Európa helyben!
Épp 15 éve csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz. Az évforduló és a közelgő Európai Parlamenti
választások kapcsán ideje ránéznünk, milyen hatással van uniós tagságunk a saját életünkre. Most olyan
területeket mutatunk be, amelyek a civil szervezeteknek és az állampolgároknak is fontosak lehetnek,
befolyásolják hétköznapjainkat. Milyen konkrét fejlesztések, beavatkozások valósultak meg hazánkban az elmúlt
15 évben? Mire volt elég az uniós pénz? Szükségünk van-e még rá egyáltalán? Miért menjünk el szavazni?

•

„Felzárkózó kelet” – Az Európai Unió rengeteg forrást szán a területi különbségek felszámolására, hogy
a gazdaságilag elmaradottabb térségeket gazdaságilag és infrastrukturális is fejlessze.

•

“Európa sokszínű, mind beleférünk” - A kisebbségek védelme az EU-n belül az emberi jogok
érvényesülésének egyik alapja. Az EU értékrendje szerint mindenkinek joga van az esélyegyenlőséghez,
a tisztességes bánásmódhoz.

•

“Utolsó padból előre fuss” - Oktatás és munka. Hosszú távon a fejlődés záloga a megfelelő színvonalú
oktatás és a biztos munka. Az Európai Unió segít, hogy ez a kettő megvalósulhasson.

•

“Jogodban áll” - Emberi szabadságjogok. Az egyetemes emberi jogok védelmére az Unió területén és
határain túl is figyelmet fordít az EU, jogi szabályozásokkal, oktatási programokkal és a sérülékeny
társadalmi csoportok védelmével.

•

“Szegénységi bizonyítvány” - A szegénység felszámolása. A területi gazdasági különbségek
felszámolása mellett az EU kiemelt célja, hogy csökkentse a társadalmi különbségeket, segítse
megállítani a legszegényebb rétegek leszakadását, és támogassa, hogy mindenki jobb életkörülmények
között élhessen.

•

“Élhető, zöld Magyarország 2050-re” - Környezetvédelem és harc a globális felmelegedéssel.
Szabályozásokkal, és rengeteg zöld beruházással járul hozzá az Európai Unió ahhoz, hogy országai, így
Magyarország is, élhető és zöld legyen 2050-re.

1. “Felzárkózó kelet” - Felépítjük az országot. EU segítséggel.
115 000 új munkahely
4000 kilométer közút
4-es metró
Megyeri-híd
Sümegi vár

Nincs olyan település Magyarországon, ahol valami ne épült vagy újult volna meg uniós
pénzből az elmúlt tíz évben. Az Európai Unió segíti az elmaradott tagállamok társadalmigazdasági felzárkóztatását, így Magyarországra is rengeteg pénzt csoportosít. Az elmúlt
években gyakorlatilag nem volt állami beruházás EU nélkül. A 2014-2020-as időszakban
8923 milliárd forintnyi uniós támogatást költhettünk el fejlesztési célokra. Elemzések
szerint az EU-források nélkül a magyar gazdaság 6%-kal kisebb lenne, a beruházási
szint pedig a mostaninak a kétharmadát tenné ki.
Olyan óriásberuházások valósultak meg például, mint ezer kilométernyi autópálya, 4000
kilométernyi közút, a Megyeri-híd, a négyes metró megépülése, a budapesti, debreceni,
miskolci és a szegedi villamoshálózat bővítése. Uniós támogatással újítottunk fel több
mint 1300 kórházat és rendelőintézetet és közel 3000 iskolát, de így állítottuk helyre az
egri minaretet, a sümegi, a kőszegi, a szigetvári várat is.
A területi különbségek az országon belül ennek ellenére még óriásiak, bőven van min
dolgozni a következő 7 éves EU-ciklusban. Négy magyar régió (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl,
Észak-Alföld, Észak-Magyarország) is az uniós országok legszegényebb területei közé
tartozik az EU felmérése szerint.

