhívására benyújtotta. A konzorciumot 12 kulcstechnológiai központ 
és hét vállalkozásfejlesztési (EEN) tag alkotja. Intézetünk büszke arra, hogy Európa 
legjobb kutatóintézeteivel dolgozik együtt. Hogy csak a legnagyobbakat említsem 
meg: mint például a német Fraunhofer, a brit Warwick Manufacturing Group, az ír 
Tyndall, a francia CEA, az osztrák Joanneum vagy a szlovén Jožef Stefan Institut. A 
pályázaton elnyert támogatási összeg nagyobb részét, mintegy 2 millió eurót arra 
fordította a konzorcium, hogy kisösszegű pályázati támogatást nyújtson a kis- és 
középvállalkozásoknak (kkv) arra, hogy legalább két kutatóintézettel együttműköd-
ve, környezetbaráttá, zöldebbé, olcsóbb, kevesebb nyersanyagot vagy energiát 
felhasználó, és kevesebb hulladékot termelővé tegyék a gyártási folyamataikat 
vagy ilyen termékeket vezessenek be. A cégenként 50 ezer euró támogatást a kuta-
tóintézetek szolgáltatásainak a „megvásárlására” lehetett felhasználni. A projekt-
ben tervezett 40 ún. mikrogrant ténylegesen meg is valósult. Itt jegyezném meg, 
hogy a projekt 2021 elején lezárul, több ilyen pályázati felhívás már nem lesz. A 
mikrograntok közül – amelyek egyfajta innovációs utalványként is említhetők, a 
magyar terminológia szerint – a Bay Zoltán Kutatóintézet nyolcban vállalt fejlesztési 
tevékenységet. Csak ez a nyolc fejlesztési projekt összesen 100 millió forint értékű 
fejlesztési támogatást jelentett a pályázó kkv-k számára. Maga a KFI-keretprogram 
(kutatás-fejlesztés innováció – a szerk.) 2021-2027 között folytatódik, pontosabban 
Horizont Európa néven indul újra.

SZPI: Milyen környezetvédelmi újításokat, esetleg szabadalmakat köszönhetünk 
ennek a projektnek, amire felkaphatjuk a fejünket?
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KK: A Horizont 2020 pályáza-
toknál azt tapasztaltuk, hogy 
nagyon erős versenyben kell jól 
teljesíteni ahhoz, hogy elnyer-
jünk egy pályázatot. Ezek 
témája a legtöbb felhívás 
esetén kifejezetten specifikus, és 
a szakmai témák meghirdeté-
sét hosszú szakmai egyeztetési 
folyamat előzi meg. A Horizont 
2020-ban az egyes pályázati 
munkaprogramok (így hívják a 
pályázati felhívás-csomagokat) 
az adott KFI-szakterület élvonal-
beli fejlesztéseit, az egész 
Európára, az európai innováci-
ós ökoszisztémára legpozitívab-
ban ható célokat fogalmazzák 
meg, például a fenntartható 
fejlődés, zöldgazdaság, korszerű 
gyártás, digitalizáció vagy más, 
az európai gazdaság és 
kutatás-fejlesztés jövője 
szempontjából kiemelt témák-
ban. E célok megvalósítására 
lehet konzorciumokat alakítani, 
úgy, hogy lehetőleg a partnerek 
közvetlen fejlesztésén túlmuta-
tó hatást érjen el az együttmű-
ködés, és megismételhető, 
másutt is felhasználható 
eredményekkel bírjon. Még így 
is, a legtöbb Horizont 2020 
felhívásra a pályázati keret 
többszörösére érkezik igény, sok 
esetben 80-100 pályázatból 
csupán egy vagy kettő kaphat 
támogatást. Így a pályázat 
elnyerése azt feltételezi, hogy a 
kiírásnak, tehát az EU fejlesztési 
elképzeléseinek a legjobban 
megfelelő, a legerősebb konzor-
ciummal érdemes elindulni, és 
kiváló minőségű pályázatot kell 
írni. Kicsit olyan ez, mint az 
olimpiák: a legjobbak közül is 
csak egy lehet a győztes.

