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Gazdasági Integráció 
levezetése  

 

a VÉROSZ Egyesület  
 

Társadalmi Befogadást Előmozdító Koordinációs  
(rövid neve: TBEK) rendszer felállításhoz  

 

AVÉROSZ Egyesületet Alapszabályában meghatározott gazdasági integráció fogalma és története az 
Alapszabály IX. része 1. bekezdése-, figyelemmel az e/ pontra az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) 3. § (1) bekezdés e) és az Ebktv. 8. § s) 
pontjaiban előírt külön jogszabályokra az egyéni vagy társas vállalkozások, valamint a létesítendő új 
vállalkozás/ok-, és a halmozottan hátrányos helyzetű - főleg roma - munkavállalók mind nagyobb arányú 
foglalkoztatása érdekképviseleti célok körébe tartozó képviseleti jogok alapján:  
 

A gazdasági integráció egy viszonylag új jelenség, elméleti alapjait Balassa Béla magyar 
közgazdász írta le az 1960-as években. A gazdasági integráció esetén a részt vevő országok egy közös gazdasági 
probléma megoldására törekednek (ebben közös az együttműködés többi formájával), oly módon, hogy csökkentik az 
egymás közötti diszkrimináció fokát a közöttük álló korlátok folyamatos lebontásával.  

 

A kereskedelmi integrációk két hullámban alakultak ki. Az első hullám a második világháború befejezésétől a hatvanas 
évekig tartott, és a világ különböző részein különböző célokkal alakultak. Európában a további háborúk elkerülésére 
(Európai Szén-és Acélközösség, 1951), Ázsiában a hidegháború negatív hatásainak ellensúlyozására, Dél-Amerikában 
a nemzetközi piacokat meghaladó méretű piacok kialakítására, Afrikában pedig a régi gyarmati rend felbomlásával 
kialakuló gazdaság rendezésére. A második hullám a nyolcvanas évek utolsó és a kilencvenes évek első éveiben eltérő 
vonásokkal ment végbe, ezért új vagy nyílt regionalizmusnak is nevezik: az országok nagyobb számban 
vesznek részt, és egymástól távolabb fekvő országok is integrációra léphetnek. A korábbi integráció elmélyülése 
(Európai Unió) és új integrációk kialakulása (NAFTA, APEC) jellemző. 

 

„A világ pillanatnyilag legintegráltabb nemzetközi gazdasági közössége az Európai 
Unió, mely egyszerre valósítja meg a kereskedelmi és pénzügyi uniót.” 

 

Hazánkban az Alaptörvény XII. cikk (1) bekezdése szerint: „Mindenkinek joga van a munka és a 
foglalkozás szabad megválasztásához, valamint a vállalkozáshoz. Képességeinek és lehetőségeinek 
megfelelő munkavégzéssel mindenki köteles hozzájárulni a közösség gyarapodásához.” és az Alaptörvény 
XII. cikk (2) bekezdései szerint: „Magyarország törekszik megteremteni annak feltételeit, hogy minden 
munkaképes ember, aki dolgozni akar, dolgozhasson.” 
 

AVÉROSZ Egyesületet tagjai részére az alapszabályában meghatározott gazdasági integráció 
megvalósításához a hazai és nemzetközi forrásokat elsősorban – de nem kizárólagosan – az Európai 
Parlament és a Tanács által meghatározott, közvetlenül is lehívható Strukturális Alapok biztosítják.  
 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1303/2013/EU RENDELETE 
(2013. december 17.) 

az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös 

rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a 
Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések 

megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 

Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelet 1. cikke határozza meg az ESB-alapok őszességét 
és a harmadik rész megállapítja az ERFA-ra, - 1301/2013/EU rendelet – a ESZA-ra – 1304/2013/EU 
rendelet – (a továbbiakban együttesen: strukturális alapok) és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános 
szabályokat a strukturális alapok és a Kohéziós Alap (a továbbiakban: az alapok) feladatai, elődleges 
célkitűzései és megszervezése tekintetében, a tagállamok és a régiók ESB-alapokból történő 
támogathatóságának kritériumait, a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat és azok elosztásának 
kritériumait. 

http://www.verosz.hu/html/20160328_alapszabaly_hiteles.pdf
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gazdas%C3%A1gi_integr%C3%A1ci%C3%B3
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0300125.tv
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=hu
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AVÉROSZ Egyesületet tagjai részére az alapszabályában meghatározott gazdasági integráció 
megvalósításához a hazai és nemzetközi részvételét a 1303/2013/EU rendelet 5. cikk (1) bekezdés c) 
pontja biztosítja, miszerint „a partnerségbe a következő partnereket is bevonják: 
 

c) a civil társadalmat képviselő érintett szervezetek, beleértve a környezetvédelmi partnereket, a nem 
kormányzati szervezeteket, valamint a társadalmi befogadást, a nemek közötti egyenlőséget és a 
hátrányos megkülönböztetés tilalmát előmozdító szervezeteket. 

 

A 1303/2013/EU rendelet 9. cikke írja elő ESB-alapok és a közös stratégiai keret tematikus célkitűzéseit, 
amelyekből a VÉROSZ Egyesületet tagjai részére az alapszabályában meghatározott gazdasági integráció 
megvalósításához elsősorban az alábbi előírások alapján tud forrásokat biztosítani:  
 

(1) a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése;  
 

(3) a kkv-k, (az EMVA esetében) a mezőgazdasági, illetve (az ETHA esetében) a halászati és 
akvakultúra-ágazat versenyképességének a növelése;  

 

(7) a fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk keresztmetszetek megszüntetése a kulcsfontosságú 
hálózati infrastruktúrákban; 

 

(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása; 
 

(9) a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés 
elleni küzdelem; 

 

(10) az oktatásba, és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a készségek 
fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében; 

 

(11) a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és hatékony 
közigazgatáshoz történő hozzájárulás. (mint például 1743/2018. (XII. 20.) és a 180/2019. (VII. 26.) 
Kormányrendeletek, a 1609/2019. (X. 22.) Kormány határozattal módosított Nemzeti Bűnmegelőzési 
Stratégiáról (2013–2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Kormány határozat külön törvényi előírásai)  

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1304/2013/EU RENDELETE 
(2013. december 17-én) 

az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 

Közvetlenül a 1303/2013/EU rendelet 9. cikk (9) bekezdéséhez tartozik az Európai Parlament és a Tanács 
1304/2013/EU rendelet az Európai Szociális Alapról (ESZA-rendelet) 4. cikk (2) bekezdésében előírtak, 
miszerint:  
 

„Minden egyes tagállamban az összes ESZA-forrás legalább 20 %-át 1303/2013/EU rendelet 9. 
cikke első bekezdésének 9. pontjában meghatározott „a társadalmi befogadás előmozdítása és a 
szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem” tematikus célkitűzés 
megvalósítására kell elkülöníteni. 

 

A VÉROSZ Egyesület rendelkezik az oktatáshoz kapcsolódó Európai Unió által nyilvántartott nemzetközi 
referenciával-, intézmény kóddal (EU PIC code of the institution): 947742769, ami biztosítja a források 
mérhető és hosszútávon fenntartható felhasználhatóságát közösen a Belügyminisztériummal a Nemzeti 
Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013–2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Kormány határozatban a külön 
jogszabályokban élőírtak alapján a gazdasági integráció megvalósítására.  
 

