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2017 januárjában elindult az Európai Parlament nagyszabású ifjú-
sági projektje, az Európai Parlament Nagykövet Iskolája program. 
A tagállamok legtöbbjében elindított oktatási program célja az eu-
rópai polgári ismeretek és az európai parlamenti demokrácia üze-
netének megerősítése a fiatal korosztály körében. A 2016/2017-
es tanévben huszonöt középfokú oktatási intézmény pedagógusai 
kaptak lehetőséget a programban való részvételre, hogy iskolájuk 
elnyerje az „Európai Parlament Nagykövet Iskolája” címet.
 
A résztvevő iskolák pedagógusai számára az első képzést 2017.  
január 27-28-án rendeztük meg. A programban gimnáziumok, 
szakgimnáziumok és szakközépiskolák képviseltették magukat 
az ország legkülönbözőbb pontjairól. Az elméleti és módszerta-
ni interaktív képzésen a pedagógusok további javaslatokat fo-
galmaztak meg a projekt gyakorlati megvalósítására vonatko-
zóan. A két napos program zárásaként a résztvevők SCHÖPFLIN 
GYÖRGY európai parlamenti képviselővel, az EP Kulturális és Ok-
tatási Bizottságának póttagjával találkoztak, akivel aktuális európai 
témákat vitattak meg.

A PROGRAMRÓL: 

A résztvevő  iskola  „EU-s tudásközponttá” válik a program során. A 
pedagógusok – „Szenior Nagykövetek” – és a diákok – „Junior Nagy-
követek” – segítségével EU-s események, vagy jeles napok apropó-
ján iskolai, vagy akár iskolán kívüli programokat szerveznek, például 
vásárokat, ismeretterjesztő játékokat, vagy vitákat és előadásokat 
az aktuális uniós és európai parlamenti viták vagy döntések témá-
jában. A Nagykövetek segítségével EU-s Infópontot állítanak fel az 
iskolák és ők lesznek az Európa-napi rendezvények főszervezői is. A 
programban aktívan résztvevő iskolák ez év júniusában elnyerik „Az 
Európai Parlament Nagykövet Iskolája” címet is. A projekt további fő 
célkitűzése, hogy az oktatási intézményekben alkalmazott jó gyakor-
latok és módszertanok egymással megosztásra kerüljenek.  

A program magyarországi megvalósulását az Európai Parlament 
Tájékoztatási Irodája biztosítja. A résztvevő iskolák képviselői szá-
mára a Tájékoztatási Iroda felkészítést és továbbképzést rendez, va-
lamint oktatási segédanyagokkal és módszertani javaslatokkal látja 
el a résztvevő pedagógusokat. A Tájékoztatási Iroda nagy figyelmet 
fordít a program fenntarthatóságára. Célunk, hogy a programban 
résztvevő oktatási intézmények száma évről-évre növekedjen.

European Parliament’s new youth initiative, the European  
Parliament Ambassador School Programme has been launched in 
Hungary in January 2017. The educative programme runs in most 
member states with the purpose of strengthening European citi-
zenship and the message of European parliamentary democracy 
in younger generations. In the 2016/17 school term teachers from 
twenty-five secondary schools are participating in the programme 
having the possibility to obtain the “European Parliament Ambas-
sador School” title by the of the school year.

Teachers representing every school type in secondary education 
from all over Hungary arrived to attend the first training on 27-28 
January 2017. The training aimed at providing the teachers theo- 
retical and methodological tools and resources. During the in-
teractive learning and knowledge exchange, participants shared 
their ideas with each other to improve the realisation of the pro-
ject. At the end of the two-day training, teachers met Hungarian 
MEP GYÖRGY SCHÖPFLIN, substitute- member of the European  
Parliament’s Culture and Education Committee and discussed cur-
rent European issues.

ABOUT THE PROGRAMME:

Participating schools would become “European knowledge-centres”  
throughout the programme. Teachers (Senior Ambassadors) along 
with volunteering students (Junior Ambassadors) organize school 
or afterschool activities, such as lectures, debates,  games, com-
petitions or fairs, all related to current European affairs, ongoing 
EP debates or European holidays. Ambassadors set up a European 
Info Point at their school and organize Europe Day festivities as 
well. Schools that actively take part in the programme will obtain 
the “European Parliament Ambassador School” title by June 2017. 
Another objective of the programme is to function as a knowledge 
base for best practices and methodologies among educational in-
stitutions.

The European Parliament Information Office in Hungary is respon-
sible for the implementation of the programme in Hungary. The of-
fice provides training, teaching and methodological materials and 
gives recommendations to the attendees. Objective of the project 
is also to increase the number of participating schools in Hungary 
year by year.

I .  R E N D E Z V É N Y E I N K

Elindult az Európai Parlament Nagykövet Iskola oktatási programja
B U D A P E S T

I .  E V E N T S

European Parliament Ambassador School Programme Launched in Hungary 
B U D A P E S T
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I .  R E N D E Z V É N Y E I N K

Sajtószeminárium Brüsszelben: A nők gazdasági lehetőségei
B R Ü S S Z E L

I .  E V E N T S

Press seminar on IWD – Women’s economic empowerment
B R U S S E L S

The EPIO Budapest, in cooperation with the EP central press ser-
vice, organized a press seminar in Brussels on the latest develop-
ments concerning the gender pay gap, with special attention to the 
pension pay gap. 
During the seminar, organized between 7 and 9 March 2017 the 
invited HU journalists met Hungarian and foreign MEPs and the 
representatives of civil and international organizations involved in 
the topic.
The ten invited journalists had discussions with MEPs BENEDEK 
JÁVOR and ISTVÁN UJHELYI and could participate in workshops 
about the gender pay gap and other gender related issues. 
The journalists also had the opportunity to interview NICK  
DANZIGER photographer, whose unique exhibition “11 women 
Facing War” opened during that period in the Parlamentarium in 
Brussels. DANZIGER, in his revealing exhibition, portrayed the 
lives of women – living in harsh circumstances or in warn-torn are-
as – 11 years ago and followed them back, to see how their situa-
tion changed in the meantime.

Az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája együttműködésben 
az EP brüsszeli médiaszolgálatával sajtószemináriumot szervezett 
Brüsszelben a „Nők gazdasági lehetőségei – Cselekedjünk együtt!”  
címmel. A fókuszban idén a fizetések, illetve a nyugdíj összegének 
különbsége volt. A 2017. március 7. és 9. között megtartott szemi-
náriumon az újságírók magyar és külföldi EP-képviselőkkel, a témá-
val foglalkozó civil és nemzetközi szervezetek képviselőivel talál-
kozhattak.
A 10 meghívott magyar újságíró találkozott JÁVOR BENEDEK és 
UJHELYI ISTVÁN magyar EP-képviselőkkel, valamint a nőket és a 
gender-bérkülönbség témáit érintő workshopokon vehetett részt.
Az újságíróknak ezen felül lehetőségük volt a NICK DANZIGER fo-
tográfus képeiből készült „Eleven women facing war” c. kiállítását is 
megtekinteni a Parlamentáriumban. DANZIGER egyedülálló kiállí-
tása ezúttal 11 nő életét mutatta be, akik háborús övezetben élnek - 
majd 11 év múltán újra felkeresve őket mutatta be sorsuk változását 
fényképes dokumentációval.
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I .  R E N D E Z V É N Y E I N K

Az „Erasmus evening” az Európai Ifjúsági Károly-díj 2017-es győztese
B U D A P E S T

I .  E V E N T S

Charlemagne Youth Prize 2017 goes to Erasmus project
B U D A P E S T

This year’s Charlemagne Youth Prize has been awarded to ‘Erasmus Evening’, a radio show promoting the Erasmus 
programme. The prize is given each year for projects carried out by young people that promote understanding 
between various European nations. The award ceremony took place in Aachen, Germany, on 23 May. 

2017 WINNERS
1. Erasmus Evening (Poland)
Erasmus Evening is an online radio show for students who consider studying for a period abroad as part of the  
Erasmus programme. It is broadcasted on the student radio studio called Radio Meteor UAM at the Adam Mickiewicz  
University in Poznań. The guests of the show were Polish students studying abroad and foreigners studying in 
Poland. The interviews touched upon various issues such as the method of application, the required documents, 
the process of finding a flat abroad and students’ everyday life.

2. Re-discover Europe (Denmark)
Re-discover Europe was an event that took place on 6 and 9 May, in Aalborg, a city famous for its Euro-scepticism,  
in the north of Denmark. On 6 May, a parade was held with EU flags and various programmes promoting multicul-
turalism. On 9 May, local Europe-day was organised with lectures and talks about the future of Europe.

3. Are We Europe (the Netherlands)
Are We Europe is an online multimedia platform where young people can submit their stories portraying what 
it is like to be European. As Euro-scepticism is currently widespread around the continent, the creators of the 
platform believe that it is important to present youth with the advantages of Europe and to promote European 
values.

The Hungarian national winner
In 2017, the project “Citizens Awakening Hungary” qualified for the European round from Hungary. The project 
was inspired by the 2015 Paris terror attacks, and its main aim was to promote democracy and dialogue between 
people.

About the prize
The prize is given out by the European Parliament and the International Charlemagne Prize Foundation every 
year to young people aged between 16 and 30 who have been involved with projects helping to promote mutual 
understanding, raise common European awareness, and demonstrate coexistence of Europeans as a community.
In the first round, national winners are selected from each Member State, whom the European winners would be 
chosen from later. 
The projects that came first, second and third receive €7,500, €5,000 and €2,500, respectively. Representatives 
of the 28 national winning projects were invited to the award ceremony on 23 May in Aachen and awarded a 
diploma and a medal. 

Find out more on Twitter: @EUYouthPrize, #ECYP2017

Az Erasmus programot népszerűsítsék az „Erasmus evening” elnevezésű projekt, az Európai 
Ifjúsági Károly-díj idei győztese. A díjátadót 2017. május 23-án tartották a németországi Aa-
chenben.
A díjat minden évben olyan fiatalok által megvalósított ötletek kapják, amelyek elősegítik az 
európai nemzetek közti kölcsönös megértést. 

AZ IDEI GYŐZTES PROJEKTEK
1. helyezett: Erasmus evening (Lengyelország)

Az Erasmus evening egy online rádióműsor azoknak a diákoknak, akik külföldön készülnek tanulni az Erasmus program-
mal. A poznani Adam Mickiewicz Egyetem diákrádiója sugározza a műsort, amelyben külföldön tanuló lengyel diákok, 
vagy Lengyelországban élő külföldi tanulók osztják meg tapasztalataikat főként interjúk keretében. A műsor számos 
témát érint a jelentkezés módjától és a szükséges dokumentumoktól a lakáskeresésen át a mindennapi teendőkig.

2. helyezett: Re-discover Europe (Dánia)
A Re-discover Europe elnevezésű projekt egy kétnapos eseményt takar, amelyet május 6-án és 9-én rendeztek meg az 
euro-szkeptikusságáról híres Aalborg nevű észak-dániai településen. Az első napon felvonulást tartottak EU-s zászlók-
kal, majd különböző programokat szerveztek standoknál, hogy a kulturális sokszínűséget népszerűsítsék. Május 9-én az 
Európa-nap helyi eseményeit szervezték meg, mint például előadások és beszélgetések a kontinens jövőjéről.

3. helyezett: Are we Europe (Hollandia)
Az Are we Europe elnevezésű online multimédia platform célja, hogy tönténeteket gyűjtsön és tegyen közzé fiataloktól, 
akik arról mesélnek, hogy mit jelent számukra európainak lenni. A projekt kitalálói szerint a mai euroszkeptikusokkal 
teli Európában nagyon fontos, hogy megismertessék a fiatalokkal az EU jó oldalát és népszerüsítsék az európai érté-
keket.

A magyar nemzeti győztes
Idén a „Citizens Awakening Hungary” nevű nemzetközi szervezet hazai formációja jutott tovább az európai fordulóba. 
A szervezetet ötletét a 2015-ös franciaországi terrortámadások hívták életre. Fő célja, hogy pártpolitikától függetlenül 
támogassa a demokráciát, és elősegítse az emberek közötti párbeszédet.

Az Európai Ifjúsági Károly-díj
A 2008-ban alapított díjat az Európai Parlament és az aacheni Nemzetközi Nagy Károly-díj Alapítvány minden évben 
közösen ítéli oda. Olyan 16 és 30 év közötti fiatalok projektjei kaphatják, amelyek elősegítik a kölcsönös megértést, a 
közös európai azonosságtudat kialakulását és gyakorlati példát mutatnak európaiak közösségként való együttélésére.
Első körben a 28 uniós országból választanak egy-egy nemzeti győztest, akik közül később az európai győztesek is ki-
kerülnek. 
A legjobb projekt díja 7500 euró, a második helyezetté 5000 euró, a harmadik helyezetté pedig 2500 euró. Az első há-
rom helyezett, valamint a nemzeti győztes projektek képviselői 2017. május 23-án vehették át a díjat és az okleveleket 
az aacheni ünnepségen.