A Horizont2020 programról 
részletesebben az alábbi 
linkeken található információ:
www.h2020.gov.hu/ illetve 
h�ps://bit.ly/38n0hIl 

www.h2020.gov.hu/hogyan-palyazzunk/technologiai-erettsegi?objectParentFolderId=12133 

KK: A BZN által megvalósított KET4CP mikrogrant projektek keretében általában egy 
vállalat már meglévő know-how állományát bővítettük vagy fejlesztettük. Mivel 
fejlesztésenként mindössze 6 hónap áll rendelkezésre, a vállalatok a szabadalmazta-
tás helyett inkább az ipari, piaci versenyképesség növelése irányába terelték a 
munkát. A magyar KNOT Kft.-vel (www.knot.hu) folytatott munka során a magasnyo-
mású csőrendszerbe telepíthető turbinarendszerüket fejlesztettük tovább úgy, hogy 
annak ellenállása és áramkihozatala optimálva legyen. A fejlesztés azért kiemelendő, 
mert számos helyen találkozhatunk nagynyomású rendszerekkel vagy gravitációs 
elven működő csatornákkal, amelyekben a víz áramlásából adódó mechanikai ener-
gia megcsapolásával elektromos áram állítható elő. Ez az áram akár okosrendszerek 
kiépítésére is lehetőséget ad, néhány érzékelő, kiolvasó elektronika és akár adatto-
vábbító rendszer is meghajtható róla. A BZN részvétellel megvalósult egy másik 
fejlesztésünk pedig azt tűzte ki célul, hogy izocianát-mentes (Az izocianát anyagok 
irritálják a szemet, a bőrt és a légzőrendszert, belégzése légú� betegséget okozhat, 
rákkeltőek – a szerk.) festékanyagot fejleszt alumínium színezéséhez a szlovén Chem-
color Kft-nek. Ez azért fontos fejlesztés, mert a jelenleg kereskedelmi forgalomban 
kapható termékek nagy része vagy komponenseiben vagy felvitel közben mérgező 
anyagot tartalmaz. Az izocianát-mentes megoldások ezt a problémát szeretnék kikü-
szöbölni. A fejlesztés abban rejlik, hogyan lehet elérni a megszokott minőséget, zöld 
technikákat alkalmazva. 

SZPI: Magyarországon mennyire sikerült megmozgatni, bevonni a kkv-kat? Milyen 
kézzelfogható eredménnyel büszkélkedhetnek?

KK: A kkv-k esetében sokszor tapasztaltuk, hogy a pályázatról tőlünk értesülnek. 
Többnyire hosszabb konzultációs folyamat előzi meg a mikrogrant pályázat benyújtá-
sát annak érdekében, hogy valóban a releváns és megfelelő technológia érettségi 
szintű (A TRL-nek 9 szintje van. Részletesen itt) fejlesztésekhez kérjenek támogatást, 
illetve a feladatot arra a kutatóintézetre bízzák, aki ezzel kapcsolatban a legjobb kom-
petenciákkal rendelkezik. Tehát, a kutatóintézetek jelentős erőfeszítéseket tettek a 
kkv-k elérése, bevonása és a szolgáltatási igények megfogalmazása érdekében.  A 
kutatóintézetek így már ezen a szinten is versenyeztek egymással, amelyet persze 
korlátozott az, hogy közben együtt is kellett működniük valamelyik külföldi partnerrel 
– ez nagyon jót tett a hálózatépítésnek és a pályázatok minőségének is.

SZPI: Hogyan lehet sikerre vinni egy Horizont 2020 pályázatot? Egy jó ötlet önma-
gában még nem elég. Milyen témák számítanak legnépszerűbbnek a kutatás-fej-
lesztés területén, amelyek a Bizottság támogatását is elnyerhetik?

FORRÁS: BAY ZOLTÁN KUTATÓINTÉZET
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A Nemze� Programok Igazgatóság rovat he� rendszerességgel megjelenő 
projektbemutatója a Társaság által jelenleg is megvalósítási folyamatban lévő 
GINOP-5.1.9-17 azonosítószámú „Vállalkozz velünk!” – Álláskeresők és fiatalok 
vállalkozóvá válásának ösztönzése a Közép-Dunántúli régióban című pályázat 
keretében támogatást nyert egyik fiatal vállalkozó bemutatásával foglalkozik, 
amely vállalkozás létrehozásában a Széchenyi Programiroda tanácsadói ak�van 
segédkeztek.