AVÉROSZ Egyesületet tagjai részére az alapszabályában meghatározott gazdasági integráció 
megvalósításához a 1304/2013/EU rendelet 2. cikke (1) bekezdés határozza meg a „Feladatokat” az 
alábbiak szerint:  
 

„Az ESZA célja a magas szintű foglalkoztatás és a minőségi munkahelyek előmozdítása, a 
munkaerőpiachoz való hozzáférés javítása, a munkavállalók földrajzi és foglalkoztatási célú 
mobilitásának támogatása és az ipari változáshoz, valamint a fenntartható fejlődéshez szükséges 
termelési rendszerek változásaihoz való alkalmazkodásuk megkönnyítése, a mindenkit 
megillető, magas színvonalú oktatás és képzés ösztönzése és a fiatalok számára az oktatás és a 
munkavállalás közötti átmenet megkönnyítése, a szegénység leküzdése, a társadalmi befogadás 
megerősítése és a nemek közötti egyenlőség, az esélyegyenlőség és a hátrányos 
megkülönböztetés tilalmának előmozdítása, ezáltal hozzájárulva a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió erősítésével kapcsolatos uniós prioritások megvalósításához.” 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1304&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1304&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1304&from=HU
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register-search
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AVÉROSZ Egyesületet tagjai részére az alapszabályában meghatározott gazdasági integráció 
megvalósításához a 1304/2013/EU rendelet 3. cikke határozza meg a „támogatások körét” az alábbiak 
szerint:  
 

(1) A(z) 1303/2013/EU rendelet 9. cikke első bekezdésének – az e bekezdés a), b), c) és d) pontjával 
megegyező – 8., 9., 10. és 11. pontjában meghatározott tematikus célkitűzések keretében, valamint 
feladatainak megfelelően az ESZA a következő beruházási prioritásokat támogatja:  

 

a) „A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása” tematikus 
célkitűzés tekintetében:  
 

i. az álláskeresők és az inaktív személyek – többek között a tartós munkanélküliek és a 
munkaerőpiactól távol esők – foglalkoztatáshoz való hozzáférése, többek között a helyi 
foglalkoztatási kezdeményezések és a munkavállalói mobilitás ösztönzése révén is;  

ii. a fiatalok, különösen a nem foglalkoztatottak, oktatásban és képzésben nem részesülők, közöttük a 
társadalmi kirekesztés kockázatának kitett és a marginalizálódott közösségekből jövő fiatalok 
fenntartható munkaerő-piaci integrációja, többek között az ifjúsági garancia végrehajtása révén;  

 

iii. önfoglalkoztatás, vállalkozói készség és vállalkozások, közöttük innovatív mikro-, kis- és 
középvállalkozások létrehozása;  

 

iv. a nemek közötti egyenlőség minden területen, többek között a foglalkoztatáshoz való hozzáférés és 
a munkahelyi előmenetel terén, a munka és a magánélet összeegyeztetése és az „azonos munkáért 
azonos bér” elvének előmozdítása;  

 

v. a munkavállalók, vállalkozások és vállalkozók alkalmazkodása a megváltozott körülményekhez;  
 

vi. aktív és egészséges idősödés;  
 

vii. a munkaerő-piaci intézmények, például az állami és magán foglalkoztatási szolgáltatások 
modernizálása, és a munkaerő-piaci igényekhez való igazodás javítása, többek között a 
munkavállalók transznacionális mobilitását ösztönző intézkedések, valamint a mobilitási programok és az 
intézmények és az érdekeltek közötti együttműködés javítása révén;  
 

b) „A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés 
elleni küzdelem” tematikus célkitűzés:  
 

i. az aktív befogadás, többek között az esélyegyenlőség és az aktív részvétel előmozdítása, 
valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében; 

 

ii. a marginalizálódott közösségek – például a romák – társadalmi-gazdasági integrációja;  
 

iii. a hátrányos megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelem és az esélyegyenlőség 
előmozdítása;  

 

iv. a megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása, beleértve 
az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális szolgáltatásokat;  

 

v. a foglalkoztatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében a társadalmi vállalkozói szellem, 
a társadalmi vállalkozásokba történő szakmai integráció és a szociális és szolidáris gazdaság 
előmozdítása;  

 

vi. közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák; 
 

c) „Az oktatásba, és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a készségek 
fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében” tematikus célkitűzés tekintetében a 
következők révén:  
 

i. a korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a korai iskolaelhagyás megelőzése, valamint a minőségi 
oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítása a koragyermekkori nevelésben, az alap- és 
középfokú oktatásban, ideértve az oktatásba való visszatérést ösztönző formális, informális és nem 
formális tanulási formákat is;  

 

ii. a felsőfokú vagy annak megfelelő szintű oktatás minőségének, hatékonyságának és 
hozzáférhetőségének javítása az oktatásban való részvétel növelése érdekében, különösen a hátrányos 
helyzetű csoportok számára;  
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iii. az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való egyenlő hozzáférés javítása minden 
korcsoport számára formális, informális és nem formális módon egyaránt, a munkavállalók 
ismereteinek, készségeinek és kompetenciáinak naprakésszé tétele, valamint a rugalmas tanulási 
formák előmozdítása, többek között a pályaorientáció és a megszerzett kompetenciák elismerése 
révén;  
 

iv. az oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása, a 
tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítése, a szakmai oktatás és a képzési rendszerek 
megerősítése és minőségének javítása többek között a készségek iránti igény előrejelzésén alapuló 
mechanizmusok, a tananyagok kiigazítása, a munkaalapú tanulási rendszerek – beleértve a duális 
tanulási rendszereket és a tanulószerződéses gyakorlati képzéseket – létrehozása és 
továbbfejlesztése; 

 

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt beruházási prioritásokkal az ESZA hozzájárul a(z) 1303/2013/EU 
rendelet 9. cikkének első bekezdésében felsorolt egyéb tematikus célkitűzések megvalósításához is, 
különösen a következők által: 
 

d) a kis- és középvállalkozások versenyképességének és hosszú távú fenntarthatóságának javítása a 
vállalkozások, a vezetők és a munkavállalók alkalmazkodóképességének elősegítése, a 
humántőke-beruházások növelése és a gyakorlatorientált szakmai oktatási és szakképzési intézmények 
támogatása révén. 

 

A VÉROSZ Egyesületet tagjai részére az alapszabályában meghatározott gazdasági integráció 
megvalósításához a 1304/2013/EU rendelet az ESZA-beruházások közös kimeneti- és eredménymutatóira 
vonatkozó I. MELLÉKLET az alábbiakat írja elő:  
 

1. A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti mutatók 
 

„Résztvevők” (¹) azon személyek, akiknek közvetlenül kedvez az ESZA beavatkozása, azonosíthatók, 
jellemzőik lekérdezhetők, és akik számára egyedi kiadásokat különítenek el. Más személyek nem 
minősülnek résztvevőknek. Valamennyi adatot nemek szerinti bontásban kell megadni. 
 