További részletek a Twitteren: @EUYouthPrize, #ECYP2017
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I .  R E N D E Z V É N Y E I N K

Parlamenti Ifjúsági Nap az Országházban
B U D A P E S T

I .  E V E N T S

Parliament Youth Day in the Parliament
B U D A P E S T

2017. március 31-én hatodik alkalommal 
rendezték meg a „Van beleszólásod” Par-
lamenti Ifjúsági Napot az Országházban. 
A program a Tempus Közalapítvány, az Or-
szággyűlés Hivatala Közgyűjteményi és Köz-
művelődési Igazgatósága, valamint az Euró-
pai Parlament magyarországi Tájékoztatási 
Irodája közös szervezésében került megren-
dezésre.

A Parlamenti Ifjúsági Napot BELLAVICS  
ISTVÁN, az Országgyűlés Hivatala Közgyűjte-
ményi és Közművelődési Igazgatósága vezető-
je, ILLÉS BOGLÁRKA, az ifjúságpolitikáért és 
esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár, 
LŐVEI ANDREA, az Európai Parlament Ma-
gyarországi Tájékoztatási Irodájának vezetője 

és TORDAI PÉTER, a Tempus Közalapítvány igazgatója nyitotta meg.
A strukturált párbeszédre épülő „Kérdezd a képviselőt” program ré-
szeként a diákok kérdéseket tehettek föl magyar és európai parlamen-
ti képviselőknek energia- és klímapolitikával, oktatási és kulturális 
ügyekkel, valamint a Brexittel, migrációval és terrorizmussal kapcso-
latban.

A délelőtti panelben BENCSIK JÁNOS és FARKAS GERGELY magyar  
országgyűlési képviselőkkel, délután pedig SCHÖPFLIN GYÖRGY eu-
rópai parlamenti képviselővel beszélgethettek a diákok.

A csoportok részvételét – a felkészüléssel és a kreatív beszámolóval 
együtt – szakmai zsűri értékelte. A szakmai zsűri által legjobbnak 
ítélt osztály fődíja a strasbourgi Euroscola-programon való részvé-
tel az Európai Parlament magyarországi Tájékoztatási Irodájának 
felajánlásával.   

A Parlamenti Ifjúsági Napon részt vevő mintegy 250 diák a nap so-
rán hazai és európai uniós parlamenti képviselőkkel beszélgetett, 
interaktív vitajátékban vett részt, bejárhatta az Országházat, és 
megismerkedhetett az EU ifjúsági programjával, az Erasmus+ prog-
rammal is.

On 31 March 2017, the event titled „You 
Have a Claim!” Parliament Youth Day was 
organised for the sixth time in the Hunga- 
rian National Assembly. The program was 
co-organised by Tempus Public Foundation, 
the Directorate for Public Collections and 
Public Education, Office of the National As-
sembly and the European Parliament Infor-
mation Office in Hungary.

The program was opened by speeches de-
livered by Head of the Directorate for Public 
Collections and Public Education, Office of 
the National Assembly ISTVÁN BELLAVICS, 
the Deputy Under-Secretary for Youth and 
Opportunity Creation BOGLÁRKA ILLÉS, 
the Head of the European Parliament Infor-
mation Office ANDREA LŐVEI and Director 
of Tempus Public Foundation PÉTER TORDAI. 

Students had the chance to ask questions on energy and climate 
policy, education and cultural matters, and Brexit, migration and 
terrorism from Members of Parliament and Members of the Euro-
pean Parliament. The questions were part of a structured dialogue 
titled „Ask the Member of Parliament”.
In the morning, JÁNOS BENCSIK and GERGELY FARKAS gave an-
swers to the students’ questions, while MEP GYÖRGY SCHÖPFLIN 
was responding to their questions in the afternoon.

The participation of the groups - together with the preparatory 
works and the creative report - are assessed by a professional 
board. The group achieving the highest points receives the award 
to participate in the Euroscola program in Strasbourg, a prize of-
fered by the European Parliament Information Office in Hungary.

The nearly 250 students participating in the Parliament Youth Day, 
could engage in dialogue with National MPs and MEPs, participat-
ed in interactive debate games, could make a guided tour in the 
National Assembly and were able to familiarise themselves with 
the European youth programme Erasmus+.
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I .  R E N D E Z V É N Y E I N K

A Fazekas Mihály Gimnázium diákjai nyerték meg az országos választási 
vetélkedőt

B U D A P E S T

I .  E V E N T S

Students of Mihály Fazekas Grammar School Won the National High School 
Competition on Elections
B U D A P E S T

The team “Nightingale” of Fazekas Mihály Grammar School from Bu-
dapest won the final of the high school competition “Beyond the 
First X - Have an Impact on Your Future, Vote!”. The award of the 
school of the winner team is a Euroscola trip to Strasbourg.

Students aged between 14 and 18 could apply for the competition, 
forming teams of four. Altogether 110 teams - 440 students - applied 
for the competition in 2016.

During the first, local round, on 28 November 2016, students had 
to demonstrate their expertise and knowledge on democratic insti-
tutions at national and EU level. 58 groups were selected for the 
second, regional rounds that were held in Budapest and in other 
regional cities, between 3 and 13 March 2017.

10 groups competed at the final national level, two from each re-
gional rounds. In addition to lexical knowledge, the final round also 
required creativity, as the jury evaluated not only the written tests, 
but also the presentation, communication and debating skills of the 
competitors.

The winner of the competition is the “Nightingale” team of Mihály  
Fazekas Secondary School from Budapest. The team won a trip to the 
European Parliament in Strasbourg, organised wit in the framework 
of the Euroscola Program 2017. Members of the team:  ANASZTÁZIA 
HEGEDŰS, DÓRA ESZTER VÉGH, TITUSZ NAGY ÉS ÁBEL TIKÁSZ.

The team “Electors” of the Grammar School of Szeged University 
came in as second, while the team “Caesura” of the Hungarian – 
English Secondary School from Balatonalmádi ended as third.

The “Beyond the First X - Have an Impact on 
your future, vote!” national competition was 
organised jointly by the National Election Of-
fice and the European Parliament Information 
Office in Hungary, with the aim to familiarise 
students with democratic institutions in Hun-
gary and in the European Union giving special 
focus on elections. The ultimate objective of 
the competition is to help students to quali-
fy as conscious Hungarian and European citi-
zens as future first time voters.

A budapesti Fazekas Mihály Gimnázium 
„Nightingale”nevű csapata nyerte meg a 
„Túl az első X-en – Tehetsz a jövődért, vá-
lassz!” elnevezésű középiskolai vetélkedő 
országos döntőjét. A fiatalok strasbourgi 
utat nyertek iskolájuk részére az Európai 
Parlamentbe, az Euroscola-játék 2017-es 
őszi fordulója során.

A versenyre a 14-18 éves korosztályhoz 
tartozó diákok nevezhettek, négyfős csapa-
tokat alkotva. Összesen 110 csapat, vagyis 
440 diák küldte el jelentkezési lapját a meg-
adott határidőig.

Az első, 2016. november 28-i iskolai for-
duló során a diákoknak a demokratikus intézményekre vonatkozó 
lexikális tudásukról kellett számot adniuk. A helyi selejtezők ered-
ményeként összesen 58 csapat jutott tovább a regionális elődön-
tőkbe, melyek 2017. március 3. és 13. között kerültek megrende-
zésre több vidéki nagyvárosban és Budapesten. 

Az országos döntőn 10 csapat mérte össze tudását (minden regi-
onális fordulóból az első kettő csapat jutott tovább). A döntőben 
a csapatoknak nem csak lexikális tudásukra, de kreativitásukra is 
szükségük volt, hiszen az írásbeli feladatok mellett a zsűri értékel-
te előadásmódjukat és vitakészségüket is.

A versenyen első helyezést ért el a budapesti Fazekas Mihály 
Gimnázium „Nightingale” nevű csapata. A diákok nyereménye 
(többek között) iskolájuk számára kiutazási lehetőség az Európai 
Parlamentbe, Strasbourgba a 2017. évi őszi Euroscola játék során. 
A csapat tagjai: HEGEDŰS ANASZTÁZIA, VÉGH DÓRA ESZTER, 
NAGY TITUSZ ÉS TIKÁSZ ÁBEL.

Második lett a Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnáziu-
mának „Választók” nevű csapata, a balatonalmádi Magyar-Angol 
Tannyelvű Gimnázium „Cenzus” nevű csapata pedig harmadik he-
lyezést ért el. 

A „Túl az első X-en – Tehetsz a jövődért, válassz!” középiskolai 
vetélkedőt a  Nemzeti Választási Iroda és  az Európai Parlament 
Tájékoztatási Irodája szervezte azzal a céllal, hogy a fiatalok meg-
ismerjék a hazai és az európai uniós demokratikus intézmények, 
kiemelten a választások jelentőségét, és így – jövőbeni első válasz-
tóként – tudatos magyar és európai polgárrá váljanak.
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I .  R E N D E Z V É N Y E I N K

Ismét nagy sikert aratott az Európa-napi fesztivál és futóverseny
B U D A P E S T

I .  E V E N T S

Europe Day and running competition made a break-through again
B U D A P E S T

Following past years’ tradition, Europe Day and the day of the EU accession were celebrated 
with special events on Sunday, 7 May. The day started with a running competition, named “13 
years – 13 km” which attracted over 2700 participants, despite the heavy raining. In addition, 
the interested audience could participate in other various exciting programs on Szabadság 
Square. 

Sightseeing running race titled „13 years – 13 km” was held on 7 May, Sunday, within the 
framework of Europe Day starting the events celebrating Europe Day and Hungary’s EU ac-
cession. The route of the running competition touched upon locations that had been recon-
structed or established with the use of EU funds. The length of the race, attracting several 
thousand runners each year, represented the anniversary of the Hungarian accession to the 
EU, 13 years this time. Besides this, the race also celebrated the 60th anniversary of the sign-
ing of the Rome Treaties which marks the beginning of the EU, and also the 30 years of the 
Erasmus-programme which supports youth mobility.

“Despite debates on the direction of the routes, we all agree that we must run together, as 
the declaration signed jointly on the 60th anniversary of the Rome Treaties indicates. There 
might be debates, but today, we are celebrating the results together” – said GÁBOR ZUPKÓ, 
Head of European Commission Representation in Hungary.

“It is not only investment and money that we can thank the European 
Union; it is also the longest period of peace and progression, too. We 
must work together so that we can celebrate the 30th and 40th an-
niversary of our accession with a joint running race again!” - claimed 
ISTVÁN UJHELYI, Member of the European Parliament.

“We can congratulate to everyone and to all of us today. Participants run 
along beautiful places today. The investments of the EU serve the inter-
est of every Hungarian citizen” – Deputy Secretary for European Union 
Affairs BALÁZS MOLNÁR, also a finisher, highlighted.

The quickest runners, MR GERGELY TÜREI and MS DÓRA ROJIK finished the 13 kms in 45 
and 55 minutes, respectively. A lady running with her baby in a pram received a bunch of 
flowers on the occasion of Mother’s Day; the quickest mother who made the race was MS AN-
ETT LENGYEL-HEGYI with 55 minutes 56 seconds. Among the professional and enthusiastic 
amateur runners one could also meet PÁL GYŐRFI, spokesperson of the National Ambulance 
Service, ZOLTÁN KAMMERER, kayak olympic champion, ÁGNES KOVÁCS, swimming olympic 
champion and LILLA POLYÁK, actress.  

Besides the race, various exciting activities and children programs welcomed the visiting fam-
ilies. Music fans could enjoy concerts of Pannonia Allstars Ska Orchestra, Romano Drom and 
Caramel. Attenders could engage in dialogue with Members of European Parliament, famil-
iarise themselves with European institutions, and inform about training and labour market 
possibilities. More than 10 000 attended the event.

Az elmúlt évek hagyományához híven idén is 
különleges eseménnyel emlékeztek meg az 
Európa-napról és hazánk Európai Unióhoz tör-
ténő csatlakozásának évfordulójáról. Május 
7-én  a „13 év – 13 km” elnevezésű futóver-
sennyel indult a rendezvény, amelyen az erős 
eső dacára több, mint 2700-an futottak. Ezen 
kívül rengeteg színes program várta a Szabad-
ság térre kilátogató  érdeklődőket. 

„13 év – 13 km” elnevezéssel május 7-én va-
sárnap ismét elrajtolt az Európa-napi fesztivál 
keretein belül megrendezett városnéző futás, 

ezzel megnyitva  Magyarország európai uniós tagságának ünnepi rendezvénysorozatát. A futás 
útvonala európai uniós támogatással megszépült vagy felépült budapesti helyszíneket érintett. 
A minden évben ezreket vonzó futás 13 km-es távja Magyarország uniós csatlakozásának  13. 
évfordulóját jelképezi. A rendezvény emellett megemlékezett a Római Szerződés aláírásának 
60. évfordulójáról, amivel útjára indult az Európai Unió, és a fiatalok moblitását elősegítő 30 
éves Erasmus-programról is.