Kozma Milos Noel, 23 éves, filmgyártással foglalkozik, ezen belül pedig filmek, 
tv műsorok, videoklipek készítésével, ami melle� még színészként is tevékeny-
kedik. A vállalkozását azért hozta létre, mert ahogyan ő fogalmazo�: 

„A színészet és művészetnek ez az ága gyerekkorom óta érdekel. Először baráti 
társasággal gyártottunk paródia videókat, majd később több esküvő videós 
rögzítését vállaltam. Ezek után a többi jött magától és idővel mindenbe beleta-
nultam.”

Milos sikeres vállalkozást üzemeltet, megrendelőinek száma folyamatosan 
növekszik: „A korábbi évek alatt már szert tettem egy szűkebb ügyfélkörre, a 
többi között az esküvői videók rögzítésével, ami nagy segítség volt a vállalkozás 
elindítása során. A jelenleg is épülő vállalkozásomhoz tartozó weblapon keresz-
tül pedig még több embert szeretnék elérni.”

Szerinte Magyarországon nem nehéz vállalkozni, mert saját tapasztalata szerint 
eddig nem ütközö� nagyobb nehézségekbe. „Úgy gondolom, hogy minden 
országban fellelhetők különböző nehézségek, könnyebbségek a vállalkozások 
szempontjából. A kitartás minden esetben az adott embertől függ. Itthon egye-
lőre csak pozitív tapasztalataim vannak” – mesélte a fiatal vállalkozó, hogy ő 
hogyan éli meg a helyzetet, illetve, hogy mennyire tartja magát mo�váltnak.

/Folytatás a 12. oldalon ->/

HOGYAN TUDUNK SEGÍTENI 
VÁLLALKOZÁSÁNAK ELINDÍ-
TÁSÁBAN? 

A Széchenyi Programiroda 
Nonprofit K�., valamint 
partnerei, az Enterprise 
Hungary Nonprofit K�. és 
az I�úsági 
Vá l l a l k o z á s é l é n k í t ő 
Egyesület, 2020-ban is 
segí� a fiatalok 
vállalkozóvá válását a 
GINOP-5.1.9-17 - 
Vállalkozz Velünk! 
Álláskeresők és fiatalok 
vállalkozóvá válásának 
ösztönzése - képzés és 
mentorálás program 
révén, amely programról a 
www.vallalkozzvelunk.eu 
oldalon tudhatnak meg 
többet az érdeklődők.

CSAPÓ EGY! - „VÁLLALKOZZ VELÜNK!”

„Nagyon alaposan gondolja át min-
denki, hogy mit is szeretne csinálni. 
Amennyiben rendesen utána néztek a 
témának, ne féljenek felvenni egyéb 
tevékenységeket is. Ha valaki elszánja 
magát és úgy dönt, hogy egyéni 
vállalkozó lesz, megváltozik az élete. 
Amióta vállalkozó vagyok, az enyém 
pozitívan változott. Sokkal több lehe-
tőségem van, tudom fejleszteni a 
vállalkozásomat, tudok saját gyártá-
sokon dolgozni. Természetesen, mint 
mindennek, ennek is van negatív 
oldala, de ez szerintem eltörpül a 
pozitívak mellett” - tanácsolja a 
leendő, szintén kezdő vállalkozóknak.



12

NEMZETI PROGRAMOK IGAZGATÓSÁG

A vállalkozás weboldala 
jelenleg fejlesztés ala� 
van, annak érdekében, 
hogy minél színesebb 
tartalommal, minél 
több információval 
várhassák az érdeklődő-
ket a jövőben.

A fejlesztés befejezése 
után az oldal a 
w w w. h o l y s n i � . h u 
címen lesz elérhető.

/Folytatás a 11. oldalról ->/

A program  során a leendő vállalkozókat díjmentes képzés és tanácsadás segí�: 
„Nekem alapvetően tetszett a képzés, sok új dolgot lehetett megtanulni, elsajá-
títani. A tankönyvnek is nagyon örülök, szerintem nagyon jó lett. Az első, ismer-
kedő nap is tetszett, főleg az ismerkedős játékok.” 