A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti mutatók a következők: 
 

— munkanélküliek, beleértve a tartós munkanélkülieket is*, 
 

— tartós munkanélküliek*, 
 

— inaktív személyek*, 
 

— oktatásban vagy képzésben részt nem vevő inaktív személyek*, 
 

— foglalkoztatottak, beleértve az önfoglalkoztatókat*, 
 

— 25 éven aluliak*, 
 

— 54 éven felüliek*, 
 

— 54 éven felüli, munkanélküli – beleértve a, tartósan munkanélkülieket –, vagy oktatásban vagy 
képzésben nem részt vevő inaktív résztvevők*, 
 

— alapfokú (ISCED 1) vagy alsó középfokú (ISCED 2) végzettséggel rendelkező személyek*, 
 

— felső középfokú (ISCED 3) vagy posztszekunder (ISCED 4) végzettséggel rendelkező 
személyek*, 
 

— felsőfokú (ISCED 5–8) végzettséggel rendelkező személyek*, 
— munkanélküli háztartásban élő résztvevők, 
 

— munkanélküli háztartásban élő, gyermekeket eltartó résztvevők, 
 

— egyetlen felnőttből álló háztartásban élő, gyermekeket eltartó résztvevők, 
 

— migránsok, külföldi hátterű személyek, kisebbségek (beleértve a marginalizálódott közösségeket, 
például a romákat)**, 
 

— fogyatékossággal élő résztvevők**, 
 

— egyéb hátrányos helyzetű személyek**. 
 

A résztvevők teljes száma a kimeneti mutatók alapján, automatikusan kerül kiszámításra. Ezen, az ESZA 
forrásaiból támogatandó műveletek résztvevőire vonatkozó adatokat a(z) 1303/2013/EU rendelet 50. 
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cikkének (1) és (2) bekezdésében és 111. cikkének (1) bekezdésében meghatározott éves végrehajtási 
jelentésekben kell benyújtani. 
 

— hajléktalan vagy lakhatási problémával küzdő személyek*, 
— vidéki területeken élők* 

 

Európai Parlament és a Tanács által meghatározott, közvetlenül is lehívható Strukturális Alapok másik 
forrása a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló 1301/2013/EU 
ERFA rendelete.  
 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1301/2013/EU RENDELETE 
(2013. december 17.) 

az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” 
célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 
1301/2013/EU ERFA rendelet 5. cikke rendelkezik a „Beruházási prioritásokról”, amelyekből az alábbi 
bekezdésekben előírtak biztosítják a VÉROSZ Egyesületet tagjai részére az alapszabályában meghatározott 
gazdasági integráció megvalósításához a forrásokat:  
 

A hivatkozott rendelet 15. cikke (1) bekezdése a) pontjának i. alpontjában említett Partnerségi 
Megállapodásban meghatározott fejlesztési szükségletek és növekedési lehetőségekkel összhangban az 
ERFA a következő beruházási prioritásokat támogatja a(z) 1303/2013/EU rendelet 9. cikke első 
bekezdésében meghatározott tematikus célkitűzéseken belül: 
 

1. a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítése a következők révén; 
 

a) a kutatási és innovációs (K+I) kiválóság fejlesztése, és különösen az európai érdekeltségű 
kompetenciaközpontok támogatása érdekében a K+I infrastruktúra és kapacitás megerősítése; 

 

b)  a vállalkozások K+I beruházásainak előmozdítása, valamint a vállalkozások, a kutatási és 
fejlesztési központok és a felsőoktatási ágazat közötti kapcsolatok és szinergiák létrehozása, különös 
tekintettel a termék- és szolgáltatásfejlesztésbe, a technológiaátadásba, a társadalmi innovációba, az 
ökoinnovációba és a közszolgálati alkalmazásokba, a keresletélénkítésbe, a hálózatépítésbe, a 
klaszterekbe és az intelligens specializáció általi nyílt innovációba történő beruházásokra, továbbá a 
technológiai és alkalmazott kutatás, a kísérleti programok, a korai termékhitelesítési intézkedések, az 
alaptechnológiák fejlett gyártási kapacitásának és próbagyártásának támogatása, valamint az általános 
célú technológiák terjesztése; 

 

3.  a kkv-k versenyképességének fokozása a következők révén: 
 

a) a vállalkozói szellem előmozdítása, különösen az új ötletek gazdasági hasznosításának 
megkönnyítése, valamint új cégek alapításának – többek között üzleti inkubátorházak segítségével 
történő – ösztönzése; 

 

b) a kkv-k számára új vállalati modell – elsősorban a nemzetközivé válás céljával történő – 
kidolgozása és megvalósítása; 

 

c) a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességek megteremtésének és bővítésének 
támogatása; 

 

d) a kkv-k abban való segítése, hogy növekedni tudjanak a regionális, nemzeti és 
nemzetközi piacokon, és hogy az innovációs folyamatokban részt tudjanak venni; 

 

8. a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás ösztönzése a 
következők révén: 
 

a) üzleti inkubátorházak létrehozásának támogatása, valamint az önfoglalkoztatás, a 
mikrovállalkozások és a cégalapítás beruházásokkal való támogatása; 

 

b) a foglalkoztatásbarát növekedés elősegítése a saját belső potenciál kifejlesztése által, az adott 
területeket érintő területi stratégia részeként, beleértve a hanyatló ipari régiók átalakítását, valamint az 
egyes természeti és kulturális erőforrások fejlesztését, illetve az ezekhez való hozzáférhetőség javítását; 

 

c) helyi fejlesztési kezdeményezések és szomszédos szolgáltatásokat nyújtó struktúrák támogatása 
munkahelyek teremtése érdekében, amennyiben ezek a tevékenységek a(z) 1304/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (10) alkalmazási körén kívül esnek; 
 

d) a foglalkoztatási szolgálatok infrastruktúrájába történő beruházás; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1301&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1301&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1301&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1301&from=HU
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9) a társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység és mindenfajta diszkrimináció elleni 
küzdelem a következők révén: 
 

a) a nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális infrastruktúrába 
történő beruházás, az egészségi állapotbeli egyenlőtlenségek csökkentése, a társadalmi, kulturális és 
rekreációs szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés megteremtésével a társadalmi befogadás 
előmozdítása, valamint az intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra való átállás; 

 

b) a városi és vidéki területeken élő, rászoruló közösségek fizikai rehabilitációjának, valamint 
gazdasági és társadalmi fellendülésének támogatása; 

 

c) a szociális vállalkozások támogatása;  
 

d) a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák keretében végzett beruházások; 
 

10) az oktatásba, a készségekkel kapcsolatos képzésbe, szakképzésbe és az egész életen át tartó 
tanulásba történő beruházás oktatási és képzési infrastruktúrák kifejlesztésével; 

 

11)  a hatóságok és az érintettek intézményi kapacitásának növelése és eredményes közigazgatás kialakítása 
az ERFA feladatainak végrehajtásához kapcsolódó közigazgatási rendszerek és közszolgáltatások 
eredményességének és intézményi kapacitásának megerősítése által. 

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1296/2013/EU RENDELETE 
(2013. december 11.) 

az Európai Unió foglalkoztatás és társadalmi innováció programjáról és a foglalkoztatási és társadalmi 
befogadási célú európai Progress mikrofinanszírozási eszköz létrehozásáról szóló 283/2010/EU európai 

parlamenti és tanácsi határozat módosításáról 
 

I. CÍM 
KÖZÖS RENDELKEZÉSEK 

1. cikk 
Tárgy 

(1) Ez a rendelet létrehozza az Európai Unió foglalkoztatás és társadalmi innováció programját (a 
továbbiakban: a program), amelynek célja, hogy hozzájáruljon az Európa 2020 stratégia, annak kiemelt céljai, 
integrált iránymutatásai és kiemelt kezdeményezései végrehajtásához, pénzügyi támogatást nyújtva az Unió 
célkitűzéseinek megvalósításához a minőségi és fenntartható foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdítása, a megfelelő és tisztességes szociális védelem biztosítása, a társadalmi kirekesztés és a szegénység 
elleni küzdelem és a munkakörülmények javítása tekintetében.  
 