Mennyibe kerül? Néhány uniós támogatás.
 Az M4-es metróvonal - 452 milliárd forint
 M8-as autópálya hozzájárul ahhoz, hogy jobb összeköttetés létesüljön Magyarország és az ausztriai Graz
között. Várhatóan 2021-ben készül el. - 65 milliárd forint
 Budapest és Budaörs szennyvízgyűjtő rendszereinek korszerűsítése, hozzávetőleg 33 000 lakos látja
majd hasznát. A tervek szerint 2020 júniusára valósul meg. - 5 milliárd forintot
 A 40,4 milliárd forintos uniós forrásból finanszírozott Nemzeti Kastély- és Várprogramon belül 40
helyszínen valósult meg fejlesztés. Például ebből került sor az esztergomi vár, a visegrádi Fellegvár, Alsóvár, Salamon-torony és királyi palota, a gyulai vár és Szigeterőd, az egri vár, a soproni várfal és az ahhoz
kapcsolódó múzeumnegyed, illetve a diósgyőri vár felújításaira, fejlesztéseire.

2. Európa sokszínű, mind beleférünk
Esélyegyenlőség az EU-ban
A kisebbségek védelme az EU-n belül az emberi jogok érvényesülésének egyik alapja. Magyarországon
legtöbbször a romák, menekültek, LMBTQI emberek, illetve nők kapcsán merül fel a közbeszédben, a
dehonesztáló viccek és ellenséges megnyilvánulásoknak is ők a céltáblái.
Az EU értékrendje szerint mindenkinek joga van az esélyegyenlőséghez, a tisztességes bánásmódhoz. Egy adott
személy nemén, korán, fogyatékosságán, etnikai vagy faji hovatartozásán, vallásán, hitén vagy szexuális
beállítottságán alapuló hátrányos megkülönböztetés törvénybe ütköző cselekedet.
Mit jelent ez pontosan? Néhány példa a hétköznapokból.
 ·Márk munkára jelentkezik egy céghez, megfelel a felvételi követelményeknek. Márk roma. A munkaadó
nem szeretne roma munkavállalót. Elutasíthatja Márkot, ha amúgy végzettségben és tudásában megfelelt?
Nem.
 Éva és két gyermeke albérletet keres. Éva Afganisztánból jött menekültként. Telefonon egyeztetnek
időpontot a lakás megtekintésére. A főbérlő nem szeretné kiadni a lakást egy menekültnek, hiába
rendelkezik Éva biztos jövedelemmel. Megteheti? Nem.
 Márti 30 éves, párkapcsolatban él, három pici gyereke van. Munkát keres. A legutóbbi munkainterjún
megmondták neki, hogy ennyi gyerekkel ne is reménykedjen. Elutasíthatják emiatt? Nem.
 Gabi és Móni a közös gyerekeikkel szeretnének bemenni egy balatoni strandra. Családi jegyet kérnek a
kasszánál. Elutasíthatja-e a pénztáros a családi jegyigényt arra hivatkozva, hogy egy család kizárólag
nőből és férfiból áll? Nem.
Nők és férfiak
1970 óta összesen 13 olyan jogszabályt fogadott el az EU, amelyek azt célozzák, hogy a nők és a férfiak a
munkahelyükön egyenlő bánásmódban részesüljenek. Ilyen többek között az egyenlő bánásmód az álláskeresés
során, a munkahelyen, az állapotos dolgozók és szoptató anyák védelme, valamint a szülési szabadsághoz és
szülői szabadsághoz való jog.
Romák
Az emberek faji és etnikai hovatartozásán alapuló hátrányos megkülönböztetése tilos. Magyarországon a romák a
legnagyobb kisebbség, mégis ma is van még számtalan iskola, ahol elkülönítve tanulnak a roma gyerekek,
számtalan munkahely, ami elutasítja felvételüket, számtalan szórakozóhely, ahová nem engedik be őket.
Megengedhető ez egy jogállamban? Nem.
Fogyatékossággal élők
Magyarországon közel 4-500 ezer fogyatékkal élő ember van. Ha csak a 75 év felettieket nézzük, az EU-ban
ennek a korosztálynak több mint egyharmadát sújtja valamilyen fogyatékosság, és ez az arány a lakosság
idősödésével várhatóan nőni fog. Az Unió tiltja a fogyatékosság alapján történő megkülönböztetést. A
megkülönböztetés tilalma mindenkire egyformán vonatkozik: az államra éppúgy, mint a vállalatokra vagy a
magánszemélyekre.

