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Utolsó lépés a barangolási díjak eltörlése felé 
A tagállamok képviselői 2017. február 8-án jóváhagyták a 
nagykereskedelmi díjplafonokra vonatkozó megállapodást, melynek révén 
2017. június 15-én Unió-szerte megszűnnek a kiskereskedelmi barangolási 
díjak. A barangolási díjak csökkentését célzó tízéves folyamat lezárul: a 
polgárok végre úgy utazhatnak majd Európa-szerte, hogy közben nem kell 
lemondaniuk az otthon megszokott kapcsolatról, és felárat sem kell 
fizetniük. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unión belüli utazásaik során a 
fogyasztóknak ugyanannyit kell fizetniük a mobilhívásokért, az SMS-
küldésért és a mobilkapcsolaton keresztüli internethasználatért, mint a 
lakóhelyük szerinti uniós országban. 

További információk: 
http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-17-193_hu.htm 
 
http://www.consilium.europa
.eu/hu/press/press-
releases/2017/02/08-
roaming-fees/ 
 

 HÍREK 

2017. téli gazdasági előrejelzés 
Az európai gazdasági élénkülés tavaly ellenállónak bizonyult a globális 
kihívásokkal szemben, és a várakozások szerint az idén és a következő 
évben is folytatódni fog: csaknem tíz év óta először fordul elő, hogy a 
teljes előrejelzési horizonton (2016, 2017 és 2018 tekintetében) az EU 
minden tagállamában növekedésre számít az Európai Bizottság. Az EU 
egészében a GDP várható növekedése idén és jövőre is 1,8 százalék 
lesz (szemben az ősszel előre jelzett 2017-es 1,6 százalékos és 2018-as 
1,8 százalékos növekedéssel). Az EU egészében az infláció a 2016-os 
0,3 százalékról 2017-ben várhatóan 1,8 százalékra emelkedik majd, 
2018-ban pedig 1,7 százalék lesz. 
 

További információk: 
http://europa.eu/rapid/pr
ess-release_IP-17-
251_hu.htm 
 
 

Online tartalmak elérhetősége Európa egész területén 
Az új „hordozhatósági szabályoknak” köszönhetően hamarosan 
lehetővé válik, hogy az európai polgárok az Európai Unión belül 
bárhol használhassák filmekre, sporteseményekre, e-könyvekre, 
videojátékokra vagy zenei szolgáltatásokra való előfizetéseiket. Ez 
az első kézzelfogható lépés az uniós szerzői jog korszerűsítése 
felé. 2016-ban az európaiak 64 százaléka használt internetes 
platformokat videojátékok, képek, filmek és zenék lejátszása vagy 
letöltése céljából. Ehhez egyre nagyobb arányban használtak 
mobilkészüléket. 
 

További információk:  
http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-17-225_hu.htm 
 
Uniós rendelet: 
https://ec.europa.eu/digital-
single-market/en/news/portability-
online-content-services 
 

Körforgásos gazdaság:  
az Európai Bizottság hozza az ígért eredményeket 

Az Európai Bizottság 2015. december 2-án ambiciózus jogalkotási csomagot 
fogadott el a körforgásos gazdaságra vonatkozóan. A csomag egy uniós 
cselekvési tervből áll, amely a termékek teljes életciklusát felölelő 
intézkedéseket tartalmaz: a tervezéstől, beszerzéstől, gyártástól és 
fogyasztástól a hulladékgazdálkodáson át a másodlagos nyersanyagok 
piacáig. A körforgásos gazdaság elvei egyre több területen tért hódítanak, és 
új kezdeményezések révén az építőiparba és vízgazdálkodásba is beépülnek. 
Az Európai Bizottság a tavaly óta elért eredményekről szóló jelentésben a 
következő területeken hozott kulcsfontosságú intézkedéseket ismerteti: 
hulladékgazdálkodás, környezettudatos tervezés, élelmiszer-pazarlás, 
szerves trágya, garancia a fogyasztási cikkekre, innováció és beruházások.  