(2) A program 2014. január 1-jétől 2020. december 31-ig tart. 
 

2. cikk 
 

Fogalommeghatározások: E rendelet alkalmazásában: 
 
1. „Szociális vállalkozás”: társasági formájától függetlenül olyan vállalkozás, amely: 
 

a) társasági szerződésének, alapszabályának, illetve bármely egyéb alapító dokumentumának 
megfelelően elsődleges célként a mérhető és kedvező szociális hatások elérését tűzi ki, nem pedig 
nyereség termelését tulajdonosai, tagjai és az érintett felek számára, és amely: 

 
i. társadalmi megtérülést létrehozó szolgáltatásokat nyújt vagy árukat hoz létre, és/vagy 
 
ii. árutermelési vagy szolgáltatásnyújtási módja a szociális célkitűzését szolgálja; 
 

b) nyereségét elsősorban és legnagyobbrészt elsődleges célkitűzésének megvalósítására használja, 
valamint a nyereség részvényesek és tulajdonosok közötti szétosztására vonatkozó előzetesen meghatározott 
olyan eljárásokkal és szabályokkal rendelkezik, amelyek biztosítják, hogy a szétosztás ne veszélyeztesse 
az elsődleges célkitűzés elérését;  

és 
c) vállalkozásalapú, elszámoltatható és átlátható irányítás alatt áll, különösen a munkavállalók, az 

ügyfelek és az üzleti tevékenységében érintett felek bevonása révén;  
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1296&from=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1296&from=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1296&from=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1296&from=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1296&from=hu
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2. „Mikrohitel”: 25 000 EUR-t meg nem haladó kölcsön. 
 

3. „Mikrovállalkozás”: tíznél kevesebb munkavállalót alkalmazó vállalkozás – beleértve az önfoglalkoztatókat is 
–, amelynek éves forgalma vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió EUR-t, a 2003/361/EK 
bizottsági ajánlásnak (2) megfelelően. 

 

4. „Mikrofinanszírozás”: magában foglalja a hitelhez nehezen hozzáférő személyek és mikrovállalkozások 
számára nyújtott garanciákat, mikrohitelt, sajáttőkét és kvázi-sajáttőkét;  

 

5. „Szociális innováció”: célkitűzéseiket és eszközeiket tekintve egyaránt szociális jellegű innovációk, 
elsősorban olyanok, amelyek olyan új elképzelések (termékek, szolgáltatások és modellek) 
kifejlesztésével és végrehajtásával kapcsolatosak, amelyek egyidőben elégítenek ki társadalmi 
igényeket és hoznak létre új társadalmi kapcsolatokat vagy együttműködéseket, és ezáltal jótékonyak 
a társadalom számára és fokozzák a társadalom cselekvési képességét; 

 

6. „Szociálpolitikai kísérletek”: olyan szakpolitikai beavatkozások, amelyek innovatív válaszokat nyújtanak 
társadalmi igényekre, és amelyeket kis körben, olyan feltételek mellett hajtanak végre, ahol biztosított a 
hatásuk értékelése, annak érdekében, hogy meggyőző eredmények esetén szélesebb körben is meg lehessen 
ismételni az alkalmazásukat. 

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:49. §-tól 3:62. §-ig előírtak 
szerint elismert vállalatcsoport/ok létrehozásával a VÉROSZ Egyesület tömegesen tud biztosítani a 
gazdaság valamennyi szektorára „Szociális vállalkozásokat” 1296/2013/EU (Progress) rendelet 2. cikk 1. 
bekezdés a) - b) és c) pontjai szerint hazánkban a Magyarország közösségének gyarapodása érdekében. 
 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1305/2013/EU RENDELETE 
(2013. december 17.) 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 
1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

I. CÍM 
CÉLKITŰZÉSEK ÉS STRATÉGIA 

I. FEJEZET 
Tárgy és fogalommeghatározások 

1. cikk 
 

(1) Ez a rendelet megállapítja az 1306/2013/EU rendelet által létrehozott Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott uniós vidékfejlesztési támogatásokra vonatkozó általános 
szabályokat. Ez a rendelet meghatározza azokat a célkitűzéseket, amelyekhez a vidékfejlesztési politikának 
hozzá kell járulnia, valamint a kapcsolódó uniós vidékfejlesztési prioritásokat. Ez a rendelet felvázolja a 
vidékfejlesztési politika stratégiai keretét, és meghatározza a vidékfejlesztési politika végrehajtása érdekében 
elfogadni szükséges intézkedéseket. A tagállamok és a Bizottság közötti megosztott feladatkörök alapján 
megállapítja továbbá a programozásra, a hálózatépítésre, az irányításra, a monitoringra és az értékelésre 
vonatkozó szabályokat, valamint az EMVA és a többi uniós eszköz közötti koordinációt biztosító szabályokat. 
 

(2) Ez a rendelet kiegészíti az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) második részének 
rendelkezéseit. 
 

II. FEJEZET 
Feladatok, célkitűzések és prioritások 

3. cikk 
Feladatok 

 

Az EMVA hozzájárul az Európa 2020 stratégia megvalósításához azáltal, hogy a KAP egyéb eszközeit, a 
kohéziós politikát és a közös halászati politikát kiegészítve Unió-szerte előmozdítja a fenntartható 
vidékfejlesztést. Hozzájárul a területi és környezetvédelmi szempontból kiegyensúlyozottabb, éghajlatbarátabb 
és az éghajlatváltozással szemben ellenállóbb, valamint versenyképesebb és innovatívabb uniós 
mezőgazdasági ágazat kialakításához. Hozzájárul továbbá a vidéki területek fejlesztéséhez. 
 

4. cikk 
Célkitűzések 

 

A KAP átfogó keretén belül a vidékfejlesztés támogatásának – az élelmiszeripari, a nem élelmiszeripari és 
az erdészeti ágazatot egyaránt beleértve – az alábbi célkitűzések megvalósításához kell hozzájárulnia:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1305&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1305&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1305&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1305&from=HU
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a) a mezőgazdaság versenyképességének előmozdítása; 
 

b) a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás és az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó 
fellépés biztosítása; 

 

c) a vidéki gazdaságok és közösségek kiegyensúlyozott területfejlesztésének megvalósítása, 
munkahelyek létrehozását és fenntartását is beleértve. 