„Bár vannak viták arról, hogy milyen irányba fussunk az Európai Unióban, abban egyetértünk,  
hogy együtt tegyük azt, ahogyan azt a Római Szerződés 60. évfordulóján közösen aláírt nyilat-
kozat is mutatja. Lehetnek viták, de az eredményeket ma közösen ünnepeljük, mindannyian.” 
– mondta el ZUPKÓ GÁBOR, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője.

„Nem csak befektetéseket, pénzt köszönhetünk az Európai Uniónak, hanem a leghosszabb bé-
keidőszakot és fejlődést is. Együtt kell megteremtenünk a 30 és 40 éves uniós tagságunkat 
ünneplő közös futás lehetőségét is!” – mondta el beszédében UJHELYI ISTVÁN, európai parla-
menti képviselő.

„Mindenkinek, mindannyiunknak jár a gratuláció a mai napon. Gyönyörű helyszíneken futottak ma a résztvevők. Az 
Európai Unió beruházásai minden magyar állampolgár jólétét szolgálják”– hangsúlyozta  MOLNÁR BALÁZS, a Minisz-
terelnökség európai uniós ügyekért felelős helyettes államtitkára, aki maga is végigfutotta a távot.

A leggyorsabban futó férfi TÜREI GERGELY 45 perc, a leggyorsabban futó hölgy ROJIK DÓRA 55 perc alatt futotta le a 
13 km-t. A távot babakocsival teljesítő anyuka virágot kapott anyák napja alkalmából, az abszolút leggyorsabb anyuka 
pedig LENGYEL-HEGYI ANETT volt 55 perc 56 mp-el. A profi sportolók és lelkes amatőrök között feltűnt GYŐRFI PÁL, 
az Országos Mentőszolgálat szóvivője, KAMMERER ZOLTÁN olimpiai bajnok kajakos, KOVÁCS ÁGNES olimpiai bajnok 
magyar úszó és POLYÁK LILLA színésznő is.

A futóverseny mellett a gyerekekkel kilátogató családokat számos izgalmas program és gyerekműsor várta, a zenera-
jongók örömére a nap folyamán fellépett többek között a Pannonia Allstars Ska Orchestra, a Romano Drom és Caramel 
is. A rendezvényre kilátogatók beszélgethettek európai parlamenti képviselőkkel, megismerkedhettek az európai uniós 
intézményekkel, valamint képzési és munkavállalási lehetőségekkel kapcsolatban is tájékozódhattak. A rendezvényre 
több, mint 10 000 érdeklődő látogatott ki.
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Szakértői konferencia az uniós környezeti felelősség irányelvről
B U D A P E S T

I .  E V E N T S

Stakeholder meeting on the Environmental Liability Directive
B U D A P E S T

„Ki fizet a környezeti károkért? Tanulságok Kolontár után és az eu-
rópai szabályozás” címmel rendezett szakértői konferenciát 2017. 
május 24-én Budapesten az Európai Parlament Tájékoztatási Irodá-
ja, amelyen JÁVOR BENEDEK EP-képviselő és jelentéstevő, BÁNDI 
GYULA helyettes ombudsman, valamint a környezetvédelem hazai és 
uniós szakértői és érdekeltjei is részt vettek. 

A rendezvény célja az volt, hogy a környezeti felelősségről szóló 
európai irányelv által szabályozott területeken és a témakörben 
érdekelt magyarországi szakértőkkel, jogalkalmazókkal és szerve-
zetekkel megvitassa az irányelv eredményességét, relevanciáját és 
alkalmazhatóságát. 

A szakértői konferencia az első panelben értékelte az irányelv hazai 
és régiós alkalmazásának tapasztalatait, kihívásait és a jó gyakor-
latokat, második paneljében pedig megvitatta az Európai Bizottság 
által kidolgozott Többéves Cselekvési Tervet és a további lehetsé-
ges irányokat. A rendezvény az Európai Parlament kialakítandó je-
lentését helyezte fókuszba, melynek egyik jelentéstevője JÁVOR 
BENEDEK európai parlamenti képviselő, és külön hangsúlyt fekte-
tett a környezeti felelősség elvére. 

A rendezvény első paneljében előadott DR. BÁNDI GYULA helyet-
tes ombudsman; IVANA FIGULI, a Via Iuris szlovák ügyvédi iroda 
jogi szakértője; BARANYI KRISZTINA IX. kerületi önkormányzati 
képviselő, környezetvédelmi bizottsági tag; TÓTH GERGELY, az EL-
GOSCAR-2000 ügyvezetője; FÜLÖP SÁNDOR, az EMLA Környezeti 
management és jogi Egyesület elnöke és SIMON GERGELY, a Gre-
enpeace közép- és kelet-európai regionális szakértője.

A másodi panel meghívott előadója DR. DOBI BÁLINT, a Földműve- 
lésügyi Minisztérium Környezetmegőrzésért Felelős Főosztályá- 
nak vezetője; VALERIE FOGLEMAN, a londoni Stevens & Bolton 
jogi tanácsadója; DR. KERÉKGYÁRTÓ CSABA, a Magyar Biztosí-
tók Szövetségének főtitkárságvezetője és JÁVOR BENEDEK euró-
pai parlamenti képviselő, az Európai Parlament Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági (ENVI) bizottságának al-
elnöke volt.

Az előadásokat követően a szakmabeli közönség kérdéseket és ja-
vaslatokat fogalmazott meg a témát illetően, amelyek fontos sze-
repet játszanak majd a készülő európai parlamenti jelentés terve-
zetét illetően is. 

„Who is paying for Environmental Damages? The European Regu-
lation and the lessons from the Kolontár Case” - stakeholder dia-
logue meeting on ELD was organised by the European Parliament 
Information Office in Budapest on 24 May 2017. MEP BENEDEK 
JÁVOR, rapporteur of the ELD dossier, GYULA BÁNDI, ombuds-
man for future generations, and several experts, stakeholders from 
Hungary and the EU participated.

The aim of the meeting was to create an opportunity for discussion 
on the efficiency, relevance and applicability of the Environmental 
Liability Directive among experts, members of the administration 
and various organisations from the EU as well as from Hungary. 

In the first panel, the challenges of and the experience drawn from 
the application of the Directive, and also the appropriate practice 
was evaluated, while in the second panel, the European Commis-
sion’s Multi-Annual Action Plan and the possible future directions 
were discussed. Focus was put on the draft opinion of the commit-
tee responsible in the European Parliament, proposed partly by 
MEP JÁVOR, and also on the principal of environmental liability.

Speakers of the first panel were Vice-Ombudsman GYULA BÁNDI,  
Via Iuris legal expert IVANA FIGULI from Slovakia, Member of 
the IX. District of Budapest Municipality KRISZTINA BARANYI  
from Együtt, Chief Executive, ELGOSCAR-2000 GERGELY TÓTH,  
President of Environmental and Management Legal Association 
SÁNDOR FÜLÖP and Regional Expert of Central and Eastern Eu-
rope of Greenpeace GERGELY SIMON.

Speakers of the second panel included Head of Office for Envi-
ronmental Preservation from the Ministry of Agriculture BÁLINT 
DOBI, legal consultant of Stevens & Bolton in London VALERIE 
FOGLEMAN, Executive Secretary of the Hungarian Insurers Union 
CSABA KERÉKGYÁRTÓ and Member of the European Parliament 
and Vice-Chair of ENVI BENEDEK JÁVOR.

Following the presentations, during a lively exchange of know-how, 
experience, ideas and remarks, the stakeholders had the opportu-
nity to ask and make statements on the issue. Their contribution 
would, as aimed by the event itself, add to the final version of the 
draft opinion of the European Parliament.
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Megbízható hírforrások az Európai Parlamentben (és azon túl)
B U D A P E S T

I .  E V E N T S

Reliable information sources in the European Parliament
B U D A P E S T

Az Európai Parlament Budapesti Tájékoztatási Irodája interaktív workshopot szervezett 2017. június 1-jén, csütör-
tökön  az EurópaPontban “Megbízható hírforrások az Európai Parlamentben (és azon túl)” címmel. 

A workshop célja a digitális újságíró kollégák számára naprakész információk átadása volt:  tudósítás könnyen, 
gyorsan az EP eseményeiről, digitális tartalmak, fogódzkodók a források ellenőrzéséhez. 

A résztvevő újságíró kollégák meghallgathatták SZÉKELY LÁSZLÓ LEVENTE, a Corvinus egyetem tudományos 
munkatársának előadását is a magyar médiafogyasztási szokásokról és az álhírek terjedésének problematikájáról. 

Az EP webkommunikációs osztályának és sajtószolgálatának munkatársai az alábbi témákban tartottak előadást 
és workshopot a nap során: 
• Hogyan értesülhetünk leggyorsabban az EP híreiről? (sajtóközlemények, cikkek, infografikák, élő közvetítések, 

hírlevél)
• Hogyan tudjuk megkönnyíteni a munkát? (ingyenesen elérhető képek, videók, grafikák, közvetítések, hanganya-

gok letöltése, mi mikor jelenik meg magyar nyelven, háttéranyagok, stb.)
• A közösségi média és a hírek (trendek a Twitteren és a Facebookon, mitől lesz jó egy tweet, ingyenes online 

szerkesztő programok, amelyek segítségével kitűnhetünk a tömegből).
• Az álhírek problematikája, statisztikák, érdekesség, mit tesz az EP és az EU ezen a téren?
• 5 lépéses útmutatónk: hogyan ismerjük fel az álhíreket?
• Átláthatóság, hozzáférés dokumentumokhoz az Európai Parlamentben, gyakorlati példák.

The European Parliament Information Office in Hungary organized an interactive workshop on 1st June, entitled: 
„Reliable information sources in the European Parliament – and far beyond”.

The aim of the workshop was to provide up-to-date information to digital journalists: reporting easily, quickly on 
EP events, digital content, reliable sources to check the information backgrounds, etc.

LEVENTE LÁSZLÓ SZÉKELY (Corvinus University) gave a brief presentation about media consumption in Hungary 
and the problem of spreading of fake news. 

Colleagues from the web-communication and press unit of the European Parliament gave presentation and work-
shops during the day: 
• How to get up to date information about the European Parliament’s news? (press releases, articles, infogra-

phics, online streaming, newsletters).
• How to help the work of journalists? (free pictures, videos, illustrations, streaming, download of AV material, 

Hungarian articles, background materials, etc.). 
• Social media and news (trends on Twitter and Facebook, how to write a good tweet, online editor applications 

which help to  stand out from the crowd).
•  Problem of fake news, statistics, what can the EP and EU do about fake news?
• 5 steps to spot fake news guide: how to counter misinformation.
• Transparency, access to documents in the European Parliament, practical examples. 
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Migráció-menedzsment konferencia  
az Európai Parlament szervezésében

B R Ü S S Z E L

I .  E V E N T S

High-level conference on migration management,  
organized by the European Parliament
B R U S S E L S

Az Európai Unió olyan mértékű bevándorlá-
si nyomással néz szembe, mely megkérdője-
lezi reakciós képességünket is. Ez a nyomás 
kihívást jelent az európai egység, az euró-
pai szolidaritás és hatékonyság számára. Ál-
lampolgáraink számára újra kell építenünk 
az európai igyekezetet, törekvést és közös, 
értelmezhető elképzelést kell megfogalmaz-
nunk a 2019-es európai választásokat meg-
előző időben. 

Az Európai Parlament elkötelezte magát a 
Római Nyilatkozat mellett: „Európában az 
állampolgároknak biztonságban kell len-
niük és szabadon kell mozogniuk, Európá-
nak biztonságos külső határok kellenek, 
és fenntartható, felelős vándorláspolitika 

nemzetközi szabványok szerint. Európa elkötelezett a terrorizmus 
és szervezett bűnözés elleni harccal szemben.” 

Az Európai Parlament mindent megtesz a nemzetállamok és az in-
tézmények ilyen irányú ösztönzéséért, és stratégiát javasol a foko-
zott intézményközi együttműködésre. 

Ennek az első lépése volt a magas szintű értekezlet összehívása, 
melynek célja egy közös üzenet megfogalmazása a 2019-es európai 
választásokat megelőzően. 

A panelbeszélgetések és előadások a külső határok biztonsága, a 
migráció kezelése és gyakorlati példák, valamint a harmadik orszá-
gok megsegítése köré szerveződtek. 
A konferencia hatalmas érdeklődést generált  mind a résztvevők, 
mind a sajtóképviselők körében, több, mint 800 résztvevő volt je-
len. 

Az értekezleten részt vett ANTONIO TAJANI, az EP elnöke, JEAN- 
CLAUDE JUNCKER, az EB elnöke, és DONALD TUSK, a Tanács 
elnöke, valamint FEDERICA MOGHERINI, az unió külügyi képvi-
selője is. A felszólalók között voltak a tagállamokból meghívott, a 
területen dolgozó, ott érintett előadók is, az EB Biztosai, az ENSZ 
és a Nemzetközi Migrációs Segélyszervezet vezetői is. Az Európai 
Parlament Tájékoztatási Irodája 7 újságírót hívott meg a 2017. júni-
us 21-i konferenciára.