 
 

 

További 
információk:  
http://europa.eu/rapid/
press-release_IP-17-
104_hu.htm 

 
Végrehajtási 
jelentés:  
http://ec.europa.eu/env
ironment/circular-

economy/implementat
ion_report.pdf 
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Orosz dömpingvámok:                 
az EU-nak adott igazat Moszkvával szemben a WTO 

A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) vizsgálóbizottsága jogellenesnek 
nyilvánította az orosz dömpingellenes vámokat, amelyek akadályozzák az 
olasz és német könnyű haszongépjárművek exportját – tájékoztatott az 
Európai Bizottság. A vizsgálóbizottság kimondta, hogy Oroszország nem 
tartott be számos WTO-szabályt, amikor 2013-ban 23 százaléktól közel 30 
százalékig terjedő, az olasz és német járművek exportját érintő 
dömpingellenes vámokat vezetett be. A feleknek 60 nap áll rendelkezésre a 
döntés megfellebbezésére. Ellenkező esetben Oroszországnak meg kell 
szüntetnie az EU-ból származó könnyű haszongépjárművekre kivetett 
dömpingellenes vámtételeit. 

További információk: 
http://europa.eu/rapid/pr
ess-release_IP-17-
151_hu.htm 

 

Rekordot döntött az Erasmus+ program résztvevőinek száma 
Az Európai Bizottság friss statisztikai adatai arról tanúskodnak, hogy az 
Európai Unió oktatási és képzési programja, mely idén ünnepli fennállásának 
30. évfordulóját, sikeresebb és nyitottabb, mint valaha. 2015-ben 
az Erasmus+ 678 ezer európainak tette lehetővé, hogy külföldön folytasson 
tanulmányokat, vegyen részt képzésben, illetve végezzen fizetett vagy 
önkéntes munkát. Ez minden korábbi év eredményét felülmúlja. Ugyanebben 
az évben az EU 2,1 milliárd eurót ruházott be több mint 19 600 projektbe, 
melyekben összesen 69 ezer szervezet vett részt. Az eredmények alapján 
úgy tűnik, hogy a program jó úton halad kitűzött céljának megvalósítása felé, 
nevezetesen hogy 2014 és 2020 között 4 millió embernek nyújtson 
támogatást. 
 

További 
információk: 

http://europa.eu/ra
pid/press-
release_IP-17-
82_hu.htm 
 
 
 

További információk:  
http://www.europarl.europa.eu
/news/hu/news-
room/20170206STO61384/cet
a-%C3%BAj-%C3%BCzleti-
lehet%C5%91s%C3%A9gek-
az-uni%C3%B3s-
v%C3%A1llalkoz%C3%A1sok
-sz%C3%A1m%C3%A1ra-
kanad%C3%A1ban 

 

 Felállt az Európai Parlament új elnöksége 
Az Európai Parlament Elnöksége az EP elnökéből, 14 alelnökéből és 5 
quaestorból áll. Ez a testület felelős az EP szabályszerű működéséért. 
Az elnök irányítja a Parlament munkáját és képviseli az EP-t az 
országokkal és a többi uniós intézménnyel fenntartott kapcsolatok 
során. Az elnököt távollétében az alelnökök helyettesítik. A quaestorok 
feladata a képviselőket közvetlenül érintő hivatali és pénzügyi 
kérdések kezelése. Egy parlamenti ciklus öt évig tart, az elnökök, 
alelnökök, quaestorok és a szakbizottsági elnökök mandátuma 
azonban két és fél évre szól. A választást a parlamenti ciklus elején és 
közepén rendezik. 
 