 

5. cikk 
Az Unió vidékfejlesztési prioritásai 

 

Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó Európa 2020 stratégia megvalósításához hozzájáruló 
vidékfejlesztési célkitűzések teljesítésére a következő hat, a közös stratégiai keret tematikus célkitűzéseinek 
megfeleltethető uniós vidékfejlesztési prioritás keretében kerül sor: 
 

(1) a tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdőgazdálkodásban és a vidéki 
térségekben, különös tekintettel a következő területekre: 

 

a) az innovációnak, az együttműködésnek és a tudásbázis gyarapításának az ösztönzése a vidéki térségekben; 
 

b) a kapcsolatok erősítése a mezőgazdaság, az élelmiszertermelés és az erdőgazdálkodás, valamint a kutatás és 
az innováció között, egyebek mellett a környezetgazdálkodás és a környezeti teljesítmény javítása céljából; 

 

c) az egész életen át tartó tanulás és a szakképzés előmozdítása a mezőgazdasági és az erdészeti 
ágazatban; 

 

(2) a mezőgazdasági üzemek életképességének javítása és a versenyképesség fokozása valamennyi régióban és a 
mezőgazdasági termelés valamennyi típusa esetében, valamint az innovatív gazdálkodási technológiák és a 
fenntartható erdőgazdálkodás előmozdítása, különös tekintettel a következő területekre: 

 

a) valamennyi mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása, valamint a mezőgazdasági üzemek 
szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése, mindenekelőtt a piaci jelenlét, a 
piacorientáltság, és a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásának fokozása céljából; 

 

b) a megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének 
megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése; 

 

(3) az élelmiszerlánc szervezésének – többek között a mezőgazdasági termékek feldolgozásának és 
forgalmazásának, az állatjólétnek és a mezőgazdaság terén alkalmazott kockázatkezelésnek – az 
előmozdítása, különös tekintettel a következő területekre: 

 

a) az elsődleges termelők versenyképességének javítása, mégpedig azáltal, hogy megfelelőbb módon 
integrálják őket az agrár-élelmiszeripari láncba a minőségrendszerek révén, a mezőgazdasági termékek 
értékének növelése, valamint a helyi piacokon, a rövid ellátási láncokban, továbbá a termelői csoportokban 
és szervezetekben és a szakmaközi szervezetekben folytatott promóció; 

 

b) a mezőgazdasági üzemekben megvalósuló kockázatmegelőzés és -kezelés támogatása; 
 

(4) a mezőgazdasággal és az erdőgazdálkodással kapcsolatos ökoszisztémák állapotának helyreállítása, 
megőrzése és javítása, különös tekintettel a következő területekre: 

 

a) a biológiai sokféleség helyreállítása, megőrzése és javítása, beleértve a Natura 2000 területeken és a 
hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területeken, jelentős 
természeti értéket képviselő gazdálkodás, valamint az európai tájak állapotának helyreállítása, megőrzése és 
javítása; 

 

b) a vízgazdálkodás javítása, a műtrágya- és peszticidhasználat szabályozásának javítását is beleértve; 
 

c) a talajerózió megelőzése és a talajgazdálkodás javítása; 
 

(5) az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint a karbonszegény és az éghajlatváltozás hatásaival szemben 
ellenállóképes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszeripari és az 
erdészeti ágazatban, különös tekintettel a következő területekre: 

 

a) a mezőgazdaság általi vízfelhasználás hatékonyságának fokozása; 
 

b) a mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása; 
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c) a megújuló energiaforrások, a melléktermékek, a hulladékok, a maradékanyagok és más, nem élelmiszer 
jellegű nyersanyagok biogazdasági célokra történő átadásának és felhasználásának megkönnyítése; 

 

d) a mezőgazdaságból származó, üvegházhatást okozó gázok és ammónia kibocsátásának csökkentése; 
 

e) a széntárolás és -megkötés előmozdítása a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban; 
 

(6) a társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása 
a vidéki térségekben, különös tekintettel a következő területekre: 

 

a) a diverzifikálásnak, kisvállalkozások alapításának és fejlesztésének, valamint a munkahelyteremtésnek a 
megkönnyítése; 

 

b) a helyi fejlesztés előmozdítása a vidéki térségekben; 
 

c) az információs és kommunikációs technológiák hozzáférhetőbbé tétele, használatuk előmozdítása, és 
minőségük javítása a vidéki térségekben. 

 

E prioritások mindegyike hozzájárul az innovációval, a környezettel, valamint az éghajlatváltozás mérséklésével 
és az ahhoz való alkalmazkodással kapcsolatos átfogó célkitűzések teljesítéséhez. A programok keretében 
hatnál kevesebb prioritással is lehet foglalkozni, amennyiben az a gyengeségek, az erősségek, a lehetőségek és a 
veszélyek (a továbbiakban: GYELV) tekintetében végzett helyzetelemzés, valamint az előzetes értékelés alapján 
indokolt. Az egyes programok mindegyikében legalább négy prioritással kell foglalkozni. Amennyiben egy 
tagállam nemzeti programot és több regionális programot nyújt be, úgy a nemzeti program négynél kevesebb 
prioritással is foglalkozhat. 
 

A programokba más kiemelt területeket is fel lehet venni annak érdekében, hogy a prioritások egyikével 
foglalkozzanak, amennyiben ez indokolt és mérhető. 
 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1287/2013/EU RENDELETE 
(2013. december 11.) 

a vállalkozások és a kis- és középvállalkozások versenyképességét segítő program (COSME) 
(2014–2020) létrehozásáról és az 1639/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről 

 

I. FEJEZET 
Tárgy 
1. cikk 

 

A program létrehozása: E rendelet a 2014. január 1-től 2020. december 31-ig tartó időszakra létrehoz egy, a 
vállalkozások versenyképességének javítását célzó uniós intézkedésekre irányuló programot (továbbiakban: 
COSME program), külön hangsúlyt fektetve a kis- és középvállalkozásokra (kkv-k).  
 

2. cikk 
 

Fogalommeghatározás: E rendelet alkalmazásában a „kkv-k” a 2003/361/EK ajánlásban meghatározottak 
szerinti mikro-, kis- és középvállalkozásokat jelentik. 
 

3. cikk 
Általános célkitűzések 

 

(1) A COSME programnak az alábbi általános célkitűzésekhez kell hozzájárulnia, külön figyelmet fordítva az 
Unióban letelepedett és a COSME programban az 6. cikknek megfelelően részt vevő harmadik 
országokban letelepedett kkv-k sajátos szükségleteire:  

 

a) az uniós vállalkozások – és különösen a kkv-k – versenyképességének és fenntarthatóságának a 
megerősítése; 

 

b) a vállalkozói kultúra ösztönzése, valamint a kkv-k létrehozásának és növekedésének elősegítése. 
 

(2) Az (1) bekezdésben említett célkitűzések megvalósulását a következő mutatókkal kell mérni:  
 

a) a kkv-k fenntarthatósági teljesítménye; 
 

b) az új és már létező kkv-k szükségtelen adminisztratív és szabályozásból eredő terheinek változásai; 
 

c) az Unión belüli, illetve az Unión kívülre irányuló exportot folytató kkv-k arányának változásai; 
 

d) a kkv-k növekedésének változásai; 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1287&from=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1287&from=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1287&from=hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1287&from=hu
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e) azon uniós polgárok arányának változásai, akik önfoglalkoztatók szeretnének lenni. 
 

(3) A COSME programhoz kapcsolódó mutatók és célkitűzések részletes felsorolása a mellékletben szerepel. 
 

(4) A COSME programnak támogatnia kell az Európa 2020 stratégia végrehajtását, és hozzá kell járulnia az 
intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés célkitűzésének megvalósításához. 

 

A COSME programnak különösen a foglalkoztatással kapcsolatos kiemelt cél eléréséhez kell hozzájárulnia. 
 