Arról is kérdeztük, lehetséges-e kapcsolatokat építeni a képzés ala�, megma-
radt-e a kommunikáció közte és hozzá hasonló fiatal vállalkozók közö�, akikkel 
együ� hallga�a az előadásokat. „Pár emberrel megmaradt a kapcsolat, és a 
közös Facebook csoportunk még mindig él, ott sokszor sokan megosztják egy-
mással a tapasztalataikat. Főleg, amikor be kell adni egy beszámolót vagy 
kapunk egy levelet a MÁK-tól (Magyar Államkincstártól, a szerk.) és nehezen 
értelmezhető.”

A kialakult egészségügyi veszélyhelyzet mia� korlátozások Milos vállalkozását is 
nagyon rosszul érinte�ék. A pandémiás időszak első hulláma ala� csupán 
egy-két videós megbízást kapo�. „A megrendelt munkáimat teljes egészében 
lemondták, nem tudtam, hogy mikor és hogyan fogok megbízást szerezni. Azon 
dolgoztam, hogy az esetlegesen beérkező megrendeléseket minél kisebb stáb-
bal el tudjuk végezni.” Szerencsére a második hullám érkezéséig, mint sok más 
vállalkozás, Milos is új megoldásokat talált álmának életben tartására. „A filme-
zés annyira nem csappant meg a második hullám alatt. Sőt, sokan átálltak 
streamelésre, így nekem is be kellett hozzá szereznem eszközöket, hisz úgy tűnik 
egy új piac születik. Volt, hogy rendezvényt, tanórát kellett élőben közvetíteni, 
de volt olyan is, hogy színházi előadásból csináltunk filmet.”

A fiatal vállalkozónak sok terve és vágya van a jövőre tekintve is, a többi közö� 
az, hogy önálló műsorgyártó brandet építsen ki, ami nem a szokványos tv/st-
ream műsorokat gyártaná, hanem valami új, extrém elemet csempészne bele. 
Milos azt reméli, hogy ez már jövő őszre elérhető lesz, hiszen már megkezdték 
az izgalmas projekt előkészítését.

„Nagyon alaposan gondolja át min-
denki, hogy mit is szeretne csinálni. 
Amennyiben rendesen utána néztek a 
témának, ne féljenek felvenni egyéb 
tevékenységeket is. Ha valaki elszánja 
magát és úgy dönt, hogy egyéni 
vállalkozó lesz, megváltozik az élete. 
Amióta vállalkozó vagyok, az enyém 
pozitívan változott. Sokkal több lehe-
tőségem van, tudom fejleszteni a 
vállalkozásomat, tudok saját gyártá-
sokon dolgozni. Természetesen, mint 
mindennek, ennek is van negatív 
oldala, de ez szerintem eltörpül a 
pozitívak mellett” - tanácsolja a 
leendő, szintén kezdő vállalkozóknak.
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A RÉGIÓ BORÁNAK 
JELLEGZETESSÉGEI

A fehér szőlőfajtákat, mint 
az olaszrizling, a zöld 
veltliener (veltelini), vagy 
a pinot blanc főként a 
régió északi részén Rohon-
con (Rechnitz), illetve 
délen a Nagysároslaki 
(Moschendorf) régióban 
kul�válják. Ezekből készült 
boraik elegánsak, pezsdí-
tőek és egyfajta gyümöl-
csös karakterrel rendel-
keznek. 

A csejkei (eisenbergi) és 
németlövői (deutsch 
schützeni) vidéken a 
vörösborok közül a 
kékfankos dominál. 

A dél-burgenlandi vörös-
borkínálatot a zweigelt, a 
cabernet sauvignon, a 
merlot és a pinot noir teszi 
teljessé. Boraik erőteljes 
karakterrel, elegáns textú-
rával, fűszeres tanninnal 
és kifejeze�en erőteljes 
ásványi jellegzetességgel 
bírnak.

A burgenlandi-nyugat-magyarországi határrégió gazdag természe� és kulturális 
örökséggel rendelkezik, amely a belföldi és külföldi látogatókat egyaránt vonzza. 
Ősszel elsősorban a borrégió csalogató szüre� programjai és friss nedűi csábítják 
ide az érdeklődőket és pihenésre vágyókat. Rechnitz környéke, a borvidék északi 
központjánál sziklás talajon található. A „Weinidylle Südburgenland” Burgenland 
legkisebb bortermelő vidéke, Rechnitz-től egészen Jennersdorf körzetéig terjed. 
Az eisenbergi és a deutsch schützeni szőlőhegy fontos bortörténelmi szempontból, 
ezáltal a régió borásza� központjának számít. I� különösen magas vastartalmú, 
agyagos talajjal találkozunk, amely a helyi borok karakterét is nagyban meghatá-
rozza. A határon átnyúló Weinidylle bor élményrégió létrehozására az Interreg V-A 
Ausztria-Magyarország Együ�működési Program keretében a Weinidylle Natur-
park, a Hegypásztor Kör és a Vasi Hegyhát-Rábamente Egyesület együ�működésé-
ben nyílt lehetőség.

