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A Francia Kereskedelmi és Iparkamara (CCI France) elindította CCIstore névű 
honlapját, ahol összegyűjtötte a KKV-k számára hasznos digitális applikációkat. A 
CCIstore egy úgynevezett online piactér, ahol megtalálható mindenféle online 
szolgáltatás, továbbá mobil- és webalkalmazás a magán- és közszférából egyaránt, 
legyen szó a cégek kommunikációjának fejlesztéséről, partnerkeresésről, 
finanszírozási szolgáltatásról, marketing eszközökről stb. A cégek igényüknek 
megfelelően szűkíthetik a keresési feltételeket. Cél, hogy a KKV-k egy központi helyen 
elérhessék az összes létező digitális szolgáltatást és alkalmazást, ami a működésüket 
és fejlődésüket bármilyen módon segítheti. 

EU HÍREK

Új szabályok a határokon átnyúló csomagkézbesítésre vonatkozóan 

További információk

Az állandó képviselőhelyettesek 2018. április 11-én jóváhagyták a munkavállalók 
kiküldetéséről szóló irányelv módosításáról szóló kompromisszumos szöveget, amelyet 

az Európai Parlamenttel folytatott tárgyalások során sikerült kialakítani. Az irányelv célja 
az, hogy méltányos béreket és egyenlő versenyfeltételeket biztosítson a kiküldő 

vállalatok és a fogadó országban lévő helyi vállalatok viszonylatában, mindeközben 
továbbra is érvényesül a szolgáltatások szabad mozgására vonatkozó alapelv. Az 

irányelv végleges elfogadására egy későbbi szakaszban kerül majd sor, azt követően, 
hogy az Európai Parlament szavazott a jogszabályról.

Az EU azzal kívánja ösztönözni az e-kereskedelmet, hogy uniószerte megkönnyíti a 
fogyasztók és a vállalkozások számára a kézbesítési díjak összehasonlítását. Új 
szabályokat fogadott el az Európai Tanács 2018. április 12-én. A reform értelmében a 
kézbesítési díjakat egy honlapon teszik majd közzé, melynek segítségével a 
felhasználók kiválaszthatják a legjobb díjakat. Az új szabályok várhatóan leginkább a 
fogyasztóknak és a kiskereskedőknek kedveznek majd, mivel ők nincsenek olyan 
tárgyalási pozícióban, hogy önállóan kedvezőbb díjakat tudjanak kialkudni. 

További információk

További információk

Az Európai Unió története során már többször is megújult, legutóbb a 2009 óta 
hatályban lévő Lisszaboni szerződés elfogadásakor. Az utóbbi években a digitális 

gazdaság fejlődése, a klímaváltozás, a migrációs válság és a terrorizmus új kihívások 
elé állította az EU-t és egyre többen sürgetnek újabb reformokat. A problémák ugyanis 

nem nemzeti, hanem globális szinten jelentkeznek. Az Európai Bizottság az EU jövőjéről 
folyó vita részeként június végéig öt témában tesz közzé vitaanyagokat. A vitaanyagok 

elképzeléseket, javaslatokat, lehetőségeket és forgatókönyveket mutatnak be arra 
vonatkozóan, hogy hogyan fog kinézni Európa 2025-ben, és mintegy vitaindítóként 

szolgáltak. 
További információk

Az Európai Unió jövője: vita az EU reformjáról 

Online mobil- és webalkalmazások a KKV-k számára 

Munkavállalók kiküldetése: a Tanács megerősítette a kompromisszumos szöveget 

http://www.cci.fr/
http://www.cci.fr/
http://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2018/04/11/posting-of-workers-council-confirms-the-compromise-text-agreed-with-the-european-parliament/
http://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2018/04/12/council-adopts-cross-border-parcel-delivery-rules-to-boost-e-commerce/
http://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2018/04/11/posting-of-workers-council-confirms-the-compromise-text-agreed-with-the-european-parliament/
http://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2018/04/12/council-adopts-cross-border-parcel-delivery-rules-to-boost-e-commerce/
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/kulugyek/20170219STO63247/az-europai-unio-jovoje-vita-az-eu-reformjarol
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/kulugyek/20170219STO63247/az-europai-unio-jovoje-vita-az-eu-reformjarol
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Az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Alap (EBA) útjára indította a 
kockázatitőke-alapok páneurópai alapját (VentureEU) azzal a céllal, hogy Európa-szerte 
fellendítse az induló és a felfutóban lévő innovatív vállalkozásokba irányuló 
beruházásokat. A 410 millió euró összegű uniós finanszírozással támogatott alapok 
mintegy 2,1 milliárd euró értékű állami és magánberuházást hivatottak generálni, ami 
pedig Európa-szerte várhatóan mintegy 6,5 milliárd euró értékű új beruházást fog 
eredményezni az induló és a felfutóban lévő innovatív vállalkozások javára, 
megduplázva ezzel az Európában jelenleg rendelkezésre álló kockázatitőke-forrásokat.