Hogyan támogatja az EU az esélyegyenlőséget?
Nem adom fel
A Nem adom fel kávézó Budapest első olyan
vendéglátóhelye, ahol maguk a fogyatékossággal élő és
megváltozott munkaképességű emberek készítik és
szolgálják fel az ételeket és az italokat az EU
támogatásának köszönhetően, illetve közreműködnek a
programok szervezésében és lebonyolításában

Infokommunikációs akadálymentesítő alkalmazás
autistáknak
Az autista személyek számára akadálymentes életet
biztosító applikáció készül 2020-ra közel 460 millió
forintos európai uniós támogatással. Az Autisták
Országos Szövetsége és az MTA-ELTE Autizmus
Szakmódszertani Kutatócsoportjának közös projektje
mobil applikációval segíti majd az autista gyermekek és
felnőttek mindennapi életvitelét

Menekültválság kezelése EU-s pénzből
Magyarország a menekültválság kezelésére mintegy 29
milliárd forintot kapott Brüsszeltől az 2014-20-as
időszakban. Ezen túlmenően sürgősségi segélyben is
részesült az ország az akut válsághelyzet kezelésére
abban az időszakban, amikor nagy tömegekben
érkeztek menekültek Magyarországra. Erre a célra az
Európai Bizottság további 6,2 millió eurót ítélt meg.

Fellépés a nők elleni erőszak ellen
Magyarországon élete során minden ötödik nő szenved
el testi vagy szexuális erőszakot partnere részéről.
Közel 220 ezer nő él olyan párkapcsolatban, ahol a
partnere bántalmazza. A Magyar Vöröskereszt 2005 óta
ún. krízisközpontot működtet, ahol bántalmazott anyák
találhatnak menedékre gyermekeikkel. Az uniós
DAPHNE program segítségével a bántalmazott nőknek
tudtak közösségi és szakmai támogatást nyújtani.

.

3. Utolsó padból előre fuss – az EU oktatás és foglalkoztatáspolitikája
A legjobb iskolát szeretnénk a gyerekünknek? Igen.

Magyarország, mint EU-tagország saját maga formálja
és működteti oktatási és képzési rendszerét. Az EU
Kínos, hogy egy fél nemzet makog, ha külföldi kér abban segít nekünk, hogy minél színvonalasabb
útbaigazítást az utcán? Igen.
oktatási rendszert alakíthassunk ki. Ez a segítség
egyrészt különböző szakmai, másrészt anyagi
Örülünk, hogy szabadon költözhetünk, tanulhatunk, támogatást jelent. A foglalkoztatás növelésének egyik
dolgozhatunk más országban is? Igen.
feltétele értelemszerűen a megfelelő oktatási feltételek.
Az EU ezen a téren is elvárásokat fogalmaz meg a
Erre jó nekünk az EU.
tagállamok felé: szeretné elérni, hogy 2020-ra a 20–64
éves korosztály 75%-ának legyen munkája.
Az EU támogatja a mobilitást, a diákok, tanárok és
munkavállalók szabad mozgását az EU-n belül. Az
Eurostat adatai szerint jelenleg a magyarok 5,2 %-a
dolgozik az EU más országaiban.
Mit szeretne az EU 2020-ra az oktatás és a foglalkoztatás terén?
 a gyerekek legalább 95%-a vehessen részt bölcsődei, óvodai nevelésben;
 a 15 évesek között kevesebb mint 15% legyen azok aránya, akik nem rendelkeznek megfelelő olvasási,
matematikai és természettudományos készségekkel;
 a 18–24 éves iskolások körében maradjon 10% alatt a lemorzsolódók aránya;
 a 30–34 évesek legalább 40%-a rendelkezzen felsőfokú végzettséggel;
 a felnőttek legalább 15%-a vegyen részt valamilyen oktatásban vagy képzésben;
 a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező fiatal diplomások legalább 20%-a, a 18–34 éves, szakmai
alapképzettséggel rendelkező felnőtteknek pedig legalább 6%-a rendelkezzen valamilyen külföldön
szerzett tanulmányi vagy képzési tapasztalattal;
 a 20–64 éves korosztály 75%-ának legyen munkája.