The European Union faces migration challenges of such magnitude 
that they question our ability to address them in a coordinated 
manner. These challenges will probably be one of the dominant 
themes of the 2019 European electoral campaign, as already expe-
rienced in national elections and referenda. We need to demonst-
rate strong and ambitious European leadership on such a central 
concern for our citizens, and be ready to deliver a common, re-
adable message on migration.

The European Parliament is committed to acting effectively upon 
the Rome Declaration, which prioritises “a Europe in which citizens 
are safe and can travel freely; a Europe with secure external bor-
ders and a responsible, sustainable migration policy that complies 
with international standards; and a Europe that is determined to 
fight terrorism and organized crime”.

The European Parliament takes the lead in encouraging the other EU 
institutions and the Member States to implement this Declaration, 
and proposes a strategy for increased inter-institutional coope-
ration, with a working method including a timetable and dead- 
lines.

In the two years to come, the European Union (institutions, Mem-
ber States, national parliaments, EU agencies, regions, etc.) should 
mobilise its resources and have its legislative, diplomatic, financial, security and humanitarian instruments drive 
a global strategy. Its objective should be to manage migration flows, and ensure a stable and prosperous environ-
ment at our borders.

To this end, and as suggested by various stakeholders from both inside and outside of the European Parliament, 
a high-level conference dedicated to migration management will be organised on 21 June 2017. Its objective is to 
raise the attention and create a sense of urgency ahead of the European Council on 22-23 June that will notably 
discuss migration and review progress on the implementation of the Malta Declaration and the external aspects 
of migration.

Topics of speeches and panel discussions included security of external borders, management of migration and 
practical examples, helping third countries.
The conference generated a huge interest and attracted more than 800 participants (stakeholders and journa-
lists).

Speakers included ANTONIO TAJANI, President of the European Parliament, JEAN-CLAUDE JUNCKER, President 
of the European Commission, DONALD TUSK, President of the European Council and FEDERICA MOGHERINI, 
High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, commissioners and representatives of 
the United Nations and the  International Organisation for Migration. The European Parliament Information Offi-
ce invited 7 journalists to the conference organized on the 21th June 2017.
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Átadták a VID@EU videópályázat díjait
B U D A P E S T

I .  E V E N T S

The awards of the VID@EU video fellowship have been given to winners
B U D A P E S T

A VID@EU elnevezésű videópályázatot az Európai Bizottság Ma-
gyarországi Képviselete és az Európai Parlament Tájékoztatási Iro-
dája írta ki idén tavasszal. A pályázatra három EU-s témakörben 
− digitális egységes piac, fiatalok mobilitása az EU-n belül, klíma-
változás és energiaunió − lehetett nevezni élőszereplős vagy ani-
mációs kisfilmekkel. A szakmai zsűri 47 pályaműből választotta ki a 
három legjobbat.

A Tabán ArtMoziban megrendezett díjátadón LŐVEI ANDREA, 
az Európai Parlament Tájékoztatási Irodájának vezetője örömét fe-
jezte ki, hogy a videópályázattal a fiatal generációhoz is közelebb 
kerültek olyan uniós szakpolitikák, amelyek hatással vannak min-
dennapjainkra. PERGER ISTVÁN, az Európai Bizottság Magyaror-
szági Képviseletének kommunikációs vezetője a pályázat témakö-
reinek aktualitására hívta fel a figyelmet  - mint például az idén 
30 éves Erasmus programra. A köszöntők után következtek a leg-
jobbnak ítélt videók, majd a videópályázat szakmai zsűrije átadta a 
díjakat a három kategóriában kihirdetett nyerteseknek. 

A digitális egységes piac kategória díját MAJOR ZSÓFI, a Skool ala-
pítója, a fiatalok mobilitása az EU-n belül kategória díját BANGÁNÉ 
JARECSNI RITA, az AFS Magyarország nemzetközi igazgatója, végül 
a klímaváltozás és energiaunió kategória díját FÜLÖP ORSOLYA, az 
Energiaklub szakmai vezetője adta át. Mindhárom díj átadásakor 
BOGNÁR PÉTER, a CineFil Co Kft. ügyvezető igazgatója is értékelte 
a nyertes pályaműveket, aki a zsűrizés során a filmes, szakmai hát-
teret képviselte.
A zsűritagok pontszáma alapján a digitális egységes piac kategórián 
belül FEJES KRISTÓF, a fiatalok mobilitása az EU-n belül kategóri-
ájában SZABÓ BENCE, a klímaváltozás és energiaunió kategóriáján 
belül KOPECSKÓ ATTILA vihette haza a 300.000 Forintos ajándé-
kutalványt.

A három kategória díjazása után került sor 
a közönségdíj átadására. SÁFRÁNY SOMA 
1268 szavazattal nyerte el a közönség el-
ismerését és a 300.000 forintos ajándéku-
talványt. A közönségdíjas alkotás a fiatalok 
mobilitásának témáját dolgozta fel.

The VID@EU video fellowship was launched 
by the European Commission Representa-
tion in Hungary and the European Parlia-
ment Information Office in spring 2017. 
Applicants were called to submit applica-
tions of short films or animated cartoons 
on three EU-related areas: digital single 
market, youth mobility within the EU and 
climate change and energy union. The pro-
fessional jury chose the three best films out 
of an overall number of 47 applications.  

In the award ceremony Tabán Art Movie 
Theatre, ANDREA LŐVEI, Head of the Euro-
pean Parliament Information Office empha-
sized that via the video fellowship, younger 
generation could familiarised itself with EU 
policies that have impact upon our everyday life. ISTVÁN PERGER, 
Head of Communication Sector of the European Commission Rep-
resentation in Hungary called the attention to the pertinence of 
the areas of the fellowship, such as the Erasmus programme  which 
is turning 30 this year. The welcoming remarks were followed by 
the screening of the three best videos, and then the jury awarded 
the prizes to the winners of each category

The winner prize of the digital single market category was granted 
by the founder of Skool, ZSÓFI MAJOR; that of the youth mobility 
within the EU category  was awarded by the International Director 
of AFS Hungary MRS. RITA JARECSNI BANGA; the prize for the 
climate change and energy union category was delivered by the Ex-
pert Director of Energy Club, ORSOLYA FÜLÖP. Representing the 
film industry, Executive Director of CineFil Ltd. PÉTER BOGNÁR 
appraised each applications. According to the jury’s ratings, the 
gift coupon of HUF 300 000 in the category of digital single mar-
ket went to KRISTÓF FEJES, in the category of the youth mobility 
within the EU it was granted to BENCE SZABÓ, and in the climate 
change and energy union category it was awarded to ATTILA KO-
PECSKÓ.

Following the delivery of the prizes, the audience award was grant-
ed to SOMA SÁFRÁNY, who also won a gift coupon of HUF 300 
000 with 1268 votes. His application elaborated on the topic of 
youth mobility.

A nyertes videók megtekinthetők:
The winning videos are available at:

FEJES KRISTÓF

SZABÓ BENCE

KOPECSKÓ ATTILA

SÁFRÁNY SOMA
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Magyarországi középiskolák csatlakoztak az Európai Parlament Nagykövet 
Iskolája programhoz

B U D A P E S T

I .  E V E N T S

Hungarian secondary schools have joined the European Parliament 
Ambassador School (EPAS) programme
B U D A P E S T

Az Európai Parlament Nagykövet Iskolája prog-
ramot Magyarországon is elindította az Euró-
pai Parlament budapesti Tájékoztatási Irodá-
ja 2017-ben, így az már minden tagállamban 
elérhető a középfokú oktatási intézmények 
számára. A programban részt vevő, a kritériu-
mokat teljesítő iskolák 2017. június 9-én ün-
nepélyes keretek között vehették át az Európai 
Parlament Nagykövet Iskola plakettjét és okle-
veleit. 

A Nagykövet Iskola program célja a fiatalok fi-
gyelmének felkeltése az Európai Unió munká-
ja, eredményei iránt, aktív ismereteket nyújtva 
mind az Unióról, mind az Európai Parlament-
ről. Az iskoláknak olyan oktatási tevékenységet 
kell végezniük, amely felhívja a figyelmet az 

európai parlamentáris demokráciára és az európai polgárság értékeire. 
A program további célja, hogy létrejöjjön egy iskolákból, tanárokból és 
diákokból álló, az Európai Parlamenttel, képviselőivel és a tájékoztatási 
irodákkal együttműködő, egyre növekvő hálózat.

„Az Európai Parlament Nagykövet Iskolája programunk nagy sikerrel in-
dult”, mondta el LŐVEI ANDREA, az Európai Parlament Magyarországi 
Tájékoztatási Irodájának vezetője. „A programhoz történő csatlakozás 
alapfeltétele nem egy egyszeri, hanem egy folyamatos, az európai uni-
ós értékek, vívmányok, szellemiség átadását szolgáló oktatási-nevelési 
tevékenység folytatása az adott iskolában.”

Az ünnepségen résztvevőket SCHÖPFLIN GYÖRGY, európai parlamenti 
képviselő köszöntette.  „Európai polgári feladat az Európai Unióról tájé-
kozódni, hiszen a jövő az Európai Unióról is szól, amely mindannyiunkat 
érint valamilyen formában.”  Beszédében a képviselő egyben felhívta a 
figyelmet az Európai Polgári Kezeményezés fontosságára is.

A diákok, mint a program junior nagykövetei, bemutatták az iskolaév során megvalósított EP-vel 
és EU-val kapcsolatos tevékenységeiket, majd SCHÖPFLIN GYÖRGY átadta az iskolák részvé-
telét jelképező plaketteket és okleveleket a programban résztvevő Szenior (pedagógusok) és 
Junior (diákok) nagykövetek részére. 

Magyarországon a programhoz az első évben 25 intézmény (gimnáziumok, szakgimnáziumok, 
szakiskolák) csatlakozott. A következő tanévben további középfokú oktatási intézmények is be-
kapcsolódhatnak a programba.

In 2017, the European Parliament Information Of-
fice launched the European Parliament Ambassa-
dor School programme in Hungary, which is now 
accessible for all secondary educational institu-
tion in each Member State.  The representatives 
of the participating schools fulfilling the criteria of 
the project could take over the European Parlia-
ment Ambassador School plaquet and certificates 
in festive ceremony on 9 June 2017. 

The aim of the Ambassador School programme is 
to raise awareness of the young generation to the 
activities and the achievements of the European 
Union, and to inform them on both the EU and the 
European Parliament. The participating schools’ 
mission is to call attention to the values of the Eu-
ropean parliamentary democracy and the Euro-
pean citizenship in their curriculum. As a further goal, the programme seeks 
to develop an ever growing network of schools, teachers and students who 
will then have the opportunity to co-operate with the European Parliament, 
its MEPs and the EPIOs.

“The kick-off of our European Parliament Ambassador School programme 
was a great success”, said ANDREA LŐVEI,  Head of European Parliament 
Information Office in Hungary in her speech opening the event.  “The set of 
criteria for joining the program is not a one-off criteria, but it requires a con-
tinuous educational and training activity in which the values, achievements 
and spirit of the European Union are transmitted to the students.”

MEP GYÖRGY SCHÖPFLIN also welcomed the participants of the event. 
“It is the duty of the European citizens to inquire about the future, as fu-
ture also means the European Union which affects all of us in one way or 
another.”- he highlighted.  In his speech, he also drew the attention to the 
significance of the European Citizens’ Initiative.

As junior ambassadors of the project, the students presented activities in relation to the EP and the EU which they had under-
taken throughout the school year. Finally MEP  GYÖRGY SCHÖPFLIN handed over the EP Ambassador School plaquettes and the 
certificates to the Senior (teachers) and Junior (students) Ambassadors of the project. 

In 2017 altogether 25 Hungarian secondary educational institutions, including grammar and vocational schools joined the EPAS 
programme. In the next school year, further secondary schools will be invited to participate.
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EP-képviselővel is beszélgethettek fiatalok a Szigeten
B U D A P E S T

I .  E V E N T S

MEPs at Sziget
B U D A P E S T

A korábbi évek hagyományaihoz híven idén is volt European Mee-
ting Point helyszín a Sziget Fesztiválon, ahol az érdeklődők a fesz-
tivál egyéb programjai mellett tájékozódhadtak az Európai Unióról, 
az uniós továbbtanulásról, munkavállalásról és jogokról. 
A Sziget Civil Szigetén UJHELYI ISTVÁN európai parlamenti kép-
viselővel beszélgethettek a fiatalok augusztus 11-én, pénteken 15 
órától. A kötetlen beszélgetés során szó volt képviselő úr munkájá-
ról, arról, hogy ő milyennek látja az EU jövőjét és a fiatalok szere-
pét a politikában, döntéshozatalban, illetve válaszolt a részt vevők 
kérdéseire.
A beszélgetés a megjelenő érdeklődőkhöz igazítva magyar és angol 
nyelven folyt.
 
A European Meeting Point programjait az Európai Bizottság Ma-
gyarországi Képviselete az Európai Parlament Tájékoztatási Irodá-
jával közösen, 12 szervezettel (AEGEE Budapest, AFS Magyarország 
Nemzetközi Csereprogram Alapítvány, Corvinus Külügyi és Kulturá-
lis Egyesület, Együtt Európáért Alapítvány, Erasmus+ Programiroda, 
Erasmus Student Network Hungary, Café Babel Budapest, JEF-Hun-
gary, Ifjúsági Konzultációs Kör – OneEurope – Szólj Bele!, Pillar Ala-
pítvány, Szubjektív Értékek Alapítvány, UEF Hungary) együttműkö-
désében valósította meg.