EU HÍREK

Februári ipari termelés: EU-átlag felett a magyar adat 

További információk

2021. január 1-jétől az EU-ban minden újépítésű háznak nulla vagy ahhoz közelítő 
energiafelhasználással kell működnie, beleértve a hűtéshez, fűtéshez és a világításhoz 

használt energiát is. Emellett az unió bevezet egy egységes minősítési rendszert az 
épületek energiateljesítményére. Az EU-ban fogyasztott energia 40%-át fordítjuk az 

épületeink hűtésére és fűtésére. Az európai házak közel 75%-a pazarolja az energiát. 
Magyarországon fűtésre, meleg vízre és főzésre használják a háztartási 

energiafogyasztás 80%-át, és a KSH szerint körülbelül 4,4 millió otthon szigetelése 
nem felel meg a modern elvárásoknak. 

A januári 3,7 után februárban 3,1 százalékkal nőtt éves összevetésben az ipari 
termelés az Európai Unióban – tájékoztatott az Eurostat. Az unió statisztikai hivatalát 
tájékoztató tagállamok közül a legerőteljesebb, 8,7 százalékos növekedést 
Lettországban regisztrálták, megelőzve a 7,5 százalékos mutatóval rendelkező 
lengyelországi és 7,5 százalékos növekedést produkáló szlovéniai ipart. A 4,2 
százalékos magyar adat magasabb az uniós átlagnál.

További információk

További információk

Folyamatban van az uniós KKV-definició felülvizsgálatát célzó európai nyilvános 
konzultáció, 2018. május 6-ig lehet kitölteni az Európai Bizottság által közzétett 

kérdőívet. Az uniós kamarák észrevételeit és véleményeit összegezve az Eurochambres 
is elkészítette az összeurópai kamarai állásfoglalást. A fogalommeghatározás központi 

szerepet játszik azoknak a vállalkozásoknak a beazonosításában, amelyek a méretükből 
adódóan nehéz piaci helyzetbe kerültek és sajátos kihívásokkal néznek szembe, ezért a 

közfinanszírozás során preferenciális elbánásra jogosultak. Markus Pieper európai 
parlamenti képviselő is vitát kezdeményezett az Európai Parlamentben a KKV- 

definicóra vonatkozóan.

További információk

A KKV-definíció felülvizsgálata 

2,1 milliárd euró az induló innovatív vállalkozások számára 

Jönnek a nulla energiaigényű házak 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2763_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2763_hu.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20180328STO00750/jonnek-a-nulla-energiaigenyu-hazak
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8802345/4-12042018-AP-EN.pdf/787559bf-9d9c-48a4-945d-d5af2a524d1b
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20180328STO00750/jonnek-a-nulla-energiaigenyu-hazak
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8802345/4-12042018-AP-EN.pdf/787559bf-9d9c-48a4-945d-d5af2a524d1b
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-review-sme-definition_hu
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-review-sme-definition_hu
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ESEMÉNYNAPTÁR

A 2020 utáni többéves pénzügyi keret (MFF) lehetőségei és kihívásai 
Szervező: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) 
Helyszín: EGSZB, 99 rue Belliard 

Program, regisztráció és további információk

Blue Invest partnerkereső rendezvény 
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: Square Brussels Meeting Centre, Mont des Arts 

Program, regisztráció és további információk
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17:30-19:30

Europa Natura 2000 díjátadó ünnepség 
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: Európai Bizottság, Berlaymont épület, 200 rue de la Loi 

Program, regisztráció és további információk

Program, regisztráció és további információk
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8:30-18:00

Civil Társadalom Napok 2018 
Szervező: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) 
Helyszín: EGSZB, 99 rue Belliard 

EU Zöld Hét 2018  - Zöld városok a zöld jövőért 
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: Brüsszel és számos európai helyszín 

Konferencia a kohéziós politika jövőjéről 
Szervezők: Európai Bizottság  
Helyszín: Európai Bizottság, Charlemagne épület, 170 rue de la Loi 
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Program, regisztráció és további információk

Program, regisztráció és további információk
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25

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/multiannual-financial-framework-post-2020-challenges-and-opportunities
https://www.eventsforce.net/dods/frontend/reg/tSelectPersonCategory.csp?pageID=2485190&eventID=6494&tempPersonID=1466310&eventID=6494
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/multiannual-financial-framework-post-2020-challenges-and-opportunities
https://blue-invest-2018.b2match.io/page-1391
https://blue-invest-2018.b2match.io/page-1391
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/good_governance
https://ec.europa.eu/info/events/european-natura-2000-award-ceremony-2018-may-17_en
https://ec.europa.eu/info/events/european-natura-2000-award-ceremony-2018-may-17_en
https://ec.europa.eu/energy/en/events/green-cities-greener-future
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/civil-society-days-2018
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/good_governance
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/civil-society-days-2018
https://ec.europa.eu/energy/en/events/green-cities-greener-future
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ESEMÉNYNAPTÁR

