
NYITVATARTÁS
Hétfő  13:00–18:00
Kedd 09:00–20:00
Szerda 09:00–20:00
Csütörtök 09:00–18:00
Péntek 09:00–18:00
Szombat 10:00–17:00
Vasárnap 10:00–17:00
A Parlamentárium január 1-jén, május 1-jén, 
november 1-jén, illetve december 24–25-én és 
31-én zárva tart.

A nyitvatartási idő alatt a központ ajándékboltja és 
kávézója is szívesen látja a látogatókat. 

A belépés ingyenes.

Rue Wiertz 60/Wiertzstraat 60
Willy Brandt épületszárny
B-1047 Brüsszel
Belgium
Telefonszám: +32 (2) 283-22-22
parlamentarium@europarl.europa.eu

www.europarl.europa.eu/parlamentarium www.europarl.europa.eu/parlamentarium

SZEREPJÁTÉK:
LÉGY KÉPVISELŐ EGY NAPRA! 

Vajon milyen érzés lehet európai  par lamenti 
képviselőnek lenni? A középiskolások megtudhatják 
a Parlamentáriumban, ha kipróbálják az innovatív és 
szórakoztató szerepjátékot.

Az egyszerre „nevelő és nevettető” két és fél órás játék alatt 
a tanulók képviselőkké válnak, és reagálniuk kell az Európai 
Bizottság jogalkotási javaslataira. Ilyenformán megismerik 
az európai jogszabályok kidolgozásának módját és a 
folyamatok résztvevőit.

A négy fiktív, politikailag vegyes csoportba osztott 
játékosok parlamenti bizottsági tagokként vizsgálnak 
meg két kitalált, az Európai Bizottság által előterjesztett 
esetet vagy irányelvet. A cél a tények összegyűjtése, a 
legfontosabb információk kiemelése és az Európa számára 
legkedvezőbb megoldások végigtárgyalása.

A JÁTÉK LÉPÉSEI:
Első olvasat: A játékosok módosítást készítenek az 
irányelvtervezetekhez.
Második olvasat: A tanulóknak tárgyalniuk kell a 
Miniszterek Tanácsával az irányelvtervezet alakítása 
érdekében.

Holtpont: Ha nem sikerül egyezségre jutni, a javaslatot 
még egyszer megvitatják egy egyeztető ülésen, ahol már 
minden kockán forog!

A játék során a résztvevők videoklipeket néznek, sőt, még 
telefonhívásokat és e-maileket is kapnak, ahogy virtuálisan 
kapcsolatot létesítenek az Európai Bizottság vagy a Tanács 
képviselőivel, lobbicsoportokkal, ágazati képviselőkkel, 
újságírókkal és polgárokkal.

A képviselők valós munkakörnyezetéről mintázott helyzetbe 
merülve a tanulók felfedezik a szövetségekbe tömörülés, 
a más intézményekkel való tárgyalás és a médiával való 
kapcsolat fontosságát, továbbá belekóstolnak a valódi 
politikai folyamatokba, így nem csupán tankönyvi 
ismeretekkel rendelkeznek majd róluk.

Rendelkezésre álló nyelvek száma: 23
Csoport mérete: 16–32 tanuló
Korhatár: 14–16 év (az idősebb tanulókat is örömmel látjuk)
Ár: a belépés ingyenes
Játékok időpontja: Hétfőtől péntekig, egy játék hossza 2 és fél óra
Foglalás: www.europarl.europa.eu/visiting
A csoportvezetőket kérjük, hogy a játékokat legalább 4 héttel 
a játék előtt foglalják le. A mozgáskorlátozott tanulók számára 
rendelkezésre állnak a szükséges berendezések.

Az Európai Parlament Látogatóközpontja

Ezt a kiadványt az Európai Parlament Kommunikációs Foigazgatósága készítette.

FEDEZZE FEL! 
JÁTSSZON! 

ÉREZZEN!

HU | Magyar 



VIRTUÁLIS UTAZÁS EURÓPÁBAN 
A látogatók Európát virtuálisan beutazva 
ismerhetik meg, hogyan élnek az európai 
polgárok „egyesülve a sokféleségben”, illetve azt, 
hogyan járult hozzá az EU mind a 27 tagállamának 
a fejlődéséhez. A látogatók a „Történetek földje” 
elnevezésű kiállítási részen megtekinthetik 
Európa 200 m2-es térképét, amelyen több mint 
90 interaktív pont és mozgó képernyő vezeti el 
őket a hazájukba vagy az őket érdeklő helyekre.