További információk:  
http://www.europarl.europ
a.eu/news/hu/news-
room/20170113STO5806
9/ki-kicsoda-%C3%BAj-
vezet%C5%91k-az-
eur%C3%B3pai-
parlament-
%C3%A9l%C3%A9n 

 

 
HÍREK 

 
CETA: új üzleti lehetőségek 

 az uniós vállalkozások számára Kanadában 
Az EU–Kanada átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodásról 
(CETA) szavaz hamarosan az Európai Parlament plenáris ülése. Az 
egyezményt több mint 5 évig tárgyalták. Ha zöld utat kap a Parlamenttől, 
akkor már csak a nemzeti parlamenteknek kell jóváhagyniuk azt. A 
CETA-nak köszönhetően várhatóan nőni fog a két fél közötti 
kereskedelem és javulni fog az európai vállalatok üzleti lehetőségei 
Kanadában. Emellett Kanada nagymértékben megnyitja majd 
kormányzati beszerzéseit is az uniós vállalatok előtt, jobban, mint 
bármely más kereskedelmi partnerére vonatkozóan. Az ország egyetlen 
honlapon fogja vezetni a közbeszerzési eljárásait, ami jelentősen 
megkönnyíti a kisebb vállalkozások számára a pályázást. 
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További információk: 
http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_i
d=9074&lang=en 
 

2017. március 9-10. Brüsszel 
A körkörös gazdasági legfontosabb 

eredményei 
Szervező: Európai Bizottság 

Helyszín: Európai Bizottság, Charlemagne 
épület, 170 rue de la Loi 

  

További információk: 
https://ec.europa.eu/jrc/communities/co
mmunity/tto-circle-community/event/ipr-
open-science-and-technology-transfer 
 

2017. március 9. Brüsszel 
A szellemi tulajdonjog védelme – 

 lehetőségek és kihívások 
Szervező: Európai Bizottság 

Helyszín: Rue Van Maerlant 2 

 ESEMÉNYEK 

Program: 
https://europa.eu/sinapse/webservices/dsp_export_
attachement.cfm?CMTY_ID=0C46BEEC-C689-
9F80-
54C7DD45358D29FB&OBJECT_ID=5FC19929-
EAC3-7F44-
A953BB390CF82DB8&DOC_ID=8821B596-9E2F-
58C2-5FF71DBB0A0BA7F4&type=CMTY_CAL 

 

2017. március 8. 9:30-13:30 Brüsszel 
Az európai acélipar jövője 
Szervező: Európai Bizottság 

Helyszín: Place Rogier 16, room COV2 15  

További információk: 
http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_i
d=9063&lang=en 

 

2017. február 28. 9:00-19:00 Brüsszel 
Európai Ipari Nap 

Szervező: Európai Bizottság  
Helyszín: Európai Bizottság, Charlemagne 

épület, 170 rue de la Loi 
 

További információk: 
https://ec.europa.eu/inea/en/news-
events/events/2017-cef-transport-blending-call 
 
 

 

2017. február 27. 9:30-16:30 Brüsszel 
Információs nap:  

Közlekedési pályázati felhívás 
Szervező: Innovációs és Hálózati Projektek 

Végrehajtó Ügynöksége 

Helyszín: Európai Bizottság, Charlemagne 
épület, 170 rue de la Loi 

 

Regisztráció: 

http://www.b2fair.com/Registration/genera201
7/regSelectPartner 
 

További információk: 

http://genera2017.businessbeyondborders.inf
o/ 

2017. február 28 – március 1. Madrid 
Nemzetközi B2B hálózatépítő rendezvény 
Madridban, a Genera nemzetközi vásáron 