Similar to last year’s traditions the European Meeting Point loca-
tion awaited visitors of the Sziget Festival this year to provide them 
information on studying and working in the EU, their rights as EU 
citizens and on the programmes of the festival.

At the Civil Island area the visitors could meet MEP ISTVAN UJHELYI  
on 11 August, Friday, from 3 pm. During the informal conversation 
Mr. Ujhelyi spoke about his work as an MEP, and the young people 
could ask questions about his point of view on the future of Eu-
rope, and the role of youth in shaping it.
The language of the conversation was Hungarian and English, ad-
justing to the attendants.

The programs of the European Meeting Point were carried out to-
gether by the Representation of the European Commission in Hun-
gary and the European Parliament Information Office in Hungary 
cooperating with 12 organizations (AEGEE Budapest, AFS Hungary 
Intercultural Programs Foundation, Corvinus Society for Foreign 
Affairs and Culture, Together for Europe Foundation, Erasmus+ 
Program Office, Erasmus Student Network Hungary, Café Babel 
Budapest, JEF-Hungary, Youth Consultative Service - OneEurope - 
Szólj Bele!, Pillar Foundation, Subjective Values Foundation, UEF 
Hungary).
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Széll Tamás és Szilárd István átvették  
az Európai Polgár díjat

B U D A P E S T

I .  E V E N T S

Tamás Széll and István Szilárd have been honoured with  
the European Citizen’s Prize - Hungary
B U D A P E S T

Prof. DR. SZILÁRD ISTVÁN és SZÉLL TAMÁS 2017 szeptemberé-
ben vehette át a rangos kitüntetést, amelyet az Európai Parlament 
ítél oda minden évben olyan kivételes teljesítményt nyújtó szemé-
lyeknek illetve szervezeteknek, akik hozzájárultak a polgárok és a 
tagállamok közötti szorosabb integráció, a közös megértés előmoz-
dításához.

2017. szeptember 3-án a Pécsi Tudományegyetem Általános Or-
vostudományi Kar tanévnyitó rendezvények keretében vehette át a 
rangos elismerést Prof. DR SZILÁRD ISTVÁN. Az ünnepségen Prof. 
DR. MISETA ATTILA, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvos-
tudományi Kar dékánja, PÁVA ZSOLT, Pécs Megyei Jogú Város pol-
gármestere és DR. LEDIA LAZERI a WHO magyarországi irodájának 
vezetője mondott köszöntőt. A díjat PELCZNÉ DR. GÁLL ILDIKÓ, az 
Európai Parlament alelnöke adta át a díjazott részére és méltatta a 
migrációs egészségügy területén elért munkáját. 

SCHÖPFLIN GYÖRGY, európai parlamenti képviselő SZÉLL TAMÁS,  
séf számára 2017. szeptember 15-én az Európa Pontban megren-
dezett díjátadón adta át a díjat. LÉVAI ANIKÓ asszony, a Magyar 
Konyha szerkesztőbizottságának elnöke és HAMVAS ZOLTÁN, 
a Magyar Bocuse d’Or Akadémia elnöke méltatta SZÉLL TAMÁS 
séf szakmai tevékenységét. A köszöntőket követően SCHÖPFLIN 
GYÖRGY EP-képviselő adta át a díjat SZÉLL TAMÁS részére és mél-
tatta a konyhamesterség területén végzett kimagasló tevékenysé-
géért. 

In September 2017 Prof. DR. ISTVÁN SZILÁRD and Mr TAMÁS 
SZÉLL have been honoured with the prestigious European Citizen’s 
Prize, which is awarded by the European Parliament in each year 
to individuals or groups for their outstanding contributions to the 
promotion of better mutual understanding and closer integration 
between citizens and the Member States.

Prof. DR. ISTVÁN SZILÁRD received the Prize on 3 September 
2017 at the opening ceremony of the Medical School of University 
of Pécs. The ceremonial speeches were extended by Prof. DR. AT-
TILA MISETA, Dean of the Medical School of University of Pécs, 
ZSOLT PÁVA, Mayor of Pécs and DR. LEDIA LAZERI, Head of WHO 
Country Office in Hungary. The prize was handed over to the win-
ner by MEP ILDIKÓ GÁLL-PELCZ, Vice-President of the European 
Parliament who expressed her appreciation for Prof. DR. ISTVÁN 
SZILÁRD activities in the field of migration health.

MEP GYÖRGY SCHÖPFLIN handed over the prize for TAMÁS 
SZÉLL, chef on 15th of September 2017 in Europe House, Buda-
pest.  Ms ANIKÓ LÉVAI, President of the Editorial Board of Magyar  
Konyha magazine and Mr. ZOLTÁN HAMVAS, President of the Hun-
garian Bocuse d’Or Academy lauded the professional activities of 
Chef TAMÁS SZÉLL. The speeches were followed by the appraisal 
delivered by MEP SCHÖPFLIN, who afterwards handed over the 
European Citizen’s Prize to TAMÁS SZÉLL for his outstanding con-
tributions in the field of gastronomy. 



3130 European Parliament Information Office in Hungary |  www.europarl.huEurópai Parlament Tájékoztatási Irodája Magyarországon |  www.europarl.hu

I .  R E N D E Z V É N Y E I N K

Az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságának látogatása 
Magyarországon

B U D A P E S T

I .  E V E N T S

The Budgetary Control Ccommittee of the European Parliament made an 
official visit to Hungary 
B U D A P E S T

Az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Szakbizottsága (CONT) tényfeltáró látogatást 
tett Magyarországon 2017. szeptember 18-20. között. A Költségvetési Ellenőrző Bizottság 
az uniós kiadások felhasználásának jogszerűségét és hatékonyságát ellenőrzi: rendszeres 
látogatásokat tesz a tagállamokban és a harmadik országokban, melyek során az uniós 
források felhasználását vizsgálja. Ez a látogatás egy korábbi, 2011-es tényfeltáró látogatás 
folytatása volt.

Az INGERBORG GRÄSSLE (EPP, Németország) vezette bizottság kilenc európai parlamenti 
képviselőből, az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság munkatársaiból állt. A de-
legáció olyan helyszínekre látogatott el, amelyeken az  EU által finanszírozott beruházások 
valósultak meg, valamint találkozott a civil szféra, a nemzeti parlament, az Állami Számve-
vőszék tisztviselőivel és más döntéshozókkal is.

Az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája segítséget nyújtott a programok szervezésében 
a kormányzati és egyéb szereplőkkel együtt, ezenkívül a nem kormányzati szervezetek ta-
lálkozójának és a sajtótájékoztatónak az egyik legfontosabb szervezője volt.

The Budgetary Control Committee of the European Parliament is in charge of controlling 
the legality and efficiency of EU spending. It undertakes visits to Member States regularly 
as well as third countries to inspect the use of EU funds. This particular mission was a fol-
low-up on an earlier mission to the country in 2011.

Composed of nine EP members, members of the European Commission and the Court of 
Auditors, and led by the Committee Chair INGEBORG GRÄSSLE (EPP, Germany), the mis-
sion visited project sites between and met representatives of the civil society, the Parlia-
ment, the State Audit Office and other stakeholders.

The EPIO has assisted in the organization of the programmes with governmental and other 
actors, and was the main organizer of an NGO meeting and a press conference.
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Az Európai Parlament Nagykövet Iskolája Program  
pedagógusainak látogatása Brüsszelben

B R Ü S S Z E L

I .  E V E N T S

Visit Of Hungarian Epas teachers  
in Brussels 
B R U S S E L S

Az Európai Parlament Nagykövet Iskolája 
programban részt vevő 20 magyar közép-
fokú oktatási intézmény pedagógusai 2017. 
október 16-17-én tanulmányúton vettek 
részt Brüsszelben.

A kétnapos program első napján a Szenior 
Nagykövetek az Európai Bizottság épüle-
tében tettek látogatást, ahol lehetőségük 
nyílt az oktatási, képzési- és ifjúságpolitika, 
a kulturális politika, valamint az Európai 
Unió egyéb szakpolitikai területeinek fele-
lőseivel való találkozásra és beszélgetésre.

A második napon az Európai Parlament épületében a magyar láto-
gatócsoportokért felelős LÁNG PÉTER tartott előadást az Európai 
Parlament tevékenységéről a csoport tagjainak. ERDŐS NORBERT 
európai parlamenti képviselővel való találkozás remek lehetőséget 
biztosított a csoport tagjai számára, hogy betekintést nyerjenek a 
munkájába és ezáltal egy európai parlamenti képviselő mindennapi 
életébe.

A pedagógusok, mint intézményük Szenior Nagykövetei és az uni-
ós témák aktív kezdeményezői nagyra értékelték, hogy gyakorlati 
kérdéseket és a jövőbeli terveket vitathattak meg, valamint meg-
oszthatták tapasztalataikat az Európai Bizottság Kommunikációs 
Főigazgatóságának munkatársaival: KATRIN RUHRMANN igazga-
tóval, JESUS GOMEZ osztályvezetővel és VIDUSIN ZVONIMIRral, 
az Európai Parlament Nagykövet Iskolája program koordinátorával.

Az Európai Parlament épülete köré szervezték a program befeje-
ző eseményeit. CONSTANZE ITZEL egységvezető és LAURENCE 
BRAGARD az Európai Történelem Házában kiválóan bemutatatták 
a tanárok számára elérhető legkorszerűbb felszereléseket és okta-
tási anyagokat. Végül, de nem utolsó sorban kifejezetten a csoport 
számára szervezett tárlatvezetésen vettek részt a pedagógusok az 
Európai Parlament látogatóközpontjában, a Parlamentáriumban, 
ahol részletes tájékoztatót tartott DAMOKOS BENCE.

A tanulmányút későn este ért véget Budapesten a lelkes pedagógusok nagyon pozitív visszajelzéseivel, akiknek 
nem lett volna alkalmuk ilyen mélyreható betekintést nyerni és első kézből tapasztalatot szerezni az Európai Par-
lament munkájáról és működéséről, valamint magáról az egész Európai Unióról. Mindannyian tele vannak nagy-
szerű új ötletekkel és történetekkel, amelyeket megoszthatnak diákjaikkal és kollégáikkal.
A brüsszeli tanulmányút az Európai Parlament magyarországi Tájékoztatási Irodája és az Európai Bizottság Ma-
gyarországi Képviselete közös szervezésében valósult meg.

20 teachers from Hungary participating in the EPAS program visited 
Brussels on 16-17 October. During the first day the Senior Ambas-
sadors explored the European Commission, and had meetings and 
discussions with experts on the field of education, youth and cul-
ture and other related policy areas of the European Union.

The second day of the visit was dedicated to the European Parlia-
ment. Teachers have enjoyed the introduction to the work of the 
EP by PÉTER LÁNG of the Visitors and Seminars Unit. 
The meeting with MEP NORBERT ERDŐS provided a great oppor-
tunity for the group to get an insight to the work and daily life an 
MEP. Being senior ambassadors and active promoters of EU topics 
in their schools, teachers have really appreciated the opportunity 
to discuss practical matters and future plans as well as to share 
their experience with DG COMM colleagues: KATRIN RUHRMANN, 
Director, JESUS GOMEZ, Head of Unit and VIDUSIN ZVONIMIR, 
EPAS coordinator. 

Final program points have been planned around the EP’s attractions. CONSTANZE ITZEL Head of Unit and LAURENCE  
BRAGARD of the House of the European History made an excellent introduction to the state of the art facilities 
and the education materials available for teachers. Last but not least, the group participated in a tailor made guid-
ed tour and received a detailed explanation of the video contents in the Parlamentarium by BENCE DAMOKOS.

The study visit ended late at night in Budapest with a very positive feedback from the enthusiastic teachers, who 
otherwise would never have had the possibility to gain such a deep insight and first-hand experience to the work 
and functioning of the EP and the EU as a whole. They have all been filled with great new ideas and stories to 
share with their students and fellow teachers.
The program was initiated and organized by the European Parliament Information Office in Hungary in joint co-
operation with the European Commission Representation in Hungary. 
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Az Európai Parlament Nagykövet Iskolája Program Magyarországon 
2017. októberi tréning az újonnan csatlakozó tanárok részére

B U D A P E S T

I .  E V E N T S

European Parliament Ambassador School Program in Hungary 
October 2017 - training day for new schools 
B U D A P E S T

Az Európai Parlament Nagykövet Iskolája 
programhoz Magyarországon a projekt el-
indításának évében, a 2016-2017-es tanév-
ben 25 iskola csatlakozott. 

Az idei tanévben újabb 10 iskolát tudtunk 
bevonni a programba.

A felkészülés érdekében a Szenior Nagykö-
vetek „Aktív Állampolgárság - Felkészülés az 
Európai Parlament Nagykövet Iskolája prog-
ramra” címmel 30 órás (3 napos) pedagógus 
továbbképzésen vesznek részt.