ÜZENETEK BRÜSSZELEN INNENRŐL ÉS TÚLRÓL
Az Európai Parlament képviselői böngészhető 
és megtekinthető üzeneteket tettek közzé a 
videófalon a látogatók számára. Az „Európa 
a mindennapokban” szekcióban a látogatók 
ugyanígy meghallgathatják 54 európai polgár 
történetét, akik arról beszélnek, hogyan hatott 
az EU és az uniós politika az életükre, az 
üzletmenetükre és a projektjeikre. 

TE DÖNTHETSZ
Az élelmiszer-címkézéstől a külpolitikáig a Parlament 
munkája számtalan politikai kérdésre kiterjed. A „Te 
dönthetsz” egy interaktív szavazóberendezés, amelyen 
a látogatók leadhatják a szavazataikat a szóban forgó 
kérdésekre, és összehasonlíthatják őket a többi látogatóéval. 

IDŐUTAZÁS
Az „Integráció története” szekcióban a látogató 150 
emblematikus képen keresztül nyerhet bepillantást a 
múltba, illetve számos történelmi dokumentumot tekinthet 
meg, amelyek Európa arculatát megváltoztató eseményeket 
idéznek fel.

HANGOK ALAGÚTJA
Mivel az Európai Parlamentben és a Parlamentáriumban 
egyaránt 23 hivatalos nyelvet használnak, a látogató 
elmerülhet a „Hangok alagútja” kiállításban, amely Európa 
nyelvi sokszínűsége és öröksége előtt tiszteleg.

„Az Európai Parlament Látogatóközpontja fantasztikus 
utazást kínál Európa szívébe, az egyetlen közvetlenül 

választott európai uniós intézmény központjába,
ahol milliók életét befolyásoló döntések születnek.“

Jerzy Buzek, az Európai Parlament elnöke

Az Európai Parlament 
Látogatóközpontja

A brüsszeli Parlamentárium örömmel várja 
Önt, hogy bemutassa az egyedülálló Európai 
Parlamentet.

A látogatók – legyenek bármilyen életkorúak 
is – egy élénk és dinamikus tárlatvezetés során 
tekinthetik meg a döntéshozatal folyamatát és azt, 
hogyan hatnak a döntések a mindennapjainkra. 
Az Európán körbevezető, interaktív, virtuális 
utazástól a kontinens csodaszép, háromdimenziós 
fénytérképéig, illetve a parlament tagjainak 
üzeneteit bemutató videófalig minden kiállítás és 
foglalkozás egyaránt egyedülállóan megkapó és 
megkapóan egyedülálló!

A központ 23 nyelven várja a látogatókat, a 
belépés ingyenes, és a speciális igényekkel 
rendelkező vendégek is igénybe vehetik. Mielőtt 
távozna, körülnézhet az ajándékboltban, és 
elfogyaszthat egy ízletes finomságot vagy italt a 
központban található kávézóban.

TECHNOLÓGIA A PARLAMENTÁRIUMBAN

KÖRPANORÁMA AZ EURÓPAI PARLAMENTRŐL
A 360°-ban, digitálisan, négy falra kivetített ülésteremben 
(vitateremben) a látogatók úgy érzik, hogy egyenesen 
a parlamenti események közepébe csöppentek. Itt 
érintőképernyők segítségével tudhatnak meg többet az 
európai parlamenti képviselőkről, meghallgathatják a 
vitákat, és megnézhetik a szavazás folyamatát is.

EGYEDÜLÁLLÓ, HÁROMDIMENZIÓS FÉNYINSTALLÁCIÓ
A központ egyik legkülönlegesebb tárgya a hatalmas, 
háromdimenziós fényinstalláció. Ez a varázslatos kiállítási 
tárgy a világ egyik legnagyobb fényinstallációja, amelyen 
Európa három dimenzióban váltakozó térképe látható: a 
fény változásaival a különböző közvélemény-kutatások 
eredménye válik láthatóvá.

MULTIMÉDIÁS TÁRLATVEZETÉS
A Parlamentárium látogatói az EU mind a 23 hivatalos 
nyelvén bejárhatják a központot a páratlan, kézi 
működtetésű multimédiás tárlatvezetőknek köszönhetően.
A tárlatvezetők a túra minden pontján tájékoztató 
filmklipeket vetítenek le. Minden készülék rendelkezik a 
gyermekek, illetve a látás- vagy hallássérültek számára 
kidolgozott különleges funkciókkal. 