Fókusz szektor: energia és környezet 
Szervező: BusinessBeyondBorders projekt 

 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9074&lang=en
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9074&lang=en
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9074&lang=en
https://ec.europa.eu/jrc/communities/community/tto-circle-community/event/ipr-open-science-and-technology-transfer
https://ec.europa.eu/jrc/communities/community/tto-circle-community/event/ipr-open-science-and-technology-transfer
https://ec.europa.eu/jrc/communities/community/tto-circle-community/event/ipr-open-science-and-technology-transfer
https://europa.eu/sinapse/webservices/dsp_export_attachement.cfm?CMTY_ID=0C46BEEC-C689-9F80-54C7DD45358D29FB&OBJECT_ID=5FC19929-EAC3-7F44-A953BB390CF82DB8&DOC_ID=8821B596-9E2F-58C2-5FF71DBB0A0BA7F4&type=CMTY_CAL
https://europa.eu/sinapse/webservices/dsp_export_attachement.cfm?CMTY_ID=0C46BEEC-C689-9F80-54C7DD45358D29FB&OBJECT_ID=5FC19929-EAC3-7F44-A953BB390CF82DB8&DOC_ID=8821B596-9E2F-58C2-5FF71DBB0A0BA7F4&type=CMTY_CAL
https://europa.eu/sinapse/webservices/dsp_export_attachement.cfm?CMTY_ID=0C46BEEC-C689-9F80-54C7DD45358D29FB&OBJECT_ID=5FC19929-EAC3-7F44-A953BB390CF82DB8&DOC_ID=8821B596-9E2F-58C2-5FF71DBB0A0BA7F4&type=CMTY_CAL
https://europa.eu/sinapse/webservices/dsp_export_attachement.cfm?CMTY_ID=0C46BEEC-C689-9F80-54C7DD45358D29FB&OBJECT_ID=5FC19929-EAC3-7F44-A953BB390CF82DB8&DOC_ID=8821B596-9E2F-58C2-5FF71DBB0A0BA7F4&type=CMTY_CAL
https://europa.eu/sinapse/webservices/dsp_export_attachement.cfm?CMTY_ID=0C46BEEC-C689-9F80-54C7DD45358D29FB&OBJECT_ID=5FC19929-EAC3-7F44-A953BB390CF82DB8&DOC_ID=8821B596-9E2F-58C2-5FF71DBB0A0BA7F4&type=CMTY_CAL
https://europa.eu/sinapse/webservices/dsp_export_attachement.cfm?CMTY_ID=0C46BEEC-C689-9F80-54C7DD45358D29FB&OBJECT_ID=5FC19929-EAC3-7F44-A953BB390CF82DB8&DOC_ID=8821B596-9E2F-58C2-5FF71DBB0A0BA7F4&type=CMTY_CAL
https://europa.eu/sinapse/webservices/dsp_export_attachement.cfm?CMTY_ID=0C46BEEC-C689-9F80-54C7DD45358D29FB&OBJECT_ID=5FC19929-EAC3-7F44-A953BB390CF82DB8&DOC_ID=8821B596-9E2F-58C2-5FF71DBB0A0BA7F4&type=CMTY_CAL
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9063&lang=en
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9063&lang=en
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9063&lang=en
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2017-cef-transport-blending-call
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2017-cef-transport-blending-call
http://www.b2fair.com/Registration/genera2017/regSelectPartner
http://www.b2fair.com/Registration/genera2017/regSelectPartner
http://genera2017.businessbeyondborders.info/
http://genera2017.businessbeyondborders.info/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

További információk: 
http://cor.europa.eu/en/events/Pages/kep-
energy.aspx 
 

2017. március 24. Brüsszel 
Innovatív energia megoldások az európai 

régiók és városok számára 
Szervező: Régiók Bizottsága 

Helyszín: Régiók Bizottsága, Rue Belliard 101 
 

További információk: 
http://europa.eu/newsroom/events/compn
et-annual-conference-innovation-firm-
size-productivity-and-imbalances-age_en 
 

2017. június 29-30. Brüsszel 
CompNet éves konferencia 
Szervező: Európai Bizottság  

Helyszín: Európai Bizottság, további információk 
hamarosan 

További információk: 
http://energypolicysummit.eu/ 
 2017. március 21. Brüsszel 

3. Európai Energia Csúcstalálkozó 
Szervező: European Business Summit 

Helyszín: Palais d'Egmont, 
 Place du Petit Sablon 8 bis  

 