II. FEJEZET 
Konkrét célkitűzések és intézkedési területek 

4. cikk 
Konkrét célkitűzések 

 

(1) A COSME program konkrét célkitűzései a következők: 
 

a) a kkv-k forráshoz jutásának javítása tőke- és hitelfinanszírozás formájában;  
 

b) a piacra jutás elősegítése, különösen az Unión belül, de globálisan is; 
 

c) a – többek között a turisztikai ágazatban működő – uniós vállalkozások, különösen a kkv-k 
versenyképességéhez és fenntarthatóságához szükséges keretfeltételek javítása; 

 

d) a vállalkozói készség előmozdítása és a vállalkozói kultúra népszerűsítése.  
 

(2) A COSME program végrehajtása során támogatni kell a vállalkozásokat abban, hogy alkalmazkodni 
tudjanak az alacsony kibocsátású, az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes, erőforrás- és 
energiahatékony gazdaság követelményeihez.  

 

(3) A mellékletben meghatározott mutatókkal kell mérni, hogy milyen hatása van a COSME programnak az (1) 
bekezdésben említett konkrét célkitűzések megvalósítására.  

 

(4) A 13. cikkben említett éves munkaprogramokban részletesen meg kell határozni a COSME program 
keretében végrehajtandó összes intézkedést. 

 

5. cikk 
Költségvetés 

 

(1) A COSME program végrehajtásához szükséges pénzügyi keretösszeg 2 298,243 millió EUR folyó áron, 
amelyből legalább 60 %-ot pénzügyi eszközökre kell előirányozni. 
 

8. cikk 
 

A kkv-k forráshoz jutásának javítását célzó intézkedések (1) A Bizottság támogat bizonyos olyan 
intézkedéseket, amelyek célja a kkv-k forráshoz jutásának elősegítése és javítása az indulás, a növekedés és az 
átruházás szakaszában, és amelyek kiegészítik a tagállamok által nemzeti és regionális szinten alkalmazott, kkv-
kat célzó pénzügyi eszközöket. A kiegészítő jelleg biztosításához ezeket az intézkedéseket szorosan 
koordinálni kell azokkal, amelyek a kohéziós politika és a Horizont 2020 program keretében, illetve tagállami 
vagy regionális szinten valósulnak meg. Ezeknek az intézkedéseknek – a piaci kereslet függvényében, azonban a 
vállalati vagyon kivonását kizárva – a tőke- és hitelfinanszírozás igénybevételének és biztosításának 
ösztönzését egyaránt célozniuk kell, amely utóbbiak magukban foglalhatják a magvető finanszírozást, az 
üzleti angyal finanszírozást, valamint a kvázisajáttőke-finanszírozást.  
 

HATÁROKON ÁTNYÚLÓ PROGRAMOK 
 

Duna Transznacionális Együttműködési Program 2014-2020 
 

A VÉROSZ Egyesületet regisztrált a programban, amelynek célterülete az alábbi régiókat érinti: 
Magyarország: 
 

- 9 EU tagállam: Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország, Németország két szövetségi 
tartománya (Baden-Württemberg és Bajorország), Románia, Szlovákia, Szlovénia; 

 

- 5 nem uniós tagállam: tagjelölt státusszal - Bosznia Hercegovina, Montenegró és Szerbia; valamint az EU 
szomszédsági politikája keretén belül vesz részt az együttműködési programokban Moldova és Ukrajna négy 
régiója. 

https://dunaregiostrategia.kormany.hu/download/9/31/01000/Duna%20program%20%C3%B6sszefoglal%C3%B3.pdf
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A VÉROSZ Egyesületet és az állami szereplők határokon átnyúló gazdasági integráció 
megvalósításához  jogalapot a 2014. június 22. napjától hatályos 1302/2013/EU rendelet biztosítja:  

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1302/2013/EU RENDELETE 
(2013. december 17.) 

az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK rendeletnek a csoportosulások 
létrehozásának és működésének egyértelművé tétele, egyszerűsítése és javítása tekintetében történő 

módosításáról 
 

1. Az 1. cikk a következőképpen módosul: 
 

a) A (1) és (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:  
 

„(1) Európai területi együttműködési csoportosulás (a továbbiakban: a csoportosulás) hozható létre az 
Unió területén, az e rendeletben meghatározott feltételek és szabályok szerint.  

 

(2) A csoportosulás célja, hogy az Unió gazdasági, társadalmi és területi kohéziójának megerősítése céljából 
a 3. cikk (1) bekezdésében meghatározottak szerint tagjai között elősegítse és előmozdítsa különösen a 
területi együttműködést, ideértve a határokon átnyúló, transznacionális és interregionális 
együttműködési formák közül egyet vagy többet;”  

 

b) a cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:  
„(5) A csoportosulás létesítő okirat szerinti székhelyének olyan tagállamban kell lennie, amelynek joga szerint 

hozták létre a csoportosulás legalább egy tagját.”; 
 

2. A 2. cikk a következőképpen módosul:  
 

a) A (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:  
 

„(1) A csoportosulás szerveinek aktusait a következők szabályozzák:  
a) e rendelet;  
 

b) a 8. cikkben említett egyezmény, amennyiben e rendelet azt kifejezetten megengedi; valamint  
 

c) az e rendeletben nem, vagy csak részben szabályozott kérdések esetében azon tagállam nemzeti joga, 
amelyben a csoportosulás létesítő okirat szerinti székhelye található.  

 

Amennyiben az alkalmazandó jognak az uniós joggal vagy a nemzetközi magánjoggal összhangban történő 
meghatározására van szükség, a csoportosulást azon tagállam jogalanyának kell tekinteni, amelyben a 
létesítő okirat szerinti székhelye található.”;  

 

b) a cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:  
„(1a) A csoportosulásoknak a 7. cikk (2) és (3) bekezdésében említett feladatok Unión belüli ellátásával 

kapcsolatos tevékenységeire a 8. cikkben említett egyezményben meghatározott alkalmazandó uniós 
jogot, illetve nemzeti jogot kell alkalmazni.  
 

A csoportosulások uniós költségvetésből társfinanszírozott tevékenységeinek meg kell felelniük az 
alkalmazandó uniós jogi előírásoknak, illetve az ezen uniós jog alkalmazására vonatkozó nemzeti 
jognak.”; 

 

3. A 3. cikk a következőképpen módosul: a)  A (1) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:  
„(1) A következő jogalanyok válhatnak egy csoportosulás tagjává:  

a) tagállamok vagy nemzeti szintű hatóságok;  
b) regionális hatóságok;  
c) helyi hatóságok;  
d) a 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (*) 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében 

vett közvállalkozások vagy a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (**) 1. cikke (9) 
bekezdésének második albekezdése értelmében vett közjogi intézmények;  

e) az alkalmazandó uniós és nemzeti jognak megfelelően általános gazdasági érdekű szolgáltatások 
működtetésével megbízott vállalkozások;  

f) harmadik országok nemzeti, regionális vagy helyi hatóságai, vagy a harmadik országoknak a d) pontban 
említettekkel egyenértékű intézményei vagy közvállalkozásai, a 3a. cikkben meghatározott feltételek 
mellett;  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1302&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1302&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1302&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1302&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1302&from=EN
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(*) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/17/EK irányelve (2004.március 31.) a vízügyi, energiaipari, 
közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról (HL L 
134., 2004.4.30., 1. o.).  