A Társadalmi Vállalkozások Európai Napja 2018 
Szervező: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) 
Helyszín: 99-101 Rue Belliard  

Program, regisztráció és további információk

Program, regisztráció és további információk
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Fenntartható Energia Hét (EUSEW) 2018 
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: Charlemagne Épület, 107 rue de la Loi 

Nyersanyag Hét 2018 
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: további információk hamarosan 

European Development Days (EDD2018) 
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: Tour & Taxis, 86 Avenue du Port 

N
O

V

Program, regisztráció és további információk

Program, regisztráció és további információk
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Innovatív bio-alapú termékek 
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: Crowne Plaza Brussels, Le Palace, 3 rue Gineste  

Program, regisztráció és további információk

6
8:30-16:00

Régiók és városok európai hete 2018 
Szervezők: Európai Bizottság, Régiók Bizottsága 
Helyszín: számos brüsszeli helyszín O

K
T

Program, regisztráció és további információk

8
11

4
8:30-18:00

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/european-day-social-economy-enterprises-2018
https://www.eventsforce.net/dods/frontend/reg/tSelectPersonCategory.csp?pageID=2485190&eventID=6494&tempPersonID=1466310&eventID=6494
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/european-day-social-economy-enterprises-2018
https://eudevdays.eu/
http://ec.europa.eu/growth/content/raw-materials-week-2018_en
http://www.eusew.eu/about-conference
https://eudevdays.eu/
http://www.eusew.eu/about-conference
http://ec.europa.eu/growth/content/raw-materials-week-2018_en
https://ec.europa.eu/info/events/innovative-bio-based-products-investment-environmental-impacts-and-future-perspectives-2018-jun-06_en
https://ec.europa.eu/info/events/innovative-bio-based-products-investment-environmental-impacts-and-future-perspectives-2018-jun-06_en
https://www.eventsforce.net/dods/frontend/reg/tSelectPersonCategory.csp?pageID=2485190&eventID=6494&tempPersonID=1466310&eventID=6494
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/#!/programme/thematic
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/#!/programme/thematic


Pályázati felhívás 2018 – EAC/A05/2017 
Erasmus+ program 

Bármely, az oktatás, a képzés, az ifjúságügy és a sport területén tevékenykedő köz- vagy magánszervezet 
pályázhat az Erasmus+ program támogatására. A fiatalok és fiatal munkavállalók egyéni tanulmányi 
mobilitásához, valamint ifjúsági stratégiai partnerségekhez nyújtott támogatásokra a fiatalok olyan csoportjai is 
pályázhatnak, amelyek ifjúsági munkát végeznek, de ezt nem feltétlenül ifjúsági szervezet keretében teszik. 

Elérhető egy programkalauz (Erasmus+ – Pályázati útmutató), amely a legfontosabb dokumentum mindazok 
számára, akik részletesen tájékozódni szeretnének az Erasmus+ programról. A kiadvány teljes körű 
tájékoztatással szolgál azokról a lehetőségekről, amelyeket a magánszemélyek és a szervezetek igénybe 
vehetnek az Erasmus+ program támogatásával. A 2018. évi programkalauz  magyar nyelven online változatban 
érhető el.  

A pályázatok benyújtására kitűzött határidők a kulcsintézkedésektől függően 2018. február 1. és 
október 4. között vannak.

Az erre a pályázati felhívásra elkülönített összeg hozzávetőlegesen 2 490,9 millió EUR.

A pályázati kiírás részletei

PÁLYÁZATOK
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Az Európai KKV-k nemzetközi erősödése a KKV hálózatokon keresztül 

2018. március 21-én pályázati felhívást tett közzé az Európai Bizottság a KKV-k nemzetközi térnyerésének 
támogatására. A felhívás célja, hogy olyan KKV-hálózatok alakuljanak ki, amelyek együttműködésén keresztül 
sikeresebb lehet a KKV-k nemzetközi terjeszkedése, versenyképessége. A KKV-k összefogásán keresztül ugyanis 
nagyobb súllyal lehetnek jelen a nemzetközi színtéren. 

A pályázat keretében támogatandó tevékenységek: 
• a KKV-hálózatban résztvevő potenciális KKV-k beazonosítása és kiválasztása 
• a KKV-k képzése a nemzetközi terjeszkedésre 
• a KKV-hálózat tevékenységeinek végrehajtása 
• eredmények és szakpolitikai javaslatok 
• projektkoordináció, jelentések 

A pályázat benyújtásának határideje 2018. június 19. 