Hogy teljesít Magyarország?
Az Eurostat felmérése szerint hazánkban a foglalkoztatás 2016-ban közelített a kitűzött célhoz . Az Oktatási Hivatal
előző tanévre vonatkozó adatai szerint viszont a korai iskolaelhagyás terén meglehetősen rossz a helyzet. Nógrád
megyében minden 5. általános iskolást veszélyeztet a lemorzsolódás, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
szakközépiskolásoknak pedig több mint 21 %-a rendkívül gyengén teljesít. Budapesten 16 %-os a kimaradó
szakközépiskolás diákok aránya. A magyar oktatási rendszerben tehát ezen a téren még rengeteg a teendő.
Nézzünk néhány példát, hova mentek eddig az uniós fejlesztési források.
Unios fejlesztések az oktatás és foglalkoztatás javításáért

Megoldódik a legkisebbek elhelyezése
A kormány a 3 éven aluli gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek számát 2020-ra 60 ezerre szeretné növelni,
ehhez pedig az uniós források jelenthetnek financiális hátteret. A 2014-2020 közötti fejlesztési ciklusra 100 milliárd
forint jut a bölcsődei és óvodai helyek bővítésére.
Negyedmillió fiatal tanulhat külföldön ösztöndíjjal
Az Erasmus+ program az Európai Unió egyik legsikeresebb kezdeményezése. 1987-ben indult felsőoktatási
csereprogramban hazánkból eddig több mint 227 ezren vettek részt. A korábbi összeg kétszeresére, 30 milliárd
euróra (9600 milliárd forintra) emelné az Erasmus program finanszírozását az Európai Bizottság (EB) 2021-2027
között.
Új bölcsőde nyílt Cserkeszőlőn és Nőtincsen is
A legkisebbek elhelyezése arra az időre, amíg a szülők dolgoznak, sok család számára okoz fejtörést. Uniós
pályázati forrásból számos kisebb településen jött létre férőhely: Cserkeszőlősön 28 férőhelyes új bölcsi nyílt,
Nőtincsen pedig az óvoda átalakításával hoztak létre 12 gyerek számára bölcsődei csoportot.

4. Jogodban áll…
….elmondani a véleményed.
….megfelelő körülmények között tanulni, dolgozni.
…. országot választani.
….szabadnak lenni.
Uniós állampolgárként neked is vannak jogaid, amiket érvényesíthetsz. Például
 szabadon mozoghatsz az EU-ban, vállalhatsz munkát vagy tanulhatsz egy másik országban;
 állampolgárságod miatt nem érhet hátrányos megkülönböztetés;
 szavazhatsz az európai parlamenti választásokon május 26-án!
De ennél jóval többről van szó. Minden egyes tagállamnak tiszteletben kell tartania az EU alapvető értékeit. Az
Unió elkötelezetten védelmezi az emberi jogokat, a demokráciát és a jogállamiságot, a szabadságot, egyenlőséget
és a kisebbségek jogait. Mit jelent ez a te hétköznapjaidban, az Európai Uniós választások előtt?
Mondd el!
Egy jogállamban a hatalom semmilyen formában sem korlátozhatja a vélemény-és szólásszabadságot. Az
ellenzéki politikus szabadon kérdezhet a plenáris ülésen, az újságíró szabadon leírhatja a véleményét egy
publicisztikában, de akár te is tehetsz kritikát egy nyilvános lakossági fórumon.
„Emlékszel például arra a kommentelőre, akit kitiltott a Debreceni Egyetem a Facebook oldaláról, amikor kritizálta
Putyin díszpolgári címét? Az Egyenlő Bánásmód Hatóság a TASZ kezdeményezésére megállapította, hogy
diszkriminált az egyetem, amikor elhallgattatta a kommentelőt. (...) Egy demokráciában alapvetés, hogy szabadon
kritizálhassuk a választott vezetőket, akkor is, ha ez a kritika éles.” Forrás: TASZ