 

                 2004/17/EK irányelv:  
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0018&from=HU 

 

2. cikk (1) bekezdésének b) pont 
b) „közvállalkozás”: olyan vállalkozás, amely felett az ajánlatkérő szervek közvetlenül vagy közvetett módon meghatározó 

befolyást gyakorolhatnak tulajdonjoguknál, pénzügyi részvételüknél vagy a vállalkozást szabályozó rendelkezéseknél fogva. 
Az ajánlatkérő szerv meghatározó befolyását kell vélelmezni akkor, ha a szerv valamely vállalkozás vonatkozásában 
közvetlenül vagy közvetve: 
– a vállalkozás jegyzett tőkéjének többségével rendelkezik, vagy 
– a vállalkozás által kibocsátott részvények által megtestesített szavazatok többségével rendelkezik, vagy 
– a vállalkozás ügyvezető, döntéshozó vagy felügyelő testülete tagjainak többségét kinevezheti. 
(**) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/18/EK irányelve (2004. március 31.) az építési beruházásra, 

az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak 
összehangolásáról (HL L 134., 2004.4.30., 114. o.).”;  

 

                 2004/18/EK irányelv:  
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0017&from=HU 

 

1. cikk (9) bekezdésének második albekezdés: 
„Közjogi intézmény” minden olyan intézmény,  
a) amely kifejezetten olyan közérdekű célra jött létre, amely nem  
ipari vagy kereskedelmi jellegű; 
b) amely jogi személyiséggel rendelkezik; valamint 
c) amelyet többségi részben az állam, vagy a területi vagy a települési önkormányzat, vagy egyéb közjogi intézmény finanszíroz; 

vagy amelynek irányítása ezen intézmények felügyelete alatt áll; vagy amelynek olyan ügyvezető, döntéshozó vagy felügyelő 
testülete van, amely tagjainak többségét az állam, a területi vagy a települési önkormányzat, vagy egyéb közjogi intézmény 
nevezi ki. 

A második albekezdés a), b) és c) pontjában említett szempontoknak megfelelő közjogi intézmények és intézménykategóriák 
nem kimerítő jegyzékét a III. melléklet tartalmazza. A tagállamok az intézményeket és intézménykategóriákat felsoroló 
jegyzékeikben bekövetkezett minden változásról rendszeresen értesítik a Bizottságot. 

 

b)  A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: 
 

„(2) A csoportosulás olyan tagokból áll, amelyek legalább két tagállam területén helyezkednek el, kivéve 
a 3a. cikk (2) és (5) bekezdésében foglalt esetben.”; 

 

4. A szöveg az alábbi cikkel egészül ki: „3a. cikk 
 

Harmadik országokból, vagy tengerentúli országokból vagy területekről (TOT-okból) származó tagok 
csatlakozása 
 

(1) A 4. cikk (3a) bekezdésével összhangban a csoportosulás legalább két tagállam és egy vagy több, legalább 
az egyik tagállammal – ideértve annak legkülső régióit is – határos harmadik ország területén elhelyezkedő 
tagokból állhat, amennyiben az érintett tagállamok és harmadik országok közösen területi 
együttműködésben megvalósuló fellépéseket vagy az Unió által támogatott programokat hajtanak 
végre. 

 

E rendelet alkalmazásában egy harmadik ország vagy TOT akkor tekinthető egy tagállammal – ideértve annak 
legkülső régióit is – határosnak, ha a harmadik országnak vagy TOT- nak, és az említett tagállamnak közös 
szárazföldi határa van, vagy ha a harmadik ország vagy TOT és a tagállam is támogatható az európai területi 
együttműködési célkitűzés hatálya alá tartozó közös, határokon átnyúló vagy transznacionális tengeri program 
keretében, vagy egyéb, határokon átnyúló, tengereken átívelő vagy tengeri medencéket érintő együttműködési 
program keretében, ideértve azt is, ha nemzetközi vizek választják el őket egymástól. 
 

 

(2) A csoportosulás állhat olyan tagokból, amelyek csak egy tagállam területén és egy vagy több, az említett 
tagállammal – ideértve annak legkülső régióit is – határos harmadik ország területén helyezkednek el, 
amennyiben az adott tagállam az ilyen csoportosulást összeegyeztethetőnek tartja az érintett harmadik 
országokkal kialakított, határokon átnyúló vagy transznacionális együttműködés vagy kétoldalú 
kapcsolatok keretében megvalósuló területi együttműködésének tárgykörével. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0018&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0017&from=HU
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(3) Az (1) és (2) bekezdés alkalmazásában valamely tagállammal – ideértve annak legkülső régióit is – határos 
harmadik országok magukban foglalják az érintett országok közötti tengeri határokat is. 

 

(4) A 4a. cikkel összhangban és az e cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek mellett, a csoportosulás 
állhat továbbá olyan tagokból is, amelyek legalább két tagállam – ideértve azok legkülső régióit is –, valamint 
egy vagy több TOT területén helyezkednek el, egy vagy több harmadik országból származó tagok 
részvételével vagy anélkül. 

 

(5) A 4a. cikkel összhangban és az e cikk (2) bekezdésében meghatározott feltételek mellett, a csoportosulás 
állhat továbbá olyan tagokból is, amelyek csak egy tagállam – ideértve annak legkülső régióit is –, 
valamint egy vagy több TOT területén helyezkednek el, egy vagy több harmadik országból származó 
tagok részvételével vagy anélkül. 

 

(6) Csoportosulás nem hozható létre csupán egyetlen tagállamból, és egy vagy több, ugyanezen 
tagállamhoz kapcsolódó TOT-ból származó tagokból.”; 

 

13. A 12. cikk a következőképpen módosul:  
 

a) Az (1) bekezdés az alábbi albekezdéssel egészül ki:  
 

„A csoportosulás felelős az összes tartozásáért.”;  
 

b) A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:  
 

„(2) A (3) bekezdés sérelme nélkül, amennyiben a csoportosulás vagyona nem elegendő pénzügyi 
kötelezettségei teljesítésére, a csoportosulás tartozásaiért – függetlenül azok jellegétől – a csoportosulás tagjai 
tartoznak felelősséggel, pénzügyi hozzájárulásuk arányában. A pénzügyi hozzájárulás szabályait az 
alapszabály tartalmazza.  
 

Az alapszabályban a csoportosulás tagjai rögzíthetik, hogy csoportosulásbeli tagságuk megszűnése után is 
felelősséget vállalnak azokért a kötelezettségekért, amelyek a csoportosulásnak a tagságuk ideje alatt 
folytatott tevékenységei nyomán keletkeztek.   
 

(2a) Ha a csoportosulás legalább egyik, valamely tagállamból származó tagjának felelőssége korlátozott 
azon nemzeti jog következtében, amelynek alapján létrehozták, az egyezményben a többi tag is korlátozhatja 
felelősségét, amennyiben az e rendeletet végrehajtó nemzeti jog erre lehetőséget biztosít.  
 
Annak a csoportosulásnak a nevében, amelynek tagjai korlátolt felelősséggel rendelkeznek, fel kell 
tüntetni a „korlátolt” szót.  
 