Az újonnan csatlakozó iskolák első két kur-
zusnapja 2017. október 20-21-én zajlott. A 
két képzési alkalom során a pedagógusok 
megismerkedhettek a program kritérium-
rendszerével, az Európai Parlament műkö-
désével, aktualitásaival, segítséget kaptak a 
gyakorlati tervezéshez, a metodológia kiala-
kításához és az iskolai programok megszer-
vezéséhez. Ezen túlmenően választ kaptak 
kérdéseikre a képzést vezető oktatási szak-
értőktől, illetve a meghívott - a programhoz 
már korábban csatlakozott - tanároktól. 

A képzés célja a Szenior Nagykövet jelölt 
pedagógusok ellátása praktikus ismeretek-
kel, pedagógiai-módszertani eszközökkel le-
endő koordinációs feladataik magas szintű 
ellátásához.

A visszajelzések alapján a tréning sikeresen 
felkészítette a résztvevőket a Nagykövet Is-
kola cím elnyerésére. Kitűnőnek értékelték 
a csoportokban megvalósuló tudás átadá-
sát, a tapasztalatok intenzív megosztását, a 
trénerek, előadók teljesítményét, valamint 
a szervezést, logisztikai megvalósítást is 
magasra értékelték.

In the school year of 2016/2017, which was 
the pilot year of the European Parliament 
Ambassador School Program in Hungary 25 
schools joined the program. 

This school year further 10 new institutions 
joined the project. 

In order to be prepared for the implemen-
tation of the program and meet the estab-
lished criteria Senior Ambassadors partici-
pate in a 30 hours (3 days) formation.

For new participants the first two days of the 
training was held on 20-21 October 2017. 
During the formation the 10 new teachers 
received detailed information about the 
criteria system of the program itself, about 
the structure and working methods of the 
European Parliament, they met and could 
ask their relevant questions from educa-
tional experts and the invited teachers al-
ready in the program. Furthermore they got 
practical help for planning their school year 
activities and methodology for leading the 
students through the teaching modules.

The aim of the course was to provide the Sen-
ior Ambassadors with practical knowledge  
and methodology tools, so that they could 
perform their coordination and team-lead-
er job at a high level.

According to feedbacks the training was a 
great success. They evaluated the group 
exercises excellent, and highly appreciated 
the knowledge and coaching of the experts 
as well as the logistical background work of 
the EPIO.
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LUX-filmnapok az Urániában – Az Európai Parlament filmművészeti díjára jelölt 
filmek vetítése - 2017. november 8-10.

B U D A P E S T

I .  E V E N T S

LUX Film Days in Urania Film Theatre – Screening of films nominated for the 
European Parliament’s film prize - 8-10 November 2017 
B U D A P E S T

2017. november 8. és 10. között az Európai Parlament Tájékoztatási 
Irodája az Uránia Nemzeti Filmszínházban mutatta be a LUX filmdíj-
ra jelölt, Európa sokszínűségét és értékeit közvetítő, egyúttal
fontos társadalmi problémákra reflektáló játékfilmeket. 

A 2017-es három döntős filmet (VALESKA GRISEBACH Western, 
AMANDA KERNELL Számi vér és ROBIN CAMPILLO 120 dobbanás 
percenként) a díj hagyományaihoz híven összeköti az európaiság, 
az európai identitás komplex kérdésköre, melyhez a szerzők valós 
élethelyzeteken és kihívást jelentő szituációkon keresztül közelíte-
nek.

A vetítésekre a Tájékoztatási Iroda Facebook-oldalán lehetett be-
lépőket nyerni egy rövid kvízjáték kitöltésével, a szakmai közönség 
pedig regisztráció útján vehetett részt az eseményen. A LUX-film-
napok háromnapos vetítéssorozata idén is beszélgetéssel kezdő-
dött, amelynek témája a női alkotók perspektívái a kortárs film-
gyártásban. A beszélgetésen részt vettek ENYEDI ILDIKÓ és GODA 
KRISZTINA filmrendezők, valamint MÉCS MÓNIKA producer. 

A vetítéssorozat hivatalos megnyitóján, november 8-án LŐVEI 
ANDREA, az Európai Parlament Tájékoztatási Irodájának vezető-
je, ELEKES BOTOND, az Uránia Nemzeti Filmszínház igazgatója és 
SOFIJA SZTEPANOV a 28 Times Cinema LUX filmdíj magyar nagy-
követe köszöntötték a nézőket és mutatták be a LUX filmdíjat. 

A LUX-filmnapok az idén is rengeteg érdeklődőt vonzottak, a három 
vetítésen közel 1200-an vettek részt. 

A LUX-filmnapok keretében került megrendezésre a Lumière Film-
klub az Európa Pontban 2017. november 21-án, együttműködésben 
az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletével. A filmklubban 
a Remény másik oldala  című, LUX filmdíjra jelölt filmet nézhet-
ték meg az érdeklődők. Az eseményt LŐVEI ANDREA, az Európai 
Parlament Tájékoztatási Irodájának vezetője nyitotta meg, amelyet 
a LUX filmdíjra fókuszáló beszélgetés követett BOGNÁR PÉTER,  
a LUX filmdíj döntőbizottságának magyar tagja és DEÁK Zsuzsanna, 
a Cirkó-film munkatársának részvételével.

Az Európa Pontban tartott beszélgetés és a vetítés több mint 70  
érdeklődőt vonzott.

In an event co-hosted by the European Parliament Information Of-
fice in Budapest and Urania National Film Theatre, the finalist films 
competing for the LUX Prize were screened between 8 and 10 No-
vember 2017. The nominated films reveal the diversity and values 
of Europe while reflecting on important social issues. 

Staying true to the traditions of the prize, all three finalist films  –  
Western by VALESKA GRISEBACH, Sami Blood by AMANDA  
KERNELL and BPM by ROBIN CAMPILLO –  showcase the complex 
issues of being European and that of the European identity which 
is illustrated through true stories and challenging situations.

Tickets for the screenings could be won through filling in a short 
quiz on the Facebook page of the European Parliament Information 
Office in Budapest, while press and professional audience were in-
vited to attend the event through registration. The three days of 
the screenings started off with a round table on the perspectives 
of female artists in contemporary filmmaking. The invited guests 
of the panel were film directors ILDIKÓ ENYEDI and KRISZTINA 
GODA, as well as MÓNIKA MÉCS, producer.

On the official opening of the screenings, ANDREA LŐVEI, Head of 
the European Parliament Information Office in Budapest, BOTOND  
ELEKES, Director of Urania National Film Theatre and SOFIJA  
SZTEPANOV, 2017 Youth Ambassador of Hungary for 28 Times  
Cinemas LUX Film Prize welcomed the audience and presented the 
film prize of the European Parliament.

The LUX Film Days were attended again by many this year too with 
the three screenings attracting an audience of 1200 in total.

The Lumière Film Club, shortly after the LUX Film Days, was host-
ed by Európa Pont on 21 November 2017  co-organised with the 
European Commission Representation in Hungary. The film club 
screening another LUX Film Prize nominee The Other Side of Hope, 
was opened by ANDREA LŐVEI, Head of the European Parliament 
Information Office and was followed by a discussion on the LUX 
Film Prize with the participation of PÉTER BOGNÁR, Hungarian 
member of the LUX Prize selection panel and Zsuzsanna DEÁK, rep-
resenting Cirkó-film.  
The screening and the discussion attracted 70 participants in Eu-
rópa Pont.
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Brexit és Brexit után - az Európai Unió jövője
B U D A P E S T

I .  E V E N T S

Brexit and after Brexit - the future of the European Union  
B U D A P E S T

Az Európai Parlament Magyarországi Tá-
jékoztatási Irodája „Brexit és Brexit után 
- az Európai Unió jövője” címen rendezett 
szakértői konferenciát és sajtófogadást no-
vember 10-én az Európa Pontban. A panel-
beszélgetés a Brexit tárgyalások jelenlegi 
állását vizsgálta, jelezve, hogy a tárgyalási 
folyamat elérte a félidejét. 

Az esemény célja az Unió és az Egyesült Ki-
rályság jövőbeni kapcsolatainak megvitatá-
sa az Európai Parlament felelős bizottsága 
és az érintett tagállam nézőpontjából, kü-
lönböző érdekelt szervezetek és szakértők 
részvételével. 

LŐVEI ANDREA, az Európai Parlament 
Magyarországi Tájékoztatási Irodájának 
vezetője felvázolta az Európai Parlament 
álláspontját a tárgyalásokban és üdvözöl-
te a meghívott előadókat. IAN LINDSAY, 
Nagy-Britannia Magyarországra akkreditált 
nagykövete, Prof. SCHÖPFLIN GYÖRGY, 

európai parlamenti képviselő és TAKÁCS SZABOLCS, európai uniós ügyekért felelős államtitkár bemutatták kü-
lönböző álláspontjaikat a tárgyalások állása kapcsán egy intenzív panelbeszélgetés keretében. 

IAN LINDSAY, brit nagykövet, ismertette a brit kormány álláspontját és kiemelte, hogy az Egyesült Királyság célja 
egy olyan kreatív megoldás, amely egy új és egyedülálló kapcsolatot hoz létre az EU-val. Kitért a tárgyalások kap-
csán felmerülő három legmegosztóbb kérdésre is: a prioritás, hogy az állampolgároknak biztosítékot nyújtsanak, 
illetve, hogy a Nagypénteki megállapodást és a pénzügyi vállalásokat tiszteletben tartsák. „Mivel az Egyesült Ki-
rályságnak szüksége van az uniós munkavállalókra, az uniós állampolgároknak nem kell elhagyniuk az országot”, 
érvelt, illetve hangsúlyozta a védelem- és biztonságpolitika területén az együttműködés fontosságát.

SCHÖPFLIN GYÖRGY, európai parlamenti képviselő, a Brexit hátterére és fontosabb tanulságaira fókuszált. Sze-
rinte az Európai Unió jövőbeni kapcsolata az Egyesült Királysággal „nem lehet olyan jó, mint az uniós tagság”, 
ezzel célozva a jövőbeni gazdasági kapcsolatokra. SCHÖPFLIN továbbá arra is emlékeztetett, hogy „a Brexit akár 
nagyon fájdalmassá is válhat” az Egyesült Királyság számára. 

TAKÁCS SZABOLCS, európai uniós ügyekért felelős államtitkár a Brexittel kapcsolatos magyar álláspontról adott 
tájékoztatást: habár az Egyesült Királyság kilépése demokratikus folyamat eredménye, attól még komoly politikai 
és gazdasági veszteség az Uniónak és az EU-nak a károk a minimalizálására kell összpontosítania minél szorosabb 
gazdasági együttműködés segítségével.

European Parliament Information Office in Hungary held a stake-
holder conference and press reception on the 10th of November 
at EurópaPont with the title “Brexit and after Brexit. The future 
of the European Union”. The current state of Brexit negotiations 
were under scrutiny during the event, marking the half-way of the 
negotiations. 

The objective of the event was to discuss the future relations be-
tween the EU and the United Kingdom from the point of view of the 
EP’s responsible committee, AFCO and the Member State in con-
cern, with the participation of various stakeholders and experts. 

Ms ANDREA LŐVEI, the Head of the European Parliament Information Office in Hungary, outlined the EP’s stand-
point in the negotiations and welcomed the invited speakers. H.E. IAN LINDSAY British Ambassador of the UK to 
Hungary, MEP prof. GYÖRGY SCHÖPFLIN and Minister of State for EU Affairs SZABOLCS TAKÁCS presented their 
standpoints on the status of negotiations in an intense roundtable discussion.

H.E. IAN LINDSAY British Ambassador to Hungary, introduced the British government’s position, and highlighted 
the UK’s aim to have a creative solution and to develop a new and unique relationship with the EU. “Since the UK 
needs EU workers in the future there is no need for EU citizens to leave the UK”, he argued, and that the cooper-
ation in defence and security was of outmost importance in any relationship.

MEP SCHÖPFLIN focused mainly on the background and the wider lessons of Brexit. He claimed that the EU’s 
future relationship with the UK “cannot be as good as the membership itself”, referring to the future economic 
relationship. MEP SCHÖPFLIN also reminded, “Brexit can be really painful” for the UK. He urged the UK to take 
the special offers of the EU more seriously. 

Mr. SZABOLCS TAKÁCS, Minister of State for EU Affairs provided information about the Hungarian standpoint on 
Brexit.  His message was that even though the Brexit was a democratic choice, it will be a political and economic 
loss for the EU and the EU should minimize these harms with close economic co-operation in the future. 
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Kassai állampolgári fórum:  
Európa jövője és az Erasmus program 

K A S S A

I .  E V E N T S

Cross Border Citizens Forum in Košice: The Future of Europe and Youth 30th 
Anniversary of the Erasmus  program 
K O Š I C E

Európa jövője és az Erasmus program témájában rendezett fórumot 
az Európai Parlament magyarországi és szlovákiai Tájékoztatási Irodája 
Kassán. A november 20-i eseménynek a kassai Műszaki Egyetem adott 
otthont. A résztvevő szlovák és magyar diákok MONIKA SMOLKOVÁ 
és SCHÖPFLIN GYÖRGY európai parlamenti képviselőknek tehették 
fel kérdéseiket.