Informálódj!
Mindenkinek joga van a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez. Mit jelent ez a gyakorlatban? Ha
valaki egy közérdekű adatot meg akar osztani másokkal például a sajtóban, az interneten vagy bárhol, megteheti.
A közérdekű adatok mindenkit megilletnek. Ha kíváncsi vagy például arra, hogy a helyi önkormányzat mire költötte
az elnyert uniós támogatást, megkérdezheted. Ha kíváncsi vagy arra, hogy a helyi iskola felújításakor pontosan
milyen munkákat végeztek és hogyan kértek ajánlatot a munkák elvégzéséhez, megkérdezheted.
Békésen tiltakozhatsz
Ha elégedetlen vagy valamivel és szeretnél többekkel együtt tiltakozni, jogod van hozzá. A békés gyülekezés
szabadsága mindenkit megillető alapjog, amit minden uniós tagországnak biztosítania kell állampolgárai számára.
A békés tüntetések akkor is védelmet élveznek, ha nincsenek bejelentve.
Menj el szavazni!
Nem mindegy, ki ül a kormányrúdnál. Még akkor sem, ha tőlünk több száz kilométerre történik a döntéshozatal. Az
Európai Parlament tagjait közvetlen és általános választójog alapján, szabad és titkos választásokon választják.
Uniós polgárként te is jogosult vagy szavazni. Az uniós választások idén május 26-án lesznek. Sok múlik rajtad is.

5. Szegénységi bizonyítvány - szegénység és szociális juttatások az EU-ban
„Olyan Európát akarunk, amely felveszi a harcot a munkanélküliség, a szegénység és a diszkrimináció ellen, egy
Európát, amely egyenlő lehetőségeket biztosít a fiataloknak és az elesetteknek.”
Jüri Ratas, az Európai Unió Tanács soros elnöke
Megvalósítható lesz?
2017-ben az EU lakosságának harmada nem engedhetett meg magának egy hét nyaralást. Az EU 112,9 millió
lakosát veszélyezteti a szegénység és a kirekesztettség. Magyarországon 2,5 millió ember él szegénységben.
Gyerekszegénység tekintetében csak Olaszország, Görögország, Bulgária és Románia áll rosszabbul nálunk.
Az EU küzd a szegénység felszámolásáért, ezért meghatározta azokat a kulcsfontosságú elveket és jogokat,
amelyek kellenek egy méltányos alapon és jól működő munkaerőpiachoz és jóléti rendszerhez.
Ilyen alapelvek például, hogy mindenki egyenlő eséllyel férjen hozzá a minőségi oktatáshoz, a munkaerőpiachoz,
tisztességes munkafeltételek mellett, tisztességes bérezéssel dolgozhasson, biztonságos munkakörnyezetben,
megfelelő szociális védelmet élvezzen.
Most akkor szegények a magyarok vagy sem?
Balog Zoltán szerint minden rendszer annyit ér, mint azok munkája, akik működtetik, és mivel a magyar szociális
rendszerben kiváló emberek dolgoznak, ezért ez a rendszer nagyon értékes, az egyik legjobb Európában. Mást
gondol erről az ország egy része. Az országgyűlés 2014-ben döntött a szociális segélyezés rendszerének
átalakításáról, ennek során a források egy részét az állam átadta az önkormányzatoknak, valamint egyes
támogatásokat (például az óvodáztatási támogatást) megszüntették. A statisztikai adatok szerint 2014-ről 2017-re
36 százalékkal csökkent a szociális segélyezésre fordított támogatások mértéke. Szükség van további
forrásbevonásra az EU-tól? Igen.

Hogyan segített az EU eddig?
2007 és 2015 között 9228 milliárd forint érkezett Magyarországra az Európai Uniótól gazdasági-társadalmi
felzárkóztatás céljára. Ez évente a GDP 4-5%-át is elérő nettó EU-forrás.

