
 

 

Útmutató a védnökséget kérő online jelentkezési lap kitöltéséhez 
A védnökséget kérő online jelentkezési laphoz készült útmutató segítségére lesz a kérelem kitöltésekor. Az 
online űrlapon megjelenő valamennyi mező szerepel a kitöltési mintában, áttekintést nyújtva Önnek a 
szükséges adatokról. Ha mégis inkább hagyományos postai úton szeretné beküldeni védnökség iránti 
kérelmét, nyomtassa ki a jelentkezési lapot, majd kitöltve csatolja azt védnökségkérő dokumentumaihoz, vagy 
bizonyosodjon meg arról, hogy védnökséget kérő levelében szerepel a jelentkezési lapon kért valamennyi 
adat. Köszönjük, hogy felvette velünk a kapcsolatot! 

A SZERVEZŐ ÁLTALÁNOS ADATAI 

Megszólítás 

Vezetéknév  

Utónév  

E-mail-cím 

(Adott esetben) A szervezet neve 

Cím 

Postai irányítószám 

Város/település 

Lakóhely/Székhely szerinti ország 

Telefon 

A szervező/szervezet honlapja (ha van) 

A RENDEZVÉNY ADATAI 

A rendezvény címe 

A rendezvény kezdési időpontja  

A rendezvény befejezésének időpontja 

 Tudomásul veszem, hogy ha arra a rendezvényre, amellyel kapcsolatban a védnökséget kérelmezem, a mai naptól (a webes 
űrlap benyújtásától) számítva kevesebb, mint két hónap múlva kerül sor, a védnökség a késedelmes benyújtás miatt 
elutasítható még akkor is, ha a kérelem megfelel az Európai Parlament védnökségére vonatkozó minden egyéb szabálynak.  
Részlet a szabályok 3. cikkének (1) bekezdéséből: „A kérelmeknek a rendezvény kezdete előtt legalább két hónappal be kell 
érkezniük az elnökhöz.” 

A rendezvény helyszíne(i) – a település(ek) és ország(ok) pontos neve 

A rendezvény honlapja (ha van) 

Nonprofit/nem kereskedelmi célú rendezvény: Itt meg kell jelölni, ha a rendezvénynek üzleti jellege vagy célja van, és márkák és/vagy 
kereskedelmi tevékenységek akár azonnali, akár várható, közvetlen vagy közvetett módon – például az eseményen szedett, túlzott 
belépti díjak felszámítása, illetve árak vagy kereskedelmi logók feltüntetése révén – történő népszerűsítésére irányul. 

 IGEN 

 NEM 

Szükség esetén további részletek a rendezvény nonprofit/nem kereskedelmi jellegének szemléltetése érdekében  

A résztvevők által lefedett földrajzi terület alapján a rendezvény szintje: 

 Nemzetközi 

 Európai 

 Országos 

 Regionális 

 Helyi 

 



 

 

A projekt célja és leírása:  

Kérjük, ismertesse a rendezvény jelentőségét az Európai Parlament és/vagy az Európai Unió céljaival, szakpolitikáival és 
tevékenységeivel összefüggésben, és indoklásában mutassa be, hogy a rendezvény milyen módon világít rá a Parlament 
vagy az Európai Unió szerepére, fellépéseinek többletértékére vagy prioritásaira az adott területen (legfeljebb 1500 
karakter). 

Program: Ismertesse a fő témákat és adott esetben a felszólalók névsorát.  

Résztvevők és célközönség (pl. kutatók/tudósok/tudományos szakemberek, tanárok/nevelők/oktatók, diákok/fiatalok, 
politikusok/döntéshozók/köztisztviselők, civil társadalom/nem kormányzati szervezetek) 

LÁTHATÓSÁG 

Kérjük, ismertesse, milyen kommunikációs/hirdetési anyagokon kerülne sor az EP külön a védnökség céljára tervezett 
emblémájának használatára (pl. szórólap, meghívólevél, nyomtatott program, reklámszalag, honlap). 

Kérjük, részletezze a rendezvény médiamegjelenését. 

EGYÉB INFORMÁCIÓK 

További részletek (Ezt a mezőt felhasználhatja arra, hogy a rendezvényről további információt közöljön, illetve hogy 
üzenetben forduljon az Európai Parlament elnökéhez, és ismertesse, miért méltó a rendezvény a védnökségre. 
Amennyiben a rendezvény már valamelyik európai parlamenti képviselő támogatását élvezi vagy részt vesz rajta 
képviselő, itt adja meg a vonatkozó információt.) 

Részesült-e már korábban az Európai Parlament védnökségében? 

 IGEN 

 NEM 

Amennyiben igen, kérjük, sorolja fel az adott rendezvényeket, megadva időpontjukat is. 

Kérelmezte-e, illetve megkapta-e más személy vagy szerv védnökségét ehhez a rendezvényhez? 

 IGEN 

 NEM 

Amennyiben igen, kérjük, tüntesse fel az érintettek nevét, és hogy a védnökséget elvállalták-e vagy sem: 

Szerepel-e az Ön által képviselt szervezet az átláthatósági nyilvántartásban? 

 IGEN 

 NEM 

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS A VÉDNÖKSÉGRE VONATKOZÓ SZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT, 
ALKALMAZANDÓ RENDELKEZÉSEK BETARTÁSÁRA (https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-
heard/patronage/hu-rules-governing-patronage-by-ep-19970609.pdf); Felhívjuk figyelmét, hogy a jogosultsági 
feltételek teljesítésének elmulasztása esetén az elnök bármikor visszavonhatja a rendezvény védnökségét 
elvállaló határozatot. 

 IGEN 

 NEM 

MARADJON KAPCSOLATBAN VELÜNK! 

 Szeretnék tájékoztatást kapni az Európai Parlament által szervezett tevékenységekről. 

E szolgáltatásról bármikor leiratkozhat az EP Ön származási országában működő kapcsolattartó irodájához küldött e-
mailben. 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/patronage/hu-rules-governing-patronage-by-ep-19970609.pdf
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/patronage/hu-rules-governing-patronage-by-ep-19970609.pdf