A korlátolt felelősségű tagokból álló csoportosulás egyezményének, alapszabályának és pénzügyi 
kimutatásainak közzétételére vonatkozó követelményeknek legalább egyenértékűeknek kell lenniük azokkal a 
követelményekkel, amelyek a csoportosulás létesítő okirat szerinti székhelye szerinti tagállam 
jogszabályai alapján más korlátolt felelősségű jogalanyokra vonatkoznak.  

 

A csoportosulás tevékenységeivel járó kockázatok fedezése céljából, korlátolt felelősségű tagokból álló 
csoportosulás esetében az érintett tagállamok bármelyike megkövetelheti, hogy a csoportosulás megfelelő 
biztosítással vagy valamely tagállamban székhellyel rendelkező bank, illetve egyéb pénzügyi intézmény 
által nyújtott garanciával, vagy közigazgatási intézmény, illetve valamely tagállam által nyújtott 
garanciakeret által biztosított fedezettel rendelkezzen.”;  
 
A VÉROSZ Egyesületet Alapszabályában meghatározott Európa teljes területére kiterjedő  gazdasági 
integrációban részt venni akaró egyéni vagy társas vállalkozások és létesítendő új vállalkozás/ok-, 
valamint a halmozottan hátrányos helyzetű - főleg roma - munkavállalók mind nagyobb arányú 
foglalkoztatása érdekképviseleti célok megvalósításához a teljesség igénye nélkül a fent részletezett Európai 
Parlament és a Tanács rendeletei biztosítják a források felhasználását az Alaptörvény XII. cikk (1) 
bekezdésben előírt foglalkozás szabad megválasztásához, valamint a vállalkozásokhoz-, a Magyar 
közösség gyarapodására, különös tekintettel,  
 

a BIZOTTSÁG a munkaerőpiacról kiszorultak aktív befogadásának elősegítéséről (az értesítés a C(2008) 5737. 
számú dokumentummal történt) 2008/867/EK irányelvére 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008H0867&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008H0867&from=EN
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Megjegyezzük, hogy az Európai Parlament és a Tanács által előírt 2014-2020 EU-s források felhasználását a 
társadalom többségével közösen lehet csak elérni, különös figyelemmel arra, hogy VÉROSZ Egyesület az 
Alapszabályában rögzítette, hogy a roma-integráció csak romákkal fogalmilag kizárt.  
 

Tagsági jogviszony: 
 

A VÉROSZ Egyesület szavazati jogkörrel rendelkező tagjai alanyi jogon-, a pártoló tagjai az Alapszabály IX. 
része 1. bekezdése e/ pontjában előírtak szerint benyújtott tagsági kérelmeik és befizetett tagdíjukkal 
(vagyoni hozzájárulásukkal) közvetlenül részt vesznek Alapszabályában meghatározott érdekképviseleti célok 
– fentebb részletezett gazdasági integráció stb. – megvalósításban.  
 

A társadalmi mobilitás és a széles középosztály megléte előfeltétele egy jól működő demokráciának: talán ezért is szentelt a 
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) két hosszabb tanulmánykötetet is ennek a két témának az 
elmúlt két évben. Ezekből többek között például az az első hallásra megdöbbentőnek hangzó tény derült ki, hogy 
 

Magyarországon egy szegény családnak több mint 200 évig tart kiemelkedni a szegénységből és középosztálybelivé válni. 
 

Azt korábbi tanulmányok alapján tudjuk, hogy Magyarországon az elmúlt nagyjából fél évszázadban a társadalmi 
mobilitás minimálisan változott, de a változás iránya inkább negatív volt. A Eurofound tanulmánya alapján a kétezres 
években a társadalmi mobilitás Magyarországon európai összehasonlításban a középmezőnyben volt. Az OECD elmúlt 
évekre vonatkozó kutatásai alapján a helyzet valamelyest romlott 
   Forrás: https://g7.hu/elet/20191103/kasztosodik-a-magyar-tarsadalom-es-ennek-mind-megisszuk-a-levet/   

 

A birosag.hu tárhelyen közzétett, bárki számára nyilvánosan megtekinthetően több mint 10.000 oldalt 
tartalmazó több nyelven elkészített megvalósíthatósági tanulmányok – a teljesség igénye nélkül – kétséget 
kizáróan bizonyítják, hogy az VÉROSZ Egyesület tudja tagjai részére biztosítani a fentebb részletezett 
gazdasági integráció magvalósításában a mérhető és hosszútávon fenntartható részvételt.  
 
A VÉROSZ Egyesület a 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) 3. § (1) bekezdés e) és az Ebktv. 8. 
§ s) pontjaiban előírt külön jogszabályok alapján etnikai hovatartozástól függetlenül KÉPVISELI a súlyos 
anyagi depriváció meghatározásba tartozó Tagjait Alapszabályában meghatározott érdekképviseleti célok, a 
fentebb részletezett gazdasági integráció megvalósítása érdekében, a Kúria-, az Ítélőtáblák-, a 
Törvényszékek-, és a Kerületi, ill. Járásbíróságok előtt polgári-, vagy közigazgatási bírósági eljárásokban az 
Alaptörvény XII. cikk (1) és (2) bekezdései-, az 1952. évi III. törvény (továbbiakban: rPp.) 67. § (1) bekezdés 
g)-, a rPp. 73/A. (1) bekezdés c)-, és a rPp. 73/C. § (2) bekezdés d) pontjai-, valamint a 2016. évi CXXX. 
törvény (továbbiakban: Pp.) 37. §-a, a Pp. 65. § g) pontja szerint a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról 
(2013–2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Kormány határozatban élőírt-, és a 2013. évi CLXXVII. törvény 
(továbbiakban: új Ptké.) 11. § (6) bekezdése alapján külön jogszabályok alapján-, a Pp. 75. § (1) bekezdés 
e) pontjaiban előírtak szerint, az 1976. évi 8. törvényerejű rendelettel kihirdetett Polgári és Politikai Jogok 
Nemzetközi Egyezségokmányának rendelkezéseivel alkotott 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: új Civil 
tv.) 3. § (1)-(2) bekezdése-, és az 1. § (1) bekezdés alapján alkalmazandó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény (továbbiakban: új Ptk.) MÁSODIK RÉSZ VII.-VIII.-IX CÍMEK alatt valamint az Egyesült 
Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Gazdasági, Szociális és Kulturális 
Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya kihirdetéséről szóló 1976. évi 9. számú törvényerejű rendelet III. rész 6. 
Cikk 1. és 2. bekezdése-, az Egyezmény az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről 6. cikk - 
Tisztességes tárgyaláshoz való jog, a 13. cikk - Hatékony jogorvoslathoz való jog, a 14. cikk - Megkülönböztetés 
tilalma, 17. cikk - Joggal való visszaélés tilalma, az EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI CHARTÁJA 15. cikk a 16. 
cikk és 17. cikk jogszabályai-, és a faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről New 
Yorkban 1965. december 21-én elfogadott nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1969. évi 8. számú 
törvényerejű rendelet 5. Cikk a 6. Cikk és 7. Cikk törvényi előírásai-, és az Egyesült Nemzetek Közgyűlése 
1948. december 10-én meghirdetett Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának a 6. cikk, 7. cikk, 8. cikk, 10. 
cikk, 20. cikk, 23. cikk 1-2-3-4 pontjai alapján.  
 

Tisztelettel,  
     Birta János s.k. 
   Elnök / President 
VÉROSZ / NORECI 
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