WEINIDYLLE – EZER APRÓ CSODA FÖLDJE
GASZTRO- ÉS ÖKOTURIZMUS AZ OSZTRÁK-MAGYAR HATÁRON

A projektrégió egyik különlegessége, hogy 
a dombvidéken számtalan, gyakran idilli 
kis pincécske található, amely „Kellerstöc-
kl” néven is ismert. A Weinidylle tagtele-
pülésein (Ausztria) és magyar oldalon 
például a Vasi-Hegyháton több mint ezer 
ilyen épület található, amelyek közül már 
csak kevés őrzi erede� présház funkcióját. 

Több építésze�leg is különleges és véde-
lemre méltó, fontos hozzáado� értéket 
képviselnek a régió számára kulturális és 
turisz�kai egyediség szempontjából. 
Jelenleg kevés szálláshely épült a hagyo-
mányos borospincék mellé, illetve kevés 
pincét lehet apartmanként kibérelni. 

/Folytatás a 14. oldalon ->/
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

h�ps://interreg-athu.eu/-
hu/weinidylleathu/
www.weinidylle.at 
www.vasihegyhat-rabamen-
te.hu

Elérhetőségek / Kontakt:
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sihegyhatrabamente 
www.vasihegyhat-rabamen-
te.hu 
info@vasihegyhat-rabamen-
te.hu 
www.facebook.com/hegy-
pasztor.kor
www.hegypasztor.hu 

Tourinform iroda/ Tourist-
büro:
9900 Körmend, Szabadság 
tér 11.
9800 Vasvár, Kossuth u. 1.
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9900 Körmend, Szabadság 
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/Folytatás a 13. oldalról ->/

Bár folyamatosan nő a nemzetközi kereslet az ehhez hasonló régióspecifikus, 
különleges helyi érdekességek iránt, az is megmutatkozo� a projekt megvalósítói 
számára, hogy mivel nem volt professzionálisan összefogo� irányítás (közpon� 
online foglalás, vendég check-in, vendégekkel való kapcsola�artás, közös kínálatok 
kialakítása), az i�eni kínálat a mai piaci igényeknek nem felelt meg. A természe�- 
és kulturális örökség közös előkészítése, valamint a határon átnyúló, értékesíthető 
kínálatok kidolgozása hozzájárult ahhoz, hogy a projektrégióba még több látogató 
érkezzen, a vendégéjszakák száma növekedjen. A határmen� régió minden turisz�-
kailag fontos kínálata és szolgáltatása egy „borélményrégió” keretén belül kapcso-
lódo� össze.

A boron és gasztronómián kívül, a természetet felfedezni vágyó látogatók számára 
a Naturpark ad számos lehetőséget, ráadásul a tájvédelmi körzet előtérbe helyezi 
a csendes, szelíd pihenési módot, a természet megóvása érdekében. Az elbűvölő 
ado�ságokkal rendelkező tájat túra- és bicikliutakkal te�ék még csábítóbbá a 
vendégek számára. Az útvonalak érin�k a vidéken található múzeumokat, várakat, 
történelmi emlékeket, valamint az út során megismerhetjük a helyi szokásokat és 
népi hagyományokat is. Sajnálatos módon a Weinidylle borélményrégió program-
jait is meghiúsíto�a a világban tomboló új �pusú koronavírus járvány. A márciusra 
terveze� rendezvényeit szinte kivétel nélkül le kelle� mondaniuk a szervezőknek, 
megüresedtek a szálláshelyek, üresen állnak a múzeumok, és zárva tartanak a 
kalandparkok, arborétumok is.

A március az újraépítkezés jegyében telt, áthelyeződö� a hangsúly krea�v felada-
tokra, a tanulásra és az ötletelésre.

Forrás: Weinidylle Kiadvány 