További információk:  
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.event
s-and-activities-your-europe-your-say-2017 
 

Regisztráció: 
http://cdweb.eesc.europa.eu/eesceuropaeu-
ae77k/pages/ezqg6znreea79abqvqbqca.html 

 

2017. március 30-31. Brüsszel 
Your Europe, Your Say 2017 

Szervező: Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság (EGSZB) 

Helyszín: EGSZB, 99 Rue Belliard 
 

További információk: 
https://ec.europa.eu/info/finance-events-
170323-fintech_en 
 

2017. március 23. 8:00-17:00 Brüsszel 
FinTech konferencia – az új pénzügyi 

technológiák szabályozása az EU-ban 
Szervező: Európai Bizottság 

Helyszín: Európai Bizottság, Charlemagne 
épület, 170 rue de la Loi 

 

ESEMÉNYEK 

További információk: 
http://www.eusew.eu/about-conference 
 2017. június 20-22. Brüsszel 

Fenntartható Energia Hét 2017 (EUSEW2017) 
Szervező: Európai Bizottság 

Helyszín: Európai Bizottság, Charlemagne 
épület, 170 rue de la Loi 

 

http://cor.europa.eu/en/events/Pages/kep-energy.aspx
http://cor.europa.eu/en/events/Pages/kep-energy.aspx
http://europa.eu/newsroom/events/compnet-annual-conference-innovation-firm-size-productivity-and-imbalances-age_en
http://europa.eu/newsroom/events/compnet-annual-conference-innovation-firm-size-productivity-and-imbalances-age_en
http://europa.eu/newsroom/events/compnet-annual-conference-innovation-firm-size-productivity-and-imbalances-age_en
http://energypolicysummit.eu/
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-your-europe-your-say-2017
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-your-europe-your-say-2017
http://cdweb.eesc.europa.eu/eesceuropaeu-ae77k/pages/ezqg6znreea79abqvqbqca.html
http://cdweb.eesc.europa.eu/eesceuropaeu-ae77k/pages/ezqg6znreea79abqvqbqca.html
https://ec.europa.eu/info/finance-events-170323-fintech_en
https://ec.europa.eu/info/finance-events-170323-fintech_en
http://www.eusew.eu/about-conference


 
 
 
 

Egymilliárd euró fenntartható közlekedés fejlesztésére 

 

Az Európai Bizottság 2017, február 8-án új pályázati felhívást tett közzé az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) és más pénzalapok, köztük az Európai Stratégiai Beruházási 

Alap forrásainak igénybevételére. 

 

Az új felhívás keretében különböző forrásokból lehet finanszírozásra pályázni. Az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz közlekedést támogató programjából összesen egymilliárd euró 

fordítható a sikeresen pályázó projektek céljaira. Az Európai Stratégiai Beruházási Alapból (ESBA) 

pedig további források igényelhetőek. 

 

A pályázati kiírás célja, hogy ösztönözze a beruházások létrejöttét az innnovatív és fenntartható 

közlekedési infrastruktúra-fejlesztések terén, egyúttal pedig támogassa az infrastruktúra kiépítéséhez 

szükséges munkahelyek létrejöttét.  

 

Olyan pályázati projektek részesülhetnek finanszírozásban, amelyek hozzájárulnak a fenntartható, 

innovatív és fennakadásoktól mentes közlekedési rendszerek kiépítéséhez a transzeurópai 

közlekedési hálózaton belül. Különösen azok a projektek támogathatók, amelyek a közlekedési 

torlódások megszüntetésére, tagországok közötti összeköttetések létrehozására és a közlekedési 

ágazat digitalizálásának felgyorsítására irányulnak – főként olyan térségekben, ahol a fejlesztési 

lehetőségek és a piaci hiányosságok nagyobbak, például a kohéziós országokban –, illetve 

fenntartható és hatékony közlekedési rendszerek kiépítését, továbbá a közlekedési hálózaton belüli 

intermodalitás és interoperabilitás fokozását célozzák. Példaként említhetőek a következő új 

technológiák és forgalomirányítási rendszerek: az Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer, 

az intelligens közúti közlekedési rendszerek vagy az „Egységes európai égbolt” légiforgalmi 

szolgáltatási kutatási program (SESAR). 