A fórumot LŐVEI ANDREA, az Európai Parlament budapesti Tájékoz-
tatási Irodájának vezetője, és DIONYZ HOCHEL, az EP szlovákiai Tá-
jékoztatási Irodájának PR-referense nyitották meg. Köszöntőjükben 
hangsúlyozták, hogy Európa jövőjének alakulása kiemelten  fontos a 
magyarországi és szlovákiai fiatalok számára is, és reményüket fejez-
ték ki, hogy a határközi fórum alkalmat szolgáltat a gyümölcsöző  esz-
mecserére az európai parlamenti képviselőkkel.

MONIKA SMOLKOVÁ EP-képviselő beszédében kiemelte, hogy fon-
tos megőrizni nemzeti identitásunkat, de nem szabad megengednünk, 
hogy szögesdrótok válasszanak el még egyszer egymástól minket. A 
jövő Európája a fiataloké. Az Unió egyik legsikeresebb kezdeményezé-
se, az Erasmus program,  kiváló lehetőség arra, hogy 170 különböző 
ország egyikében tanuljanak a diákok. Azok, akik az Erasmus program-
ban részt vesznek, pozitívan tekintenek a közös Európára és reménye-
ink szerint nem fogják engedni, hogy egy „Brexit” megismétlődhessen. 

Európa válságban van és az uniós intézményrendszer egy globalizáció 
előtti struktúra,  - fejtette ki  SCHÖPFLIN GYÖRGY európai parlamenti 
képviselő. „Rengeteg hatalom halmozódott fel Brüsszelben és hiányzik 
a polgárok befolyása arra, ami Brüsszelben történik. Az Európai Polgá-
ri Kezdeményezés például egy működőképes uniós eszköz arra, hogy 
a nép beleszólhasson a törvényalkotásba.” hangsúlyozta a képviselő. 

A kassai fórumon több mint 120-an vettek részt Magyarországról és 
Szlovákiából, köztük stakeholderek és szakértők, illetve miskolci, tokaji 
középiskolás diákok és kassai egyetemisták. A hallgatóság által feltett 
kérdésekből kiderült, hogy fontos kihívásnak tekintik a vidék helyze-
tét, fejlődését, illetve az ezzel kapcsolatos, országokon belüli elván-
dorlás problémáját. Emellett több kérdés is elhangzott a társadalmi 
párbeszéd sikeres helyreállítására, illetve a diákcsereprogram és mun-
kaerő áramlásának jövőbeli lehetőségére vonatkozóan.

A diákok kérdéseire reagálva SCHÖPFLIN GYÖRGY felhívta a figyel-
met arra, hogy az információhoz való hozzáférés a globalizált világban 
ugyan nagyon egyszerűvé vált, de a felszínes tájékozódás félrevezető 
lehet. Az álhírekkel kapcsolatban SMOLKOVÁ képviselőasszony is ki-
emelte, hogy tapasztalata szerint az Európai Unióval kapcsolatos hírek  
sok esetben nem tükrözik a valóságot, és kihangsúlyozta az alapos tá-
jékozódás fontosságát.

The Future of Europe and the 30th anniversary of the Erasmus program 
were the primary topics of the Cross Border Citizens Forum organized 
jointly by the EPIO Slovakia and Hungary. The event took place at the 
Technical University of Košice on 20th of November where the interest-
ed audience of Slovak and Hungarian stakeholders and students could 
engage in a direct dialogue with the invited MEPs, MONIKA SMOLK-
OVÁ and GYÖRGY SCHÖPFLIN.

The forum was opened by ANDREA LŐVEI, Head of the EPIO in Bu-
dapest, and DIONYZ HOCHEL, PR Officer of the EPIO in Slovakia. In 
their opening remarks they  both emphasized that the future of Europe 
is one of the most important issues for the young generation, and ex-
pressed their hope that the cross border discussion forum provides an 
excellent opportunity for fruitful exchanges of views with the invited 
Members of the European Parliament. 

In her speech SK MEP SMOLKOVÁ highlighted that it is important to 
preserve our national identity but still we should not allow that barbed 
wires separate us from each other. The future of Europe belongs to 
young people. One of the most successful initiatives of the EU is the 
Erasmus+ program, she said, which is an excellent opportunity for stu-
dents to study in one of 170 different countries. Those who are partici-
pating in the Erasmus program view positively the common Europe and 
hopefully will not allow an other  “Brexit” to repeat itself.

HU MEP GYÖRGY SCHÖPFLIN explained that Europe is in crisis and 
added that the EU institutional system is a structure of pre-globalisation 
times. “Too much power has been accumulated in Brussels and there is 
a lack of citizens’ influence on what is happening in Brussels. The Euro-
pean Citizens’ Initiative is a viable EU tool for people to get involved in 
legislation” emphasized the MEP. 

More than 120 people from Hungary and Slovakia participated in the 
forum including stakeholders and professional experts, in addition to 
students from the Technical University of Košice, Slovakia and high 
school students from the Hungarian cities Miskolc and Tokaj.

The questions raised by the audience through the SLI.DO application had shown that they consider the situation and the 
development of the regions and rural areas, as well as migration an important challenge. Moreover, several questions 
have been raised about the successful restoration of the social dialogue and the future potential of student exchange and 
labour mobility. 

Responding to the questions of the students MEP SCHÖPFLIN highlighted that although access to information has be-
come very simple in this globalized world, acquiring only superficial information could be quite misleading. Regarding 
fake news MEP SMOLKOVÁ underlined that according to her experience it is very common that myths about the Euro-
pean Union are overcoming reality and highlighted the importance of checking information sources. 
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Véget ért a „4 for Europe” középiskolai vetélkedő
B U D A P E S T

I .  E V E N T S

The conclusion of the 2017 „4 for Europe” high school contest   
B U D A P E S T

A december 8-i döntővel véget ért a 2017-
es „4 for Europe” középiskolások számára 
kiírt uniós témájú országos vetélkedő. Az 
országos döntőt a debreceni Fazekas Mihály 
Gimnázium csapata nyerte, így ők kaptak 
részvételi lehetőséget a 2017/2018-as tan-
év tavaszi félévében egy strasbourgi tanul-
mányútra az Európai Parlament EUROSCOLA  
programjának keretein belül.

Összesen 171, négy fős középiskolás diákok-
ból álló csapat jelentkezett a vetélkedőre, 
hogy számot adjon az Európai Unióval és az 
Európai Parlamenttel kapcsolatos ismeretei-
ről. Az első online fordulót követően régión-
ként a legjobb 10 csapat jutott be a regio-
nális döntőkbe, ahonnan a regionális forduló 
győztese, és összesített eredmény alapján a 
4 legjobb második helyen végzett csapat ka-
pott meghívást az országos döntőre, amelyre 
december 8-án Kecskeméten került sor.

A verseny során a diákoknak nem csak  
lexikális tudásra volt szükségük, hanem rá-
termettségüket és problémamegoldó képes-
ségüket kreatív feladatokkal kellett bizonyí-
taniuk, sőt, egyes feladatokhoz még előadói 
vénájukra is szükség volt.

A három forduló során a debreceni Fazekas 
Mihály Gimnázium négy fős csapata teljesí-
tett a legeredményesebben, így ők nyerték 
el a vetélkedő fődíját, a 2017/2018-as tanév 
tavaszi félévében az Euroscola-programban 
való részvétel lehetőségét. Az Euroscola 
-program keretein belül 28 tagállam közép-
iskolás diákjai tehetik próbára képességei-
ket az „Európai Fiatalok Parlamentje” for-

májában megrendezésre kerülő találkozókon az Európai Parlament 
üléstermében, Strasbourgban. A verseny 2-4. helyezett csapatai 
erdélyi tanulmányútra kapnak meghívást.

A „4 for Europe” vetélkedő a magyarországi Europe Direct Infor-
mációs Hálózat által, az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája, 
az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete a Katona József 
Könyvtár és az Informatikai és Könyvtári Szövetség együttműködé-
sével került megrendezésre.

The 8 December final marked the conclusion 
of the„4 for Europe” nationwide contest on the 
European Union for high school students. The 
team of Fazekas Mihály Gimnázium has won the 
final, thus the opportunity to participate in the 
spring semester of 2017/2018 on a study trip to 
Strasbourg in the framework of the European  
Parliament’s EUROSCOLA programme. 

Altogether 171 four-person teams consisting 
of high school students applied for the con-
test to give an account of their knowledge 
about the European Union and the European 
Parliament. After the first online round the 
regions’ 10 best teams participated in the re-
gional finals, from where the winners of the 
regional round, as well as according to the 
total results the 4 best runner ups were in-
vited to the national final, which took place 
on 8 December in Kecskemét.

During the competition the students did not 
only need lexical knowledge, but their ap-
titude and problem-solving skills were also 
tested by creative tasks, and in some cases 
even their performing vein was necessary.

The three rounds were completed the most 
successfully by the team of Fazekas Mihály 
Gimnázium, thus they won the prize of the 
contest, the opportunity to participate in 
the spring semester of 2017/2018 in the 
EUROSCOLA programme. In the framework
of the Euroscola-programme high school 
students of the 28 member states can test 
their skills during meetings organized in the
form of the “European Youth Parliament” in
the chamber of the European Parliament in
Strasbourg. The 2-4th teams won a study 
visit to Transylvania in 2018.

The ”4 for Europe” contest was organized 
by the Europe Direct Information Network, 
the European Parliament Information Office  
in Hungary, the European Commission Rep-
resentation in Hungary, the Katona József 
Library and the Alliance of Libraries and  
Information Institutes. 
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I .  R E N D E Z V É N Y E I N K

Szaharov-díj – Vendégünk: Lámia Adzsi Bassár 
B U D A P E S T

I .  E V E N T S

Sakharov Prize event with Lamya Haji Bashar 
B U D A P E S T

Az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája 
és az Európai Bizottság Magyarországi Kép-
viselete által közösen szervezett Szaharov-díj 
rendezvény 2017. december 13-án került 
megrendezésre az Európa Pontban. Az est 
vendége LÁMIA ADZSI BASSÁR, a Szaha-
rov-díj 2016-os kitüntetettje volt. Miután ki-
szabadult az Iszlám Állam fogságából, Lámia 
az Iszlám Állam által fogvatartott nők és az el-
nyomott jezidi kisebbség képviselője lett. 

A beszélgetésen Lámia elmesélte a történetét 
és megosztotta a jövőbeli terveit is a közön-
séggel. 2014 augusztusában az Iszlám Állam 
megszállta faluját, az észak-iraki Kocsót, és az 
összes férfit lemészárolta,  a nőket és a gyere-
keket a helyi iskolába terelték, ahonnan a fia-
tal lányokat elhurcolták és szexrabszolgaságra 
kényszerítették. Lámia és testvérei is fogságba 
kerültek, ahonnét 1 év és 8 hónap után Lá-
miának sikerült megszöknie és Németország-
ba menekülnie, ahol jelenleg is él. Felépülé-
se óta világszerte beszédeket tart és emberi 
jogi aktivistaként azon dolgozik, hogy minél 
többen értesüljenek az iraki jezidi kisebbség 
helyzetéről és az Iszlám Állam által nők ellen 
elkövetett szexuális erőszakról. 

Az eseményt nagy érdeklődés követte: több 
mint kilencvenen vettek részt a programon az 
Európa Pontban. A beszélgetésen a sajtó szá-
mos képviselője is részt vett.  A rendezvény az 
Európai Bizottság Magyarországi Képviselete 
és az Európai Parlament Tájékoztatási Irodájá-
nak közös szervezésében valósult meg.

In the framework of the European Public Space (EPS) cooperation, the 
EPLO Budapest and the ECREP in Hungary organized jointly this year’s 
Sakharov Prize Event in our Europe House, in Budapest on 13 December.  
The guest and main speaker of the event was LAMYA HAJI BASHAR, 
the 2016 Sakharov Prize laureate.  After escaping sexual enslavement 
by the Islamic State, she became spokesperson for women affected by 
IS enslavement and atrocities and for the persecuted Yazidi community. 

During the event, Lamya shared her story and her plans for the future 
with the interested HU audience. In her village, Kocho, Islamic state 
militants slaughtered all the males in August, 2014.  Young women, in-
cluding her and her sisters, were abducted by Islamic State militants 
and forced into sex slavery. After 1 year and 8 months captivity, she 
managed to escape and she fled to Germany, where she currently lives. 
Since her recovery, she has been giving speeches all over the world. 
Lamya has become active in raising awareness of the situation of the 
Yazidi community in Iraq and of the situation of women affected by the 
terrorist group’s campaign of sexual violence. 

The event in Budapest attracted high interest with altogether 90 par-
ticipants attending the programme in the Europe Point. Several repre-
sentatives of the media took part in the discussion, media coverage was 
also very high. The program was organised in cooperation with the Eu-
ropean Commission Representation in Hungary and the European Par-
liament Liaison Office in Hungary. 
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Az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája a 2017-es évben is folytatta a 2011 szeptemberében indított „EU-ta-
nóráit”: a foglalkozások általános - és középiskolás, valamint egyetemista csoportok és speciális igényű csoportok 
számára indulnak, a programok helyszínéül pedig a Millenáris parkban található Európa Pont szolgál.