A pályázat teljes költségvetése 1.500.000 euró (várhatóan három projekt kerül kiválasztásra). A 
projektek időtartama maximum 24 hónap. A projektek 90 százalékos társfinanszírozásban részesülnek. 

A pályázati kiírás részletei

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_hu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/361/04&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/361/04&from=EN
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_hu
http://ec.europa.eu/growth/content/development-european-smes-international-business-through-sme-networks_en
http://ec.europa.eu/growth/content/development-european-smes-international-business-through-sme-networks_en
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Körkörös gazdaság – üzleti delegáció Indiába 

Az egyszeri fogyasztásra épülő gazdasági modell 
környezetszennyező és pazarló, az EU ehelyett a úgynevezett 
körkörös gazdaság megvalósítására törekszik. Ennek érdekében 
az Unió korszerűsíti a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályait, 
hogy ösztönözze a lineáris gazdaságról való átállást a körkörös 
gazdaságra. Az európai parlamenti képviselők még áprilisban 
szavaznak a hulladékkezelésre vonatkozó szabályok 
módosításáról azért, hogy a jövőben a hulladék nagy része 
újrahasznosításra kerüljön. 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. 

Üzleti delegáció Indiába 
Vannak cégek, amelyek már magukévá tették a körkörös gazdaság alapelveit. Példa erre néhány gépgyár, 
ahol alkatrészeket vesznek vissza, válogatnak szét, olvasztanak be vagy újítanak fel. A futószalagról lekerülő 
új termékek pont olyanok, mint a teljesen új alkatrészek. A gyár így egyszerűen nem termel hulladékot. A 
gyártás megtervezésétől az autó egész életciklusán keresztül folyamatosan szem előtt tartják az 
újrafeldolgozást lehetővé tevő feltételeket. A körkörös gazdaság a termék koncepciójának kialakításánál 
kezdődik. Az átállás megspórolja a gyárnak az energiaköltség 80%-át, a vízfogyasztás 88%-át, illetve 4000 
tonna fém nyersanyagot. Nagy megtakarítást lehet elérni a nyersanyagköltségen, csökken a hulladékkezelés 
költsége, ráadásul a környezetbarát termék sokszor kapósabb is. 

2018. szeptember 4. és 7. között az Európai Bizottság üzleti delegációt szervez Indiába azzal a céllal, hogy az 
újrahasznosításban érdekelt európai cégek – különösen a kkv-k – kihasználhassák a zöld gazdaságban rejlő 
nemzetközi lehetőségeket. Az üzleti delegációban való részvételi szándékot 2018. június 15-ig kell jelezni a 
következő linken keresztül: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CEMissionIndia, a további részletek is itt 
olvashatóak. Az üzleti delegáció programjain való részvétel díjmentes, azonban az utazás és szállás 
költségeit a kiutazóknak maguknak kell fedezniük. A következő szektorok számára lehet érdekes a program: 
hulladékkezelés, vízgazdálkodás, vegyi anyagok, megújuló energia, közlekedés (e-járművek), ruházat stb. 

Mi a körkörös gazdaság? 
Az Európai Bizottság 2015 decemberében fogalmazta meg nagyratörő céljait a körforgásos gazdaság 
(Circular Economy) ösztönzésére. 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. 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CEMissionIndia
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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 európai parlamenti képviselők épp ezért tartóssági kritériumokat határoznának meg a használati 
tárgyakra. Átlagosan ugyanis maximum két év után lecseréljük okostelefonjainkat, de más, kisebb használati 
tárgyainknak, például a játékainknak és a ruháinknak sincs hosszabb élettartamuk. Egy biciklit, laptopot, vagy 
sportfelszerelést sem használunk négy, vagy öt évnél tovább. 

Miért van szükség a körkörös gazdaságra? 

A népesség és 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 hulladékcsökkentés, a környezetbarát terméktervezés és az újrafelhasználás 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. 

Mennyi hulladék keletkezik Európában? 

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. 2005 és 2016 között 7%-kal csökkent az egy főre eső 
hulladéktermelés Európában, ugyanakkor a tagországokban egymástól különböző trendek figyelhetők meg. 
Európában a kommunális hulladék 47%-át komposztálták vagy hasznosították újra 2016-ban. 

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 is. 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 sem 
hasznosítja újra a hulladék több mint felét és nem használja fel energiatermelésre sem. 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. 

Bizottsági tájékoztató: A körforgásos gazdaságról szóló jogalkotási csomag (2018. március)  

Hulladékgazdálkodás az EU-ban: úton a körkörös gazdaság felé

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614766/EPRS_BRI(2018)614766_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614766/EPRS_BRI(2018)614766_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6204_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6204_hu.htm