 

Kompetitív alapon – alapos kiértékelési és körültekintő kiválasztási eljárást követően – dől el, hogy 

mely projektjavaslatok nyerik el a támogatást.  

 

Két határidőre lehet benyújtani a pályázatokat: az első 2017. július 14., a második 2017. november 

30. 

 

Az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség (Innovation and Networks Executive 

Agency, INEA) 2017. február 27-én Brüsszelben információs napot tart az újszerű, különböző 

támogatási, illetve finanszírozási forrásokat ötvöző közlekedési pályázati felhívás témájában. 

 

Szórólap: 

https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cef_transport_blending_2017_call_leaflet_web.pdf 
 

Pályázati webhely: 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding 

 

 

 

 
 
 

 

 PÁLYÁZAT 

http://kamaraonline.hu/cikk/egymilliard-euro-a-fenntarthato-kozlekedes-fejlesztesere
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/project-funding/cef_en
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/project-funding/cef_en
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/project-funding/cef_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/ertms_en
http://ec.europa.eu/transport/themes/its/road_en
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/sesar_en
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/sesar_en
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2017-cef-transport-blending-call
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2017-cef-transport-blending-call
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cef_transport_blending_2017_call_leaflet_web.pdf
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding


 
 
 
 

A nők részvételének elősegítésére  
a Horizont 2020 program KKV eszköz pályázataiban 

 
A pályázati kiírás célja, hogy a női vállalkozók figyelmét is felhívja a Horizont 2020 program KKV-
eszközében rejlő lehetőségekre, segítse őket egy sikeres pályázati anyag benyújtásában.  
 
A pályázat keretében vállalkozások konzorciumai női vállalkozók támogatása érdekében 250.000 
euróra pályázhatnak.  
 
A pályázók köre: Legalább 4 különböző EU tagországban bejegyzett EEN (Enterprise Europe 
Network).  
 
A pályázat benyújtásának határideje 2017. április 6.  
 
További információk: 
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9042 
 

 
H2020 projektek konzorciumai által meghirdetett versenypályázati kiírások 

 
A Horizont 2020 IKT projektek rendszeresen publikálnak tudásközpontok és KKV-k együttműködését, 
technológia transzfert, kísérleti infrastruktúrák hasznosítását, IKT technológiákra épülő ökoszisztémák 
fejlesztését támogató versenypályázatokat. A versenypályázatok a H2020 Participant Portálon vagy a 
projektkezdeményezések weboldalain kerülnek publikálásra.  
 
Az Internet of Things - European Platforms Initiative projektcsokor hét ilyen IoT projektet fog össze, 
közös céljuk az európai IoT ökoszisztéma növekedésének ösztönzése. A projektek számos ágazatot 
céloznak (pl. intelligens épületek és városok, környezet, energia, élelmiszer, egészségügy/életvitel, 
kereskedelem, gyártás, logisztika, közlekedés stb.) A hét projekt 5.5 millió euró 
értékű versenyfelhívás-sorozatot indít az elkövetkező hónapok során. A tényleges beadási határidőt a 
felhívások hivatalos oldalai közlik: 
 