Biztos kezdet - Segítség a szegény szülőknek
A mostani EU-s időszakban több mint 350 milliárd forint jutott a Biztos Kezdet Gyerekházakra. A program a
leszakadó térségekben szociálisan hátrányos helyzetben lévőkön segít, ahol a szülők nem dolgoznak vagy egyéb
más problémákkal küzdenek. Közel száz helyen létesültek az országban Biztos Kezdet Gyerekházak, ahol napi
négy órában a szülőkkel együtt nyújtanak szabadidős és különböző szociális segítséget a hátrányos helyzetű
családoknak.
Gettók felszámolása
A kormány szerint csökkent a szegregátumok száma, a szakértők szerint azonban csak számháború zajlik a
statisztikai adatok körül, a gettósodás továbbra is töretlenül tart. Bármi is az eredmény, az vitathatatlan tény, hogy
az EU komoly forrásokat csoportosított a telepfelszámolásra.
2011-ben 8 helyszínen indult modellprogram a gettók eltüntetésére, 2012 és 2014 között pedig összesen 55
komplex telep-program valósult meg 67 szegregátumban. 2016 augusztusától elindult a komplex telepprogram
folytatása, amelyben nagyjából 200 telepet akarnak elérni. Az eredmény a megvalósítókon múlik.
Albérletet és képzést kapnak a hajléktalan emberek Veszprémben
Csaknem 100 millió forintos európai uniós forrás segítségével fogadhatja 2020-ig a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat veszprémi otthona a hajléktalan embereket. Húsz hajléktalan ember számára teremtett
lakhatást a szervezet. Közülük többen részt vesznek egy hosszabb életvezetési- és szakmai képzésen is. A
felkészítéseken rendszeresen résztvevők havonta 55 ezer forintos támogatást, napi ezerforintos étkezési
utalványt, utazási bérletet, valamint napi egyszeri étkezést kapnak.

6. Élhető, zöld Magyarország 2050-re
„Azt akarom, hogy rettegjenek! Azt akarom, hogy úgy tegyenek, mintha égne a házuk! A Notre-Dame-ot
majd újjáépítik, ott az alapok szilárdak, de nem biztos, hogy a környezetünk alapjai is azok maradnak.”
Greta Thunberg, 16 éves svéd aktivista az európai parlament környezetvédelmi bizottságának ülésén
Az ENSZ legfrissebb klímajelentése szerint, ha nem avatkozunk be azonnal, nem fogjuk tudni a biztonságos 1,5
fokon tartani a globális felmelegedést, aminek beláthatatlan következményei lesznek már 10-20 múlva. Egyes
növény- és állatfajok kihalhatnak, rég elfeledett járványok üthetik fel a fejüket, az éghajlatváltozásból eredő
elszegényedés pedig migrációs hullámokat indít be és alapvetően változtatja meg a társadalmi, politikai, földrajzi
viszonyokat. Az EU sokat tesz azért, hogy ez ne következzen be. A tagállamok fontos döntéseket hoztak, hogy
megvédjék és növeljék a zöld területeket és a természeti kincseket. Megmutatjuk, hogyan lesz az EU-val egyre
zöldebb Magyarország is.
Mit szeretne elérni az EU a környezetvédelemben?
Az EU környezetvédelmi programja három kiemelt területet határoz meg, ahol többet kell tennie a tagállamoknak,
és ahová ennek érdekében forrásokat is csoportosít.
1. Az élővilág sokféleségének megőrzése. Az egész unió területén vészesen csökken a biológiai
sokféleség. Nem először fordulna elő, hogy egyes állatfajok kihalnak. 65 millió évvel ezelőtt az akkori fajok
körülbelül 70%-a kipusztult, köztük a dinoszauruszok is. Az ember természetátalakító tevékenységének
köszönhetően ez a folyamat mára felgyorsult. Az EU épp ezért olyan programokat támogat a tagállamokban,
amelyek segítenek megőrizni a termékeny talajt, a tiszta levegőt, segítik az óceánok és a tengerek védelmét, a
halállomány megőrzését, az árvizekkel szembeni természetes védekezést és éghajlatunk szabályozását.
2. Átállás az erőforrás-hatékony, alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra. Nem mindegy, mit
küldünk a levegőbe, mennyi energiát pazarlunk el naponta, ahogy az sem, hova kerül a sok műanyag
bevásárlószatyor. Az EU csökkentené az állampolgárokat terhelő környezeti veszélyeket és szennyezést, ezért
 20 %-kal csökkentené az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását,