A 2016/2017-es tanévben 2762 diák diák vett részt az EU-Tanóra projektben, összesen 81 foglalkozás kereté-
ben.
A projekt célja, hogy hasznos és közérthető információval lássa el az érdeklődőket és közelebb hozza az Európai 
Parlamentet, valamint az EP-képviselőket az állampolgárokhoz. A program keretében az EU-mix, EU-karrier és 
EU-kultúra modulok közül választhatnak az érdeklődő csoportok. A modulokban kiemelt szerepet kap az Európai 
Parlament felépítése, szerepe a mindennapokban, az EP által képviselt értékek.

In 2017 the European Parliament Information Office for Hungary has continued giving EU 
lessons: the program was launched in 2011 for elementary, high school and university stu-
dent groups, as well as for students with special needs venued in the Európa Pont located 
at Millenáris Park.

The 2016/2017 academic year had over 2762  school students participate on an overall 
of 81 EU lessons.
The aim of the project is to provide useful and handy information for visitors and to bring 
the European Parliament and the MEPs closer to the citizens. The scheme of the program 
allows visitors to choose from the EU-mix, the EU-career and the EU-culture modules. 
Each module puts a special emphasis on the structure of the European Parliament, its role 
in everyday life and on the values the EP represents.

I I .  Á L L A N D Ó  P R O G R A M J A I N K

EU tanóra - Látogatói csoportok az Európa Pontban
B U D A P E S T

I I .  P E R M A N E N T  P R O G R A M S

EU Lesson - Visiting Groups at the Európa Pont
B U D A P E S T

The European Parliament Press Service organises thematic press 
seminars each year in Brussels, Strasbourg and the member states 
for journalists on the communication priorities and legislative dos-
siers of the European Parliament. 

The seminars of 2017:
- Press seminarin Brussels: Civil Law on 7-8 February 2017 
- Press seminar in Brussels: Women’s economic empowerment: 

Let’s act together, 7-9 March 2017
- Workshop in Budapest: “Reliable information sources in the Eu-

ropean Parliament”, 1 June 2017
- Press seminar in Brussels: A Fair Share in Europe - Creating a Common Asylum System, 6-7 June 2017
- Press seminar in Brussels: High level conference on migration management, 21 June 2017
- Press seminar in Brussels: high level conference on tourism industry -  27 September 2017
- Press seminar Strasbourg: LUX-prize 2017 – 15. Nov. 2017
- Press seminar Brussels: The audiovisual services of the EP and other EU institutions – 21-24 November 2017 
- Press seminar Strasbourg:  Sakharov Prize 2017 – 13 December 2017

58 journalists took part in the press seminars organised by the central press services and by European Parliament 
Information Office in Hungary.

INVITING JOURNALISTS TO THE PLENARY SESSIONS OF THE EUROPEAN PARLIAMENT
The European Parliament Information Office also provides the opportunity to the audiovisual, online and written 
press journalists to attend the plenary sessions of the European Parliament. Through this opportunity, 68 jour-
nalists have participated in the plenary sessions of the European Parliament in 2017. 

Az Európai Parlament központi Sajtószolgálata minden évben tematikus szemináriumokat szervez szakújságírók 
számára az Európai Parlament kommunikációs prioritásával és jogalkotási dossziéival kapcsolatban, Brüsszelben 
és Strasbourgban, illetve a tagállamokban.

2017-ben szervezett szemináriumok (nem teljes lista) 
- Brüsszeli sajtószeminárium: Robotika szabályozása, 2017. február 7-8. 
- Brüsszeli sajtószeminárium : A nők gazdasági lehetőségei, 2017. március 7-9.
- Budapesti workshop: Megbízható hírforrások az Európai Parlamentben (és azon túl), 2017. június 1.
- Brüsszeli sajtószeminárium: Az európai menedék-rendszer kialakítása: európai „fair share”, 2017. június 6-7. 
- Brüsszeli sajtószeminárium: Magas szintű konferencia a migrációról az Európai Parlament elnökének kezdemé-

nyezésére - 2017. június 21. 
- Brüsszeli sajtószeminárium: Magas szintű konferencia a turisztikai iparról az Európai Parlament elnökének kez-

deményezésére -  2017. szeptember 27.
- Strasbourgi sajtószeminárium: LUX filmdíj 2017 – 2017. november 15.
- Brüsszeli sajtószeminárium: Az EP és az uniós intézmények audiovizuális eszközei – audiovizuális újságírók szá-

mára – 2017. november 21-24.
- Strasbourgi sajtószeminárium: Szaharov-díj 2017 – 2017. december 13.

A központi sajtószemináriumokon és az Európai Parlament Magyarországi Tájékoztatási Irodája által szervezett 
sajtószemináriumokon összesen 58 újságíró vett részt.

ÚJSÁGÍRÓK MEGHÍVÁSA AZ EURÓPAI PARLAMENT PLENÁRIS ÜLÉSEIRE
Az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája lehetőséget biztosít az audiovizuális, online és írott sajtó képviselői 
számára az Európai Parlament plenáris ülésein való részvételre. A meghívottak élőben követhetik figyelemmel az 
üléseket, részletesen megismerhetik az Európai Parlament működését, illetve betekintést nyerhetnek az európai 
parlamenti képviselők munkájába is. E program keretében 2017-ben irodánk 68 újságírót hívott meg az Európai 
Parlament plenáris üléseire.

I I .  Á L L A N D Ó  P R O G R A M J A I N K

Brüsszeli sajtószemináriumok
B R Ü S S Z E L

I I .  P E R M A N E N T  P R O G R A M S

Brussels Press Seminars
B R U S S E L S
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I I .  Á L L A N D Ó  P R O G R A M J A I N K

Euroscola-játék
B U D A P E S T

I I .  Á L L A N D Ó  P R O G R A M J A I N K

Európa Pont rendezvényei
B U D A P E S T

I I .  P E R M A N E N T  P R O G R A M S

Euroscola Game
B U D A P E S T

I I .  P E R M A N E N T  P R O G R A M S

Európa Pont Events
B U D A P E S T

Az Európai Bizottság Magyarországi Kép-
viseletének és az Európai Parlament Tájé-
koztatási Irodájának létesítménye nemcsak 
hasznos információkkal, hanem számos iz-
galmas, európai témájú szakmai és kultu-
rális programmal is várja a látogatókat az 
Európai Unió Házának földszintjén és galéri-
áján. Célunk, hogy Budapesten olyan pezs-
gő európai közösségi teret hozzunk létre, 
ahová mindenki szívesen betér, és amely a 
szakmai programok mellett az európai kul-
túra házaként is működik. Az Európa Pont 
szívesen ad otthont más kezdeményezések-
nek is, amelyek határozott európai dimenzi-
óval rendelkeznek, és amelyek szellemisége 
összhangban áll az Európai Unió alapérté-
keivel.

Európa Pont, the joint venue of the Europe-
an Commission Representation in Hungary 
and the European Parliament Information 
Office, provides not only handy information 
but also awaits its visitors with plenty of 
exciting European-themed professional and 
cultural programs on the ground floor and 
gallery of the House of the European Uni-
on. Our aim is to create a sparkling Euro-
pean community sphere where everyone is 
warmly welcome and which, in addition to 
offering professional programs, also serves 
as a home for European culture. The Európa 
Pont is happy to be the host of other activi-
ties with a certain European dimension and 
that are in line with the European Union’s 
core values. 

Az Európai Parlament fiatalok számára in-
dított programja az Euroscola-program, 
amely kapcsán 28 tagállam középiskolás 
diákjai vehetnek részt az „Európai Fiatalok 
Parlamentje” formájában megrendezésre 
kerülő találkozókon az Európai Parlament 
strasbourgi üléstermében. A 16-18 éves 
középiskolás korosztályt célzó nemzetkö-
zi Euroscola-programba idén is az Európai 
Parlament Magyarországi Tájékoztatási Iro-
dája által szervezett online vetélkedőben el-
ért eredmények alapján lehetett bekerülni. 
Az online kvíz játékfelülete 2016 nyarán új 
külsőt és struktúrát kapott. 2017-ben a ta-
vaszi és őszi versenyidőszakban 128 iskola 
diákjai játszottak a kvízzel.

The Euroscola program, launched by the Eu-
ropean Parliament for young citizens, brings 
students from 28 Member States to par-
ticipate, in the form of a “European Youth 
Parliament”, in a meeting held in the ple-
nary chamber of the European Parliament 
at Strasbourg. The international Euroscola 
program targets high-school students aged 
16-18 who can earn participation based on 
their results in an online competition or-
ganized by the European Parliament Infor-
mation Office for Hungary. The online game 
received a new structure and look in the 
summer of 2016. In the Spring and Autumn 
of 2017 a total of 128 schools competed on 
the quiz.
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I I .  Á L L A N D Ó  P R O G R A M J A I N K

Rajzverseny
B U D A P E S T

I I .  P E R M A N E N T  P R O G R A M S

Drawing contest
B U D A P E S T

Az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája 2017 őszén országos 
rajzpályázatot hirdetett 10-15 éves tanulók részére „Mesés Európa 
- népmesék hősei” címmel. A közel 420 alkotásból a helyezetteket 
és a Tájékoztatási Iroda 2018-as naptárába kerülő rajzokat kiválasz-
tó zsűri elnöke KÓSA ÁDÁM európai parlamenti képviselő volt.

The European Parliament Information Office announced an art 
contest for 10-15 years old students in the topic “Fabulous Europe 
- heroes of folk tales”. Out of the some 420 artworks a jury, head-
ed by MEP ÁDÁM KÓSA, selected the awarded works; these draw-
ings will appear in the 2018 calendar of the Information Office.
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Facebook
Az Európai Parlament Tájékoztatási Irodájának Facebook-olda-
la 2010-ben indult. Közösségi média jelenlétünk egyik fő célja az 
offline rendezvényeink népszerűsítése online. Figyelemre méltó 
eredmény, hogy a 2015-ös évben az oldal követőinek száma mint-
egy másfélszeresére nőtt, és e pozitív folyamat azóta is töretlen.  
Összességében kijelenthető, hogy oldalunk követői bázisát aktív, az 
európai ügyek iránt érdeklődő és az aktualitásokra fogékony közös-
ség alkotja.

Követőink száma 2017 decemberében: több mint 16550

Az Európai Parlamenttel kapcsolatos híreket, aktualitásokat feldol-
gozó bejegyzéseink, infografikáink, videóink mellett az év során 
több alkalommal indítottunk tájékoztató kampányokat és informa-
tív kvízjátékokat. 

Twitter
Twitter profilunkkal 2013 óta vagyunk aktívan jelen a főként ma-
gyarországi twitterezők, véleményformálók körében. A követői 
bázis egyenletes és folyamatos emelkedése is mutatja, hogy a kö-
zösség érdeklődik az általunk megjelenített, EP vonatkozású hírek 
és aktualitások iránt angol és magyar nyelven egyaránt. Követőink 
közül sokan felveszik a kapcsolatot irodánkkal közvetlen üzenet for-
májában bővebb tájékoztatást kérve.

Követőink száma 2017 decemberében: több mint 2400

Instagram
Irodánk folyamatosan igyekszik minél szélesebb körben kihasználni 
a közösségi média által kínált felületeket. Annak érdekében, hogy a 
fiatalabb, főként vizuális tartalom iránt fogékony közönséget is el-
érjük, 2014 nyarán elindítottuk Instagram-oldalunkat. Facebook és 
Twitter felületeinkhez hasonlóan az Instagramon is aktív, befogadó 
közösséget kezdtünk el építeni.

Követőink száma 2017 decemberében: több mint 715

I I I .  K Ö Z Ö S S É G I  M É D I A I I I .  S O C I A L  M E D I A

Facebook
The European Parliament Information Office launched its Facebook 
page in 2010. It is noteworthy how the number of its followers in-
creased by one and a half time in 2015 and this positive trend still 
continues. Overall it can be said that the base followers of the page 
is made up of an active community interested in European issues. 

Number of followers in December 2017: more than 16550

In addition to posting news pieces, articles, infographs and videos 
in relation to the European Parliament we also launched informa-
tive campaigns and quiz’ during the year.

Twitter
We have been present with our Twitter profile since 2013 primarily 
among Hungarian Twitter users and opinion leaders. The steady 
and continuous growth of our follower-base well shows that our 
community is interested in EP-related news both in English, as well 
as in Hungarian languages. Many of our followers tend to directly 
contact our office for additional information. 

Number of followers in December 2017: more than 2400

Instagram
Our office has been constantly aspiring to best make use the wide 
possibilities provided by social media platforms. In order the reach 
out to the younger generation more receptive towards visual con-
tent we launched our Instagram profile in the summer of 2014. 
Similarly to Facebook and Twitter, our Instagram is also made of up 
an active, open-minded community.

Number of followers in December 2017: more than 715
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