2016.11.30 - 2017.02.28: symbIoTe felhívás: https://www.symbiote-h2020.eu/index.php/open-calls/ 
2017.02.01 - 2017.03.31: TagItSmart! felhívás: http://www.tagitsmart.eu/ 
2017.04.01 - 2017.június: BIGIoT felhívás: http://big-iot.eu/index.php/open-calls/ 
2017.06.01 - 2017.08.01: bIoTope felhívás: http://biotope.cs.hut.fi/index.php/events/category/open-calls/ 
2017.09.01 - 2018. április: Agile felhívás: http://agile-iot.eu/ 
2017.09.01 – 2017. október: TagItSmart! felhívás: http://www.tagitsmart.eu/ 
2017.10.31 - 2018. február: symbIoTe felhívás: https://www.symbiote-h2020.eu/index.php/open-calls/ 
2018.01.01 - 2018.03.31: Vicinity felhívás: http://vicinity2020.eu/ 
  
További információk: 

http://www.h2020.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/nemzetkozi-hirek/h2020-projektek-
161024?objectParentFolderId=9383 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  PÁLYÁZAT 
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Galileo navigációs rendszer a vállalkozások és lakosság szolgálatában 

 
Új taggal bővült a világ navigációs szolgáltatásait összefogó hálózat 

(Global Satellite Navigation System, GNSS), ugyanis 2016. 

december 15-én megkezdte működését Európa műholdas 

navigációs rendszere, amelyet Galileo Galilei olasz csillagászról 

neveztek el. Ez az új navigációs és helymeghatározó rendszer az 

amerikai építésű GPS (Global Positioning System) európai 

megfelelője, a programot az 1990-es évek közepén indította el az 

Európai Uniós és az Európai Űrügynökség.  

 

A Galileo rendszer az amerikai GPS-nél sokkal pontosabb 

helymeghatározást ígér, és biztosítja az európai országok számára 

az amerikai GPS és az orosz GLONASZSZ rendszerektől független navigációs rendszer használatát, 

csökkentve ezáltal az európai országok kiszolgáltatottságát. Nemzetközi konfliktus esetén ugyanis 

mind az amerikaiak, mind az oroszok korlátozhatják, sőt fel is függeszthetik navigációs rendszereik 

kereskedelmi használatát.  

 

Maroš Šefčovič, az Európai Bizottság energiaunióért felelős alelnöke így nyilatkozott: „A földrajzi 

helymeghatározás napjaink digitális forradalmának központi kérdése, a mindennapi életünket átalakító 

új szolgáltatások alapja. A Galileo jelentősen javítja a földrajzi helymeghatározás pontosságát, és a 

helymeghatározáson alapuló olyan technológiák következő generációjának működését teszi lehetővé, 

mint amilyenek az autonóm autók, az összekapcsolt eszközök és az okos városi szolgáltatások. 

Európa vállalkozóihoz intézem ezt a felhívást: képzeljék el, mire lehetnek képesek a Galileóval 

– ne várjanak, innováljanak! 

 
Az Európai Bizottság véleménye szerint a Galileo megtízszerheti a földrajzi helymeghatározás 

pontosságát. Az Európai Űrügynökség (ESA) elnöke, Jean-Yves Le Gall ezt a következőképpen 

szemléltette: Egy vonat egy 15 vágányos állomáson áll. A GPS segítségével meg tudjuk állapítani, 

hogy a szerelvény melyik állomáson tartózkodik, a Galileóval viszont azt is meg tudjuk mondani, hogy 

egészen pontosan melyik vágányon. És természetesen a vonatszerelvények mozgás közben is ilyen 

pontossággal követhetőek, ami elengedhetetlen például az önvezető járművek jövőbeli 

elterjedéséhez. Emellett hasznos lehet a mezőgazdaságban egy automatizált traktor haladásához is. 

Míg a GPS és a GLONASS tehát pár méteres hibahatáron belül dolgozik, a Galileo mindenki által 

használható szolgáltatása 1 méteres pontossággal képes a helymeghatározásra. 

 
Az eredetileg katonai célra kifejlesztett helymeghatározó rendszer alkalmazása ma már a gazdasági 

élet minden területén, a polgári és civil alkalmazásokban is nagyon széles felhasználási körben 

elérhető.  