a teljes energiafelhasználás 20%-át megújuló energiaforrásokkal fedezné,
20%-os energiahatékonysági célt érne el,
ösztönzi a hulladékkeletkezés csökkentését, az újrahasznosítást és
a víz hatékonyabb felhasználását.

3. Az emberi egészséget és jóllétet fenyegető veszélyek kiküszöbölése Az Egészségügyi Világszervezet
szerint majdnem minden tizedik 5 éven aluli gyermek haláláért a légszennyezettség a felelős, Európában az
összes haláleset akár 20%-a is a környezeti stresszforrásoknak tudható be. A levegő minőségére szigorú
előírások vonatkoznak ugyan, de a szennyezés sok városban továbbra is az elfogadható szint felett van. Az
EU ösztönzi a levegő- és a zajszennyezés további csökkentését, a különböző termékekben lévő, különösen a
hormonális rendszer működését megzavaró vegyi anyagok és vegyi keverékek felhasználásának
csökkentését.
Saját bőrünkön……
Miért jó nekünk az uniós támogatás?
Az Európai Unió rengeteg pénzt fordít Magyarországon környezetvédelmi beruházásokra. Ennek haszonélvezői mi
vagyunk, a magyar állampolgárok és gyerekeink, unokáink, akik egy egészségesebb világba születhetnek bele.

Tiszta vizet a pohárba
Több mint 27 milliárd forintot fordít a Fővárosi Vízművek
Zrt. az ivóvíz-hálózati rendszer korszerűsítésére. Még
időben. A Fővárosi Vízművek Zrt. pályázati anyag
szerint ugyanis előfordul, hogy kútkapacitásai a
szélsőségesen alacsony vízállások esetén nehezen
tudják biztosítani a szükséges vizet a fogyasztóknak,
rádásul ez az ivóvíz minőségét is veszélyezteti. További
vízminőségi kockázatot jelent a több mint 4600 ólom
anyagú bekötővezeték az elosztó hálózaton.

154 tonnával csökkenti széndioxid kibocsátást az
Uzsoki Utcai Kórház
Közel 391 millió forintból jött létre 2016-2017-ben a
budapesti Uzsoki Utcai Kórház napelemes rendszere. A
beruházás során összesen 1573 db napelemet
helyeztek fel, részben az Uzsoki Utcai Kórház
Sebészet-diagnosztika lapostetős épületén és a
Főépület tetőszerkezetén, valamint a belső parkoló
területén. Számítások szerint a villamosenergia
megtakarítással az üvegház hatást okozó széndioxid
kibocsátás 154 tonnával csökkenthető éves szinten

Árvíz elleni védekezés Visegrádon
Visegrádon rendszeres problémát okoz a Duna
kiöntése, mert nem volt megfelelően kiépített védelmi
vonal a több mint 2 km hosszan húzódó partvonalon. Az
árhullám ellen az önkormányzat eddig homokzsákokkal
védekezett. Az 928 631 422 forintos beruházásnak
köszönhetően a jövőben mobilgát épülhet.

Zöldül Göd is
A szelektív hulladékszállítás a jelenlegi elavult
rendszerrel Gödön éves szinten 405 tonna szelektív
hulladékot tud begyűjteni. 240 millió forintos uniós
támogatásnak köszönhetően ez várhatóan közel 23 %kal fog növekedni. A hulladékgyűjtéssel kapcsolatos
másik jelentős probléma is megoldódik hamarosan:
jelenleg az üveghulladék-gyűjtőt a lakosság 20 %-a
nehezen tudja megközelíteni, mert nem rendelkezik
gépjárművel. A fejlesztésnek köszönhetően ők is hozzá
fognak férni ehhez a szolgáltatáshoz.
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