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EU kihívások 2021-2027



EU válaszai

• 2020. november 10-én az uniós intézmények megállapodtak a következő hosszú távú 
költségvetésről és  helyreállítási eszközről -> NextGenerationEU

• A valaha volt legnagyobb uniós költségvetésből finanszírozott csomag - 1,8 milliárd euró 

• A pénzeszközök 30%-át az éghajlatváltozás elleni küzdelemre költik, ami a valaha volt 
legmagasabb arány 

• A biodiverzitás védelme:  a köztes cél a következő hosszú távú költségvetés 7,5%-a 2024-re, 
valamint a 10%-os 2026-os és 2027-es célkitűzés elérése.

• A kohéziós és közös agrárpolitika korszerűsítése megtörténik, és továbbra is jelentős uniós 
költségvetési forrásokat kap 

Európai szolidaritás
… mert a szükség idején 
mozgósítjuk a szükséges 

pénzmennyiséget gazdaság 
újraindításához

Európai felelősség
…mert befektetünk egy 

jobb, közös jövőbe – egy 
zöldebb, digitálisabb és 
rugalmasabb Európába

Európai erősség
…mert megnyitja az utat egy 
történelmi terv előtt, amely 

megerősíti uniónkat



Teljes pénzügyi keret



2021-2027 EU költségvetési fejezetek



2021-2027 EU költségvetési fejezetek



2021-2027 Magyarország költségvetési kerete



Operatív programok 2021-2027



Operatív programok 2021-2027

• Intelligensebb Magyarország

• Hi-tech és zöld átállás

• Magyarország csatlakoztatva

• Digitális Állampolgárság

DIGITÁLIS MEGÚJULÁS OPERATÍV 
PROGRAM PLUSZ 

(DIMOP PLUSZ) 

• Vállalkozásfejlesztés

• Kutatás, fejlesztés, innováció

• Fenntartható munkaerőpiac, Ifjúsági garancia, Felsőoktatás, szakképzés

• Turizmus, örökségvédelem

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS 
OPERATÍV PROGRAM PLUSZ 

(GINOP PLUSZ)

• Vízgazdálkodás és katasztrófakockázat csökkentés 

• Körforgásos gazdasági rendszerek és fenntarthatóság 

• Környezet- és természetvédelem 

• Megújuló energiagazdaság 

• Igazságos átmenet

KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI 
OPERATÍV PROGRAM PLUSZ 

(KEHOP PLUSZ)

• Versenyképes megye

• Klímabarát megye

• Területi humán fejlesztések

• Budapest infrastrukturális fejlesztések, Budapest humán fejlesztések

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI 
OPERATÍV PROGRAM PLUSZ 

(TOP PLUSZ) 



Operatív programok 2021-2027

• Egészségügyi fejlesztések

• XXI. századi köznevelés

• Társadalmi felzárkózási fejlesztések

• Szociális fejlesztések, rászoruló személyek támogatása

• Család- és ifjúságügyi fejlesztések

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI 
OPERATÍV PROGRAM PLUSZ 

(EFOP PLUSZ)

• A természetes vizek halállományának növelése, a vízfolyások ökológiai állapotának és a víz 
minőségének javítása, valamint az ágazat helyzetéről pontos képet adni tudó adatgyűjtési és 
ellenőrzési rendszer továbbfejlesztése

• A meglévő akvakultúra termelő és halfeldolgozó vállalkozások fejlesztése, versenyképességük 
növelése, új termelői bázisok és feldolgozók létrehozása.

MAGYAR HALGAZDÁLKODÁSI 
OPERATÍV PROGRAM PLUSZ 

(MAHOP PLUSZ)

• Tiszta üzemű városi-elővárosi közlekedés erősítése, köztük városi elektromos buszbeszerzéseket, 
nagyforgalmú elővárosi vasútvonalak fejlesztések

• TEN-T vasúti és regionális intermodális közlekedés fejlesztések

• Fenntarthatóbb és biztonságosabb közúti mobilitás részeként gyorsforgalmi és 1-3. számjegyű 
főutak, valamint EuroVelo kerékpárutak fejlesztéseit beruházások

INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI 
OPERATÍV PROGRAM PLUSZ 

(IKOP PLUSZ)

• A naprakész tudással rendelkező szakemberállomány biztosítása

• Az infrastrukturális feltételek biztosítása

• Az informatikai, partnerségi, kommunikációs és a nyilvánossághoz kapcsolódó feladatok ellátása

VÉGREHAJTÁS OPERATÍV 
PROGRAM PLUSZ

(VOP PLUSZ)



Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) -
Alapvetések

• Az Európai Unió nyújtotta Helyreállítási Alap megadja a lehetőséget arra, hogy a tagállamok a 
koronavírus okozta járvány következményeit enyhítsék, és újra növekedési pályára állhassanak. 
Az uniós eszköz főként állami beruházások és reformok felgyorsítását célozza meg. 

• Az RRF a 750 milliárd eurós NextGenerationEU helyreállítási terv központi pillére

• 672,5 milliárd EUR, amelyből 312,5 milliárd EUR támogatás és 360 milliárd EUR hitel (2018-as 
árakon)



Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz 
(RRF) - Magyarország

• Magyarország elkészítette a Helyreállítási és Alkalmazkodási Tervét (HET), amely a járvány 
gazdasági és társadalmi hatásaira reagál, emellett a zöld és digitális átállást segíti elő. 

• A program költségvetésének meghatározó része az egészségügy, az oktatás és a környezetbarát 
közlekedés fejlesztését érinti.

• A HET a 2021. május 10-i állapot szerint 2 511 milliárd forint forrással számol, a legnagyobb 
komponensek az Egészségügy és a Fenntartható zöld közlekedés, ez a két komponens a teljes 
terv forrásainak több mint felét (59,26 százalék) adja.



Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz 
(RRF) - Magyarország

Komponens megnevezése

Komponens 
keretösszege az 

RRF-ből 
(Mrd HUF)

Keretösszeg aránya komponensenként 
(%-ban)

Demográfia és köznevelés 230,69 9,19%

Magasan képzett, versenyképes munkaerő 281,00 11,19%

Felzárkózó települések 77,47 3,08%

Vízgazdálkodás 44,35 1,76%

Fenntartható zöld közlekedés 631,00 25,13%

Energetika 262,49 10,45%

Körforgásos zöld gazdaság 103,00 4,10%

Egészségügy 857,04 34,13%

Horizontális intézkedések 24,21 0,96%

Összesen 2 511,27 100,0%



Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz 
(RRF) - Magyarország

RRF véleményezésre 
megjelent pályázatok Keretösszeg Max támogatás Intenzitás

RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése 49 536 483 962,- Ft 1 440 000 000 ,- Ft 100 %

RRF-1.2.1-2021 Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés
feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára

201 026 964 562 Ft
201 026 964 562 Ft 100 %

RRF-2.3.1-2021 Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex
fejlesztése

71 665 000 000 Ft 9 500 000 000 Ft Elérheti a 100%-t

RRF-4.3.1-2021 Természetvédelem - KIEMELT 2 790 000 000 Ft 2 790 000 000 Ft 100 %

RRF-2.1.1-2021 A felsőoktatási képzések ágazati
modernizációja

1 782 140 216 Ft 1 782 140 216 Ft 100 %

RRF-2.1.2-2021 Gyakorlatorientált felsőfokú képzések
infrastrukturális- és készségfejlesztése

79 956 000 000 Ft 9 525 000 000 Ft 100 %



Aktualitások, tapasztalatok