 
 
A Galileo kezdeti szolgáltatásai már elérhetőek a vállalkozások, közigazgatási szervek, és a lakosság 

számára. A Galileo - a GPS-szel együttműködve - jelenleg 18 műholddal teszi elérhetővé 

szolgáltatásait. 2020-ra várható a teljes, 30 műholdas kiépítettség (24 aktív szatellit és 6 tartalék 

műhold), ami már folyamatos és globális lefedettséget fog biztosítani. A Galileo a következő 

szolgáltatásokat nyújtja díjmentesen:  
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 Veszélyhelyzetek kezelésének 

támogatása. Ma órákba telik, mire egy 

elveszett személyt megtalálhatnak a tengeren 

vagy a hegyekben. A kutatás-mentés 

szolgáltatás segítségével (Search and Rescue 

Service –SAR), a Galileóval kompatibilis 

jeladóval segélyjelet adó személyt hamarabb 

megtalálhatják és kimenthetik, mivel a 

felderítési idő 10 percre csökken. A 

szolgáltatás későbbi továbbfejlesztésével a 

segélyjel leadója is értesítést kap majd arról, hogy meghatározták a hollétét, és útban van a 

segítség. Míg a jelenlegi navigációs rendszerekkel egy tengeren vagy hegyekben eltűnt embert 

nagyjából három óra alatt lehet bemérni, 10 km-es pontossággal, a Galileóval 10 perc alatt sikerül, 

ráadásul 5 km-es pontossággal. 

 

 Pontosabb navigáció a lakosság számára: A Galileo nyilvános szolgáltatása ingyenes piaci 

helymeghatározási, navigációs és időmeghatározási szolgáltatást fog nyújtani, amit az 

okostelefonokba vagy az autók navigációs rendszerébe épített, a Galileo jeleit használó 

lapkakészletek (chipsets) révén lehet majd igénybe venni. 2016 őszén piacra kerültek ilyen 

okostelefonok, és azok e jelek révén immár pontosabb helymeghatározást nyújthatnak. 2018-ra a 

Galileót minden Európában forgalomba hozott új járműmodellbe beépítik. A navigációs 

eszközöket használók különösen a nagyvárosokban élvezhetik majd a Galileo által biztosított 

pontosabb helymeghatározás előnyeit, ahol a magas épületek most gyakran blokkolják a műholdas 

jeleket. 

 

 Jobb időbeli összehangoltság a kritikus infrastruktúrák számára: Nagypontosságú órái 

révén a Galileo lehetővé teszi a banki és pénzügyi tranzakciók, a telekommunikáció és az intelligens 

energiahálózatok megbízhatóbb időszinkronizálását.  

 

 Biztonságos szolgáltatások a közigazgatási szervek számára: Az európai rendszernek lesz 

zártkörű, fizetős verziója is, ami még pontosabb, pár centiméteren belüli helymeghatározást tesz 

lehetővé. A kormányzati ellenőrzésű szolgáltatása (Public Regulated Service – PRS) révén a 

Galileo olyan közigazgatási szerveket fog segíteni, mint a polgári védelmi szolgálatok, humanitárius 

segélyszolgálatok, vámhivatalok és a rendőrség. Különösen ellenálló és teljesen titkosított 

csatornán folyó hozzáférést kapnak majd a rendszerhez a kormányzati felhasználók nemzeti 

veszély- vagy válsághelyzetekben, például terrortámadások esetén. 

 
A http://www.usegalileo.eu/EN/ honlapon lehet ellenőrizni, hogy jelenleg mely eszközök (pl. 

okostelefonok) támogatják a Galileo helymeghatározó rendszerét. A honlap jelenleg csak angol 

nyelven használható, de 2017 áprilisától az Európai Unió 24 hivatalos nyelvén elérhető lesz.  

 
További információk: 
 
Európai Bizottság sajtóközleménye: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4366_hu.htm 
 
Global Satellite Navigation System: https://www.gsa.europa.eu/ 
 
Európai Űrstratégia: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3530_hu.htm 
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